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 תודות

 ��אני פשוט אתחילדבר ראשון שאני רוצה להגיד זה שכל כך הרבה עזרו לי שאני לא יודע ממי להתחיל אז 
 

לי  תריבי ממש תודה על זה שנת, למורה שלי אזלפי דעתי התודה הראשונה חייבת להיות  :ריבי מרגלית
את ההזדמנות לעשות עבודת חקר ותמכת בי כשאמרת שאת מאמינה שאני בחירה נכונה בשביל זה 

 ❤זה ממש עזר לי ,הסעות והצקת לי עם העבודה ,ושסידרת לנו מחשבים
סיגל תודה על כל העזרה שתמיד אני באמת לא יודע מה להגיד כי את עזרת לי גם בבחירת  :סיגל לוצקי

ת נונושא ואז למי לפנות ותמיד שאלת שאלות שכיוונו אותי ותמיד היית שם כדי לתקן אותי ולעלות רעיו
ת אותי את גם לקחת אותי לחווה של הדגים שזה היה מדהים ואספ  .ובלי זה אין לי מושג מה הייתי עושה

כשאני מתחיל לחשוב על זה יש רק יותר ויותר דברים כי עברנו שנה  ,כמה פעמים כשלא היה לי הסעה
 ...אז באמת תודה רבה על הכולשלמה 

עזרת לי בלהבין בכלל מה אני עושה וגם עוד על , היי איתי אחד אתה חייב לדעת שעזרת לי: איתי עברי
ושדיברתי  , אני עושה בעבודת גמר שליאת מה שהדגים ואז הייתי יכול להסביר לאנשים טיפה יותר טוב 

א איתך בטלפון על דגים וכמה מים צריך בשביל לגדל דג ובאיזה סוג מערכת ואמרתי שהניסוי שלי ל
תוצאה זו תוצאה וככה לומדים עם זה , אצליח כי הוא לא משתלם ואז אמרת  שזה כן יצליח זו תוצאה

 .משתלם או לא צריך לבדוק את הדברים ושבגדול גם תוצאה שלילית זו תוצאה
תודה רבה ארז על שעזרתה לי בתכנון בנית האקווריומים וגם בבניה עצמה ובבחירת  :ארז רבינוביץ

 .תודה רבה ,םת בהרבה דבריהחומרים ובאמ
תודה שעזרתם לי מנטלית בשנה זה לא  ,שחר אנה וננס עצבני :אנה קרבונוב, שחר פישלזון, אוריאל לוי

ובעיקר על כל התמיכה הנפשית ט הרגה אותי עואמרתם שהכול בסדר כי העבודה הזו באמת כמ ,להישבר

 �😅😅�ושהיה לי למי להציק כל הזמן הזה
, היה לי כיף איתך" כל דקה זה עוד עשרה רכבים"ישראל יש לי רק דבר אחד להגיד לך  :ישראל פורמוזה

עשיתי לך מלא בעיות אני יודע שאתה מת עליי ואתה לא תוכל לשכוח אותי כי לי אסור לשבות ליד דלתות 
, ההיה נחמד לנסוע איתך ולדבר בנסיעות אפילו שרוב הזמן ישבתי מאחור ,אז כן לא תשכח אותי בקרוב

הייתה פעם אחת שעברו חמש דקות ולא הגעת אז )ואני עדיין תופס ממך מישהו שעומד שממש בזמנים 
 .באמת שתמיד עמדת בזמנים( הרמנו טלפון לריבי וגילנו שאתה חולה ולא תגיע

ואני מת עלייך  ,אז תשמע אתה מלך? יאיר אתה יודע ששמרים את הכי טוב לסוף נכון :מיודוסר יאיר
, וממש תודה כי היו בניסוי שלי יותר מידי בעיות בבניה ואתה לא התרגשת מאף אחת מהן ופשוט המשכנו

צריך משהו אתה פירקת ובנינו מחדש כל פעם ואני זוכר את הפעם שהייתי צריך למדוד את הזרם והייתי 
ה היה בסוף של הבניה ואמרתי שיהיה  בתוך המים איפה שהדגים יהיו ולא ידעתי מה לעשות ובאמת ז

והלכתי משם ואז אתה בנית משקולת צפה קשרת אבן ואז שלושה פלסטיקים של ' אולי נשנה נושא וכו
היו פשוט מלא פעמים שלא ידעתי מה , לטר ולמעלה את הקלקר ואחר כך גם אני בניתי אחת כזו יהביופ

ואתה נשארת עם העבודה וסיימת את לעשות עם הבניה לא שלא הספקית כי היה רק שעה וחצי בשבוע 
 .מים שלא סיימנו ביחד אז לך אני חייב תודה ענקית ממש מממש תודה על כל השנה הזווקווריאה
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 תקציר

חלק מהטכנולוגיה לגידול דגים מושתתת על מעבר . טכנולוגיה לגידול דגים בישראל מאוד מתקדמת

הדגים שבית גידולם מתאפיין במים שקטים ולא במערכות . לגידול במערכות סגורות מסוחררות

בדג  מאזן האנרגיה. המבוססות על סיחרור של מים מתמודדים עם תנאי גידול שונים מסביבתם הטבעית

עובדה זו יכולה לפגוע במדדים בגידול . זה יכול להשתנות בעקבות התמודדות עם מרכיב סביבתי נוסף

סוגים של דגים וכן עלולה לפגוע בהתפתחות מערכת השלד במיוחד בדגים של  אותם ( ושרידה אורך, מסה)

 .הנמצאים בתהליך גידול

 :שאלות המחקר של מחקרי היו

על , (עם זרם תמידי)הגדל במערכת מסוחררת ,  קוי, כיצד משפיעה כמות האוכל הניתנת לדג קרפיון הנוי. 2

 ?המסה והמורפולוגיה של הדג

יקבלו יותר אנרגיה כימית מהמזון לכן תהיה להם יותר אנרגיה , יותר מזון שיקבלו הדגיםהשערתי היא ש

 .כנגד הזרם היוגם לשחי( אורך,מסה)גם לגדילה 

, כיצד משפיעה זרימת המים במערכת הגידול על קצב עליית המסה והמורפולוגיה  של דג קרפיון הנוי. 1

 ?קוי

ל חשבון האנרגיה המשמשת לבניית רקמת האנרגיה המשמשת לשחייה נגד הזרם באה עהשערתי היתה ש

כנגד  הימכיוון שהדגים שבאקווריום עם הזרם משתמשים באנרגיה המוגבלת גם לשחי. לגדילה, הגוף

וגם לבניית רקמות אני משער שהם יגדלו פחות במסתם בהשוואה לדגים הגדלים במים שקטים  הזרם

 . גדילהוחלק גדול יותר של האנרגיה שהם מקבלים מהמזון מנוצל ל

גדלה , (21%)בזרם מתמיד קיבלה כמות מזון כפולה שהטיפול תוצאות הניסוי הראשון הראו שקבוצת 

