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תודות:
"מרגע שנולד חזון ,ועד הרגע שהוא יוצא לפועל  -יכולים לחלוף עידן ועידנים .גם החזון הצנוע
שלנו היה משתרך עוד זמן רב לולא אותם יחידי סגולה שאינם מהססים לפתוח את הלב ,ולהושיט
יד להגשמת דברים גדולים במהרה ובימינו".
לאורך עבודת הגמר נעזרתי ,למדתי והתייעצתי עם הרבה אנשים מיוחדים.
ברצוני להודות לאותם אנשים שליוו אותי במשך התהליך הזה ,שבלעדיהם ,הוא לא היה קורה.
סיגל לוצקי ,המנחה שלי בעבודה ,תודה שליווית אותי בכל צעד וצעד בתהליך הזה החל מבחירת
נושא העבודה ,הצעת המחקר ,הקמת הניסויים ,התוצאות ועד סיום כתיבת העבודה .במשך שנה
וחצי סבלת את הרעיונות המשוגעים שלי ,באמצע הלילה ,בבוקר ,בימי שישי ובכל זמן שפניתי
אלייך עזרת ותמכת כדי שהעבודה הזאת תצליח להיות כמו שהיא .את בת אדם מיוחדת ממש ועם
המון סבלנות ,למדתי ממך המון ולא יכולתי לבקש מנחה טובה יותר בשבילי .תודה רבה!
דובי גפן ,מחברת גלעם ,רציתי להודות על תרומתך לעבודה בזמינות ובהיענות שנתת ,בחומרי
גלם ,ברעיונות היצירתיים ובעיקר בסבלנות ובהקשבה .תודה רבה!
אביטל גבע ,מייסד החממה ,ברצוני להודות לך על הדאגה שיהיה לי נוח לעבוד בחממה ,על
ההתעניינות בשלומי בכל פעם שהגעתי ,על ההצעות לשתות מהתה המיוחד שהכנת בכל פעם
ובעיקר על הידיעה שיש לי אפשרות לפנות אלייך בכל מצב .תודה רבה!
גלעד הייניש -חברת לטימריה ,תודה רבה על הסיוע ,סיפוק ציסטות הארטמיה והיעוץ המקצועי.
נועם ברעם ויאיר מיודוסר -בני השירות בחממה ,תודה רבה על העזרה וסיפוק החומרים לעבודה
ובמיוחד על השיח הכיפי שיש בינינו.
תודה רבה לנועם גבע ולחממה האקולוגית עין שמר על ההזדמנות לעבוד דרך החממה ועל העזרה
והתמיכה לאורך כל הדרך.
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תקציר
רבים ממפעלי המזון בישראל משתמשים במי תמלחת בתהליך היצור שלהם .אחת הבעיות
העקריות הנוצרת במפעלי מזון אלו ,היא היווצרות של תכולה משתנה של חומר אורגני מומס במי
התמלחת ,חומר אורגני זה נקרא " ."colorantמי תמלחת אלו הכוללים בתוכם את ה ,colorant
מוגדרים כשפכים ועל פי תקנות המשרד להגנת הסביבה חל איסור של פינוי מי התמלחת,
הכוללים את החומר האורגני ,למקורות המים בישראל מחשש ודאי לזיהום .בנוסף ,אין אפשרות
לפינוי מי תמלחת אלו למט"שים משום שכמות המלח בהם עולה על המותר .לכן קיים צורך
למציאת פתרון להפרדת החומר האורגני ,ה  colorantממי התמלחת.
המפעל שליווה אותי בעבודה הוא מפעל המזון "גלעם" וגם למפעל זה נוצר חומר אורגני משתנה
במי התמלחת והוא מחפש פתרון לבעיה.
במחקר זה בחנתי פתרון ביולוגי ,ישים וידידותי לסביבה ,לטיהור מי התמלחת של גלעם מהחומר
האורגני על מנת שיהיה אפשר לשפכם בחזרה לים מבלי שיזהמו אותו .בעבודתי השתמשתי
בסרטן הארטמיה ) )Artemia Salinaהידוע בתכונת סינון חומרים אורגנים מיקרוסקופיים
מהמים וביכולת ההישרדות הגבוהה שלו במים מלוחים ,כפתרון ביולוגי לניקוי ה  colorantממי
התמלחת של חברת גלעם ,ע"י כך שהארטמיה תיזון ממנו.
במחקרי העמדתי שלושה ניסויים עוקבים שכל אחד מהם בוחן דרך אפשרית לגידול הארטמיה
במי התמלחת של חברת גלעם ,בה הארטמיה תשרוד ותסנן כמות משמעותית של חומר אורגני.
שאלות המחקר היו:
ניסוי ראשון - :כיצד ישפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל
ידי הארטמיה (שלב  )2שבמים?
ניסוי שני - :כיצד תשפיע הסתגלות הארטמיה (שלב  )5לריכוז מלח גבוה ( )9%על יעילותה בסינון
חלקיקי ה  colorantשבמי התמלחת?
ניסוי שלישי -:כיצד ישפיע ריכוז ה  colorantבמי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי הcolorant
על ידי הארטמיה (שלב ?)5
הניסויים הראשון והשני בדקו ריכוזי מלח שונים בהן הארטמיה תצליח לשרוד ולסנן את החומר
האורגני ממי התמלחת .הניסוי השלישי בדק האם יש השפעה לכמות ה  colorantבמי התמלחת
בתחילת הניסוי על הכמות בסופו.
מצאתי כי גידול ארטמיה במי תמלחת מהולים פי שניים במי ברז היא השיטה המהירה והיעילה
יותר להזנת הארטמיה מה  colorantשבתוכם.
מסקנה חשובה שלמדתי מתהליך המחקר היא שבכל ניסוי בתחום זה ,עדיף להשתמש בארטמיות
בוגרות בלבד ולמדוד את שרידותן מידי יום .בנוסף ,אני ממליצה לחזור על הניסוי השלישי בסדר
גודל גדול יותר.
יישום מסקנותיי יבוא לידי ביטוי בהקמת ניסוי המשך גדול -כשני ליטרים לכל טיפול ,שיבדוק
האם התוצאות שהתקבלו זהות לתוצאות שמצאתי גם בסדר גודל כזה על מנת שיוכלו ליישמו
במפעלים גדולים ,בהיקף תעשייתי.
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 .1מבוא וסקר ספרותי
 1.1בעיית המחקר והרקע למחקר
בתהליך הייצור של מרבית מפעלי המזון בארץ משתמשים במי תמלחת.
אחת הבעיות העקריות הנוצרת במפעלי מזון אלו ,היא היווצרות של תכולה משתנה של חומר
אורגני מומס במי התמלחת ,להלן "  ."colorantמי תמלחת אלו ,הכוללים בתוכם את החומר
האורגני ,מוגדרים כשפכים ,ועל פי תקנות המשרד להגנת הסביבה חל איסור של פינוי מי
התמלחת הכוללים את החומר האורגני ,למקורות המים בישראל.
האיסור הוא בהתאם לפרוטוקול " "Dumping Protocolהחל על מדינת ישראל .האיסור עוסק
במניעת זיהום מקורות המים ממזהמים שרובם שפכי תעשייה הכוללים בין היתר את החומר
האורגני הנוצר בתמלחות שבמפעלים ולכן קיים צורך למציאת פתרונות להפרדת החומר האורגני
ממי התמלחת (המשרד להגנת הסביבה.)2012 ,
ישנן מספר שיטות להפרדת החומר האורגני מהתמלחת .השיטות מתבססות על טיפולים ביולוגים,
פיזיקליים ,פיזיקליים -כימים ושילוב ביניהן .חלק מהשיטות לא עומדות במבחן הכלכלי ,חלקן
אינן יעילות וחלקן אינן עומדות בתקנים של המשרד להגנת הסביבה .אחת השיטות היא פינוי מי
התמלחת הכוללים בתוכם את ה " "colorantלמכוני טיהור שפכים (ראה סקירה ספרותית) ,אך
שיטה זו אינה מתאימה למרבית מפעלי המזון משום שמי התמלחת שלהם אינם עומדים בתקנים
שהמשרד להגנת הסביבה קבע כמו למשל ריכוזי מלח גבוהים בתמלחת שעולים על המותר
(המשרד להגנת הסביבה.)2012 ,
המפעל שליווה אותי בעבודה הוא "גלעם" הנמצא בקיבוץ מענית .מפעל זה מייצר חומרי המתקה
המהווים בסיס בתעשיית המזון ומשתמש במי תמלחת בתהליך הייצור שלו .בעיית היווצרות
חומר אורגני משתנה במי התמלחת נוצרה גם בתהליך הייצור של חברת גלעם ,כך שהמפעל נשאר
עם כמויות גדולות של תמלחת מהולה בחומר האורגני בלי אפשרות לפינויה למט"שים -כיון
שכמות המלח עולה על המותר ,ובלי אפשרות לשופכה למקורות המים -כיוון שהחוק ,בהתאם
לפרוטוקול " "Dumping Protocolאוסר על כך .המפעל מחפש פתרון לבעיה.
במחקר זה בחנתי פתרון ביולוגי אפשרי לטיהור מי התמלחת של חברת גלעם מהחומר האורגני,
תוך שמירה על טיפול טבעי ויעיל משום שהוא חוסך עלויות והוצאות מיותרות ומאפשר חיים
בסביבה ירוקה יותר (אמות מידה לפינוי תמלחות מפעלי מזון לים ,המשרד להגנת הסביבה)2012 ,
(מניעת זיהום הים ,המשרד להגנת הסביבה.)2012 ,
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 1.2סקירת ספרות
 1.2.1שפכים
שפכים הם כל נוזל מימי שהושפע על ידי גורמים אנתרופוגניים (השפעות של פעילות האדם על
הטבע) .שפכים כוללים תוצרי פסולת נוזליים ביתיים ,עירוניים ,חקלאיים או תעשייתיים.
ישנה הבחנה בין שפכים עירוניים ושפכים של התעשייה לבין שפכים ביתיים .לשפכים עירוניים
ולשפכי תעשייה יש פוטנציאל פגיעה סביבתית גדול יותר משפכים ביתיים ,דבר המצריך טיפול
והסדרה שוטפים שבלעדיהם סילוקם לסביבה ללא טיפול גורם זיהום כבד למקורות מים עיליים
ולמי תהום ,מפגעי ריח ,מפגעים אסתטיים וכן עלול לגרום למפגעים תברואיים (המשרד להגנת
הסביבה.)2012 ,
שפכי תעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב ביותר ,כמו פגיעה במערכות
הולכה וטיפול של שפכים עירוניים ופגיעה באיכות הקולחין העירוניים ,באופן שעלול לפסול אותם
לשימוש להשקיה בשטחים חקלאיים או לאפשר הזרמתם למקורות המיים.
המשרד להגנת הסביבה פועל למניעת זיהום מקורות מים וקרקעות משפכי תעשייה (שפכים
וקולחים ,המשרד להגנת הסביבה.)2012 ,
 1.2.2מט"ש -מכון טיהור שפכים
מדינת ישראל הקימה מכוני טיפול בשפכים תעשייתיים .תפקיד המט"ש הוא להסיר חומרים
מזהמים מהשפכים על מנת שיכלו לשמש להשקייה או שיהיה אפשר לשפכם למקורות המיים
בישראל ללא זיהום המקורות .דוגמה למט"ש הוא מט"ש עירון .מט"ש עירון קולט כ14,000-
מק"י של שפכים סניטריים מואדי ערה ,מ.מ .קציר-חריש ,העיר חריש ומ.א .מנשה (רמים.)2016 ,
אחד התפקידים של המשרד להגנת הסביבה הוא בקרה על איכות השפכים המוזרמים למט"שים
לצורך שמירה על תפקודם היעיל .לשם כך ,נקבעו סטנדרטים גבוהים המגבילים את איכות
השפכים המוזרמים למכוני הטיהור (מכוני טיהור שפכים ,המשרד להגנת הסביבה.)2012 ,
לשפכי תעשיה יש סיכוי גבוה יותר למצוא מזהמים בריכוז גבוה הדורשים מהמט"ש הקולט טיפול
עודף ויקר יותר ולפעמים אף חוסר יכולת לטפל בריכוז המזהמים .בנוסף ,יותר שכיח למצוא
בשפכי תעשיה מזהמים שהמט"ש כלל לא יכול לפרק או לסלק מתוך השפכים.
מכיוון שבישראל  86%מהשפכים מושבים (משמשים להשקיה חקלאית) ,במידה ומט"ש מסוים
לא יכול לטפל במזהמים ,הנזק הנגרם כפול ,היות וגם מפסידים מי השקיה וגם יש להעביר את
אותה מנת שפכים מזוהמת למתקן טיפול מיוחד ויקר (מכוני טיהור שפכים ,המשרד להגנת
הסביבה.)2012 ,

