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 הקדמה

האקולוגית"  ממהווה החקלאית "החביצעתי הינו ניסוי בביולוגיה אשר התבצע בחהניסוי ש

 בעין שמר. 

 

 ברצוני להודות לאנשים אשר סייעו לי במהלך העבודה:

, על שעות של לימוד, תמיכה, עזרה, הדרכה, והשקעה מהחממה , מנחה הניסוילגל דישון

 רבה לכל אורך הדרך.

 ההדרכה והסיוע בכל נושא. , על ההשקעה המרובה,לאיתמר אבישי

 , על ההכוונה, ההדרכה והתמיכה הרבה. לד"ר דורית רייספלד

על  ,מנשה-עין שמר "חממה האקולוגיתחווה החקלאית "הלאביטל גבע ולכל צוות ה

 העזרה הרבה בכל, ועל האפשרות לבצע ניסוי כל כך מעניין.

והייעוץ, בלעדיכם רה עז, הPALRAM, על לוחות החברת פלרםאייל שחר ונחשון סטף מל

 כל זה לא היה מתאפשר.

 , על מדידות החלבון והסיור המעניין במעבדה.מפעל אמברמליפעת 

 Y-וה ETR, על מדידות ההים באוניברסיטת חיפה לבית הספר למדעי

 למפעלי גרנות, מפעל "אמבר", חברת  "פלרם", ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית

 על תמיכתם בפרויקט
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  :תקציר

ה תבספירולינה הוא מקור האנרגיה לגדיל פוטוסינתזההאור המשתתף בתהליך ה

בגלל הצורך לגדלה בצורה נקייה ומבוקרת במקומות סגורים בשביל צריכתה  .ולהתרבותה

שונים  PALRAMהחי והצומח, נבדקה גדילתה של הספירולינה תחת לוחות  על ידי האדם,

 וטווחים שונים של אור. ,ראה שונותהמעבירים עוצמות אור נ

מטרת המחקר היא לבחון את גדילתה של הספירולינה וריכוז הפיקוציאנין והחלבון בה 

כתגובה לגדילה תחת עוצמות אור נראה שונות, טווחים שונים בספקטרום האור הנראה 

 .UV)צבעים שונים( וקרינת 

בשטח חשוף  מנשה-עין שמרב "חממה האקולוגיתחווה החקלאית "ההניסוי התבצע בחצר ה

התבצעו כשלושה ניסויים מקדימים  .)מיכלים( חזרות 4טיפולים ובכל טיפול  8לאור. בניסוי 

דומים לניסוי זה ומהם הוסקו מסקנות טכניות. בכל יום בניסוי נמדד ריכוז הספירולינה 

נאי והתבצע מעקב על ת ,במיכלים השונים באמצעות מדידת העברה אופטית של התרביות

חלבון,  בתום הניסוי התבצעו מדידות משקל יבש,האור והטמפרטורה במהלך הניסוי. 

ת במעבד-Y ו ETRומדידות  ,עם כיול במעבדת מפעל אמבר ,פיקוציאנין במעבדה בחממה

 הים באוניברסיטת חיפה.  מדעיבבית הספר ל ד"ר דן צ'רנוב

לגידול תחת לוח ( p=0.045098 ,ANOVA)ממצאי הניסוי העיקריים מראים יתרון מובהק 

PALRAM  לוח לעומת האדוםPALRAM כנראה עקב העברה גדולה יותר של אור  ,האפור

על  השערה זאת נתמכת אדום המתאים לטווח הבליעה של הפיגמנטים כלורופיל ופיקוציאנין.

ידי כך שיש יתרון לא מובהק לגידול תחת לוח אדום לעומת לוח שקוף ולוח כחול שמעבירים 

חוסר הבדל בין גידול תחת  ממצא נוסף הוא ת מהאור האדום לאותה עוצמת אור נראה.פחו

לבין גידול תחת לוח שאינו מעביר קרינה זו כלל. ממצא  UV מקרינת ה 50%לוח שמעביר 

ועל  ,על גידול הספירולינהשבאור השמש  UV מקרינת ה 50%זה מראה חוסר השפעה של 

, ועל אף האנרגיה הרבה של קרינה ז .של התרבית ותהרכב ותפקוד המערכות הפוטוסינתטי

 . ממנה לא נפגעתהספירולינה מחזיקה מעמד ו

אחוז מעוצמת האור הנראה  30% ש (p=0.078,ANOVA)מובהק קרוב לנראה גם באופן 

וגורמת לפגיעה  ,(90%ו 77%,55%) חלשה מידי יחסית לעוצמות אור נראה גבוהות יותר

לשינוי בתנאי בצורה לא וודאית התאמה של הספירולינה  בגידול. זאת על אף שנמצאה

מייצרת יותר חלבונים  התרבית ,שעוצמת האור יורדתשככל  . ההתאמה היאהתאורה

אך לא , פוטוסינתזהעלות את קצב ההבשביל לקלוט יותר אור ול במערכות הפוטוסינתטיות

 . רכבות()משפחת פיגמנטים שהם מולקולות חלבון מו נמצא שאלה פיקובילינים

אור אדום דומיננטי יותר  תחת הספירולינה יש מקום לבצע ניסויי המשך שיבדקו את גידול

יחסית לצבעים האחרים באור הנראה. זאת בשביל לגרום לקליטה אופטימלית של 

 הפיגמנטים במערכות הפוטוסינתטיות ולגידול מיטבי.
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שביל ייצור מוגבר של חלבון גידול בעוצמות אור נמוכות יחסית ב ניסוי המשך נוסף הוא 

החלבון הרב זאת בשל לא תיפגע.  שגדילת התרבית , כךבעוצמה מספיק גבוההבתרבית אך 

 .מצוין לצריכת האדם, החי והצומחמהספירולינה אשר  המופק
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 :מבוא וסקירת ספרות

 מבוא:

  חמצנית כמו צמחים טוסינתזהפוהספירולינה היא חיידק מקבוצת הציאנובקטריה המבצעת 

Silli,2012) היא חיידק קורי, כלומר שרשרת פרטים חסרת פיצולים בעלת יכולת ציפה .)

ותנועה מסוימת ומתרבה על ידי פליגה, כלומר חלוקת התא לשניים כך ששני הצאצאים זהים 

  3-4 ורוחבו נע בין µm 50-500(. אורך כל פרט נע בין 2007,בר ניר (Silli,2012 לאב 

µm(Habib 2008.) 

יתרונות רבים לצריכה על ידי האדם, החי והצומח בגלל החלבון, המינרלים  לספירולינה

 . (Habib 2008) והויטמינים הרבים אותם היא מספקת

תהליך הפוטוסינתזה הינו תהליך ביולוגי המנצל אנרגית אור להרכבת מולקולות אורגניות 

שטת מומרת אנרגית אור לאנרגיה כימית האצורה ממולקולות אנאורגניות. בצורה מופ

בתוצרים האורגניים של התהליך, הסוכרים, המשמשים כמקור אנרגיה לתא וכחומרי בניין 

 ובעונה בעת שהוא, לבנייתו. התהליך מנצל לשם כך את האור

 מקיים את כל התכונות של גליםה גל וגם, יםפוטונ הנקראים חלקיקים של שטף גם חתא

 UV, בו יש טווחים שונים כמו האור הנראה )מה שאנו רואים( וקרינת הנושא אנרגיה

Silli,2012) בספירולינה נקלט האור הנראה  פוטוסינתזה(. בעוד בתהליך ה2007, בר ניר

ובמיוחד הצבעים אדום וכחול על ידי פיגמנטים )מולקולות מיוחדות הקולטות את אנרגית 

פוגעת  UV הוא חיוני לתהליך, קרינת ההשמש ומעבירות אותה להמשך התהליך( ולכן 

בתהליך ובגדילת תרבית הספירולינה. אנרגית השמש הנקלטת על ידי הפיגמנטים משמשת 

הנפלט ממנה מתחיל תהליך כימי ארוך שבסופו מיוצר האלקטרון ו ,לחימצון מולקולת מים

 גלוקוז שמשמש כמקור אנרגיה לתא וכחומר לבנייתו. 

 נמוך אך עודף אור גורם לפגיעה במערכות וטוסינתזהפמחסור באור גורם לקצב 

 .Habib 2008 ,Wu et al) פוטוסינתזהתטיות וכתוצאה מכך גם לירידה בקצב הנהפוטוסי

2005   .)                                              

 ,דםלספירולינה דרכים לשרוד בעוצמות אור משתנות, על ידי שינויים במנגנונים בתא ובתפקו

זאת גם על ידי תהליכים אבולוציונים שמתרחשים ומשנים את הגנים של האוכלוסייה ובשל 

 (.Tomaselli et al 1997 ,Moore 2006) כך גם במנגנונים בתא ובתפקודם

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%98%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%98%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C
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 שאלות המחקר:

המחקר היא בחינת השפעת ספקטרום הקרינה ועוצמת הקרינה על גידול  מטרת

 :הספירולינה

 

 המועבר על ידי הלוח על גידול תרבית  אור הנראהשפיעה עצמת הבאיזו מידה מ

 הספירולינה ועל ריכוזי החלבון ופיקוציאנין בה?

 ( המועבר על ידי הלוח על האור הנראה באיזו מידה משפיע צבע האור )ספקטרום

 גידול תרבית הספירולינה ועל ריכוזי החלבון ופיקוציאנין בה? 

  באיזו מידה משפיעה קרינתUV מועברת על ידי הלוח על גידול תרבית הספירולינה ה

 ועל ריכוזי החלבון ופיקוציאנין בה?