 . בזרם המתמיד (5%)רגילה מזון בהשוואה  לקבוצה שקיבלה כמות  הממוצעת לדג יותר במסה

שחו הדגים נגד הזרם במערכת , הטיפול והביקורת, בשתי קבוצות הניסוי  .התוצאות איששו את השערתי

הדגים  היו צריכים להשקיע את , מאחר ומשטר הזרם היה דומה. סגורה שדימתה מערכת מים מסוחררת

 . האנרגיה שנותרה הושקעה בגידול במסה, ה כנגד הזרם בשני קבוצות הניסויישחיבאותה אנרגיה 

בהשוואה לקבוצה  הממוצעת לדג גדלה יותר במסה ,מים שקטים, ללא זרםיפול הטבניסוי השני קבוצת 

 .(5%)בכמות שווה של מזון ( מערכת מסוחררת סגורה)במשטר זרם מתמיד  שהוחזקה

ת קבוצהדגים ב. בשתי קבוצות הטיפול, ליום( 5%), כמות מזון היתה זהה. התוצאה איששה את השערתי

לא , מים שקטים, גיה בשחייה נגד הזרם בעוד שהדגים בקבוצת הטיפולהיו צריכים להשקיע אנר הביקורת 

 (. מסה)היו צריכים להתמודד בשחייה כנגד הזרם ויכלו להשקיע יותר אנרגיה בגדילה 

במערכות גידול בטכנולוגיה ( האנרגיה)רציתי לבחון האם ישתלם לחקלאי להגדיל את כמות המזון 

אינה ( כפליים הכמות)מסקנתי היא שהזנה מוגברת . סגורהמתקדמת כדוגמת מערכת גידול מסוחררת 

 . והמסה הנוספת שמתקבלת מעטה( מזון הוא גם יקר)משתלמת לחקלאי 

הייתי מעגל את מדור גידול . גידול משוכללת לבחינת המאזן האנרגתי של דג הייתי רוצה לבנות מערכת

בכדי שיהיה ( כמו בקבוק חתוך)קוף צינור גדול ושבשתמש מזרימה יותר אחידה וקבלת לצורך  הדגים

בנוסף היה מעניין אותי לבחון מערכת כזו בגידול . נע בתוך צינור שקוף ללא פינותהדג  אתאפשרי לראות 

 .  מו של הדגומרק מועל טע עליה במסת הדג של דגי מאכל ולבחון את ההשפעה של
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 מבוא וסקירה ספרותית. פרק א

 והרקע למחקר בעיית המחקר. 2.א

, גידול אצות)ענף חקלאות המים בישראל נמצא בהתפתחות מתמדת . אנו חיים במדינה מאוד צחיחה

טכנולוגיה לגידול דגים בישראל מאוד . השטח הפנוי לבריכות דגים קטן(. דגי מאכל ודגי נוי, רכיכות

במערכות  חלק מהטכנולוגיה לגידול דגים מושתתת על מעבר לגידול. (1021, חקר ימים ואגמים) מתקדמת

בהשוואה לבריכות מים , מערכת מסוחררת לגידול דגים(. ראה סקירה ספרותית)סגורות מסוחררות 

ידידותית לסביבה ומתבססת על מערכות , משאבים מוגבלים בארצנו, מצריכה מעט קרקע ומים, פתוחות

 . איכותםהמבקרים את ( פילטרים)המים במערכת מסוחררת מטופלים בעזרת מסננים . בקרה מתקדמות

 
 . (צולם בחוות קוי קין) דגי נוי הגדלים במערכת מסוחררת סגורה. 2תמונה 

התאמות  הם בעלי דגים. נהרות ונחלים, אגמים, אוקיינוסים: דגים מאכלסים בטבע בתי גידול מגוונים

, הפורלדוגמה לכך הוא בית הגידול של דג . לבתי גידול שונים, מבניות והתנהגותיות, פיסיולוגיות

מותאמים למקווי מים , דגי הקרפיון המצוי, לעומתם. המתאפיין בערוצי מים ומשטר זרמים תמידיים

שונה ,  (מערכת המסוחררת)יה יבית הגידול המלאכותי בתעש. בנהרות ובאגמים ,מתוקים ושקטים

ולא  הדגים שבית גידולם מתאפיין במים שקטים. מבית הגידול הטבעי של הדגתנאים הפיזיקלים ב

מאזן . במערכות המבוססות על סיחרור של מים מתמודדים עם תנאי גידול שונים מסביבתם הטבעית

עובדה זו יכולה לפגוע . בדג זה יכול להשתנות בעקבות התמודדות עם מרכיב סביבתי נוסף האנרגיה

ן עלולה ה וכישל  אותם סוגים של דגים בבית הגידול המלאכותי בתעשי( אורך, מסה)במדדים בגידול 

( קרפיון הנוי)לדוגמא דג הקוי )לפגוע בהתפתחות מערכת השלד במיוחד בדגים הנמצאים בתהליך גידול 

 (. שעליו מתבסס מחקרי

 :שתי מטרות ילמחקר

של דג ( מסה ושינויים מורפולוגיים)בדיקת השפעת הזרם במערכת מסוחררת על מרכיבים בגידול  .2

 . מבוקש בתעשייה המותאם בסביבתו הטבעית לבית גידול של מים שקטים

על ( בית גידול המלאכותי)בדיקת השפעת ההתמודדות עם זרם במערכת המוסחררת התעשייתית  .1

באופן מבוקר ( קור אנרגתימ)שקטים על ידי הוספת מזון מאזן האנרגיה של הדג המותאם למים 

 (1021, !להיות בריא) .למערכת
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 סקירה ספרותית. 1.א

ומים , מים מליחים, ים-רכיכות ואצות במי, סרטנים, ענף חקלאות המים עוסק בגידול של דגי מאכל ונוי

צעיר וחדשני המתפתח במהירות ברחבי העולם עקב הביקוש הגדל  חקלאות המים היא ענף ייצור. מתוקים

 (. 1021, חקר ימים ואגמים לישראל) דלדלות מקורות הדיגילמוצרי ים וה

( חצי)מערכות גידול סמי , מערכות גידול אקסטנסיביות. מבחינים כיום במספר מערכות לגידול דגים

מערכות גידול אקסטנסיביות מאפיינות אזורים (. 2,4,1 תמונה)אינטנסיביות ומערכות גידול אינטנסיביות 

הדגים גדלים במערכות אלו ללא מערכות בקרה בצפיפויות . בהם יש שפע של מים ושטחים חקלאים

, אלו מערכות גידול סגורות. מערכות אינטנסיביות מאפיינות מדינות מפותחות(. בריכות פתוחות)נמוכות  

מגדלים דגים בצפיפות , תחת תנאים מבוקרים, במערכות אלו. טחהדורשות מעט מים וש, מאוד מבוקרות

ומערכות , מערכות סגורות מסוחררות, כלובים במים פתוחים: סוגי מתקני גידול אינטנסיביות. רבה

 (.Fao, 2019) משולבות

מסחררת מים , RAS - Recirculating Aqauculture System, בית המסוחררתיהמערכת האינטנס

, (רמת אמוניה, רמת חמצן, בקרת טמפרטורה)המערכת מבוקרת (. בתלות בסוג הדג, מתוקים או מלוחים)