איור מס'  :1מתקן לטיהור שפכים עירון (מנשה) ). (iwwaportal, 2019
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 1.2.3מי תמלחת
מי התמלחת כשמם מורכבים ממלחים (מלח הוא תרכובת המורכבת מקטיונים -יונים בעלי מטען
חשמלי חיובי כדוגמת נתרן ,ומאניונים  -יונים בעלי מטען חשמלי שלילי כדוגמת כלור).
מי התמלחת מוגדרים כשפכים שמקורם ברענון מחליף יונים (הסבר בסעיף  )1.2.4או שפכים
המכילים מלחים שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון ,בורסקאות או טקסטיל ,הדורשים
הוספת כלורידים ( )Cl-או נתרן ( ,)Na+בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע
טונות נתרן לשנה ,לכל סוג תמלחת (תמלחות ,המשרד להגנת הסביבה.)2012 ,
כלוריד הוא אניון של היסוד כלור ,חומר אנאורגני שיוניו מופיעים כחלק ממלחים המשמשים
בתעשייה למטרות רבות ושונות :ייצור דשן וכימיקלים ,תהליכי טיפול וחיטוי במים ,הכשרה
במשחטות ועוד (כלורידים ,המשרד להגנת הסביבה.)2012 ,
נתרן הוא כמתכות אלקליות אחרות ,רך ,קל ,לבן -כסוף ,יסוד פעיל ולא נמצא בטבע בצורתו
הטהורה .צף במים ,נדלק ,משחרר גז מימן ויוצר יוני הידרוקסיד (המכלול ,האינציקלופדיה
היהודית.)2017 ,
 1.2.4מתקן מחליף יונים
ה  colorantנוצר בעקבות תהליך שמי התמלחת עוברים במתקן לחילוף יונים.
הפעולה של מתקן מחליף יונים מבוססת על חילוף בין יונים בעלי אותו מטען חשמלי הנמצאים
בתמיסה במחליף היונים .מתקן מחליף היונים יוצר שיטה לריכוך המים ( ריכוך מים זאת פעולה
שבה מפחיתים את יוני הסידן הפחמתי ( )Caוהמימן הפחמתי ( )3HCמהמים) .ריכוך מים
באמצעות מחליפי יונים הוא אחד מן התהליכים הבסיסיים לטיפול במים המסופקים לתעשייה.
התהליך מבוסס על העברת מי אספקה דרך שרפים רוויים בקטיון חד-ערכי (בדרך כלל נתרן
ולעתים אשלגן).
במהלך מעבר המים בשרף נספחים הקטיונים הדו-ערכיים (בעיקר סידן ומגנזיום  -הגורמים
ליצירת האבנית) על השרף ,תוך כדי דחיקת הקטיון החד-ערכי שהיה ספוח קודם לכן .כך נוצרים
מים רכים ,בעלי ריכוז נמוך יחסית של סידן ומגנזיום ,אך מועשרים בנתרן או באשלגן .הרבה
חומרים טבעיים ומלאכותיים הינם בעלי תכונות המתאימות למחליף יונים( .מחליפי יונים,
המשרד להגנת הסביבה.)2012 ,

איור מס'  :2תרשים עקרוני של מתקן לחילוף יונים )Continuous ion exchange, Starmem
.)Xiamem scitechnology, 2015
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איור מס'  :3דגם של מתקן לחילוף יונים
 1.2.5חברת גלעם
חברת גלעם היא חברה לייצור מוצרי מזון מחומרים טבעיים על ידי מציאת פתרונות המתקה,
עמילנים ,רכיבים להעשרה תזונתית וחומרי גלם נוספים שנמכרים לשוק המזון והתעשייה
בישראל וברחבי העולם .מוצרים אלו מיושמים בגלידות ,חטיפים ,משקאות ,מוצרי חלב ומוצרי
בריאות.
חומר הגלם הבסיסי של גלעם הוא התירס שעשיר בפחמימות ואחד הממתיקים אותם החברה
מייצרת ממנו הוא הדקסטרוז (גלעם.)2018 ,
 1.2.6נגזרות הדקסטרוז colorant -
דקסטרוז הוא השם המקובל לגלוקוז – חומר אורגני ,חד סוכר המשמש כבסיס לנשימה התאית.
חברת גלעם משתמשת בתהליך יצור הדקסטרוז במתקן של מחליף יונים (ראה סעיף  )1.2.4התוצר
של הריענון במחליף היונים הוא מי תמלחת (ראה סעיף  )1.2.3הכוללים מלחים ונגזרות אורגניות-
נגזרות של דקסטרוזה שהתפרקה להלן " ( "colorantדובי גפן ,מידע ממומחה).

איור מס'  :4מבנה כימי של דקסטרוזה ).(Elmhurst university, carbohydrates-glucose, 2003
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 1.2.7מי התמלחת של חברת גלעם
מי התמלחת של חברת גלעם כוללים תמיסה המורכבת מהיונים :נתרןׁ ( ,)Na+1כלור ( ,)Cl-1סידן
( ,)Ca+2מגנזיום ( ,)Mg+2נגזרת סולפט ( )SO4-2ומחומרים אורגנים קטנים( "colorant ":ראה
סעיף  ,) 1.2.6שצבען חום.
כדי לאפשר את סילוק שפכי התעשייה מהמפעל תוך עמידה בתקנות המשרד להגנת הסביבה
(החוק אוסר על שפיכת מי תמלחת המכילים כמות מסוימת של  colorantלמקורות המיים
בישראל ,וכמות ה  colorantבמי התמלחת של גלעם עולה על הכמות המותרת ובנוסף יש קושי
בשימוש בשיטות שנמצאו להפרדת ה  colorantממי התמלחת -ראה בעיית המחקר) ,יש צורך
למצוא פיתרון ביולוגי וידידותי לסביבה לניקוי ה  colorantממי התמלחת על מנת שיוכלו להשפך
למקרות המיים מבלי לזהמם .במקרה ואמצא פיתרון לניקוי מי התמלחת מה  ,colorantעדיין לא
נמצאה אפשרות כלכלית למחזור מי התמלחת ללא ה  colorantאלא צריך לשפכם למקורות
המיים בחזרה (דובי גפן ,מידע ממומחה).
 1.2.8ספירולינה
הספירולינה שייכת לקבוצת החיידקים האמיתיים מבצעי פוטוסינתזה הקרויים ציאנובקטריה,
ונחשבת לאחת מצורות החיים הקדומות ביותר על פני כדה"א .היא נמצאת בשימוש ברחבי העולם
זה מאות שנים (ספירולינה.)2015 ,
הספירולינה בעלת ערכי תזונה גבוהים במיוחד .כמות המינרלים ,הוויטמינים ,האנטי
אוקסידנטים והאנזימים שהיא מכילה גדולים פי מאות מאשר במזון רגיל ולכן היא נחשבת
ל”מזון על” .הספירולינה בעלת צורה חוטית ספירלית מיקרוסקופית ומכאן שמה.