 ושימושה בידי האדם:ספירולינה 

 חיידקים:

הם מיקרואורגניזמים חד תאיים פרוקריוטיים, תאים החסרים  ,חיידקים, או מלעז בקטריות

ם איקריוטים )בעלי גרעין תא ואברונים, לעומת תאים של בעלי חיים או תאים צמחיים שה

גרעין תא ואברונים(. רוב החיידקים מקיימים בעצמם תהליכי חיים עצמאיים ומתרבים על ידי 

פליגה, שהינו תהליך רבייה חד מיני הכולל את גדילת התא וחלוקתו לשניים )חלוקה 

מיני  7000-בינארית(, כששני הצאצאים זהים לתא ההורה. למדע מוכרים היום למעלה מ

אחוזים ממיני החיידקים הקיימים על פני  2-1-שונים וההערכה היא שהם מהווים כ חיידקים

)  מיקרומטר 5-ננומטר( ל 500מיקרומטר ) 0.5כדור הארץ.  גודלם של רוב החיידקים נע בין 

כל החיידקים זקוקים לאנרגיה לצורך קיומם. לפיכך ניתן למיין בצורה גסה את  (.2008בר ניר 

טרופים , שהינם מקבלים את אנרגיה הדרושה להם -ות: חיידקים פוטוקבוצ 2-החיידקים ל

שמקבלים את  –טרופים -מהשמש בתהליך הדומה או זהה לפוטוסינתזה. חיידקים כימו

אנרגיה הדרושה להם מתגובה כימית עם חומר אורגני או אנאורגני. מאפיין נוסף הינו שכל 

דרכים מרכזיות: האוטוטרופים  2-להשיג ובהחיידקים זקוקים למקור פחמן. החיידקים יכולים 

. אורגני אחר-חמצני או ממקור אי-המשיגים את הפחמן הדרוש להם מפחמן דו –

המשיגים את הפחמן הדרוש להם מפירוק חומרים אורגניים. חיידקים –ההטרוטרופים 

נמצאים כמעט בכל מקום על פני הגלובוס ובכמעט כל תנאי הסביבה, גם במקומות שבהם לא 

מוצאים יצורים אחרים. הם נמצאים בבסיסן של כל שרשרות המזון המוכרות לנו, ובלעדיהם 

 (.2008ניר  בר ,Wikipediaלא יתקיימו החיים המוכרים לנו על פני כדור הארץ )חיידקים: 

 

 ספירולינה:

( הינה מקבוצת החיידקים הכחוליים )קבוצת הציאנובקטריה(. Spirulinaהספירולינה  )

 חמשמכילה , והיא ת הינה אחת מקבוצות החיידקים הגדולות והחשובות בעולמנוקבוצה זא
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חיידקים קוריים )מורכבים  ,Oscillatoriales סדרות שונות. הספירולינה הינה מהסדרה 

משרשרת של פרטים המחוברים יחדיו במבנה המזכיר שרשרת(, לא מתפצלים )מורכבת 

, אשר צפה לעיתים במים בגלל חללי אוויר חסרי דופן תא ,משרשרת אחת יחידה כל פעם(

(. תאים וגטטיביים )אשר לא מייצרים תאי מין (Silli 2012 בתוכה בממברנות דמויי חלולית

. (2007, עולם החיידקים, בר ניר Wikipedia לרבייה( לרוב בעלי יכולת תנועה )כחוליות:

ילה את הפיגמנט כלורפיל . היא מכµm 3-4ורוחבו נע בין  µm 50-500אורך כל פרט נע בין 

 Habib) ופיגמנטי עזר נוספים בכמויות קטנות, אך הפיגמנט הנפוץ בה ביותר הוא פיקוציאנין

2008.) 

ציאנובקטריות הם חיידקים פוטוטרופיים, אשר מייצרים לעצמם את האנרגיה הדרושה להם 

מחומרי  בתהליך הפטוסינטזה. בנוסף, הם אוטוטרופים המשיגים את הפחמן הדרוש להם

הזנה אנאורגניים אותם הם לוקחים מהסביבה, כלומר מהמים. אך במצבים מסוימים הם 

חיידקים מסוג זה הופכים להטרוטרופים ומפרקים חומרים אורגניים מהסביבה לשימושם. 

(. הספירולינה שומרת 2007ניר  , בר2010 חיידקים מיקסטרופים )עולם החיידקים נקראים

לרוב בתור גליקוגן. בעת הצורך היא  פוטוסינתזהרת בתהליך האת הגלוקוז שהיא מייצ

מפרקת את הגליקוגן לגלוקוז המרכיב אותו. בגלוקוז היא משתמשת בתהליך הנשימה 

 ATP התאית בציטופלסמה )שכוללת גם גליקוליזה וגם נשימה תאית אווירנית( לייצור

טוכונדריון, התהליך מתרחש שמעביר אנרגיה לכל התהליכים בתא. מכיוון שבחיידקים אין מי

 (.(Silli 2012  על ידי אנזימים בציטופלסמה

חמצנית כמו  פוטוסינתזההעובדה כי ציאנובקטריה הם קבוצת החיידקים היחידה שמקיימת 

צמחים ואצות תרמה לפיתוח תיאורית האנדוסימביוזה. לפי התיאוריה, הכלורופלסט הינו 

פונדקאי אלה  –די תא אורקריוט. יחסי טפיל חיידק ממשפחת הציאנובקטריה שנבלע על י

תרמו חומרי הזנה רבים לתא האורקריוטי וכך זה הפך ליחסי סימביוזה והתא האורקריוטי 

הפך לאצה הראשונה ממנו התפתחו יותר מאוחר כל הצמחים.  לפי התיאוריה גם 

אוריה נתמכת המיטוכונדריון הינו חיידק שנבלע על ידי החיידק האורקריוט אף לפני כן. התי

על ידי כמה ממצאים: גודלם של הכלורופלסט והמיטוכונדריון דומה לגודלם של ציאנובקטריה, 

באברונים אלו והריבוזומים בהם דומים לשל תאים פרוקריוטים פחות  DNAמולקלות ה

אינו מוקף בקרום, והאברונים מתרבים באופן  DNAמאשר לשל תאים אקריוטים, לדוגמא ה

(. 2007א תלות בחלוקת התא בחלוקה הדומה לחלוקת חיידקים )בר ניר עצמאי כמעט לל

.  בשלב הראשון )שלב ההשהיה( 1היא גדלה בצורה אופיינית לגידול חיידקים לפי איור 

 טמפרטורה, מתרחשת הסתגלות התרבית לתנאים החדשים אליהם היא עוברת הכוללים:

תרבות, בשלב זה היא אף יכולה עוצמת אור, רמת חומציות ועוד עד שהתרבית מוכנה לה

להיפגע ושתתרחש מיתה. בשלב השני מתרחשת התרבות, כלומר גדילה מעריכית בתרבית 

בגלל שהיא מתרבה בחלוקה בינארית וכן הגרף נראה גרף אקספוננציאלי. בשלב הבא )שלב 

הגידול היציב( בשל העלייה בצפיפות התרבית, חלה הרעה בתנאי הגידול, מכיוון שמקצת 



 

9 

 

ומרי המזון מתמעטים והופכים לגורם מגביל. נוסף על כך, חומרי הפרשה רעילים מצטברים ח

. עקב ההרעה בתנאים, קצב ההתרבות יורד ומתחילה תמותה. pH-במצע ועלול לחול שינוי ב

בשלב זה, מספר הפרטים הנוצרים שווה למספר המתים, ועקב כך גודל האוכלוסייה נשאר 

קו ישר. בשלב האחרון, תנאי הגידול מורעים עוד יותר, ולכן קבוע, דבר המתבטא בגרף כ

בשלב )שלב התמותה( זה קצב התמותה עולה על קצב החלוקה וחלה ירידה במספר 

 (.(Silli 2012  החיידקים

 

(: בגרף מתוארים  (Silli 2012 : עקומת גידול אופיינית לגדילת חיידקים ובינהם הספירולינה1איור 

 2בגרף הוא שלב ההשהיה ולכן כמעט שלא מתרחש גידול. שלב  1דול חיידקים: שלב השלבים השונים בגי

בגרף הם שלב הגידול  4-ו 3בגרף הוא שלב הגדילה המעריכית ולכן נראה גרף אקספוננציאלי. שלבים 

בגרף הוא שלב התמותה ולכן נראית ירידה  5היציב ולכן שיפוע הגרף מתאפס לתקופה מסוימת. שלב 

 רטים בתרבית.בצפיפות הפ

מינים רבים, מהם המינים הנחקרים ביותר הם  (Arthrospiraלספירולינה )המכונה גם 

Arthrospira platensis  וArthrospira maximaבעבר הייתה סברה ש .-Arthrospira 

–וספירולינה הם סוגים שונים, אך הם התגלו כאותו הסוג בדיוק. אך השם הרווח יותר 

 שתמש במינוח המקובל ספירולינה.אמוש. לכן בעבודה זו ספירולינה נשאר בשי

גבוה וריכוזים  pH הספירולינה נפוצה בצורה טבעית באגמים טרופים וסובטרופים בעלי

גבוהים של ביקרבונט וקרבונט, בתנאים אלה יש לה מתחרים מעטים והיא משגשגת במיוחד, 

רווח  A. platensis(. Habib 2008)אך נמצאת  גם בביצות, קרקע, מי ים ומעיינות חמים 

נמצאת בטבע רק במרכז  A. maxima -באפריקה, אסיה ודרום אמריקה בטבעיות, בעוד ה

אמריקה. במקומות רבים האצה מגודלת בצורה תעשייתית בבריכות זורמות מעגליות ענקיות 

תחת כיפת השמיים פעמים רבות בלי שום חיפוי או חממה, כאשר גלגלי כפות מניעים את 

 ,((Tadros,1988.Wikipedia: Spirulina  מים ומחדירים אויר ואיתו פחמן דו חמצני למיםה

אך זהו לא אופן הגידול האופטימלי והן מניבות תפוקה נמוכה יותר ותכולת תא נמוכה יותר 

מגידול במערכות סגורות. זאת מכיוון שאי אפשר לבקר את התנאים השונים כמו טמפרטורה, 

)  ליעת האור בפני השטח בלי חדירה לחלקי התרבית העמוקים יותרהתפשטות מחלות וב

Pierre ,2008.) 
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 תועלת הספירולינה לאדם:

 

 בסיס שרשרת המזון הימית:

אחרים בים והם בסיס  בעלי חיים הן הספירולינה משמשות מזון למגווןיהציאנובקטריות ובינ 

 .(Wikipedia : שרשרת המזון הימית )אצות

 

 תועלת כתוסף מזון:

החל משנות הארבעים התעורר עניין באפשרות לנצל אצות זעירות כמזון לאדם. עניין זה נבע 

גם כיום וש ,מן הספירולינהבימי קדם נהגו האצטקים במקסיקו להיזון י בין השאר מן הגילוי כ

שבטים באיזור אגם צ'אד באפריקה משלימים בעזרתה את תפריטם כתוסף חלבון לאחר 

(. ספירולינה הינה בעלת צורה 1983דובנסקי,  ,Habib 2008שזה נאסף באגמים ומיובש )

אפילו על ידי מערכת אינזימתית  ,חלקה וחסרת פיצולים והסתעפויות לכן היא קלה לעיכול

נמכרות כמויות רבות של ספירולינה מיובשת, לרוב בצורת  ,(. כיוםHabib 2008) טהפשו

טבליות שמספקות ספירולינה כתוסף תזונה בזכות החלבון, הויטמינים והמינרלים החיוביים 

לאדם אותם היא מספקת. צריכתה כמרכיב מרכזי בתזונה ולא שולי, נפוץ במדינות 

 ,חיוני לאוכלוסייה הרבה הסובלת מתת תזונה מתפתחות שם היא משמשת כתוסף מזון

כלומר מחסור בחומרי הזנה שונים. זאת בזכות החלבונים, מינרלים וויטמינים הרבים בה 

אף טופלו בהצלחה  אםבווייטנואשר אנשים אלה לא יכולים להשיג בקלות בדרכים אחרות. 

 (.Pierre,2008ילדים שסבלו מתת תזונה קשה על ידי תוספי ספירולינה. )

גם ויטמינים  היא מכילה .2Bו  1Bבויטמנים ו 12Bכעשיר בויטמין  ה כמזוןידועהספירולינה 

בכמויות נמוכות. בנוסף, גרם ספירולינה מספק את הכמות  Eו  9B ,6B ,3B ,C ,Dמסוג: 

הגוף בעזרת  מרכיב ממנו  (B-carotene)המומלצת היומית לאדם מבוגר לצריכת ויטמין 

 ממשקלה היבש הוא חלבון 70%-50%. בספירולינה כ A  ((G. Tadros,1988אנזים ויטמין 

(Habib 2008.)  החלבון שבספירולינה מכיל את כל החומצות האמיניות ההכרחיות לאדם

הספריה הלאומית לרפואה  מכמות זו הינו במבנה שנספג בקלות בגוף האדם. 65%ולחיות. 

יות הינו טוב יותר מחלבונים המופקים כחול-של ארה"ב קבעה כי החלבון מאצות ירוקיות

מצמחים עילאיים אך פחות מחלבון המופק מחלב או ביצים בגלל כמויות נמוכות יחסית של 

(. Habib 2008,Wikipedia : Spirulinaחומצות אמינו חיוניות מסוג מתיונין, ציסטין, וליזין )

ממנה כמויות רבות של  הספירולינה גם עשירה בברזל שנקלט בקלות בגוף. אפשר גם לייצר

 (.Habib 2008) חלבון גולמי והפיגמנט פיקוציאנין שהוא הפיגמנט העיקרי בה

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
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 שימוש רפואי:

מחקרים רבים נעשו על השפעת צריכת ספירולינה כטיפול בתחלואים שונים. צריכת 

ם ספירולינה הוכחה כיעילה בטיפול הורדת לחץ הדם, וגם הורדת ריכוז תאי הדם הלבנים בד

הראה כי נטילה יומית של  שנעשה  מחקר (. Habib 2008)אחרי רדיותרפיה וכימותרפיה 

תוסף ספירולינה במשך שלושה חודשים סייעה בהפחתת לחץ הדם במבוגרים בעלי עודף 

(. כנראה Miczke,2016 ) ל דמהמשקל ולחץ דם גבוה, בהשוואה לקבוצה שקיבלה טיפו

נט פיקוציאנין עוזר בהורדת נזקי הקרינה אצל אנשים אשר נחשפו לכמויות גדולות של מהפיג

גרמים של ספירולינה  5קרינה. בבלרוס ילדים רבים שנחשפו לקרינה טופלו על ידי צריכת 

גמנט בעל ימים ונרשמה ירידה משמעותית בנזקי הקרינה אצלם. נמצא גם כי הפי 45במשך 

. מחקרים נוספים הראו כי תוסף ספירולינה קשור Romay,1998) ) השפעות אנטי דלקתיות

ולירידה ברמת  )"כולסטרול רע"( ,LDL לירידה ברמת הכולסטרול בעל הצפיפות הנמוכה

)"כולסטרול  ,HDL  הטריגליצרידים, וכן לעלייה ברמת הכולסטרול בעל הצפיפות הגבוהה

. כיום הספירולינה מיובשת ונטחנת בשביל השימוש בה והתוצר ((Serban,2015  טוב"(

שיטות חדשות מפיקות מהספירולינה אבקה חדשה חסרת צבע  הסופי הינו בצבע ירוק כהה.

 (.Habib 2008) וטעם שמתאימה להפצה המונית עתידית

 

 שימוש בחקלאות ובתעשייה:

 בערבובימה לשימוש כדשן מכיוון שהיא מכילה חנקנים המתפרקים לאט בקרקע היא מתא

 תפוקתן. תורמת להעלאתעם דשן מלאכותי ומשמשת כיום בעיקר לדישון עגבניות ו

הספירולינה מתאימה להחליף את תוספי החלבון הקיימים, כמו עצמות דגים וקמח סויה 

בתערובות האכלה לבקר, עופות, דגים וחיות מחמד. הוספת ספירולינה אף יכולה להחליף 

לים במזון. בסין הספירולינה כבר משמשת כתוסף חלבון במזון לדגים מסוגים תוספות מינר

 (.Habib 2008) שונים בצורה מסחרית רחבה במקום עצמות דגים

 

 כ"מזון חלל":  

בנוסף לפרטים שצויינו לגבי שימושי הספירולינה כמזון, הוכרז רשמית שאפשר לשלוט 

לת תא האצה של הספירולינה )תכולת התא בכמות גידול הספירולינה ברמה גבוהה וגם בתכו

מות ושומנים( בקלות באמצעות שליטה בתנאי הגידול )שליטה במיקרו יפחמ כוללת חלבונים,

(. סוכנויות Pierre ,2008. Tadros,1988) ומקרו אלמנטים( מבלי לפגוע בתפוקת הגידול

ת חלל ארוכי טווח החלל האמריקאית והאירופאית הצהירו על ספירולינה כמזון מיועד למסעו

לאסטרונאוטים )וישמשו להרכבת דיאטות משתנות לאסטרונאוטים מחלבונים ופחמימות(, 

בחללית ויספקו לאסטרונאוטים  CO2 -אשר יגודל בתוך החללית עצמה ואף יצרוך את ה

                       חמצן לנשימה, וכך יחסכו בצורה מסוימת את התלות במיכלי חמצן מכדור הארץ

(Tadros,1988.) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26813468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26813468
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 בספירולינה: פוטוסינתזהאור ו

 אור:

אור השמש הינו גורם כבד משקל כמעט בכל תחומי האוקיאנוגרפיה, בין אם באספקת 

 האנרגיה הדרושה ליצרנות פוטוסינטטית ובהשפעה על שטף החום בעמודת המים

Dishon,2009) להרכבת (. תהליך הפוטוסינתזה הינו תהליך ביולוגי המנצל אנרגית אור

מולקולות אורגניות ממולקולות אנאורגניות. קיומם של החיים על פני כדור הארץ מותנה 

בקיום תהליך הפוטוסינתזה, שכן בתהליך זה נוצרים החומר האורגני והחמצן החיוניים 

מומרת אנרגית אור לאנרגיה כימית האצורה  פוטוסינתזהליצורים הטרוטרופים. באופן כללי, ב

ניים של התהליך, הסוכרים, המשמשים כמקור אנרגיה לתא וכחומרי בניין בתוצרים האורג

 (.2007בר ניר  Silli, ,(2012 ו לבניית

האור המגיע מהשמש הוא בתחום רחב של הקרינה האלקטרומגנטית. קרינה 

 פֹוטֹוִנים הנקראים חלקיקים של שטף גם אחת ובעונה בעת האלקטרומגנטית היא

ת של גלים. הקרינה אלקטרומגנטית שמקיים את כל התכונו גל וגם

חומר  לחמם –מגע ועשויה להעביר אותם לחומר עמו היא באה ב תנעו אנרגיה נושאת

אורך הגלים הינו אחד המאפיינים של הקרינה האלקטרומגנטית  .אלקטרונים לעורר או

. האנרגיה של כל פוטון של אור תלויה באורך nm ))  המבדל בין סוגיה והוא נמדד בננומטר

 (. Wikipediaוהה והפוך()אור:הגל )אורך גל נמוך = אנרגיה גב

 אור השמש כולל בתוכו כמה תחומים של קרינה אלקטרומגנטית:

קרינה זו הינה מחוץ לתחום   .700nm( קרינה באורכי גל מעל IRקרינה אינפרה אדומה )

 .האור הנראה וכמעט שאינה חודרת אל מתחת לפני המים

-:Photosynthetically Active Radiation(PAR)-400-700-תחום אורכי הגלהאור ב nm 

וגם האור הנראה לעין האנושית. לכן נקרא האור הנראה.  פוטוסינתזההוא הקרינה הפעילה ב

 485-400 בתוך התחום הצבעים מסודרים לפי טווח אורכי הגל כאשר הצבע הכחול הינו בין 

 נ"מ והם בקצוות הספקטרום האור הנראה. 700-625 נ"מ והצבע האדום בין 

Ultra Violet Radiation (UVR)-  קרינתUV  200-400הינה קרינה אלקטרומגנטית בתחום 

nm  :המחולקת לשלושה תת תחומים UVC(200-280nm,) UVB(280-320nmו)UVA 

(320-400nmלקרינת .) UV  ידועה השפעה אקולוגית ניכרת בסביבה הימית, הן בהסבת נזק

גורמת לשינויים  UV זאת משום שחשיפה ללמיקרו אצות, חיידקים פוטוסינתטים ואלמוגים. 