ובהמשך בתוספת איוורור ובמערכות מסויימות , המים מסוננים דרך פילטרים ביולוגיים ופיסיקליים

עד )במיכל בדרך כלל נמוך  עמוד המים. המים עוברים למיכל העיקרי המכיל את דגי הגידול, חמצן נוזלי

בדרך זו ניתן לחסוך במים ובשטח ולזהם פחות את הסביבה במערכת ידידותית לסביבה (. חצי מטר

    .(agritalk, 2019) (1תמונה )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . RAS (agritalk, 2019)עקרונות מערכת סגורה מסוחררת . 1תמונה 

 

  

 .(farms, 2019)גידול דגים בים מערכת. 2תמונה 
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 .(worldfishcenter, 2019) ברכת דגים, מערכת אקסטנסיבית לגידול דגים .4תמונה 

 

 

 .(businesszeal, 2019) לגידול דגים נטנסיביתימערכת סגורה א: 1תמונה 

 

המשמשים , (הפיסיקליים)ם יוהאביוטי(  הביולוגיים)ם יהביוטי, בית גידול כולל את כל גורמי הסביבה

. לבתי הגידול, דגים בטבע מותאמים לסביבת חייהם .(1021, מטח) מקור לצורכי הקיום של יצור מסוים

המאפשרות ליצור חי להגן על המבניות וההתנהגותיות , התאמה כוללת מכלול התכונות הפיסיולוגיות

 .(1021, מטח) עצמו מפני טורפים או לנצל טוב יותר את תנאי הסביבה  בה הוא חי

 .אוכל ומתרבה, חי בהם, מותאם( או כל יצור)שאליה  הדג ( השטח)הטבעית בית גידול הוא הסביבה 

, הנהרות, (לדגי מים מלוחים)הים : מליחים ומתוקים, בתי הגידול של דגים הם מקווי המים המלוחים

 .(1021, מטח) האגמים ושלוליות

ויכולת שחיה ( התאמה מבנית)הם בעלי מבנה הידרודינמי מפותח . דגי הפורל מותאמים לסביבת גידולם

דגי  הקרפיון המצוי שוכנים בבתי גידול , לעומתם(. קישור)בית גידולם הוא נחל ונהר איתן . כנגד הזרם

 ,םיצמתיוזרמי מים עיה רציפה מול ידג זה אינו מותאם לשח. נהר או אגם, הנחל, קרוב לקרקעית, שקטים

 . (fishbase, 2018) (5תמונה )ושוכן בטבע במים שקטים 
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 fishkeeping world. -ו Rodney Watring (pinteres ) לקוח מתוך . דג הקוי בבריכה ודג הפורל .5תמונה מספר 

. 

                 כל . היא מופקת מהמזון שאנו אוכלים בתהליך הנשימה התאית. אנרגיה דרושה לכל פעולות הגוף

לכל . מנוצלת לכל צורכי החיים, האנרגיה שהגוף מפיק מהמזון. סוג של מזון מכיל כמות שונה של אנרגיה

היא המקור לכח המניע ''לפי מכון דוידסון אנרגיה  . (2110, מטח) פעילות דרושה כמות שונה של אנרגיה

 האנרגיה . ''את אור השמש ועוד, זרם המים את, היא מה שיוצר את הזרם החשמלי, היא החום, גופים

שימור  קחו) ,לגוף מגוף עוברת או צורה משנה רק אלא, נעלמת אינה אנרגיה .צורות להחליף יכולה

  . (הארגיה

 'כימית וכו, גלי הים, שמש, רוח, מכנית, פוטנציאלית, ישנן סוגי אנרגיות שונות כגון קינטית

  

 .(Energy, 2019) פוטנציאליתאנרגיה :  7תמונה מספר 

, או המולקולות, אנרגיה כימית היא שם כולל לאנרגיה האגורה בקשרים בין האלקטרונים של האטומים

  .(1021, (רמי אריאלי)מכון ויצמן מדע ) החומר של

 . חום גופם מווסת על פי טמפרטורת הסביבה: כלומר( אקטותרמי)דגים הם יצורים פוקילותרמיים 

 :חריגים אלה הם. חילוף החומרים האנרגטי בדגים דומה לזה ביונקים וציפורים עם שני חריגים בולטים

 .הדגים אינם מוציאים אנרגיה לשמירה על חום גוף מאחר והם פוקילותרמים( א)

הדגים מפרישים פסולת חנקתית בצורת אמוניה הדורשת פחות השקעה אנרגתית לייצורה בהשוואה ( ב)

 .לבעלי חיים יבשתיים
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ים לייצר המסוגל, (חיידקים אמיתיים, אצות, צמחים: יצרנים)אנו מבחינים בין יצורים אוטוטרופים 

, יונקים: צרכנים)לבין יצורים הטרוטרופים , זהתלעצמם תרכובות אורגניות בעזרת תהליך הפוטוסינ

. בכדי להתקיים( דרך שרשרת המזון)הצורכים תרכובות אורגניות מהסביבה ( 'דגים וכו, זוחלים, עופות

, פחמימות ושומנים, םחלבוני( תרכובות אורגניות)מקבלים את האנרגיה , שהנם הטרוטרופיים, הדגים

דגים אוכלי כל כדוגמת הקרפיון . דגים טורפים צורכים תזונה המכילה כחמישים אחוז חלבון. מהמזון

לדגים יש מערכת יעילה מאוד להפרשת פסולת חנקן . המצוי צורכים תזונה המכילה כשלושים אחוז חלבון

שומן מכיל יותר אנרגיה למשקל יחידה  .שומנים הם הצורה העיקרית לאגירת אנרגיה בבעלי חיים. מחלבון

 . בדרך כלל שומנים מתעכלים היטב בדגים. מכל מוצר ביולוגי אחר

כאשר הערך  .לאנרגיה שהגוף מנצל ,מאזן האנרגיה בגוף נובע מההפרש בין האנרגיה שנכנסת לגוף

 ,נוצר מאזן אנרגיה חיובי, גבוה מכמות האנרגיה שהגוף מנצל , של המזון שגוף מקבל ( הקלורי ) האנרגטי 

 ,כאשר הערך האנרגטי של המזון נמוך מכמות האנרגיה שהגוף מנצל : ולהפך. שגורם לעלייה במסת הגוף

 (מטח. )נוצר מאזן אנרגיה שלילי שגורם לירידה במסת הגוף

, שחיה, (גידול)בניית רקמות , נשימה תאית, תמש באנרגיה שהוא מקבל מהמזון לחילוף חומריםהדג מש

 ,הזימיםמת ובהפרש, בשתן, אנרגיה בצואהמאבד הדג . חיפוש מסתור, תגובות למצבים שונים, רבייה

 .כמויות קטנות משטח הגוף החיצוניוב  כחום

 :בעיקבות של דג יתכנו פובגו האנרגיהשינויים בחלוקת 

 .ככל שהטמפרטורה יורדת טמפרטורת הגוף יורדת וחילוף החומרים יורד. שינויי טמפרטורה -

אנרגיה המשמשת לפעילות פיסית כדוגמת שחיה נגד הזרם אינה משמשת . בשינויים בזרם המים  -