 1.2.9ארטמיה סלינה ()Artemia Salina
ארטמיה סלינה היא מין של סרטן בעל מספר רב של גפיים המשמשות לתנועה ,נשימה ולהשגת
מזון דרך סינון חומרים אורגניים מהמים כגון :תחליבים ,חידקים ואצות חד תאיות .אורכה בעת
בקיעתה הנו כ 25.0-מ"מ ויכול להגיע לאורך של  15מ"מ .מיני הארטמיה נפוצים בימות ואגמים
מלוחים  ,ריכוז המלח האופטימאלי לגידולה הוא  33גרם מלח לליטר מים ).(FAO, 1996
לארטמיה אברים דמויי זימים שעוזרים לה להתמודד עם תנאי מליחות גבוהים יחסית ע"י ספיגת
המלח ופליטתו לפי צורך בתהליך האוסמורגולציה .ככל שהארטמיה בשלב יותר בוגר בחייה ,כך
גם האברים המאפשרים לה לחיות במליחות גהוהה יעילים יותר .תכונתה זו מקנה לה יכולת
לשרוד בבתי גידול בהם מעטים האורגניזמים המסוגלים לחיות .לכן ,מספר טורפיה נמוך אך ,מצד
שני גם מזונה מוגבל ביותר ( .(FAO, 1996) )Croghan, 1958( )Riisgard et al, 2015
בקיעת הצאצאים של הארטמיה מהביצים תתרחש רק כאשר תנאי הסביבה מתאימים לכך.
במידה והתנאים לא מתאימים לבקיעה ,הביצים יכולות להישאר יבשות בתוך מעטפת עבה אף 50
שנה .אורך חייה מגיע לכמה חודשים בהם היא מתרבה מספר פעמים .הארטמיה משמשת
בחקלאות המים כמזון לרוות של דגים וסרטנים ).(FAO, 1996
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השלבים בהתפתחות הארטמיה:
עד יומיים מרגע הבקיעה Instar l-
כעבור יומיים -שלושה מרגע הבקיעה Instar ll- Nauplii-
כשבוע מזמן הבקיעה Instar lllll- Subadult-
המיון המדעי של הארטמיה:
שייכת למערכת פרוקי הרגליים ,תת המערכה-סרטנאים ,המחלקה -סרטנים מסננים ,הסדרה-
זימרגלאים ,המשפחה -ארטמיים ,הסוג -ארטמיה (.)EOL, 2018

איור מס'  :5ארטמיה  Salinaבוגרת

איור מס'  :6מחזור החיים של סרטן הארטמיה (מכון דוידסון ,קופי -ים "ארטמיה").
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איור מס'  :7מערכות הגוף של הארטמיה ).(Richard Fox, 2006

 1.3שאלות המחקר:
הניסוי הראשון:
כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי הארטמיה
(שלב  )2ועל שרידתה?
השערה לניסוי הראשון:
שימוש בסרטן הארטמיה עשוי להועיל בנקיון מי התמלחת מה  colorantשבהם על ידי כך
שהארטמיה תיזון מה  colorantוהכמות שלו במי התמלחת תקטן.
נימוק להשערה:
צורת ההזנה של סרטן הארטמיה היא סינון חומרים אורגנים מיקרוסקופיים מהמיים ולכן
השערתי היא שהארטמיה תסנן את ה  colorantמהמיים ותיזון ממנו כיון שהוא חומר אורגני קטן
מאוד בגודל מיקרון עד שני מיקרונים וכך כמות ה  colorantבמי התמלחת של גלעם תפחת.
הניסוי השני:
כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי הארטמיה
(שלב  5שעברו הסתגלות למליחות גבוהה) ועל שרידתה?
השערה לניסוי השני:
שימוש בארטמיה בוגרת -בשלב החמישי מבקיעתה ( הסבר בסקירה) ושמותאמת לריכוז גבוה
של מלח עשוי להועיל בנקיון מי התמלחת מה  colorantשבהם על ידי כך שהארטמיה תיזון ממנו
וכך הכמות שלו במי התמלחת תקטן.
נימוק להשערה:
תוצאות ומסקנות הניסוי הראשון מובילות לצורך בשיפור בניסוי השני.
ולכן השערתי השניה היא שאם בניסוי השני אשתמש בארטמיה בשלב החמישי לחייה מזמן
הבקיעה() ,subadultשעברה תהליך הסתגלות הדרגתי למליחות גבוהה(.מעבר הדרגתי למליחות
גבוהה מאפשר את הסתגלות הארטמיה ומנגנוני האוסמורגולציה שלה לשהייה בריכוז גבוה של
מלח) היא תשרוד בריכוז המלח הגבוה ותיזון מה  colorantשבמי התמלחת.
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הניסוי השלישי:
כיצד משפיע ריכוז ה  colorantבמי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי
הארטמיה (שלב ?)5
השערה לניסוי השלישי:
ריכוז נמוך של  colorantבתחילת הניסוי ישפיע על יעילות הסינון של הארטמיה (שלב  )5במשך
הניסוי.
נימוק להשערה:
השערתי השלישית היא כי יתכן שריכוז גבוה מידי של  colorantבמיים מעכב את סינון החלקיקים
על ידי הארטמיה.
תכונת הארטמיה היא סינון חומרים אורגניים -מיקרוסקופיים מהמיים ולכן אם ריכוז ה
 colorantבמיים יקטן הארטמיה עשויה לסנן את החלקיקים ביתר יעילות וליזון מהם.
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 .2מהלך המחקר
 2.1מערך המחקר
 2.1.1הגורמים בניסוי
הניסויים הראשון והשני:
כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי *הארטמיה
שבמיים?
המשתנה התלוי :שרידת הארטמיה ,העכירות במי התמלחת.
המשתנה הבלתי תלוי :ריכוז המלח באחוזים.
גורמים קבועים :טמפרטורה ,גודל וצורת הכלי ,הכמות ההתחלתית של ה  colorantבמיים ,סוג
המיים ,שלב בהתפתחות הארטמיה ,ריכוז הארטמיה  ,תאורה.
*בניסוי הראשון השתמשנו בארטמיות בשלב השני לחייהן ובניסוי השני והשלישי השתמשנו
בארטמיות גדולות יותר ,בשלב החמישי לחייהן מזמן הבקיעה וסיגלנו אותן לחיים בריכוז של 9%
מלח לפני התחלת הניסוי (מהווה גורם קבוע בניסוי השני).
הניסוי השלישי:
כיצד משפיע ריכוז ה  colorantבמי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי
הארטמיה (שלב ?)5
המשתנה הבלתי תלוי :ריכוז ה  colorantבמי התמלחת.
המשתנה התלוי :שרידת הארטמיה ,השינוי בעכירות מי התמלחת.
גורמים קבועים :ריכוז המלח בטיפולים ,טמפרטורה ,גודל וצורת הכלי ,הכמות ההתחלתית של
ה  colorantבמיים ,סוג המיים ,שלב בהתפתחות הארטמיה ,ריכוז הארטמיה  ,תאורה.
 2.1.2הטיפולים ,קבוצות הביקורת והחזרות בכל ניסוי:
ניסוי ראשון :כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי
הארטמיה (שלב  )2שבמיים?
ביקורת  :1ליטר מי ברז המכילים מלח ים בריכוז של  4%לליטר ,ארטמיות בשלב השני לחייהן ו
אצת ספירולינה -נבחן בארבע חזרות.
קבוצות טיפול  2-4נבחנו בארבע חזרות:
טיפול  :2ליטר מי תמלחת של גלעם בריכוז של  4%מליחות וארטמיות בשלב השני לחייהן.
טיפול  :3ליטר מי תמלחת של גלעם בריכוז של  6%מליחות וארטמיות בשלב השני לחייהן.
טיפול  :4ליטר מי תמלחת של גלעם בריכוז של  9%מליחות וארטמיות בשלב השני לחייהן.
ניסוי שני :כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי
הארטמיה (שלב  5שעברו הסתגלות למליחות גבוהה) ועל שרידתה?
ביקורת  200 :1מיליליטר מי ברז המכילים מלח ים בריכוז של  4%לליטר 10 ,ארטמיות בשלב
החמישי לחייהן מזמן הבקיעה ואצת ספירולינה -נבחן בארבע חזרות.
קבוצות טיפול  2-4נבחנו בארבע חזרות:
טיפול  200 :2מיליליטר מי תמלחת של גלעם בריכוז של  4%מליחות ו  10ארטמיות בשלב
החמישי לחייהן מזמן הבקיעה.
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טיפול  200 :3מיליליטר מי תמלחת של גלעם בריכוז של  6%מליחות ו  10ארטמיות בשלב
החמישי לחייהן מזמן הבקיעה.
טיפול  200 :4מיליליטר מי תמלחת של גלעם בריכוז של  9%מליחות ו  10ארטמיות בשלב החמישי
לחייהן מזמן הבקיעה.