ו ובנוסף לפגיעה המערכות הפוטוסניתטיות הגורמים הפוגעים בתפקוד DNA מבניים ב

 (. (Dishon ,2009 לפגיעה בתהליך הפוטוסינתזה 

(,מיקרו lux\lixישנן יחידות מידה רבות למדידת עוצמת אור. לדוגמה יחידות לוקס )

 (. Wikipediaועוד )אור: μE)אינשטיין)

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%9C-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%98%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%98%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9D_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9D_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
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 תהליך הפוטוסינתזה בספירולינה:

הרגיל בשאר  פוטוסינתזהכמעט זהה לתהליך ה תהליך הפוטוסינתזה בספירולינה

לדוגמא שהתילקאודים אינם נמצאים ה, אך יש כמה הבדלים יזמים שאינם ציאנובקטרינהאורג

באברון מיוחד )הכלורופלסט( אלא בציטופלסמה ותפקודם של חלבונים מיוחדים 

 .פיקובילוסומים( שמעבירים אנרגיה  מפיגמנטי העזר למרכז הריאקציה)

 שלבים עיקריים: יש שני  פוטוסינתזהבכל תהליכי ה

נקלטת אנרגיית האור  הםב הנמצאים בתא.מתרחש בתילקואידים  -שלב קליטת האור

 .((Whitmarsh,1999ומומרת לאנרגיה כימית. במקביל נפלט חמצן 

מתרחש באותו האברון ובו מקובע  -"שלב החושך"  - CO)2(ני חמצ-שלב קיבוע פחמן דו

 חמצני לפחמימות )סוכר(.-פחמן דו

התילקואידים הם  ,הנמצאים בציטופלסמה בתא בתילקאודיםמתרחש שלב קליטת האור 

שקיקים קרומיים, שטוחים ודמויי דיסקיות הדבוקים זה לזה בצפיפות. המבנה הצפוף של 

וברבים גרנה. על קרום התילקואידים נמצאים שתי המערכות גרנום  התילקואידים נקרא

כל מערכת פוטוסינתטית מורכבת  הפוטוסינתטיות שהן שני מבנים מולקולריים מיוחדים.

קומפלקס אנטנה שבתוכו מרכז ריאקציה. קומפלקס אנטנה הוא מבנה מולקולרי המורכב 

של אור ועוברים למצב מעורר. הכלורופילים מקבלים פוטונים  .aממולקולות כלורופיל מסוג 

הקפצת אלקטרונים לרמה  האנרגיה שהתקבלה עוברת בין הכלורופילים הצפופים על ידי

אנרגטית גבוהה בכל הכלורופילים. האנרגיה עוברת למספר מבנים מיוחדים שעוטפים את 

מרכז הריאקציה. אלה הם מבנים המורכבים מחלבונים מורכבים מיוחדים הנקראים 

 )חלבונים מיוחדים הנמצאים רק בציאנובקטריה ולא בשאר האורגניזמים( ומיםפיקובילוס

גמנטי עזר. מטרתם היא להעביר אנרגיה ביעילות מהכלורופילים על קומפלקס האנטנה יומפ

למרכז הריאקציה. מרכז הריאקציה הוא מבנה מולקולרי שבמרכזו מולקולות הכלורופיל 

שחשובים למבנהו ולתפקודו.  D1 ,D2נקראים המרכזיות וכולל גם חלבונים מיוחדים ה

מולקולות הכלורופיל מוסרות אלקטרון הלאה לנשאי האלקטרונים. זהו בעצם תפקיד מרכז 

הריאקציה לקבל אנרגיה מכל קומפלקס האנטנה הרחב סביבו ולהעביר אלקטרון הלאה 

 לותמשפך. מולקובאמצעות נשאי האלקטרונים, תפקידו מזכיר  פוטוסינתזהבתהליך ה

 נוסף. המולקולההכלורופיל הופכות חיוביות, כלומר בעלות זיקה גבוהה לקליטת אלקטרון 

, שבד"כ אינה "נוטה" למסור אלקטרון, אך זה קורה משום O2Hהזמינה לשם כך היא 

 .((A Whitmarsh,1999הפוטנציאל המאוד מאוד חיובי של מולקולת כלורופיל 

 כתוצאה מכך, מתבקעת מולקולת המים:

Chl  +  H2O --------> ½O2  +  2H.+ 

 

 



 

14 

 

בעת ביקוע מולקולת המים היא מוסרת אלקטרון לכלורופיל ומתפרקת למולקולת חמצן ולשני 

אטומי מימן. החמצן יוצא לתא וממנו החוצה והמימנים נשארים בתילקואיד בשביל יצור 

, נקלט ע"י . האלקטרון שנמסר מהכלורופילים המרכזים במרכז הריאקציהATP-מולקולת ה

והופך לחומר מחזר חזק והוא  נשא האלקטרונים קולט שני אלקטרונים נשא אלקטרונים.

הראשון בשרשרת של נשאי אלקטרונים הממוקמים בקרום התילקואיד, אלו לרוב מסוג 

ציטוכרום. בשרשרת זו עובר האלקטרון מנשא אחד לנשא הבא אחריו תוך כדי חיזור הנשאים 

כך האלקטרונים מועברים למערכת הפוטוסינתטית הראשונה שם הם  וחמצונם בזה אחר זה.

אך בגלל  מעוררים בצורה דומה למערכת הפוטוסינתטית השנייה ומקבלים עוד אנרגיה.

מיקומה השונה על קרום התילקואיד, המערכת הפוטוסינתטית השנייה בולעת אור באורך גל 

אשונה שהאור מגיע אליה לאחר הרואילו המערכת הפוטוסינתטית  nm  680מקסימלי של 

. האלקטרונים מעוברים ע"י נשאי  nm 700בולעת גם אורכי גל גבוהים יותר של עד  מכן

. האלקטרון "מאוחסן" במולקולת נשא פוטוסינתזהאלקטרונים נוספים לחלק החשוך של ה

 H+, את הNADPH + H-ל NADP-, על ידי חיזור  הNADPHשהופכת ל NADPמימנים, 

נוצרת תוך כדי מעברי האלקטרונים  ATP -מולקולת ה מביקוע מולקולת המים. הוא מקבל

 )זרחה( על ידי מפל ריכוזים של פרוטונים. Pi-ו ADP-מ בשרשרת הנשאים

ע"י היל ובנדול ומתאר את התהליך  1960-המודל שהציג את שתי מערכות האור הוצע,  ב

 כולו בשלב האור:

NADP+  2H+  2e -------> NADPH + H+ 

 :(Whitmarsh,1999) 2איור  -Zונקרא: סכמת 

 

באיור רואים את העלייה באנרגיה של אלקטרון בשלב האור. איך במערכת הפוטוסינתטית השנייה הוא 

מגיע מביקוע מולקולת מים על ידי הכלורופיל ומקבל בכך אנרגיה רבה. לאחר מכן, הוא מועבר על ידי 

הראשונה שם הוא מקבל עוד אנרגיה,  אך בדרך לשם מאבד  נשאי אלקטרונים למערכת הפוטוסינתטית

, בכך +NADPH + H-ל NADP-חיזור  האנרגיה. בסוף שלב האור, האנרגיה הרבה שצבר משמשת ל

בעזרת מימנים שמקורם  CO2ה אוגרת בנשא מימנים זה אנרגיה רבה שתנוצל בשלב החושך לחיזור ה

 והפיכתה לסוכר. במים
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–וה  NADPH -הסטרומה והוא כולל את תוצרי שלב האור השלב החושך מתרחש בתוך 

ATP  ובנוסף אנזימים הדרושים לתהליך. בשלב החושך מתרחש תהליך לקיבוע מולקולת

2CO  והפיכתה לסוכר, הנחוץ לתא כמקור אנרגיה וכחומרי בניין. תהליך זה נקרא מעגל

ות בכל פעם מחדש ואליהן ( נוצר5Cזהו תהליך מעגלי שבו מולקולות חמש פחמניות ) קלווין,

מולקולות  הנכנסות לתהליך ובסיומו נוצרים מחדש חומרי המוצא, CO2 נקשרות מולקולות

 2COמחזר את ה NADPH -חמש פחמניות ומולקולת סוכר אחת. זהו תהליך חיזור בו ה

  משמש כמקור האנרגיה  לתהליך ATP -בעזרת מימנים שמקורם במים וה

Whitmarsh,1999)). 