 . לגידול

אינה משמשת ( פעילות התנהגותית ויצירת ביציות ותאי זרע) אנרגיה המשמשת לרביה. רבייה -

 . לגדילה

 
 
 

 

 .(ojhsenergy, 2019) מאזן האנרגיה בדג: 8תמונה מספר 
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המבנה והצבע , בחקר הצורההיא ענף בביולוגיה העוסק ( מהמילה היוונית צורה) (יוניונפדיה)מֹוְרפֹולֹוְגָיה 

 .(fish morphology, 1979) וואיברי( צומח ובעלי חיים)של הגוף החי 

 

 דג קרפיון הנוי .1תמונה מספר 

, עיוותים הם תערובת מורכבת של הפרעות עצם שונות הכוללות מומים חוליות ועמודיים כמו קיפוזיס

 .פיוזיספונדי ואיחוי חוליות, עקמת, לורדוזיס

שלפוחית ציפה אשר לא , טמפרטורת  מים לא תקינה, עיוותים יכולים להיווצר בעקבות תזונה לא נכונה

 .(Berillis, 2015) שחיה כנגד זרם מים, פקטורים גנטים, זיהום ממתכות כבדות במים, התפתחה היטב

 

 

  מבנה השלד של דג. 20 תמונה 

 

 דגים בזרם מים ממושך להרבה זמן קיבלו עיוותים משמעותיים בצורתם 

 

 sciencedaily לקוח מ .דג עם עיוות של השלד. 22תמונה 
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קרפיון הנוי משתייך . הוא קרפיון מצוי לכל דבר מבחינה ביולוגית( Cyprinus carpio) קוי קרפיון הנוי

, משפחת קרפיוניים, סדרת קרפיונאים, מחלקת מקריני סנפיר, מערכת המיתרניים, לממלכת בעלי החיים

 . סוג קרפיון

מזונו העיקרי הוא יצורי קרקעית אותם הוא אוסף . אורך מ''ס 70-80ים עד גרגופו מאורך ומגיע במבו

 .עונת הרבייה היא בסוף החורף ומושפעת מהעלייה בטמפרטורה של המים. זרת הפה הנשלף שלו בע

ההפריה היא . נקבת הקרפיון משחררת ביצים למים והזכרים תאי זרע פעם בשנה בחודשים מרץ עד מאי

 . ביצי הקרפיון דביקות ומודגרות על שלל צמחי מים.  הפריה חיצונית המתבצעת בעמוד המים

אופיו הסתגלני אפשר הפצתו . מוצאו במרכז אסיה. הוא דג מים קרים, קוי, ון והזן קרפיון הנויהקרפי

 קשקשיםהחלו להופיע קרפיונים עם  21-בתחילת המאה ה. וגידולו במיקומים גיאוגרפיים רבים בעולם

גנטי של דג הקוי הפיתוח ה. נערכה סלקציה גנטית על פי דגם וצבעי הדג(.  'לבן וכו,צהוב , אדום)ציבעונים 

י שיתוף פעולה בין קיבוץ גן שמואל וחברת אסיא ''ע) 2178דגי הקוי הגיעו לארץ בשנת . בוצע בעיקרו ביפן

איכות הדגים . בגודלה לאירופה של דגי קוי ודגי זהב 20-ישראל היא היצואנית ה, כיום(. מעברות

 .  המיוצרים בארץ גבוהה

במערכות גידול דגים ניתן (.  omnivore,אוכל כל)ם קטנים ואצות סרטני, בטבע ניזון הקרפיון מרקבובית

 . חלבון 11%ממסת גוף הדג בקיץ  במזון המכיל  4%להאכיל בכמות של 

ארגון מגדלי ) חלבון 10%ממסת הדג במזון המכיל   1% -בחורף חילוף החומרים יורד ולכן מזינים ב 

 .(1027, הדגים

 

 שאלות המחקר. 2.א

 הראשונה מחקרהשאלת . 2.2.א

על , (עם זרם תמידי)הגדל במערכת מסוחררת ,  קוי, כיצד משפיעה כמות האוכל הניתנת לדג קרפיון הנוי

 ?המסה והמורפולוגיה של הדג

 :השערה

יגדלו ( מזון באותו איכות והרכב תזונתי)השערתי היא שהדגים שאזין בכמות גדולה יותר של מזון ליום 

 . יותר במסתם

 :נימוק להשערה

יקבלו יותר אנרגיה כימית מהמזון לכן תהיה להם יותר אנרגיה גם לגדילה , הדגים שיקבלו יותר מזון

 .כנגד הזרם היוגם לשחי( אורך,מסה)

 שנייהה מחקרהשאלת . 21..א

 ?קוי, כיצד משפיעה זרימת המים במערכת הגידול על קצב עליית המסה והמורפולוגיה  של דג קרפיון הנוי

 :השערה

יגדלו פחות , (סגורה מערכת מסוחררת)הגדלים באקווריום עם הזרם , השערתי היא שדגי קרפיון הקוי

 . במסתם בהשוואה לדגים שיגדלו באקווריום עם מים שקטים

 :נימוק להשערה

. לגדילה, ה נגד הזרם באה על חשבון האנרגיה המשמשת לבניית רקמת הגוףהאנרגיה המשמשת לשחיי

וגם לבניית  כנגד הזרם הימכיוון שהדגים שבאקווריום עם הזרם משתמשים באנרגיה המוגבלת גם לשחי

חלק גדול יותר של רקמות אני משער שהם יגדלו פחות במסתם בהשוואה לדגים הגדלים במים שקטים ו

 . האנרגיה שהם מקבלים מהמזון מנוצל לגדילה
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 מהלך המחקר. פרק ב

 מערך המחקר. 2.ב

 :גורמי הניסויים .2.2.ב

השוהה , קוי, כיצד משפיע כמות האוכל על גידולו של דג קרפיון הנוי: גורמי הניסוי הראשון .2.2.2.ב

 (. מערכת סגורה מסוחררת) באקווריום עם זרם

 כמות האוכל : משתנה בלתי תלוי

 של הדג דפורמציות, אורך, מסה :משתנים תלויים

מסה , סוג הדגים, כלי הניסוי, עוצמת האור, במיכל נפח המים, טמפרטורת המים: גורמים הקבועים

 .זרם המים, סוג הפילטר ביולוגי, אורך הניסוי,  גודל אקווריום,  סוג אוכל, התחלתית של הדג

 

 .קוי, כיצד משפיע זרם מים על קצב גדילה של דג קרפיון הנוי: גורמי הניסוי השני . 1.2.2.ב

 המים זרם :משתנה בלתי תלוי

 של הדג דפורמציות , מסה, אורך: משתנה תלוי

נפח , מספר מנות מזון ביום, כמות המזון, עוצמת האור,  סוג אוכל, טמפרטורת המים: גורמים קבועים

 .פילטר ביולוגי, גודל אקווריום, מסה התחלתית של הדג, םסוג הדגי, המים

 