איור מס'  :8סקיצת הניסויים הראשון והשני
ניסוי שלישי :כיצד ישפיע ריכוז ה  colorantבמי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה colorant
על ידי הארטמיה (שלב ?)5
קבוצות טיפול  1-3נבחנו בשלוש חזרות:
טיפול  200 :1מיליליטר מי תמלחת של חברת גלעם שעברו תהליך סינן בפחם אבקתי ו 10
ארטמיות בשלב החמישי לחייהן מזמן הבקיעה.
טיפול  200 :2מיליליטר מי תמלחת של חברת גלעם מהולים פי שניים עם מי ברז ו  10ארטמיות
בשלב החמישי לחייהן מזמן הבקיעה.
ביקורת  200 :3מיליליטר מי ברז המכילים מלח ים בריכוז של  4%לליטר 10,ארטמיות בשלב
החמישי לחייהן מזמן הבקיעה ואצת ספירולינה.

איור מס'  :9סקיצת הניסוי השלישי
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 2.2מהלך הניסוי:
 2.2.1ניסוי ראשון:
הכנתי את כלי הניסוי ואת מתקן הניסוי בסדנת החממה .הניסוי נערך בחממית בתנאים
מבוקרים.
הבקעתי את ביצי הארטמיה (ראה שיטות וחומרים) בכלי עגול עם צינור אוורור עדין והשתמשתי
בארטמיות הבקועות כעבור יומיים מזמן הבקיעה -כאשר היו בשלב השני לחייהן (ראה איור מס'-
)Artemia Nauplii 6
הכנתי את קבוצת הביקורת עם מי הים ואת טיפולים עם כמות שקולה של מי תמלחת של גלעם
לכל טיפול ,מי ברז ומלח ים (ראה שיטות וחומרים) וערבבתי את כולם עד שמלח הים נמס כולו.
שפכתי את הנוזל של קבוצת הביקורת וקבוצות הטיפולים במתקן הניסוי הראשון ליטר לכל
חזרה ,התבוננתי בארטמיה הבקועה בעזרת דינולייט וזיהיתי את שלב התפתחותה ,הוספתי
בעזרת פיפטה כמות ידועה של ארטמיות (שלב  )2שספרתי בעזרת "שיטת הטיפות" (ראה שיטות
וחומרים) והצמדתי לכל חזרה אוורור בעזרת אטב כביסה .כל טיפול הכיל  4חזרות.
הנחתי את מתקן הטיפולים בחממית כאשר יש לכל הטיפולים תנאים זהים (ראה גורמי הניסוי).
בסיום הניסוי שנערך שמונה ימים ,לקחתי דוגמאות מכל קבוצות הטיפול והביקורת ומדדתי את
הצפיפות האופטית של ה  colorantשבטיפולים באורך גל של  420nmבעזרת מכשיר
הספקטרופוטומטר ואת מספר הארטמיות בעזרת "שיטת הטיפות" ( ראה שיטות וחומרים).
 2.2.2ניסוי שני:
מהלך הקמת הניסוי השני פרט ל 3-הסעיפים המפורטים הוא כרשום בניסוי הראשון.
לאור תוצאות הניסוי הראשון ערכתי את הניסוי השני כחזרה על הניסוי הראשון ושיפרתי בו 3
דברים:
 .1ניסוי זה היה בנפח קטן יותר מהניסוי הראשון -כל חזרה הכילה  200מיליליטר על מנת
לשפר את יכולת ההבחנה בפרטים קטנים שהניסוי מכיל ולכן בניתי מתקן טיפולים שונה
ממתקן הטיפולים של הניסוי הראשון (ראה שיטות וחומרים).
 .2השתמשתי בארטמיות בשלב החמישי לחייהן מזמן הבקיעה כיון ששיערתי שחלק
מהתמותה בניסוי הראשון ימנע בניסוי השני אם נשתמש בארטמיה בוגרת יותר משום
שהיא עמידה יותר לשינויים אוסמוטיים.
 .3סיגלתי את הארטמיות (שלב  )5למליחות גבוהה לפני שהכנסתי אותן לטיפולים -בהתאם
למליחות של כל טיפול ( .ראה שיטות וחומרים -שיטת הסתגלות הארטמיה למליחות
גבוהה)
בסיום הניסוי שנערך שמונה ימים ,מדדתי את הצפיפות האופטית של ה  colorantשבטיפולים
באורך גל של  420nmבעזרת מכשיר הספקטרופוטומטר וספרתי את שרידת הארטמיות לפי שיטת
הספירה בניסויים הראשון והשני (ראה שיטות וחומרים).
 2.2.3ניסוי שלישי:
הניסוי השלישי בוצע בחממית ובאותו מתקן של הניסוי השני.
הטיפול הראשון -לקחתי  1ליטר מי תמלחת של חברת גלעם והעברתי אותם  3פעמים במכשיר
לסינון בפחם אבקתי וואקום עד שיתקבלו מי תמלחת בגוון בהיר יותר-עם ריכוז  colorantנמוך
מהריכוז ההתחלתי ,מדדתי את הצפיפות האופטית של מי התמלחת לאחר הסינון באורך גל של
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 , 420nmמדדתי את ריכוז המלח שהתקבל של תוצר הטיפול במכשיר לסינון בפחם אבקתי בעזרת
רפרקטומטר ( ,)4%שפכתי את הנוזל שהכיל ריכוז נמוך של  colorantתוצר הטיפול במכשיר
לסינון בפחם אבקתי וואקום ,למתקן הטיפולים  200מיליליטר לכל חזרה והוספתי  10ארטמיות
בשלב החמישי לחייהן מזמן הבקיעה שדגתי באופן אקראי לכל חזרה.
הטיפול השני -לקחתי  600מיליליטר מי תמלחת של חברת גלעם והוספתי להם  1.2ליטר מי ברז
וערבבתי ,מדדתי את הצפיפות האופטית באורך גל של  420nmבעזרת מכשיר הספקטרופוטומטר
(ראה שיטות וחומרים) ,מדדתי את ריכוז המלח שהתקבל ( ,)4%שפכתי  200מיליליטר לכל חזרה
מהנוזל המהול למתקן הטיפולים והוספתי  10ארטמיות בשלב החמישי לחייהן שדגתי באופן
אקראי לכל חזרה.
הטיפול השלישי -ביקורת -שפכתי ליטר מי ברז לתוך קנקן ,הוספתי למי הברז  40גרם מלח ים
וערבבתי עד שמלח הים נמס כולו ,הכנסתי ספירולינה שצפיפותה האופטית היא  A0.46שנמדדה
באורך גל  420nmלתוך הקנקן וערבבתי שוב ,לקחתי דוגמית מהנוזל שקיבלתי ומדדתי בעזרת
רפרקטומטר את המליחות שהתקבלה ( )4%ולאחר מכן שפכתי לכל חזרה  200מיליליטר מהנוזל
שקיבלתי והוספתי  10ארטמיות בשלב החמישי לחייהן שדגתי באופן אקראי לכל חזרה.
בסיום הניסוי שנערך שמונה ימים ,מדדתי את הצפיפות האופטית של ה  colorantשבטיפולים
באורך גל של  420nmבעזרת מכשיר הספקטרופוטומטר וספרתי את שרידת הארטמיות לפי שיטת
הספירה בניסויים הראשון והשני (ראה שיטות וחומרים).

 2.3שיטות וחומרים:
 2.3.1ניסוי ראשון :ריכוזי מלח שונים במי התמלחת
אופן הכנת מתקן הטיפולים בניסוי הראשון:
לקחתי שבלונה עמידה וחרצתי בה עיגולים בעזרת מקדחת כוס .מסמרתי את השבלונה חרוצת
העיגולים לשולחן שהמסגרת שלו מעץ ותוכו חלול .לאחר מכן ,לקחתי  20בקבוקי קוקה קולה
והורדתי להם את התחתית בעזרת סכין יפנית והנחתי אותם הפוכים וסגורים בתוך העיגולים
שחרצתי בשבלונה .הוספתי צינור אוורור לכל בקבוק ותפסתי אותו בעזרת אטב כביסה בצד
הבקבוק ההפוך (ראה איור מס' .)11
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איור מס'  :10מקדחת כוס

איור מס'  :11מתקן הניסוי הראשון
שיטת הבקעת ביצי הארטמיה:
קיבלתי ציסטות של ארטמיה סלינה מחברה מסחרית ( )GSLוהבקעתי אותן בתנאים הבאים:
במליחות של  30גרם לליטר ,בצפיפות של  5גרם ציסטות לליטר ,בטמפרטורה של  28-30מעלות
צלזיוס,
אור יום ואוורור עדין .לאחר ההבקעה שערכה כ  24שעות קבלתי ארטמיה בשלב- 1 Instar -
ארטמיה נאופלי (ראה איור מס' )Artemia Nauplii -6
בניסוי הראשון השתמשתי בארטמיות בשלב השני לחייהן מזמן הבקיעה -יומיים מזמן הבקיעה .
בניסויים השני והשלישי השתמשתי בארטמיות בשלב החמישי לחייהן (ראה איור מס' -6
 ,)subadultשבוע ויותר מזמן הבקיעה.