 

 נטים:פיגמ

פיגמנט הוא מולקולה מיוחדת הקולטת אורכי גל מסוימים ומחזירה את אורכי הגל אותם היא 

אינה מסוגלת לקלוט. אורך הגל של האור המוחזר קובע את צבעו של הפיגמנט. רוב 

ביולוגים בפיגמנטים מתחוללים בתחום האור הנראה. כאשר פוטון נקלט -התהליכים הפוטו

 - 10-9ממצב יציב למצב מעורר, ברמה אנרגטית גבוהה יותר, למשך ע"י פיגמנט, הוא עובר 

של שניה. במשך זמן זה, אנרגיית הפוטון יכול לגרום לעבור הלאה לפיגמנטים אחרים  10-10

 (.(Whitmarsh,1999  פוטוסינתזהולהשתתף בתהליך ה

קורה אם לא חלה פעילות בזמן הזה כלומר הפיגמנט לא מקבל את כל אנרגיית הפוטון )

במיוחד בעוצמות אור גבוהות(, האנרגיה תשוחרר בצורה של חום או בצורה של אור )פליטת 

פוטון(, בד"כ בעל אנרגיה פחותה. איבוד אנרגטי זה, ע"י פליטת אור, נקרא פלורוסנציה והוא 

כלורופיל עושה תמיד פלורוסנציה אדומה ולא משנה איזה  אופייני לסוג המולקולה. לדוגמה,

 (. (Whitmarsh,1999 קולט אור הוא

שדובר לעיל )הספירולינה אינה מכילה  aהפיגמנט הפוטוסינטטי העיקרי הוא כלורופיל 

 400-460כמו אצות וצמחים(, הבולע אור בעיקר בתחום הכחול )טווח בליעה של  bכלורופיל 

( nm   630-680והאדום )טווח בליעה של (nm ( 490ומחזיר את האור בתחום הירוק-

550nm ,)  הוא פיגמנט פוטוסינטי המשותף לכל האצות והצמחים ואשר מעניק להם את

 (.(Whitmarsh,1999צבען הירוק 
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 פיגמנטי עזר:

הפיגמנטים הנוספים לכלורופיל נקראים פיגמנטי עזר. פיגמנטי עזר נמצאים סביב מרכז 

לחלוטין למסירת הריאקציה במבנה מיוחד ביחד עם הפיקוביליסומים. הם חסרי יכולת 

אלקטרון לנשאי האלקטרונים במרכז הריאקציה כמו הכלורופילים. לפיגמנטים אלו שני 

 :תפקידים

א. להעביר את האנרגיה שקלטו למולקולות הכלורופיל המרכזיות במרכז הריאקציה )המרכז 

 (. ב. להגן על הצמח מפני קרינה במיוחד בעוצמות אור גבוהות ע"יפוטוסינתזההפעיל של ה

הפיכת האנרגיה העודפת לחום, זהו אחד מתפקידיו של כל פיגמנט. פיגמנטי העזר קולטים 

אור באורכי גל שונים מאלו שקולטים הכלורופילים וכך מעבירים לכלורופילים אנרגיית אור 

שלא היו מצליחים להשיג בלעדיהם. על ידי קליטת אנרגית אור רבה יותר על ידי פיגמנטי 

עולה ומתרחש גידול מהיר יותר  פוטוסינתזה, קצב הוסינתזהפוטהעזר המושקעת ב

Whitmarsh,1999).) 

הספירולינה מכילה כמה סוגים של פיגמנטי עזר: משפחת הפיקובילינים, שעיקר תפקידם זה 

קליטת אור בטווחים מעט שונים משל הכלורופיל והעברת אנרגיה אליו, הם מולקולות חלבון 

, אלופקיציאנין, הפיקטרוציאנין הפיקוציאנין שהוא הפיגמנט מורכבות הנקראים: הפיקוטרין

 nm) 520-620כתום )טווח בליעה של  -הנפוץ ביותר,הבולעים אור בעיקר בתחום הצהוב 

כתום. משפחת הקרוטינואידים עיקר תפקידם לאבד אנרגיה בצורת -ומחזירים בתחום האדום

( וקרוטנולס, הם בולעים β-Caroteneחום שכוללות: קרוטנס )הכולל בתוכו את הפיגמנט 

  (3כתום)ראה איור -אור בתחום הכחול )טווח הבליעה( וגם מחזירים בתחום האדום

(Whitmarsh,1999 בספירולינה יש עוד .)סוגי פיגמנטי עזר נוספים אך בכמויות זניחות  10

 (.Habib 2008יחסית ) 

ם פוטוסינטים אחרים יש מתוך החיידקים, רק לציאנובקטריה יש כלורופילים, לחיידקי

בקטריוכלורופילים הן מולקולות הקולטות אורכי גל ארוכים יותר  בקטריוכלורופילים.

,עולם Wikipedia ,Whitmarsh,1999מכרולופילים ולכן מקבלות פחות אנרגיה )כחוליות:

 (. 2010החיידקים, 
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( של הפיגמנטים 1-ל 0-הבליעה )מ: טווחי הבליעה של הפיגמנטים השונים:באיור מתואר יחס 3איור 

, aהשונים לאורכי הגל השונים בטווח האור הנראה. הגרף האפור מראה את טווח הבליעה של כלורופיל 

הקו המודגש השמאלי משלושת המודגשים מראה את טווח הבליעה של הפיגמנטים,הקרוטינואידים והקו 

 ,                יגמנטים, הפיקוביליניםהמודגש האמצעי משלושת המודגשים הוא טווח הבליעה של הפ

Graham,2009).) 
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 השפעת תנאים סביבתיים על גידול ספירולינה:

 גידול ספירולינה בטבע ובחקלאות מושפע מכמה תנאים סביבתיים. 

  חומציות:

בטבע הספירולינה גדלה ואף משגשגת דרך כלל במקווי מים בסיסיים ביותר, הרווים 

של  האופטימלית יקרבונט )חומרים בסיסיים מסיסים במים(. רמת החומציותבקרבונט ובב

, כלומר במים די בסיסיים. זה רמת  pHבסולם  9.8–9.5המים לגדילת ספירולינה היא 

 7.0שמעדיפות מיקרו אצות רבות. במים בחומציות  הרמה גבוהה יותר מאשרהבסיסיות 

לה בתנאי חומציות אופטימליים. דבר מקצב הגדי 20%נמצאה גדילה בקצב של  pHבסולם 

. נמצא שהיא (Silli 2012) 8.0גבוה מ pHהכמעט מחייב גדילת ספירולינה במים בעלי 

 (.(pH Habib 2008בסולם  11  -מסוגלת לגדול אף ב

 טמפרטורה:

לכן  בטבע הספירולינה גדלה בדרך כלל במקווי מים יחסית קטנים בהם הטמפרטורה גבוהה.

. זאת גם נראה בניסוי (Silli 2012) מעלות צלסיוס 35טימלית היא הטמפרטורה האופ

מעלות צלסיוס.  40מעלות צלסיוס ל 20שנעשה ובחן גידול ספירולינה בטמפרטורות בין 

 מעלות צלסיוס) 30-35הניסוי הראה שהגידול המקסימלי נעשה בטמפרטורה של 

Tadros,1988)35-37ל המקסימלי הוא ב. אך יש חוקרים הטוענים שבתנאי מעבדה הגידו 

מהגידול פחות מעלות צלסיוס נמצא בניסוי שהגידול  40ב .(Habib 2008מעלות צלסיוס)

תרבית  Tadros,1988).המקסימלי ותאי הספירולינה שינו את צבעם מירוק לצהוב)

מעלות צלסיוס בלי להראות פגיעה או ירידה בקצב  40ספירולינה יכולה לשהות כמה שעות ב

 40-ל 35ובגידול. תרביות שהותאמו לטמפרטורה גבוהה יכולות לגדול בין  זהפוטוסינתה

 15הטמפרטורה המינימלית ביום לגדילת הספירולינה היא מעלות צלסיוס בצורה טובה. 

מעלות צלסיוס, בלילה הטמפרטורה יכולה להיות נמוכה יותר. אך טמפרטורה גבוהה יותר 

מעלות צלסיוס  25וסף, בטמפרטורה של בלילה מגדילה את קצב הנשימה התאית. בנ

 .(Habib 2008הספירולינה מייצרת יותר פחמימות מחלבונים)

  אור:

מכיוון שמקור האנרגיה העיקרי של הספירולינה הוא אור השמש, יש חשיבות מכרעת 

לאיכותו )טווח אורכי הגל של האור ועוצמתו( ולאופן ניצולו )היעילות הפוטוסינתטית של 

נעשה ניסוי המראה כי עוצמת האור המיטבית  1966ב (.Wu et al. 2005) הספירולינה(

, אך 340-400μE (25-30 (kluxלגידול ספירולינה ושהניבה את התפוקה הגדולה ביותר היא 

שיטות הניסוי לא ברורות ולכן קשה להשוות את תוצאותיו למחקרים אחרים ובכלל זה 

. כאשר ניסוי נוסף באותה שנה מצביע (Wikipedia: Spirulina ,Tadros,1988) לעבודה זו

בניסוי שבדק את עוצמת האור  .(Tadros 1988)כמתאימה ביותר  μE 80על עוצמת אור של 

הספירולינה  μE  300 המיטבית לגידול ספירולינה נמצא שתחת עוצמות אור שמתחת ל
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 500,2250300,750,1גדלה בקצב זהה לגדילה בחשכה מוחלטת. בין עוצמות אור של 

נמצא שכל שעוצמת האור גוברת גם גדילת הספירולינה עולה בצורה לינארית μE  3000ו

למרות ניסויים אלו הדעה  (.(Wang et al ,2007 זה העוצמה המיטבית μE 3000כאשר 

  150-200μE הרווחת בתחום מראה כי טווח התאורה המתאים לגידול ספירולינה הוא

ש מלאה בצהריים כאשר בעוצמה זו מתרחש הגידול כעשרה אחוז מהעוצמה של תאורת שמ

לקצב מירבי )תאורת הרוויה  פוטוסינתזההמקסימלי, בעוצמות אור כאלו, מגיעה גם ה

(. כלומר מגיע המצב בו למרות תוספת אור הפוטוסינתזה נשארת קבועה פוטוסינתזהל

 11צות כל בערך . בעוצמות תאורה אלו הכפילו את עצמן הא(Silli 2012)( 4)לדוגמא באיור 

. השוני הגדול בערכי התאורה המירבית שנמצאו 1h− 0.063שעות  כלומר קצב גידול של  

בניסויים השונים נובע בין השאר מיכולתן של האצות להתאים עצמן לתאורה משתנה במהלך 

 (.Silli 2012) הגידול

 פוטואקלימציה ופוטואדפטציה:

בשני דרכים:  פוטוסינתזהזמים מבצעי שינוי עוצמת האור יכול להשפיע על אורגני

 פוטואקלימציה ופוטואדפטציה.