 מערך הניסוי. 21..ב

  מערך הניסוי הראשון. 2.1.2.ב

 
ללא תוספת מזון , קבוצת הביקורת. האיור מציג את שתי קבוצות הדגים בהם גדלו הדגים עם זרם מים  .2איור 

כלומר כמות מזון )וקבוצת הטיפול עם תוספת מזון (  מהביומסה הממוצעת של דגים למיכל 5%כלומר כמות מזון )

 (. מהביומסה הממוצעת של דגים למיכל 21%

 

מיכל עם איוורור ומסנן )עם זרימת מים אחידה לאורך כל היממה  מערך הניסוי הראשון כלל מיכלים

 (.ביולוגי

שניזונו , דגים לאקווריום 4, (ארבע חזרות)קבוצת הטיפול כללה ארבע אקווריומים : קבוצת הטיפול

 . מהביומסה הממוצעת לדג באקווריום 21%בכמות אוכל כפולה 

שניזונו , דגים לאקווריום 4, (ארבע חזרות)מים קבוצת הביקורת כללה ארבע אקווריו: קבוצת הביקורת

 . מהביומסה הממוצעת לדג באקווריום 5%בכמות אוכל רגילה בתעשיה של  

 

 

 

 

 :קבוצת הביקורת

 :קבוצת הטיפול
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 מערך הניסוי השני. 1.1.2.ב

 

 

 

 

 

 

 

כלומר ) הביקורת ללא זרםקבוצת . כמות מזון זהה שקיבלו הקבוצות הניסוי ר מציג את שתי יוהא .1איור 

 (. מערכת סגורה מסוחררתכלומר ) זרם עם וקבוצת הטיפול(  מים שקטים

 

מערכת , דגים לאקווריום 4, (ארבע חזרות)קבוצת הטיפול כללה ארבע אקווריומים : קבוצת הטיפול

מהביומסה הממוצעת לדג  5%, שניזונו בכמות אוכל רגילה בתעשיה, (עם זרם)מסוחררת של מים 

 . באקווריום

מערכת , דגים לאקווריום 4, (ארבע חזרות)קבוצת הביקורת כללה ארבע אקווריומים : קבוצת הביקורת

מהביומסה הממוצעת לדג  5%, שניזונו בכמות אוכל רגילה בתעשיה( ללא זרם)של מים שקטים 

 . באקווריום

 

 מהלך הניסוי .1.ב

מים שקטים יגיב כאשר המותאם ל רציתי לבדוק כיצד דג. התעניינתי בנושא זרמים והשפעתם על דגים

דג בחרתי ב. כפי שנהוג בתעשיית גידול הדגים במערכת אינטנסיבית, במים זורמים לאורך זמן יגדלהוא 

האקווריום  לאחר מכן בחרתי את .תכננתי כיצד יראה האקווריום ומאילו חומרים אשתמש .קרפיון הנוי

מעלות והיו מעוקלות בכדי שהזרימה של המים  10שהפינות שלו לא היו של  אקווריום .לניסוי מתאיםה

 .תהיה טובה

בכדי , שלישולרבע  חלוקה ובתכנון הסופי חלוקה לשני חצאים בתחילה .תכננתי את החלוקה למדורים

צריכים יחסית מעט  פילטר הביולוגיהמשאבה והש וגם מפני דולגישיהיה לדגים יותר מקום לתנועה ול

 .מקום

בחרתי  .מעוקלת פינהמעלות והשני עם  10של  בזוית עם פינה דאח ,תחילה לקחתי שני סוגי אקווריומים

ללא התנגדות של  (race way)כמו במשוטה  ינועומעוקלת מכיוון שכך המים באקווריום עם הפינה ה

 . מעלות והזרימה תהיה טובה יותר 10פינות 

ורשתות משני צדדיו של , אפשריות לחומרים מספרהיו  .האקווריום חוצץ באמצעכננתי את הוספת הת

 (.2ראה איור )החוצץ 

 

 

קבוצת הביקורת 
 מים שקטים

 הטיפולקבוצת 
 עם זרם
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 .אקווריוםהזרם בתוך הדגים שוחים נגד , תיאור של הרעיון הכללי של הניסוי בשרטוט.  2איור 

 

 ליצור לאהוא הציע לי , על חומרים לניסוי, המומחה הטכני של החממה' לאחר התייעצות עם ארז רבינוביץ

 .ותמנע השליטה בכיוון הזרםיהיה מאוד בעייתי להדביק את הבסיס של החוצץ ו מאחר ,רשתמ חוצץ

 .בכדי לא לאפשר לדג לעבוריצרתי חורים קטנים . רשת מחומר קשיח יצרתי, של ארזשמעתי לעצתו 

 .(סוג של פלסיק)השתמשתי  בפרספקט שהוא חומר חזק ועמיד  בעצתו של ארז רבינוביץ

 .האקווריוםאורך וגובה , של תחתיתערכתי מדידות . הפרספקט לאקווריום י אתהתאמת

 .אקווריוםאת התאמת הקרטון לחתכתי ובדקתי  ,(חומר שקל לעבוד איתו ולחתוך)שרטטתי על קרטון 

את הצורה  ושרטטתי על הפרספקט (ן בתור שבלונההשתמשתי בקרטו) לקחתי את הפרספקט ואת הקרטון

 (. 22תמונה ) יגסו'מסור ג את הפרספקס עםחתכתי . המבוקשת

 

 יגסו'אני חותך את הפרספקט עם מסור ג. 21 תמונה

 (.כמספר האקווריומים הניסוי) לקחתי שמונה משאבות ,בכדי לאפשר זרם אחיד לאורך כל עמודת המים

את הצינור למשאבה וחיברתי מתאים לקחתי צינור בקוטר . המשאבות את עוצמת הזרם בכלבדקתי 

זרם  די ליצורכב ,(להעביר בו שלושה צינורות קטנים במטרה)שלושה חורים  סבפרספק חיררתי. למשאבה

שמונה חורים חיררתי , בצד השני  .(אלה זרם חד כיווני שלא ייווצרו מערבולותהמטרה )  שינוע בכיוון אחד

 .שבו הדגים שוחיםמדור למים לצאת לאחר שנכנסו לבכדי לאפשר 
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 21הדבקתי את  .שליש ושני שליש מדורים באקווריום של של שייווצר יחסכך  סהדבקתי את הפרספק

 .עם דבק חם לאקווריומים (אחד לכל אקווריום) יםסהפרספק

 .סרים שבפרספקדרך שלושת החואותם חיברתי שלושה צינורות דקים לצינור שיוצא מהמשאבה והעברתי 

המערכת המסוחררת בכדי לראות כיצד את המשאבה והפעלתי  במים מתוקים תי  את האקווריוםאמיל

 . פועלת

שבניגוד גיליתי . בכדי לבחון את אופי הזרם שנוצר ועוצמתו הוספתי צבע מאכל כחול למי האקווריומים