הכנת הביקורת בניסוי הראשון.
כל טיפול הכיל ארבע חזרות של  1ליטר וארטמיות בשלב השני ( )instar ll- Naupliiלחייהן מזמן
הבקיעה .
הכנת טיפול ראשון -ביקורת:
● לקחתי  4ליטרים מי ברז.
● הוספתי להם  160גרם מלח ים (הרכב המלח -ראה שיטות וחומרים).
● ערבבתי והוספתי ספירולינה שצפיפותה האופטית היא  A0.46שנמדדה באורך גל 420nm
● שפכתי את הנוזל הנ"ל למתקן הטיפולים.
● הנחתי בחממית וחיברתי אוורור לכל חזרת טיפול.
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● ספרתי את הארטמיות (ראה שיטות וחומרים) והכנסתי  103,437.5ארטמיות אקראיות
בשלב השני לחייהן מזמן הבקיעה לכל חזרה (ראה שיטת ספירת הארטמיה -שיטות
וחומרים).

טבלה מס'  :1הטבלה מציגה את כמות התמלחת של גלעם ,מלח הים ,מי הברז וכמות
הארטמיות שהוספו כדי שריכוז ה  colorantישאר קבוע וריכוז המלח ישתנה בשלושת
הטיפולים.
הרכב הטיפולים

טיפול שני
4%

טיפול שלישי
6%

טיפול רביעי
9%

תמלחת של גלעם ,ק"ג

0.236

0.236

0.236

מלח ים ( ,)100%ק"ג

0.160

0.260

0.410

מים (מי ברז מתוקים) ,ק"ג

4.604

4.504

4.354

ארטמיה שלב  ,2לליטר
((Artemia Nauplii

103,437.5

103,437.5

103,437.5

שיטת שקילת כמות המלח בהכנת הטיפולים השונים בניסוי:
המשקל בו שקלתי את כמויות המלח להן נדרשתי בהקמת הניסוי ( בטבלאות הכנת הטיפולים
בניסויים השונים):
קטן מCapacity: 2000gx0.1g :
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איור מס'  :12משקל נייד קטן
סוג המלח בו השתמשתי בטיפולים השוניםRoyal Nature :

איור מס'  :13מלח ים
"שיטת הטיפות" -שיטת ספירת הארטמיה בניסוי הראשון:
שיטת הטיפות היא שיטה לספירת הארטמיה.
בכל טיפול השתמשתי ב  3צלחות פטריות ויצרתי בתוכן בעזרת פיפטור  1מ"ל טיפות שלקחתי
בזמן שהאוורור פעל והתקבל פיזור הומוגני של הארטמיות בטיפול ,ספרתי בעזרת דינולייט
וקאונטר את מספר הארטמיות למיל בכל צלחת פטרי .לאחר מכן ,כדי לקבל את מספר
הארטמיות בכל טיפול ,הכפלתי את ממוצע הארטמיות שבשלושת הצלחות הפטריות פי  1000כיון
שהכלי בטיפול מכיל  1ליטר.

איור מס'  :14פיפטור  1מיל
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איור מס'  :15דינולייט

איור מס'  :16קאונטר
שיטת מדידת התכלות ה  colorantמהטיפולים:
החומר היחיד שהשפיע על העכירות בטיפול היה ה  colorantולכן ,כדי לדעת כמה התכלה ממנו
מתחילת הניסוי ועד סופו ,השתמשתי במכשיר הספקטרופוטומטר שמדד את בליעת האור במי
הטיפול באורך גל של  420nmוקבע כמה עכירות= colorantנבלע באורך גל זה.
מדדתי ב  420nmמכיון שידוע שחלקיקי ה  colorantבולעים את אורך הגל הזה במפעל גלעם (דובי
גפן ,מידע ממוחה)

איור מס' :17מכשיר הספקטרופוטומטר
 2.3.2ניסוי שני :ריכוזי מלח שונים במי התמלחת
השתמשתי בארטמיות בוגרות שמסוגלות לחיות בריכוז מלח גבוה ובשלב החמישי לחייהן מזמן
הבקיעה ( ,(Subadultכל טיפול הכיל  200מיליליטר נוזל ו 10ארטמיות.
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הכנת הטיפולים בניסוי השני:

טבלה מס'  :2הטבלה מציגה את כמות התמלחת של גלעם ,מלח הים ומי הברז שהוספו כדי
שריכוז ה  colorantישאר קבוע וריכוז המלח ישתנה בשלושת הטיפולים.
הרכב הטיפולים

טיפול ראשון
4%

טיפול שני
6%

טיפול שלישי
9%

תמלחת של גלעם ,ק"ג

0.009

0.009

0.009

מלח ים ( ,)100%ק"ג

0.006

0.010

0.016

מים (מי ברז מתוקים)0.184 ,
ק"ג

0.180

0.174

הכנת הביקורת בניסוי השני:
●
●
●
●
●
●

לקחתי ליטר מי ברז
הוספתי להם  40גרם מלח ים.
ערבבתי והוספתי ספירולינה שצפיפותה האופטית היא
.420nm
שפכתי את הנוזל הנ"ל למתקן הטיפולים.
הנחתי בחממית וחיברתי איורור לכל כוס טיפול.
דגתי  10ארטמיות אקראיות והכנסתי אותן לכל חזרה.

 A0.77שנמדדה באורך גל

שיטת הסתגלות הארטמיה למליחות גבוהה:
שיטת הסתגלות הארטמיה לחיים במליחות גבוהה מתבססת על הוספת מלח למי הארטמיה
בהדרגה -בכל  10שעות ויותר הוספתי  2%מלח נוספים וככה קיבלתי ארטמיות שמסוגלות לחיות
ברמה של  9%מלח
(דובי גפן ,מידע ממומחה).

איור מס'  :18רפרקטומטר -מד מליחות
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אופן הכנת מתקן הטיפולים בניסויים השני והשלישי.
הדבקתי כוסות פלסטיק על מגש מלבני בעזרת דבק של חברת  Bigכמספר החזרות והטיפולים
בכל ניסוי ולתוכן שפכתי את נוזל הניסוי שהכנתי על פי הטבלה לעיל.

איור מס'  :19טיפולים  3ו 4 -בניסוי השני
שיטת ספירת הארטמיה בניסויים השני והשלישי:
בניסוי השני והשלישי כל חזרה הכילה  10ארטמיות בוגרות בלבד כך שלא היה קושי בספירת
הארטמיה .לשם הספירה השתמשתי במסננת שמתחתיה קערה ,כששפכתי את תכולת חזרת
הטיפול הארטמיה נלכדה ברשת המסננת והנוזל נשפך אל הקערה .כשהארטמיה נלכדה ברשת
ספרתי אותה ולאחר מכן החזרתי אותה ואת הנוזל אל מתקן הניסויים בחזרה.
 2.3.3ניסוי שלישי :ריכוזי  colorantשונים במי התמלחת
השתמשתי בארטמיות שמסוגלות לחיות בריכוז מלח גבוה ובשלב החמישי לחייהן מזמן הבקיעה.
כל חזרה הכילה  200מיל ,היו שלוש חזרות .בצפיפות של  10ארטמיות ל 200מיל.
הכנת טיפול מספר :1
● סיננתי  1ליטר מי תמלחת של חברת גלעם במכשיר סינון בפחם אבקתי וואקום (פירוט
בהמשך).
● העברתי את התוצר המדולל מה  colorantלסינון חוזר במכשיר הסינון ,פעמיים.
● (לאחר הסינון) השהתי את מי התמלחת מדוללי ה  colorantבמכשיר הסינון בפחם
אבקתי וואקום כ  3שעות.
● שפכתי לכל חזרה  200מיליליטר ממי התמלחת פחותי ה  colorantשקיבלתי.
● הכנסתי לכל חזרה  10ארטמיות שדגתי באופן אקראי.
● הנחתי את מתקן הטיפולים בחממית וחיברתי איורור לכל כוסות הטיפול.
הכנת טיפול מספר :2
● שפכתי  600מיל מי תמלחת של חברת גלעם לתוך קנקן.
● הוספתי  1.2ליטר מי ברז לתוך הקנקן עם מי התמלחת של גלעם.
● שפכתי לכל חזרה  200מיליליטר מתכולת הקנקן.
● הכנסתי לכל חזרה  10ארטמיות שדגתי באופן אקראי.
● הנחתי את מתקן הטיפולים בחממית וחיברתי איורור לכל כוסות הטיפול.
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הכנת טיפול מספר  -3ביקורת:
● לקחתי ליטר מי ברז.
● הוספתי להם  40גרם מלח ים לקבלת ריכוז  4%של מלח.
● ערבבתי והוספתי ספירולינה שצפיפותה האופטית היא  A0.46שנמדדה באורך גל .420nm
● שפכתי את הנוזל הנ"ל למתקן הטיפולים.
● דגתי  10ארטמיות אקראיות והכנסתי אותן לכל חזרה.
● הנחתי את מתקן הטיפולים בחממית וחיברתי אוורור לכל כוס טיפול.
שיטת סינון ה  colorantממי התמלחת בעזרת מכשיר לסינון בפחם אבקתי:
הפחם האבקתי-פחם פעיל מאופיין ביכולות הספיחה הגבוהות שלו .בניסוי השלישי השתמשתי
בפחם האבקתי בתוך מכשיר הסינון על מנת שהוא יספח אליו את ה ( colorantהחומר האורגני)
ויותיר מי תמלחת עם ריכוז נמוך של  colorantבתוכם ,בהם אשתמש בטיפול הראשון שבניסוי
השלישי.
לשם סינון ה  colorantממי התמלחת לקחתי פילטרים מנייר מספר  102בקוטר של  70מילימטר
של חברת  ,xinxingייבשתי אותם על מנת שלא תישאר לחות .לאחר מכן ,הנחתי את הפילטרים
בתוך מער כת סינון המורכבת ממשאבת וואקום שמחוברת דרך מלכודת מים לחנוכיית סינון
בעלת שלושה ראשים המתאימים לגודל הפילטרים ושמתי בהם כ  8כפות של פחם אבקתי .בעזרת
הפילטרים סיננו את ה  colorantממי התמלחת .המשאבה שאבה את הנוזלים עם חלק מועט של
 colorantבתוכם דרך הפילטר כך שנשאר עליו הפחם האבקתי עם כמות גדולה של colorant
שנספח אליו.
מאחר והשיטה לא הספיקה והתמלחת לא דוללה כמעט עד הסוף ,הנחתי אותה במכשיר לסינון
בפחם אבקתי בוואקום שוב ולאחר כ  3שעות דגמתי את התמלחת לאחר הסינון וקיבלתי את
הדילול שרציתי.