פוטואקלימציה מתאר את השינוי בפנוטיפ, השינוי בביטוי תכונות האורגניזם, אצל פרט בודד 

שתנות. זה מתבטא בשינוי ביוכימי )בתהליכים הכימיים( או פיזיולוגי כתגובה לעוצמות אור מ

כיביו באורגניזם. שינויים אלו באים בשביל להתאים את ומר פוטוסינתזה)במבנה( בתהליך ה

לעוצמת האור החדשה ולמנוע ככל האפשר פגיעה והיחלשות בביצוע  פוטוסינתזהתהליך ה

 התהליך. 

בניגוד לכך, פוטואדפטציה מתאר את השינוי בגנוטיפ, השינוי בגנים של המין כקבוצה 

תהליך בו,כתוצאה מהשינוי בעוצמות בתהליך אבולוציה כתגובה לעוצמות אור משתנות. זה 

האור ניתן לחלק מהפרטים יתרון הישרדות על פני פרטים אחרים )אשר עלולים להיכחד 

בגלל השינוי בגלל פוטואדפטציה, עליה ראו בהמשך( בגלל מנגנונים מסוימים )אף מנגנוני 

חיסרון. אך  פוטואקלימציה שונים( שהיו להם עוד לפני כן אך היו לא רלוונטים או אף היו

בעקבות השינוי, הפרטים בעלי ההתאמה  ישרדו ויהיו דומיננטים יותר בקבוצה. לבסוף הם 

יעבירו את הגנים שלהם לדורות הבאים וכך יהיו רוב בדור הבא של הקבוצה )תהליך של 

      אבולוציה(. כך מתרחש שינוי בגנוטיפ בקבוצה כתגובה לעוצמות אור משתנות

(Tomaselli et al 1997  , Moore 2006.) 

דוגמה לתהליך פוטואקלימציה זה הסתגלות מינים שונים להיחלשות עוצמת האור. בכל מיני 

החיידקים הפוטוסינתטים מתבצעת עלייה בריכוז תכולת הפיגמנטים הפוטוסינתטים בתא 

(. יש מינים שמגדילים את גודל קומפלקס האנטנה Moore 2006) בתגובה לירידת האור

הפוטוסינטטיות שלהם על ידי יצור מולקולות כלורופיל  ופיגמנטי עזר נוספות  במערכות

גבוהה. אך יש מינים שמייצרים  פוטוסינתזהבשביל להגדיל את קליטת האור ולהמשיך בקצב 

מערכות פוטוסינתטיות נוספות ונשארים עם גודל קומפלקס אנטנה זהה למקודם, גם זאת 
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גבוהה. בכך הם מתאימים את עצמם  פוטוסינתזהקצב בשביל לקלוט יותר אור ולהמשיך ב

 (.Tomaselli et al 1997לשינוי בעוצמת האור )

בספירולינה ובכלל נהוג להבדיל  בין פוטואקלימציה מעוצמת אור גבוהה לנמוכה ומעוצמת 

אור נמוכה לגבוהה. בספירולינה מעוצמת אור גבוהה לנמוכה כמות מולקולות הכלורופיל 

כמות הפיקוביליסומים. אך כמות הפחמימות קטנה ביחס גבוהה אף יותר בשלב גדלה וכך גם 

קטן  פוטוסינתזההראשון ואז גדלה, כלומר קצב תהליך קיבוע הפחמן בחלק החשוך של ה

נפגע  פוטוסינתזהבצורה דרסטית עד שהספירולינה משלימה את התאמתה, כלומר קצב ה

ת התאמתה. הספירולינה מתאימה את עקב השינוי בתנאים עד שהספירולינה משלימה א

מקסימלי בכך שהיא מגדילה  פוטוסינתזהעצמה לעוצמת אור נמוכה בשביל להמשיך בקצב 

את קומפלקס האנטנה שלה על ידי יצור מוגבר של מולקולות כלורופיל, פיגמנטי העזר 

 והפיקוביליסומים. אך מעוצמת אור נמוכה לגבוהה התרחש שינוי הפוך, כמות מולקולות

הכלורופיל ופיגמנטי העזר קטנה וכך גם כמות הפיקוביליסומים. אך קצב תהליך קיבוע 

גדל. ישנם עוד מגנונים שמטרתם להיפטר מאנרגיית  פוטוסינתזההפחמן בחלק החשוך של ה

אור במערכות הפוטוסינתטיות וכך להימנע מפוטואקלימציה )פגיעה בספירולינה עקב עוצמת 

אחד מהמנגנונים המרכזיים הוא העברת אנרגיית אור כחום  אור עולה, יפורט בהמשך(.

(. מנגנון נוסף שפועל Silli 2012לסביבה באמצעות פיגמנטי העזר, למשל קרוטינואידים )

. במידה פחותה כתגובה לעוצמת אור גבוהה הוא הידחסות הספירולינה למבנה ספירלי צפוף

רת צל על חלקים ממנה ועל שכנותיה. יוצ היא גורמת להצללה עצמית, כלומרהספירולינה בך 

 .Wu et al) בכך היא מצמצמת את עוצמת האור הפוגעת בה ואת הפוטואינהיביציה ונזקיה

2005.) 

חשוב לציין שהשינויים מתרחשים יותר מהר בצורה משמעותית בשינוי מעוצמת אור נמוכה  

תרחשות (. לרוב נמדדת הTomaselli et al 1997  ,Moore,2006לגבוהה מלהפך)

פוטואקלימציה או פוטואדפטציה על ידי מדידות קצב העברת אלקטרונים ובך אפשר לראות 

להניח את השינוי בהרכבן בין . על ידי כך ניתן ם ביעילות המערכות הפוטוסינתטיותשינויי

 (.Moore 2006) התרביות השונות

 פוטואינהיביציה: 

הנגרמת כתוצאה מנזק במערכות  פוטואינהיביציה, היא אובדן היכולת הפוטוסינתטית

הפוטוסינתטיות בעקבות עליית עוצמת הקרינה בצורה משמעותית )שטף פוטונים גבוהה 

נמוך יותר לאותה  פוטוסינתזהיותר(. זה גורם לירידה ביעילות הפוטוסינתטית, כלומר לקצב 

 כמות של פוטונים שנקלטים באנטנות. ובכך להפיכת האור לגורם המגביל את הגדילה

(Habib 2008) העלייה בכמות הפוטונים גורמת לכמות אנרגיית אור גדולה במיוחד להיקלט .

על ידי המערכות הפוטוסינתטיות שלא מוכנות להתמודד עם כמות זו וזה גורם לרדיקלים 

חופשיים שגורמים נזקים על ידי הריסת מבנה המערכות הפוטוסינתטיות ולפגיעות נוספות 

ים על ידי יצירת תרכובות כימיות לא רצויות. פוטואיניבציה יכולה במנגנונים הפוטוסינתט
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או פליטת החמצן,  2CO-להתבטא בכמה דרכים. דרכים אלו כוללות: ירידה ביעילות לקיחת ה

, כלומר כמות מוערכת של פוטוסינתזה)אור לקצב ה P/I-ירידה בשיפוע עקומת ה

( והגעה לרווית ליטת החמצןאו פ 2CO-לקיחת ה, היא גם מובטאת גם בפוטוסינתזהה

בעוצמת אור נמוכה יותר. בספירולינה גם נגרמת פגיעה בחלבונים של המערכת  פוטוסינתזה

, אחד מחלבוני מרכז הריאקציה(. בספירולינה הפוטואיניבציה D1הפוטוסינתטית השנייה )

 .4. דרכים אלו מתבטאות באיור P/I-ירידה בשיפוע עקומת המתבטאת בעיקר דרך 

לים בין עמידות תרביות שונות לפוטואינהיביציה נגרמת בגלל הבדלים גנוטיפיים ההבד

)פוטואדפטציה(  והבדלים פנוטיפיים )פוטואקלימציה( כתגובה לתנאי הסביבה. תרביות 

שגודלו בעוצמת אור גבוהה יותר הראו עמידות גבוהה יותר לפוטואינהיביציה, כלומר פגיעה 

. 4קלימציה מעוצמות אור גבוהות יותר יחסית, נראה באיור פחותה או התחלת פגיעה מפוטוא

עמידות זאת מתבטאת בקבוצת הציאנובקטריה ובינהם בספירולינה במנגנונים של 

 (. ,Silli 2012, Moore 2006הפוטואקלימציה )

 

תרביות אור גוברת בשתי לעוצמת  פוטוסינתזה(:הגרף מתאר קצב הSilli 2012: רוויות אור )4איור 

דד במדידות הפלורוסאנציה של הכלורופיל. התרבית הראשונה מסומנת בצבע שחור והיא גודלה שנמ

בעוצמת אור גבוהה לעומת התרבית השנייה המסומנת בצבע לבן אשר גודלה בעוצמת אור רגילה. מכאן 

 רואים את התאמת התרבית הראשונה למניעת פגיעת הפוטואינהיביציה.