 . (ישר או קווי)כפי שרציתי  חד כיווני מערבולת ולא זרם לתכנון נוצרה

 שחייה של הדגממדור החורים עד לקבלת חמישים חורים בכל מכיל ביציאה של המים  41ררתי עוד יח לכן 

  (.24תמנה )

 

 

 חורים ליציאת המים 8הצילום מראה  את המערבולת שנוצרה באקווריום כאשר היו רק . 22 תמונה

 .המשאבה והדגים בתאים באקווריוםבעקבות התצפית שיניתי את מקומם של 

 . לכן פירקתי את המערכת ובניתי אותה מחדש. חורים לא פעל כפי שציפיתי 10גם המודל שבניתי שכלל 

  . לקבל את הזרם בקווי ולהימנע ממערבולותעל מנת  לעקל את צינור המיםלאור התוצאות חשבתי 

ראיתי . כחולצבע מאכל  ת אופי הזרם בעזרתבדקתי בשנית א. פוליגללוח באמצעות  את הצינורכופפתי 

 .שלא נוצרו מערבולות ושהזרם נע בכיוון אחד קווי
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תחתית ) היכן שהיה זרם האצות לא שקע .של המים הזרימה כיוון ואופי  התמונה מראה את. 24 תמונה

 (.רקע ירוק) רק באזורים בהם לא היה זרם שקעו בתחתית  אצות , (לבנה

 (. ראה שיטות וחומרים)פניתי לבניית המסנן הביולוגי 

 נפח מים ואות)מילאתי את האקווריומים במים  .במתקן הדגים אקראיהאקווריומים באופן  מיקמתי את

 (כל דג בנפרד) שקלתי את הדגים. מחברת קוי קין, דגי קרפיון הנוי קוי, קבלתי את הדגים. (אקווריוםל

 .(ניסיתי שכל הדגים שאני שם יהיו באותו הגודל) אקראיארבעה דגים בכל אקווריום באופן  ואכלסתי

 כמות האוכלחישבתי את , על פי הביומסה הממוצעת. חישבתי את הביומסה הממוצעת של האקווריומים

 ,לאחר חודש .המשאבותהפעלתי את  . לאקווריומים לפי שאלת הניסוי ומערך הניסוישצריך לתת  בגרמים

הזנתי את הנתונים בעזרת תוכנת . ורשמתי את התוצאות בטבלה, הניסוי הסתיים ושקלתי את הדגים

 . אקסל ויצרתי טבלאות וגרפים בעזרת התוכנה

 

 :שיטות וחומרים. 2.ב

 :שיטות. 2.2.ב

 : שיטת תכנון המיכלים. 2.2.2.ב

  ,(race way)אקווריום בסגנון משוטה  ●
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 ,שהזרימה תהייה יותר יעילהתוכנן עם פינות עגולות כך  ●

  ,ברציפותנגד הזרם ישחו תוכנן שהדגים  ●

 .מחיצה והוספת משאבה ליצירת זרם מים ,תוכננו מדורי האקווריום ●

 

 : אכלוס המיכליםשיטת . 1.2.2.ב

 לקיחת כוס עם מים.  

 הנחתה על משקל ואיפוסו.  

 לקיחת הדג והכנסתו לכוס 

 רישום מסתו בטבלה 

 הדג והשמתו על נייר מילימטרים  לקיחת 

 רישום אורך הדג וצילומו 

 באופן אקראים והכנסת הדג לאקוורי 

 רישום מסות הדגים בכל אקווריום 

 : צילום הדגיםשיטת . 2.2.2.ב

 נייר מילימטרים וצולם  הדג הונח על 

  על מדבקה במהלך הצילום( קבוצת הניסוי) ם ואקווריהדג והנרשם מספר 

 

 . של הדגים בסיום הניסוי שקילה. 4.2.2.ב

  1.2.2.ב בוצע כמפורט בסעיף. 

 .שיטת מדידת הזרם באקווריום. 1.2.2.ב

  העברתי בו חוט וקשרתי (חור יחיד)חיררתי אותו לקחתי קלקר 

  (כמו של הביופלטר)לחוט קשרתי כמה שבבי פלסטיק 

 חוט אבן קטנה  הוספתי ל 

 הזרם כיוון טפטפתי בכדי לראות את, צבע מאכל כחול ,באמצעות פיפטת פסטר ,לקחתי 

 את המשקולת במים וסרגל על צד האקווריום ובדקתי כמה זמן יעבור עד  הנחתי

 .במים סנטימטרים 20 תנועשהמשקולת 

 רשמתי את התוצאה עבור כל המשאבות בכל האקווריומים. 

 

 .בניית הפילטר הביולוגישיטת . 5.2.2.ב

 את חלקם העליוןחתכתי ר וליט 2.1 לקחתי בקבוקי  

  אבני טוף לתחתית הבקבוקהכנסתי 

  שבבי פלסטיק בעלי שטח פנים גדול ביחס לנפחהוספתי 

  לופייבר מלמעלה שיסנן את החלקים שאינם ממיסים במיםייההוספתי 

 מעל התחתית של הבקבוק באמצעות מחורר  סנטימטר שניעד כסמטימטר  חיררתי

 צינורות
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 הוספתי צינור איוורור 

 חיברתי למערכת האיוורור של האקווריום 

 לזיהוי דפורמציות השיט. 7.2.2.ב

  לקחתי את הדג והנחתי אותו על נייר מילימטרי 

 צילמתי את הדג 

 
 :חומרים. 1.2.ב

 :חומרים וציוד הנחוצים לבניית המערכת המסוחררת. 2.1.2.ב

 אקווריום 

 פרספקס 

 מקדחה 

 צינורות 

 פוליגל 

 יגסו'מסור ג 

 משאבה 

 :חומרים הנחוצים למדידת הזרם באקווריום. 1.1.2.ב

 סרגל, 

 פטת פסטריפ 

  צבע מאכל 

  משקולת צפה 

 טיימר 

 

 

 .מדידת זרם המים באקווריום .21תמונה 

 

 :ציודים הנחוצים לניסוי הגידול. 1.1.2.ב

 מיםאקווריו 

 מאזניים 
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 רשת יד 

 מדבקות 

 איוורור 

  (היילופיבר, טוף)מסנן ביולוגי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   , (2)צינור קטן , (1)צינור גדול , (2)משאבה . 28תמונה     (    1)מקדחים ( 2)מקדחה . 27תמונה (        1)פרספקס ( 2)יגסו  'מסור ג. 25 תמונה 

 (. 1)ופוליגל , (4)חוצץ פרספקס                                                                                                                           

 

 (. 2) היילופייבר, (1)ביופילטר , (2)משאבה עם צינור . 12 מונה         (1)אבני טוף  , (2)שבבי פלסטיק  . 10תמונה    ,סכין יפני 2פיפטה  1מחורר צינורת  .21תמונה 

  .חותך צינורות 8משאבה  7צינור דק  5אזיקון  1ציור עבה  4

 

 

 

 

 

 

 ביופילטר. 11תמונה 

 תיאור החומר החי. 4.ב

הדגים היו . קין שבמושב רם און קוי, התקבלו מחוות גידול הדגים, Cyprinus carpio, קוי, דג קרפיון הנוי