איור מס'  :20מכשיר לסינון בפחם אבקתי וואקום
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שיטת מהילת מי התמלחת של גלעם בניסוי השלישי:
בטיפול השני של הניסוי השלישי מהלתי את מי התמלחת של גלעם פי שניים וקיבלתי מי תמלחת
של גלעם עם ריכוז  colorantנמוך בחצי.

איור מס'  :21טיפול ראשון -מי תמלחת של גלעם שעברו סינון במכשיר לסינון בפחם אבקתי
וואקום

איור מס'  :22טיפול שני -מי תמלחת של גלעם מהולים במי ברז פי שניים

איור מס'  :23טיפול שלישי -ביקורת -מי ברז עם מלח ים ( )4%וספירולינה
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 2.4תיאור החומר החי:
במהלך הניסוי השתמשתי בשני חומרים חיים:
 .1ארטמיה ( :)Artemia Salinaמין של סרטן בעל מספר רב של גפיים המשמשות לתנועה ,נשימה
ולהשגת מזון דרך סינון חומרים אורגניים מהמים כגון :תחליבים ,חידקים ואצות חד תאיות.
המיון המדעי של הארטמיה :שייכת למערכת פרוקי הרגליים ,תת המערכה-סרטנאים ,המחלקה-
סרטנים מסננים ,הסדרה -זימרגלאים ,המשפחה -ארטמיים ,הסוג -ארטמיה .ביצי הארטמיה
נרכשו מחברת אקווזון ,והן מיובאות מארה"ב מחברת .GSL
 .2החיידק האמיתי ,ספירולינה :ספירולינה שייכת לקבוצת החיידקים האמיתיים מבצעי
פוטוסינתזה הקרויים ציאנובקטריה ,הנחשבת לאחת מצורות החיים הקדומות ביותר על פני
כדה"א .הספירולינה גדלה בחממה בעין שמר.
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 .3תוצאות
 3.1ניסוי מספר . 1
כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי הארטמיה
(שלב  )2ועל שרידתה?
תוצאות התכלות ה  colorantמהטיפולים:

גרף מס'  .1הגרף מציג את השפעת ריכוז המלח באחוזים על התכלות ה  colorantשנמדד לפי
הצפיפות האופטית באורך גל . 420nm
התוצאות מראות כי בקבוצת הביקורת הייתה ירידה משמעותית בבליעת האור באורך גל nm420
בסיום הניסוי (זמן  )8בהשוואה לתחילת הניסוי (זמן .)0
בקבוצות הטיפולים ( 6%,4%מלח),אין שינוי משמעותי בבליעת האור באורך גל  nm420בסיום
הניסוי (זמן  )8בהשוואה לתחילת הניסוי (זמן  )0וסטיית התקן בקבוצות אלו תקינה.
בטיפול  9%מלח ,בליעת האור (הצפיפות האופטית) הייתה גבוהה יותר בסוף הניסוי (זמן )8
לעומת תחילת הניסוי (זמן  )0וסטיית התקן הנמוכה בסוף הניסוי מעידה על כך שהבדל זה
מובהק.
מהתוצאות נובע כי רק בקבוצת הביקורת בליעת האור באורך גל  nm420היתה נמוכה בזמן 8
לעומת זמן .0
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שרידת הארטמיה בטיפולים:

גרף מס'  .2הגרף מציג את השפעת ריכוז המלח על הצפיפות הממוצעת של הארטמיה במי
התמלחת ובביקורת.
התוצאות מראות כי הארטמיה בשלב השני לא שרדה בטיפולים למעט הטיפול ב  4%מלח בו
השרידה הייתה נמוכה .בביקורת שרדו כ 30%ארטמיות אך סטית התקן הייתה גבוהה.
 3.2ניסוי מספר .2
כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי הארטמיה
(שלב  5שעברו הסתגלות למליחות גבוהה) ועל שרידתה?
תוצאות התכלות ה  colorantמהטיפולים:

גרף מס'  .3הגרף מציג את השפעת ריכוז המלח באחוזים על התכלות ה  colorantשנמדד לפי
הצפיפות האופטית באורך גל .420nm
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בטיפולים  9%,6%,4%מלח ,התוצאות מראות כי ישנה ירידה בבליעת האור באורך גל nm420
בסיום הניסוי (זמן )8לעומת תחילת הניסוי (זמן  .)0בטיפול  6%מלח ובביקורת סטיית התקן
הייתה גבוהה יחסית .בביקורת הייתה הירידה הכי נמוכה בבליעת האור באותו אורך הגל.
שרידת הארטמיה בטיפולים:

גרף מס'  .4הגרף מציג את השפעת ריכוז המלח על הצפיפות הממוצעת של הארטמיה במי
התמלחת ובביקורת.

התוצאות מראות כי הארטמיה (שלב  )5לא שרדה בטיפולים כלל .בביקורת הייתה שרידה מלאה
של הארטמיה (שלב .)5
 3.3ניסוי מספר .3
כיצד משפיע ריכוז ה  colorantבמי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה  colorantעל ידי
הארטמיה (שלב ?)5
תוצאות התכלות ה  colorantמהטיפולים:

גרף מס'  .5הגרף מציג את השפעת ריכוז ה ( colorantהצפיפות האופטית שנמדדה באורך גל
 ) 420nmבתחילת הניסוי ,על התכלותו ע"י הארטמיה הבוגרת בסוף הניסוי בטיפולים השונים
ובביקורת .כל הטיפולים וקבוצת הביקורת הכילו  4%מלח.
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התוצאות מראות כי בטיפול -( .2מי תמלחת של גלעם שמהולים פי שניים עם מי ברז) יש ירידה
בבליעת האור באורך גל  420nmבסוף הניסוי (זמן )8לעומת תחילת הניסוי (זמן  )0ובטיפול
הראשון יש עלייה בבליעת האור באותו אורך הגל בזמן  8לעומת זמן  .0בביקורת יש ירידה
מזערית גם כן באותו אורך הגל.
● המספרים שמעל לכל גרף טיפול מציינים את אחוז השינוי בצפיפות האופטית בין זמן 0
לזמן .8
שרידת הארטמיה בטיפולים:

גרף מס'  .6הגרף מציג את השפעת ריכוז ה  colorantעל הצפיפות הממוצעת של הארטמיה
במי התמלחת ובביקורת בסוף הניסוי.
התוצאות מראות כי השרידה הגבוהה ביותר של הארטמיה בסוף הניסוי (זמן  )8בהשוואה
לכמותה בתחילת הניסוי (זמן  )0היא בביקורת ,והשרידה בטיפול  .2גבוהה יותר בסוף הניסוי
(זמן  )8לעומת תחילת הניסוי (זמן  )0מהשרידה בטיפול .1
בכל קבוצות הניסוי שרידת הארטמיה היתה מעל ל  60%וסטיות התקן היו נמוכות.
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 .4דיון ומסקנות
 4.1הניסוי הראשון:
שאלת המחקר הייתה :כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה
 colorantעל ידי הארטמיה (שלב  )2ועל שרידתה?
דיון:
בניסוי הראשון בחנתי את ההשפעה של ריכוזי מלח שונים על מערכת האוסמורגולציה של
הארטמיה והיכולת שלה לסנן חומרים אורגנים מיקרוסקופיים מהמים .שיערתי שהארטמיה
תשרוד במי התמלחת של גלעם משום שידוע שהיא חיה במיים מלוחים ומסננת חומרים אורגנים
מיקרוסקופיים מהמיים ולכן היא עשויה ליזון מה  colorantשבמי התמלחת כיון שהוא חומר
אורגני מיקרוסקופי.
תוצאות הניסוי אינן תואמות את השערתי:
בביקורת ,כשליש מכמות הארטמיה שרדה (גרף מס'  )2וסיננה כמות גדולה מהחומר האורגני-
הספירולינה (גרף מס'  .)1הייתה ירידה משמעותית בצפיפות האופטית לפי הבדיקה
בספקטרופוטומטר וסטיית התקן הייתה קטנה וזה מעיד על אמינות התוצאות .תוצאות אלו
מראות כי מערכת סינון המזון של הארטמיה בה השתמשתי בניסוי פועלת כשורה.
בטיפולים (תמלחת גלעם)  9%,6%,4%כמות ה  colorantלא הייתה זהה בכל הטיפולים בזמן 0
אלא היתה רגישות של מדידה שנעה בין  0.95 ± 0.07דיוק ביחידות צפיפות אופטית ( .)OD
בטיפול  4%מלח סטיית התקן נמוכה וניתן לראות כי ריכוז נמוך מאוד של הארטמיה שרד (גרף
מספר  )2ומעט מאוד  colorantסונן על ידו (גרף מס'  ,)1נראה שאין הבדל משמעותי בריכוז ה
 colorantבזמן  0לבין זמן .8
בטיפול  6%מלח סטיית התקן אינה גבוה במיוחד וניתן לראות כי ישנה תמותה מלאה של
הארטמיה (גרף מס'  )2אך עם זאת סינון מזערי של ה  colorantעל ידה .
בטיפול  9%מלח ,רוב הארטמיה מתה וניתן לראות כי ישנה עליה בצפיפות האופטית -בריכוז ה
 colorantשבמיים בתחילת הניסוי לעומת סוף הניסוי.
שלוש אפשרויות להסבר התוצאות לדעתי:
האחת ,היבט כימי המסביר את העליה בצפיפות האופטית בטיפול עם  9%מלח והוא היווצרות של
חומר נוסף במי התמלחת בעקבות התנאים שהיו בכלי הניסוי ,טמפרטורה ואוורור ,יתכן ונוצרו
קשרים כימיים שיצרו תרכובות במי התמלחת שהשפיעו על הקריאה בספקטרופוטומטר-
העכירות.
השניה ,היבט לוגי המסביר את חוסר השינוי המשמעותי בריכוז ה  colorantבין זמן  0לזמן 8
בטיפולים של  4%ו  6%הוא תמותת הארטמיה .
השלישית ,היבט ביולוגי המסביר את התמותה הגדולה של הארטמיה בכל הטיפולים למעט
הביקורת .יתכן והיה צריך לסגל את הארטמיה בהדרגה למעבר לגידול במי תמלחת שאחוז המלח
בהם גבוה מ ( 4%הארטמיה הובקעה והוחזקה לפני הניסוי ב  4%מלח) .יכול להיות כי חוסר
הסיגול ההדרגתי למליחות גבוהה ממה שהיא הוחזקה והובקעה בו ,גרם לארטמיה ללחץ אוסמוזי
גבוה שהשפיע על תמותתה.
הרביעית ,היבט ביולוגי נוסף ,הארטמיה בה השתמשתי הייתה בשלב צעיר במחזור חייה (ראה
איור מס'  ) Artemia Nauplii -6ובשלב זה הארטמיה עדיין לא עמידה לשינויים אוסמוטיים
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משום שהאברים דמויי הזימים המאפשרים לה לחיות במליחות גבוהה עדיין לא מפותחים ולכן,
כנראה היא מתה.
המלצות לשיפור הניסוי הראשון:
ההמלצה שלי לניסוי הזה היא לחזור על הניסוי הראשון אך עם שיפורים שנלמדו מההתנסות
הראשונית והם:
 .1להוסיף ביקורת שיש בה רק את מי התמלחת של חברת גלעם ללא ארטמיות ,עם ובלי אוורור,
ולראות מה קורה להם במשך שבוע -האם אכן נוצר בהם חומר נוסף שמשפיע על עכירותם
מתחילת הניסוי? אני ממליצה לבדוק בעזרת מכשיר הספקטרופוטומטר את הצפיפות האופטית
ביום קבלת מי התמלחת מגלעם ושוב שבוע לאחר מכן.
אם הצפיפות האופטית בסוף הביקורת תהיה גבוהה יותר מהצפיפות האופטית שנמדדה בתחילת
העמדת הביקורת -יוכח בביקורת זו כי אכן נוצר חומר חדש במי התמלחת .המלצתי היא לבחון
את החומר ולמצוא שיטה להסרתו .אם יוכח בביקורת שלא נוצר חומר חדש במי התמלחת-
נצטרך למצוא שיטת מדידה חדשה למדידת ה  colorantשבמי המלחת כיון שכנראה שמכשיר
הספקטרופוטומטר לא מודד רק את ה  colorantשבמים אלא מושפע מגורמים נוספים.
 .2לבנות מתקן טיפולים שונה ממתקן הטיפולים של הניסוי הראשון בו הניסוי יהיה בנפח קטן
יותר  -כל חזרה תכיל  200מיליליטר ,על מנת לשפר את יכולת ההבחנה בפרטים קטנים .
 .3להשתמש בארטמיות בוגרות (שלב  ) 5כיון שכנראה חלק מהתמותה בניסוי הראשון ימנע
בניסוי השני אם נשתמש בארטמיות בוגרות משום שהן עמידות יותר לשינויים אוסמוטיים.
 .4לסגל את הארטמיות (שלב  )5למליחות גבוהה לפני שמכניסים אותן לטיפולים -בהתאם
למליחות של כל טיפול ( .ראה שיטות וחומרים -שיטת הסתגלות הארטמיה למליחות גבוהה)
לאור תוצאות הניסוי הראשון ,החלטתי על שאלת הניסוי השני.

.4.2הניסוי השני:
שאלת המחקר הייתה :כיצד משפיע ריכוז המלח במי התמלחת על יעילות סינון חלקיקי ה
 colorantעל ידי הארטמיה (שלב  5שעברו הסתגלות למליחות גבוהה) ועל שרידתה?
דיון:
בניסוי השני בחנתי את ההשפעה של ריכוזי מלח שונים על מערכת האוסמורגולציה של ארטמיה
בוגרת -בשלב החמישי לחייה ,שסוגלה לחיים במליחות גבוהה והיכולת שלה לסנן חומרים
אורגנים מיקרוסקופיים מהמים.
שיערתי שניסוי בגודל קטן יותר ( 200מיל לכל חזרה) ישפר את ההבחנה בפרטים הקטנים
שהניסוי מכיל ולכן הניסוי השני היה קטן יותר מהראשון.
תוצאות הניסוי הראשון הראו כי הארטמיה לא שרדה ושיערתי שתמותת הארטמיה בניסוי
הראשון נגרמה משתי סיבות:
האחת -משום שהיא הוכנסה באופן פתאומי לטיפולים בריכוזי מלח גבוהים והיה צריך לסגל
אותה בהדרגתיות למליחות גבוהה לפני הניסוי .לכן בניסוי זה ,סיגלתי את הארטמיה למליחות
גבוהה לפני הניסוי (ראה שיטות וחומרים) ורק אחר כך הכנסתי אותה לטיפולים השונים .השניה-
הארטמיה בה השתמשתי בניסוי הראשון הייתה בשלב השני לחייה ובשלב זה הארטמיה עדיין לא
עמידה לשינויים אוסמוטיים משום שהאברים דמויי הזימים המאפשרים לה לחיות במליחות
גהוהה עדיין לא מפותחים ולכן ,כנראה היא מתה .בניסוי השני השתמשתי בארטמיה בשלב
החמישי לחייה שידוע שבשלב זה האברים המאפשרים לה לחיות במליחות גבוהה מפותחים יותר
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מאשר כשהיא בשלב השני ומתוך כך היא עמידה לשינויים אוסמוטיים (ראה סקירה ספרותית-
ארטמיה סלינה).
* יומיים לאחר שהניסוי הוקם חלק מהארטמיה בטיפולים מתה כנראה בגלל שהייתה נפילה
דרסטית ברמת החמצן (ממוצע חמצן של  90%בהקמת הניסוי לממוצע חמצן של  60%כעבור
יומיים) לכן הגברנו את האווררים .תוצאות מדידת החמצן שבטבלה ( נספח  )4הן לאחר הגברת
האוורור ותמותת חלק מהארטמיה.
בביקורת ניתן לראות כי ישנה ירידה משמעותית בצפיפות האופטית -הארטמיה שרדה וניזונה
מאצת הספירולינה וזה מראה כי מערכת הסינון של הארטמיה בה השתמשתי בטיפולים ,פועלת
כשורה.
בטיפולים  9%,6%,4%ישנה ירידה משמעותית בריכוז ה  colorantשבמי התמלחת אך בד בבד יש
תמותה מוחלטת של כל הארטמיה בטיפולים .אני משערת שהארטמיה מתה משתי סיבות:
האחת -משום בעיית החמצן שהייתה עד היום השני של הניסוי שגרמה לתמותה של חלק
מהארט מיה ,ולא נבדקה עקומת תמותה במשך ימי הניסוי אלא רק תמותה בסוף הניסוי ( ולכן אי
אפשר לדעת בבירור כמה ארטמיה מתה בכל יום ובאיזה יום).
השניה -משום שהצפיפות האופטית -ריכוז ה  colorantבמי התמלחת היה גבוה מידי -היה יותר
מידי  colorantבמי התמלחת בתחילת הניסוי והארטמיה ניזונה יתר על המידה וזה (כנראה) גרם
למותה.
המלצות:
 .1למדוד את שרידת הארטמיה מידי יום על מנת שיהיה אפשר לבחון את הקשר בין ריכוז
הארטמיה ביום מסוים לבין הצפיפות האופטית (  )ODולקבוע ביתר דיוק את סיבת
התמותה -אם תהיה ,ואת קצב התכלות ה  colorantממי התמלחת.
 .2להקים מערכת איורור עם מפוח נפרד המספק איורור רק לחממית בה הניסוי ובנוסף,
ניתן גם להוסיף מחולל חמצן שידייק את רמת החמצן במיים .בדיקת ניתור רציף של
רמות החמצן ע"י חיישן חמצן שימדוד את רמות החמצן לאורך כל זמן הניסוי.
 .3לעבוד עם יותר חזרות בכלים קטנים כך שניתן בעזרת תאורה בלבד יהיה אפשר לספור
את מספר הארטמיות מבלי לפגוע במהלך הניסוי.