 

 :UVקרינת 

. אך בטווח זה היא nm 200-400היא קרינה אלקטרומגנטית בתחום  UVכפי שצוין, קרינת 

חודרים למים  UVBו UVA. רק תחומים UVB ו  UVA, UVC מחולקת לכמה תחומי קרינה: 

(400-280 nm  ו )UVC  מוחזר. תחומיםUVA   וUVB  ידועים בנזק אשר הם גורמים

ות האנרגיה הגבוהה אשר הם ובהם הספירולינה בשל כמ פוטוסינתזהלאורגניזמים מבצעי 

מעבירים, החודרת למים ופוגעת באורגניזמים ואינה נקלטת על ידי הפיגמנטים במערכות 

(. יחסית למיני Naturforsch 1997הפוטוסינתטיות ואינה תורמת לפוטוסינתזה )

 (.Habib 2008)ציאנובקטריה אחרים, לספירולינה יכולת התמודדות גבוהה עם קרינה זו
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באורגניזמים פוטוסינתטים הם פוגעים בעיקר במערכות הפוטוסינתטיות. עיקר נמצא כי 

הפגיעה הוא בקשר בין קומפלקס האנטנה למרכז הריאקציה. פגיעה זאת בציאנובקטריה 

מתבטאת גם בפגיעה בפיקובילוסימים)חלבונים מורכבים מיוחדים(, המעבירים אנרגיה 

גמנטים בקומפלקס האנטנה ולכן אחראים לכלורופילים המרכזיים במרכז הריאקציה מהפי

(, חלבוני מרכז D1,D2לקשר בין שני מערכות אלה. זה גם פוגע בחלבונים נוספים )

(. פגיעה נוספת היא בנשאי האלקטרונים. הקרינה גם Naturforsch,1997) הריאקציה

י נמצא כ שוברת את המבנה הספירלי של ספירולינה ומפרקת את הסלילים לפרטים בודדים.

לבדה גורם למעט שבירת סלילים ובעיקר ליישורם. בקרב תרביות שגודלו קודם  UVAקרינת 

לעומת כאלה שגדלו עם חשיפה זניחה נמצא קצב  UVלכן במשך תקופה ארוכה עם חשיפה ל

גבוהה יותר כנראה עקב התאמה של  פוטוסינתזהפליטת חמצן גבוהה יותר. כלומר קצב 

. UVלגידול תחת קרינת  של כמה דורות )פוטואדפטציה( האוכלוסייה במשך תקופה ארוכה

)מה שקורה בצורה UVהתאמה נוספת שהתגלתה היא שהספירולינה בחשיפה לקרינת 

( נדחסת למבנה ספירלי צפוף ובך PAR ,UVמועטה גם בעוצמות אור גבוהות בלי קרינת 

ך היא מצמצמת גורמת להצללה עצמית, כלומר יוצרת צל על חלקים ממנה ועל שכנותיה. בכ

 (. Wu et al. 2005בה ואת נזקיו )זהו מנגנון פוטואקלימציה() UVאת פגיעת ה

 צבעים:

מחקר שנעשה במערכת סגורה של ספירולינה במדגסקר תחת תאורת פלורוסאנט ומכלים 

שמעבירים אור בצבעים שוניםחיפש את עוצמת האור וצבעי האור האופטימליים מתוך 

( מצא שהתנאים lux) 400,800,1000,1200כחול והעוצמות הצבעים:ירוק,לבן,אדום ו

(. תנאים אלו הניבו יצור lux) 1200האופטימליים לגידול ספירולינה הינם אור ירוק בעוצמת 

מהמשקל היבש  58%כאשר  (mg L−1 2643)ותפוקה של (mg L−1 d−1 183.6)בקצב של

גמנטים ממשפחת יחלבון. התכולה הגבוהה של חלבון נובעת מהגידול בתכולת הפ

הפיקובילינים בתא בגלל שהאור היה באורכי גל בטווח הבליעה של פיגמנטים )הצבעים ירוק 

ואדום( אלה וכך גרם להגברת ייצורם ולקליטת אור רבה יותר בטווחי אורכי הגל האלה  עד 

מתכולת החלבון בתא. תנאים אלו לא מתאימים לטווח הבליעה של הכלורופיל ולכן  20%כדי 

ירולינה מייצרת פחות ממנו. אך בטווח הבליעה של הכלורופיל )הצבעים כחול ,אדום הספ

ומעט בירוק( ישנה עלייה בכמות הכלורופיל בתא ובגלל שזה בה על חשבון הפיקובילינים אז 

מתכולת התא , באור כחול מהווה  0.23%כמות החלבון יורדת. באור אדום הכלורופיל מהווה

. באור אדום יש ייצור מוגבר של פיקובילינים וכלורופיל. זה מסביר 0.18%ובאור ירוק  0.21%

את הגידול הגבוהה יותר באור אדום מאשר בכחול בניסוי. נמצא קשר ישיר בין העלייה 

 (.(Pierre H,2008בכמות החלבון לעלייה בגידול ולכן בצבע ירוק היה הגידול המיטבי 

בצבעים   Ledהשפעה של תאורת על ספירולינה נחקרה  2007במחקר שנעשה בשנת 

שונים )אדום , כחול, ירוק, צהוב ולבן( ובעוצמות שונות על הספירולינה. התנאים המיטביים 

. כאשר נערכה השוואה של כמות μE 3000אדומה בעוצמה של       Ledשנמצאו היו תאורת 
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י התפוקה הפוטונים שהושקעה לגידול הספירולינה יחסית לתפוקה לתאורות השונות נמצא כ

  Ledאדומה והתפוקה הגרועה ביותר היתה תחת תאורת   Ledהמרבית היתה תחת תאורת 

חופף בצורה  Ledכחולה. ממצא זה נתמך בכך שטווח אורכי הגל של הצבע האדום של ה

מיטבית את טווח הבליעה של הכלורופיל לצבע האדום וטווח אורכי הגל של הצבע הכחול של 

  Ledהבליעה של הכלורופיל לצבע הכחול. גם תחת תאורת  לא חופף את טווח  Ledה

אדומה מכיוון שטווח אורכי הגל של הצבע הצהוב   Ledצהובה הופק פחות יחסית לתאורת 

. לכן תחת תאורת Ledחופף חלקית את טווח אורכי הגל של הצבע האדום של ה Ledשל  ה

Led  כי הגל של הצבע הירוק של ירוקה נראתה תפוקה פחותה עוד יותר, משום שטווח אור

אל אף שהאור הלבן מעביר  לא חופף לחלוטין את טווח אורכי הגל של הצבע הירוק. Ledה

לבנה   Ledאת כל טווח ספקטרום האור הנראה, נראתה תפוקה ממוצעת תחת תאורת

כנראה מכיוון שהוא מעביר גם אורכי גל שלא נבלעים על ידי הכלורופיל. בנוסף נראתה כמות 

אדומה יחסית לתאורות   Ledיותר של כלורופיל והפיגמנט פיקוציאנין תחת תאורת  קטנה

 .(Wang et al. 2007)אחרות

 מטרות המחקר:

בשל הצורך לשמור ולבקר על תנאי הגידול של הספירולינה שכוללים אור גבוהה וטמפרטורה 

תרבית, גבוהה, וגם בשל הצורך לשמור על נקיון בריכות הגידול למניעת זיהומים ב

הספירולינה מגודלת בדרך כלל בחממות . בכך אפשר לגדל את התרבית בצורה נקייה 

שתביא את התפוקה המקסימלית. בתוצר אפשר להשתמש לצריכה על ידי האדם, בעלי 

החיים והצומח. צריכה זו בעלת יתרונות בריאותיים  ורפואיים רבים לאדם בשל הריכוז 

ינים בתוצר. בשל ההשפעה הרבה של האור על תהליך הגבוהה של חלבון, מינרלים וויטמ

הפוטוסינתזה בספירולינה ועל גידולה  ועל מנת לגדל את התרבית בצורה מיטבית על ידי 

שימוש בחומר המתאים ביותר לחיפוי החממה, בחרנו במחקר זה לבחון את השפעת 

יכותה )ריכוזי שקופים על גידול הספירולינה וא PALRAMהתאורה המועברת על ידי לוחות 

 חלבון ופיקוציאנין בתרבית(.

 השערות המחקר:

פוגעת במערכות  UVתפגע בגידולה מכיוון שקרינת  UVחשיפת הספירולינה לקרינת  .1

וביחס ישר את הגידול.  פוטוסינתזההפוטוסינתטיות של הספירולינה ובך מאטה את קצב ה

במהלך הניסוי  UVקרינת אני מניח שנראה שיהיה יותר גידול בתרבית אשר לא תיחשף ל

 לעומת תרבית שתיחשף.

בגידול תחת הצבע האדום יהיה ייצור מוגבר של כלורופיל ופיקובילינים מכיוון שהוא מתאים  .2

לטווח אורכי הגל שהם בולעים ובכך יגרום לקליטת אור גדולה יותר ולכן הגידול יהיה 

 מקסימלי יחסית לטיפולים תחת הצבעים האחרים.
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היא מיטבית לגדילת הספירולינה.  מכיוון  הנראה מעוצמת אור שמש 10%עוצמת אור של  .3

, אני מצפה לראות שככל שהלוח יעביר יותר 10%שכל הלוחות בניסוי מעבירים יותר מ

 אחוזים מעוצמת האור הגדילה תחתיו תהיה איטית יותר מכיוון שיסבול מפוטואיניביציה.
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 שיטות וחומרים:

 ניסוי גידול הספירולינה:

הניסוי התבצע על משטח מוגבהה בחצר החממה )מחוץ לחממה( בשטח חשוף לאור ברוב 

ליטרים של תרבית ספירולינה לפי פרוטוקול  4מיכלים של  32שעות היום. על המשטח הונחו 

סנטימטרים משפת כל  5הגידול של החממה )מפורט בהמשך(. מעל כל מיכל במרחק של 

ב לוח פלרם ולמיכל הוכנס צינור אוורור, שדחס אוויר לתחתית המיכל במהלך כל מיכל הוצ

 הניסוי ללא הפסקה וגם גרם לערבול המים בצורה זהה.