 . הדגים קבלו את אותו טיפול מרגע קבלתם בחממה. דומים במסתם
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 תוצאות. פרק ג
הגדל במערכת ,  קוי, כיצד משפיעה כמות האוכל הניתנת לדג קרפיון הנוי. תוצאות הניסוי הראשון. 2.ג

 ?על המסה והמורפולוגיה של הדג, (עם זרם תמידי)מסוחררת 

 

עם )במערכת מסוחררת  וגדלהניזון ברמות הזנה עולות  ,של דגהמסה וסטיית התקן הממוצעת . 2טבלה 

 .(זרם תמידי

 

 מסה וסטיית תקן ממוצעת ביקורת/טיפול קבוצות הניסוי

 מתחילת הניסוי 18יום  מתחילת הניסוי 0יום 

 0.81±2.04 0.50±2.40 בקורת (6%) זרם הזנה רגילה

 3.24±2.18 0.18±2.1 טיפול (10%) זרם הזנה כפולה

 

 

במערכת מסוחררת סגורה  הגדל( 21%-ו 5%)המסה הממוצעת של דג הניזון בכמויות מזון עולות . 2גרף 

 (. עם זרם)

 0מזמן ) גדלה לאורך תקופת הניסוי , הביקורת והטיפול, המסה הממוצעת של הדגים בשתי קבוצות ההזנה

הגידול במסה הממוצעת של , לכן. סטיות התקן גדולות בשתי קבוצות ההזנה אך אינן חופפות(. 18עד זמן 

 . בשתי הקבוצות( 18וזמן  0זמן )הדגים היה משמעותי 

שניזונה בכמות אוכל ( טיפול)תקן כמעט ולא השתנתה לעומת הקבוצה בכמות האוכל הרגילה סטית 

 .  ת תקן גדולהיכפולה שהתאפיינה בסטי

תה גבוהה בהשוואה לקבוצת הביקורת יהי( כמות כפולה של מזון)המסה הממוצעת לדג בקבוצת הטיפול 

ות איך אינן לגמרי סטיות התקן גדול(. יום מתחילת הניסוי 18)בסיום הניסוי ( כמות רגילה של מזון)

יתה גבוהה מהמסה הממוצעת לדג יהמסה הממוצעת לדג בקבוצת הטיפול בסיום הניסוי ה. חופפות

 . בקבוצת הביקורת
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וקבוצת , זרם כמות אוכל רגילה, קבוצת הביקורת של , בסיום הניסוי הממוצעת ,%, שרידה .1גרף 

 .זרם כמות אוכל כפולה, הטיפול

קבוצת סטיית התקן של . בסיום הניסוי בין שתי קבוצות הניסוי הממוצעת לא היה הבדל בשרידה

 .לכן אין הבדל משמעותי בין הקבוצות, וקבוצת הטיפול חופפות זו את זוביקורת ה

 

כיצד משפיעה זרימת המים במערכת הגידול על קצב עליית המסה . תוצאות הניסוי השני. 1.ג

 ?קוי, והמורפולוגיה  של דג קרפיון הנוי

 

 . בקבוצת הטיפול והביקורת, של דגהמסה וסטיית התקן הממוצעת . 1טבלה 

 מסה וסטיית תקן ממוצעת ביקורת/טיפול קבוצות הניסוי

 מתחילת הניסוי 18יום  מתחילת הניסוי 0יום 

 , זרםעם 

 0.81±2.04 0.50±2.40 בקורת (6%) הזנה רגילה

 מים שקטים, ללא זרם

 3.1±2.06 0.36±2.30 טיפול (6%) רגילההזנה 
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עם אותה , ועם זרם( מים שקטים)ללא זרם  , הניסוי שתי קבוצותב,  של דג מסה ממוצעת, הגדילה. 2גרף 

 . (5%) כמות של אוכל

 0מזמן ) גדלה לאורך תקופת הניסוי , הביקורת והטיפול, המסה הממוצעת של הדגים בשתי קבוצות ההזנה

הגידול במסה הממוצעת של , לכן. סטיות התקן גדולות בשתי קבוצות ההזנה אך אינן חופפות(. 18עד זמן 

 . בשתי הקבוצות( 18וזמן  0זמן )הדגים היה משמעותי 

היתה גבוהה בהשוואה לקבוצת ( ללא זרם כמות אוכל רגילה)הטיפול המסה הממוצעת לדג בקבוצת 

ן גדולות איך סטיות התק(. יום מתחילת הניסוי 18)בסיום הניסוי ( זרם כמות אוכל רגילה עם)הביקורת 

 . לכן ההבדל בין שתי קבוצות הניסוי משמעותי אינן לגמרי חופפות

 

 

 . בשתי קבוצות הניסוי בסיום הניסוי אחוז שרידה הממוצעת.  4גרף 

וקבוצת ביקורת קבוצת הסטיית התקן של . לא היה הבדל בשרידה בסיום הניסוי בין שתי קבוצות הניסוי

 .לכן אין הבדל משמעותי בין הקבוצות, הטיפול חופפות זו את זו
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הניסויים בוצעו באותו זמן . שני הניסויים קבוצותבהשוואה בין ,  של דג מסה ממוצעת, הגדילה. 1גרף 

 . תחת אותם תנאים סביבתיים

ניתן לראות שהמסה הממוצעת לדג בשתי קבוצות הטיפול בהשוואה בין שני הניסויים היתה שונה 

לא נמצא הבדל במסה הממוצעת לדג (. בהזנה רגילה, גידול עם זרם)מקבוצת הביקורת של שני הניסויים 

 (. כמות מזון רגילה ועם זרם כמות מזון כפולה, בלי זרם)יפול בין שתי קבוצות הט

 

 
הניסויים . שני הניסויים קבוצותבהשוואה בין , של מסת הדגים לאקווריום, SGR, הגידול הספציפי ליום. 5 גרף

 . כל נקודה מציינת גידול ספציפי ליום לאקווריום. בוצעו באותו זמן תחת אותם תנאים סביבתיים

הגידול הספציפי ליום של מסה של דג של קבוצות הטיפול בשני הניסויים היה גבוה  ניתן לראות כימהגרף 

 . מהגידול הספציפי ליום בקבוצת הביקורת
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  דיון וסיכום. פרק ד
עם )הגדל במערכת מסוחררת ,  קוי, כיצד משפיעה כמות האוכל הניתנת לדג קרפיון הנוי  :יסוי הראשוןהנ

 ?על המסה והמורפולוגיה של הדג, (זרם תמידי

בהשוואה   הממוצעת לדג גדלה יותר במסה, (21%) בזרם מתמידקיבלה כמות מזון כפולה שהטיפול קבוצת 

 . בזרם המתמיד (5%)רגילה מזון לקבוצה שקיבלה כמות 

 שחו הדגים נגד הזרם במערכת, הטיפול והביקורת, בשתי קבוצות הניסוי  .התוצאות איששו את השערתי

הדגים  היו צריכים להשקיע את , מאחר ומשטר הזרם היה דומה. סגורה שדימתה מערכת מים מסוחררת