 4.3ניסוי שלישי:
שאלת המחקר בניסוי זה היא :כיצד ישפיע ריכוז ה  colorantבמי התמלחת על יעילות סינון
חלקיקי ה  colorant-על ידי הארטמיה (שלב ?)5
דיון
תוצאות הניסוי השני גרם לי לחשוב כי יתכן שריכוז גבוה של  colorantמשפיע על השרידה של
הארטמיה .בניסוי זה בדקתי את יכולת השרידה וההזנה של הארטמיה במי תמלחת של גלעם
שעברו שני תהליכים להפחתת ריכוז ה  colorantשבתוכם.1 :מי תמלחת שעברו סינון במכשיר
לסינון בפחם אבקתי וואקום (ראה שיטות וחומרים\ מהלך הניסוי)  .2מי תמלחת מהולים פי
שניים במי ברז .הביקורת (טיפול  )3הייתה  200מיליליטר מי מלח ים בריכוז  4%מלח עם אצת
ספירולינה ו  10ארטמיות ונועדה לבדוק את כשירותה של מערכת הסינון של הארטמיה ( ראה
סקירה ספרותית -ארטמיה).
תוצאות הביקורת מראות כי מרבית הארטמיה שרדה אך ,סיננה רק חלק מועט מהספירולינה
שבמים .לדעתי ,תוצאה זו מעידה על בעיה כלשהי במערכת הסינון וההזנה של הארטמיה בה
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השתמשנו בניסוי זה ,אני חושבת שהבעיה היא שהארטמיה צברה מאגרי מזון בתוכה לפני הניסוי
(כשהיא גודלה לשלב  5האכלתי אותה בספירולינה) ואז כשהכנסתי אותה לביקורת היא לא ניזונה
מהספירולינה שבמים משום שהיו לה כבר מאגרי מזון בגופה ,ניתן לראות שהארטמיה בה
השתמשנו לביקורת בניסוי השלישי הייתה ירוקה מאוד וזה ,לדעתי מעיד על מאגרי הספירולינה
שהיא ייצרה בגופה (ראה נספח .)6
בטיפול מספר  .1מי תמלחת שעברו סינון במכשיר לסינון בפחם אבקתי וואקום.
הייתה עליה בצפיפות האופטית -בריכוז ה  colorantשבמי התמלחת  .בגרף השרידה (גרף מס' ,)6
ניתן לראות כי שרידת הארטמיה בטיפול זה הייתה נמוכה בהשוואה לטיפולים אחרים .סטיית
התקן בטיפול זה הייתה קטנה ולא חפפה לסטיית התקן של הטיפולים האחרים מה שמעיד על
הבדל מובהק בשרידה בין הטיפול הראשון לשאר הטיפולים .יתכן כי חלק מהארטמיות המתות
התפרקו במי התמלחת והשפיעו על בדיקת הצפיפות האופטית ולכן נמדדה עליה בעכירות ,או
שמאותה הסיבה של העליה בעכירות בטיפול הרביעי של הניסוי הראשון שהיא כנראה היווצרות
חומר נוסף במי התמלחת בעקבות התנאים שהיו בכלי הניסוי ,טמפרטורה ואיוורור ,מתוך כך
יתכן ונוצרו קשרים כימיים שיצרו תרכובות במי התמלחת שהשפיעו על הקריאה
בספקטרופוטומטר -העכירות.
בטיפול מספר  .2מי תמלחת של גלעם מהולים פי שניים במי ברז ,הייתה ירידה משמעותית
בצפיפות האופטית -בריכוז ה  colorantשבמי התמלחת וממוצע התמותה היה ארטמיה וחצי
במשך כל הניסוי.
סטיית התקן הייתה גבוה ביחס לטיפול הראשון.
תוצאות אלו מראות ,לדעתי ,כי מהילת מי התמלחת של גלעם פי שניים עם מי ברז היא הפתרון
האפשרי להוצאת ה  colorantממי התמלחת ,תוצאות אלו נבעו כנראה מהריכוז הנמוך של ה
 colorantשנוצר בעקבות המהילה שהקל על הארטמיות ליזון ממנו.
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סיכום:
עבודה זו באה לתת מענה לבעיית היווצרות חומר אורגני במי התמלחת של מפעלים בתעשיית
המזון בישראל.
בעבודה זו בדקתי שיטות לניקוי מי התמלחת של חברת גלעם מה  colorantשבתוכם בעזרת סרטן
הארטמיה.
ממצאי המחקר מעידים כי גידול ארטמיה במי תמלחת מהולים פי שניים במי ברז היא השיטה
המהירה והיעילה ביותר להזנת הארטמיה מה  colorantשבתוכם.
ממצא זה חשוב לאתגר חיפוש שיטה ביולוגית ,יעילה וירוקה לניקוי מי תמלחת מה colorant
שבתוכם על מנת שיהיה אפשר לשפוך אותם למקורות המים מבלי שיגרמו לזיהום.
על בסיס התהליך שעברתי במשך העבודה והתוצאות אני ממליצה על מספר כיוונים להמשך
המחקר.
לדעתי ,בכל ניסוי המשך בתחום הזה ממולץ להשתמש בארטמיות משלב  5והלאה במחזור חייהן
בלבד ולספור את שרידתן מידי יום .בנוסף ,אני ממליצה לחזור על הניסוי השלישי בסדר גודל גדול
יותר -כשני ליטרים לכל טיפול ולבדוק האם התוצאות שהתקבלו זהות לתוצאות שמצאתי גם
בסדר גודל כזה -האם שיטת המ הילה עדיפה על פני שיטת הסינון במכשיר לסינון בפחם אבקתי
וואקום?
פנים נוספות להמשך המחקר ,לפי דעתי יש צורך במחקר חדש שיבדוק כיצד השפיע ה  colorantעל
מנגנון התרבות הארטמיה ,על מבנה גופה ועל שרידת דור ההמשך שלה הגדל בתנאים
אופטימליים.
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נספחים:
נספח  .1תוצאות מדידת הצפיפות האופטית בניסוי הראשון מבלי להתחשב בהתאדות של 200
מיל.

גרף מס'  .1הגרף מציג את השפעת ריכוז המלח באחוזים על התכלות ה  colorantשנמדד לפי
הצפיפות האופטית באורך גל . 420nm
התוצאות מראות כי בקבוצת הביקורת הייתה ירידה בבליעת האור באורך גל  nm420בסיום
הניסוי (זמן  )8בהשוואה לתחילת הניסוי (זמן  .)0בכל קבוצות הטיפולים ( 9%,6%,4%מלח) ,חלה
עליה בבליעת האור באורך גל  420nmבסיום הניסוי (זמן  )8בהשוואה לתחילת הניסוי (זמן . )0
סטיית התקן בקבוצות הטיפול  4%ו 6%-מלח היתה גדולה .לכן אני משערת שלא היה הבדל
בבליעת האור (בצפיפות האופטית) בזמן  0לעומת זמן  8מתחילת הניסוי .בטיפול  9%מלח ,בליעת
האור (הצפיפות האופטית) הייתה גבוהה יותר בסוף הניסוי (זמן  )8לעומת תחילת הניסוי (זמן )0
וסטיית התקן הנמוכה בסוף הניסוי מעידה על כך שהבדל זה מובהק.
התוצאות מראות כי ישנה עלייה בבליעת האור באורך גל  420nmבטיפולים לעומת הביקורת שבה
בליעת האור באותו אורך הגל היתה נמוכה.
נספח  .2מדידת חמצן -חזרות וממוצע בניסוי הראשון:
חזרה \טיפול

 1ביקורת

2

3

4

א

101

92

93.7

87.2

ב

97.5

93.7

95

92.8

ג

97.6

93.6

94.5

92.2
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ד

97.8

92.1

95

89.7

ממוצע

98.475

92.85

94.55

90.475

נספח  .3מדידת מליחות באחוזים -חזרות וממוצע בניסוי הראשון:
חזרה \טיפול

 1ביקורת

2

3

4

א

5

7.5

7.5

13.75

ב

5.625

7.5

11.25

15

ג

6.25

7.5

10

13.75

ד

6.25

7.5

10

12.5

13.75

7.50

9.69

13.75

ממוצע

נספח  .4מדידת חמצן -חזרות וממוצע בניסוי השני:
חזרה\ טיפול

1

2

3

 4ביקורת

א

96.2

96

93.2

99

ב

96.5

97.7

96.5

101

ג

83.7

98.5

96.7

101

ד

90.1

97.4

77.4

103
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ממוצע

91.625

97.4

90.95

101

נספח  .5מדידת מליחות באחוזים -חזרות וממוצע בניסוי השני:
חזרה\ טיפול

1

2

3

 4ביקורת

א

4

5

9

4

ב

4

5

9

3.5

ג

3

5

9

3.5

ד

4

5

7

3.5

ממוצע

3.75

5

8.5

3.625

נספח  .6ארטמיה בוגרת שהובקעה וגודלה לביקורת הניסוי השלישי.
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