בקבוצה . האנרגיה שנותרה הושקעה בגידול במסה, ה כנגד הזרם בשני קבוצות הניסויישחיבאותה אנרגיה 

לגידול במסה (  המזון הוא מקור האנרגיה החיצוני היחידי)אנרגיה  נותרה פחותשקבלה כמות אוכל רגילה 

לכן הקבוצה שקבלה כמות כפולה של מזון  .בהשוואה לקבוצת הטיפול שקיבלה כמות כפולה של מזון

במאזן האנרגיה . נותר לה יותר אנרגיה להשקעה בגידול ומסתה הממוצעת היתה גדולה, בתנאי גידול זהים

והאנרגיה שנותרה הושקעה של הדג בשתי הקבוצות הוצאה אותה כמות אנרגיה עבור שחייה כנגד הזרם 

 . לגידול

כיצד משפיעה זרימת המים במערכת הגידול על קצב עליית המסה והמורפולוגיה  של דג  :ניסוי השניה

 ?קוי, קרפיון הנוי

 שהוחזקהבהשוואה לקבוצה  הממוצעת לדג גדלה יותר במסה ,מים שקטים, ללא זרםהטיפול קבוצת 

 .(5%)בכמות שווה של מזון ( סגורהמערכת מסוחררת )במשטר זרם מתמיד 

ת קבוצהדגים ב. בשתי קבוצות הטיפול, ליום( 5%) ,זהההיתה כמות מזון . התוצאה איששה את השערתי

לא , מים שקטים, היו צריכים להשקיע אנרגיה בשחייה נגד הזרם בעוד שהדגים בקבוצת הטיפול הביקורת 

ששתי קבוצות (. מסה)קיע יותר אנרגיה בגדילה היו צריכים להתמודד בשחייה כנגד הזרם ויכלו להש

אך אין , מכן שהדגים היו אמורים לגדול באותו הקצב מהמזון הניסוי קיבלו את אותה כמות של אנרגיה

שהוחזקה הקבוצה , קבוצה אחת גדלה יותר. לא גדלו באותו  הקצב על פי תוצאות הניסוי הדגים. הדבר כך

אנרגיה , שחיהלמכאן ניתן ללמוד שהקבוצה של הזרם השתמשה באנרגיה . מים שקטים, זרםבתנאים ללא 

 במסהלגידול  לתרוםהתוצאה היא שהדג השתמש באנרגיה שהייתה יכולה . מסהבשיכלה לשמש לגידול 

 .תנועה לצורך הישארות במקום יתאנרגילשחייה נגד הזרם כ

שהדגים הגדלים בה  ,מסוחררתהמדמה מערכת  ,הזרם שהוחזקה במיכלים עםבשני הניסויים הקבוצה 

 . גדלה פחות בהשוואה לקבוצות הטיפול(  מהביומסה 5%)ניזונו מכמות אוכל רגילה 

ניתן להשוואת כי בוצעו באותו זמן ועם אותם גורמים קבועים ועם אותו תכנון של )בהשוואה בין הניסוים 

שהוזנה בכמות הרגילה אך במים  והקבוצה ,מות כפולה של מזוןבכוזנה הש הניתן ללמוד שהקבוצ, (ניסוי

 המרבי היתהבקצב , במסה הממוצעת לדג, הקבוצה שגדלה. מקבוצת הביקורת גדלו יותר ,שקטים

  .הקבוצה שגדלה במיכל עם זרם וקיבלה כמות אוכל כפולה

אך במדידות אשר עשיתי כאשר בדקתי . הניסוי נקטע באמצע ולכן אין לי תמונות של הדגים בסוף הניסוי

, בתחילת הניסוי לא הבחנתי בדפורמציות ובסיום הניסוי. יהמסה של הדג לא הבחנתי באף דפורמצאת ה

 . למרות שאין תיעוד מצולם
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 סיכום

חשבתי על כך שיש אנשים שמתאמנים ומעלים את מסת השריר ולפיכך שוקלים יותר אך גם זקוקים 

אנשים עושים את זה בוא נבדוק את היעילות  ,היי'' חשבתי  ,מכאן נבע הרעיון של אימון דגים . ליותר מזון

במיוחד לדגים , תוכנית הניסוי שלי היתה בחינת תוכנית אימון לדגים, כלומר ". על דגיםשל זה 

( במערכות מסוחררות)אותם דגים בתעשייה צריכים להתמודד . המותאמים לבית גידול של מים שקטים

שדגים מסתגלים פיסיולוגית לתנאים שאינם מותאמים  האם יתכן, המחשבה שלי היתה. בזרם מתמיד

 ?לתנאים אלו" אימון"האם הם עוברים ? להם בבית גידולם הטבעי

וקיבלתי את זרם חלש בנהר קטן לדגים  יצר איש שבו '' AntsCanada'' הנקרא סרטון בהמשך ראיתי

בחנתי בשני . י בגוף של דגשאלת הניסוי נוגעת במנגנון הקצאת המשאב האנרגת. ההשראה לשאלות הניסוי

.  ניסויים את חלוקת המשאב האנרגתי במערכת הקיימת כיום בעולם הטכנולוגי המתקדם של גידול דגים

מסקנתי היא שהזנה . במערכות אלו( האנרגיה)רציתי לבחון האם ישתלם לחקלאי להגדיל את כמות המזון 

 . והמסה הנוספת שמתקבלת מעטה( ם יקרמזון הוא ג)אינה משתלמת לחקלאי ( כפליים הכמות)מוגברת 

איני חושב שממצא זה השפיע על התוצאות מאחר והאצות . במי האקווריומיםאצות במהלך הניסוי נמצאו 

היו אצות חד תאיות ולא רב תאיות והאפשרות שהדג ניזון וגדל במסה באופן משמעותי בעיקבות אכילתן 

השפיע באותה מידה על כל , אם היא קיימת, השפעהבנוסף בכל המיכלים היו אצות לכן ה, היא קטנה

לבנות )את כמות המזון שדג יכול לאכול תוך עליה במסת גופו  בניסוי המשך הייתי רוצה לבדוק . המיכלים

 (.  עקומה של עליה במסת הגוף כנגד עליה בכמות המזון בתנאי זרם שונים

הייתי מעגל יותר את מדור גידול . משוכללתגידול הדגים ליותר את מערכת  בנוסף הייתי רוצה להפוך

בכדי שיהיה ( כמו בקבוק חתוך)צינור גדול ושקוף בשתמש מזרימה יותר אחידה וקבלת לצורך  הדגים

בנוסף היה מעניין אותי לבחון מערכת כזו בגידול . נע בתוך צינור שקוף ללא פינותהדג  אתאפשרי לראות 

 . מוומרק מועל טע במסת הדג עליה של דגי מאכל ולבחון את ההשפעה של
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אוחזר מתוך משרד החקלאות  .חקלאות ימית ומים, חקלאות מים(. 9112. )משרד החקלאות פיתוח הכפר

: פיתוח הכפר

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/d

ocuments/chaklaut_maim16062014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