 

 השונים מעליהם במהלך הניסוי PALRAMהמערך המיכלים כאשר לוחות הניסוי:  -5איור 

גרם סודה  10להוסיף פרוטוקול הגידול של החממה הוא, שלכל ליטר תרבית ספירולינה יש  

של חברת כיל דשנים. חומרים אלו הוספו לתרבית  7-3-7+3מ"ל דשן מסוג שפר  1לשתייה ו

 הספירולינה הראשונית בכמות מתאימה לפני פיזורה למיכלים השונים. 

שגודלה קודם תקופה ארוכה  Arthrospira platensisספירולינה מסוג  תרבית הניסוי:

מעלות צלסיוס ועם חשיפה  23טמפרטורת מים ממוצעת של בחממית סגורה וממוזגת ב

ליטר תרבית במיכל גדול שבתוכו משאבה שעירבלה באופן רציף את  100גבוהה לאור. כ

 המים.

לאומית מובילה של -הם לוחות של חברת פלרם שהיא יצרנית רב (PALRAM)לוחות פלרם 

רים להרכבה עצמית. הלוחות לוחות תרמופלסטיים, מערכות לקירוי אדריכלי ומוצרים מוגמ

מותאמים למגוון יישומים רחב בשווקי הבניה והאדריכלות, החקלאות והעיבוד. הלוחות מסוג 

 משלבים תכונות מכניות מעולות עם יכולת העברת אור גבוהה. 

הלוחות דומים לזכוכית במראם ובשקיפותם אך מתאימים לשימושים הדורשים גם עמידות 

בצירוף גמישותם ומשקלם הנמוך. הם שומרים על   קם המכני הרבגבוה לשבר הודות לחוז

תכונות אלה לאורך זמן גם במגוון תנאי מזג אויר. בניסוי השתמשתי בשני סוגי לוחות 
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PALSUN   שעשוי מפוליקרבונט ו PALGLAS שעשוי מאקריליק. הלוחות באדיבות מפעל

 "פלרם".

ינה על המשטח מחוץ לחממה והסתיים בספטמבר עם הצבת מיכלי הספירול 6הניסוי החל ב

בספטמבר עם לקיחת דוגמיות מהמיכלים לבדיקות במעבדה לחקר הים באוניברסיטת  15ב

 חיפה.

ובין  18.7-ל 28.6, בין 10.5-ל 21.4נעשו כשני שלושה ניסויים מקדימים לפני ניסוי זה, בין 

ה של המערכת, ראיתי . הניסוי הראשון ערך כשלושה שבועות והיה ניסוי הרצ28.8-ל 21.8

שהספירולינה מסתגלת יפה לחיים במיכלים קטנים וגדלה תחת הצלת הלוחות. אף ניסיתי 

את המדידות השונות במהלך הניסוי. הניסוי השני היה רציני יותר ונעשו מדידות כל יומיים 

כמסקנה מהניסוי הקודם, בניסוי זה כבר החלטתי למדוד פעם ביום. הניסוי הניב תוצאות 

הות לניסוי זה במשך השבוע וחצי הראשונים. אחרי שבוע וחצי חלה תמותה מהירה ז

בתרביות השונות וזיהומים רבים. לכן הוחלט בניסוי זה לבצע את הניסוי במשך שבוע וכמה 

ימים. בניסוי השלישי התחלתי עם תרבית דלילה מידי ולכן לא חל גידול באצות והם התחילו 

תוצאה מניסוי זה הוסקו מסקנות והחלטתי להתחיל בניסוי זה לדעוך מהיום הראשון. גם כ

מתרבית יחסית צפופה ולפני הניסוי להוסיף לתרבית ממנה פיזרתי לטיפולים השונים, כמויות 

מתאימות של דשן וסודה לשתייה ובכך לספק לתרביות את כל חומרי ההזנה המתאימים 

 לגדילתם.

 

 תנאי הניסוי הקבועים:

באותם תנאים בחוץ. היו חשופים לאור ולטמפרטורה חיצונית בצורה זהה. כל הטיפולים היו 

התרבית הראשונית הייתה זהה ומשותפת לכל הטיפולים. המיכלים היו זהים לכל הטיפולים 

והונחו מעליהם בצורה זהה לוחות פלרם. הם קיבלו אותו כמות והרכב אויר דרך צינורי 

 רכם. האיוורור שגם הם היו שווים בקוטרם ובאו

 הטיפולים היו גידול תחת לוחות פלרם שהעבירו ספקטרום קרינה ועוצמת קרינה שונים.
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 המשתנים בניסוי:

 באחוזים. הנראה . העברת אור השמש1משתנים בלתי תלויים: 

 .UV. ספקטרום קרינה, צבע והעברת או חסימת קרינת 2                               

 . ריכוז הספירולינה1משתנים תלויים: 

 . משקל הספירולינה2                       

 . אחוז החלבון 3                       

 . ריכוז הפיגמנט פיקוציאנין4                       

 וקצב העברת אלקטרונים יעילות פוטוסינתטית .5                       

נבדקו  טיפולים )חזרות(. 4לים, ובכל אחד מהם כסוגי טיפו 8פירוט טיפולי הניסוי: בניסוי 

, בוחן את  2-5(. הניסוי הראשון, סוגי טיפולים ,1שלושה ניסויים שונים )ראה פירוט בטבלה 

 5השפעת ההרכב הספקטרלי של האור בתחום האור הנראה )צבעים שונים(, כאשר טיפול 

ולכן אינו ביקורת UV  50%הינו הביקורת אשר מעביר את כל תחום זה אך לעומתם חוסם 

 7, בוחן  את השפעת עוצמת האור, כאשר טיפול 5-7, 1אופטימלית. הניסוי השני, טיפולים 

 7-8(. הניסוי השלישי, טיפולים,  % 90הוא הביקורת שמעביר כמעט את כל עוצמת השמש )

 .UV-מקרינת ה % 50הוא ביקורת ומעביר  8, כאשר טיפול   UV, בוחן את השפעת קרינת 

טיפולים שסודרו בצורה אקראית  32נעשו חמש טיפולים )חזרות( מכל סוג טיפול, כלומר 

 במערכת הניסוי. 
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 ניסויב הטיפולים: פירוט 1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

ושמו  טיפול

 בעבודה
 שם הלוח מספר מיכלים

העברת 

 הנראה אורה

)%( 

 צבע

1 (30%) 27,22,10,7 PALGLAS 30 50%מעביר  -שקוף 

UV) 

 PALSUN 5,13,23,33 )אדום( 2

UV2 

PALRAM 

55 Bronze 

 (UV)חוסם 

 

  PALSUN 31,19,9,1 )כחול( 3

UV2 

PALRAM 

55  Sky Blue 

 (UV)חוסם 

 PALSUN 12,21,24,26 )אפור( 4

PALRAM 

55 Solar Grey 

 (UV)חוסם 

5 (55%) 

 

28,25,6,2 

 

PALGLAS 55  50%שקוף  )מעביר 

UV) 

6 (77%) 4,11,18,30 PALGLAS 77  שקוף 

 (UV 50%מעביר 

  PALSUN 3,8,16,20 שקוף() 7

UV2 

PALRAM 

90 

 

 שקוף

 (UV)חוסם 

)שקוף  8

 50%מעביר 

UV) 

14,15,17,32 PALGLAS 90  50%שקוף)מעביר 

UV) 
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 מצורפות העברה הספקטראלית של כמה מסוגי הלוחות )ניתן מחברת פלרם(:

יקים ונשתמש בגרפים לראות את העברה אחוזי העברת האור בגרפים לא מדו

 הספקטראלית השונה יחסית בטווחים השונים של האור הנראה

 -: טיפול שקוף6איור 

 

 90%הלוח מעביר את רוב עוצמת האור הנראה בצורה די זהה ובעוצמה גבוהה של 

 מעוצמת האור. 
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 -אדום: טיפול 7איור 

 

יחסית את טווח אורכי הגל של הצבע האדום לעומת הלוח מעביר בעוצמה יותר גבוהה 

 הצבע הכחול.

 -כחול: טיפול 8איור 

 

הלוח מעביר בצורה ניכרת בעוצמה יותר גבוהה את טווח אורכי הגל של הצבע הכחול 

 לעומת הצבע אדום.
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 -אפור: טיפול 9איור 

 

חוץ מטווח  הלוח מעביר יחסית בעוצמה דומה את טווחי אורכי הגל של האור הנראה

 אורכי הגל של הצבע האדום, אותו הוא מעביר בצורה דרמטית בעוצמה נמוכה יותר.

 

 המעקב אחר מדדי ניסוי גדילת הספירולינה:

בספטמבר עם הצבת המיכלים בחוץ ומזיגת תרבית ספירולינה אליהם. לאחר  6הניסוי החל ב

ל טיפול, ומילוי הטיפולים תחילת הניסוי התבצע מדידה כל יום אחר גידול הספירולינה בכ

במים עד לכמות הקבועה של ארבעה ליטרים, כפיצוי לחוסרי המים שהתאדו בכל יום בשביל 

 ליצור מדידות בכמויות מים שוות.

 :כל יום להלן המדידות שהתבצעו במהלך הניסוי

 צילום כל טיפול. .1

טומטר בדיקת ההעברה האופטית של דוגמית מכל טיפול באמצעות מכשיר הספקטרופו .2

נ"מ )אורך הגל של האור האדום, הנקלט על ידי הכלורופיל בספירולינה(  680באורך גל של 

למדידת ריכוז התרבית בכל טיפול. ככל שהספירולינה גדלה יותר כך, צפיפות התרבית גדלה 

 וההעברה האופטית קטנה. 

 33פר מדידה רציפה של עוצמת האור בלי חיפוי הלוחות, טמפרטורת המים בטיפול מס .3

וטמפרטורת האויר בחוץ, מדידות אלו התבצעו בעזרת חיישנים מתאימים המחוברים לאוגר 

בצהריים מדדתי באמצעות מד  13.9ונלקחה דגימה כל עשר דקות. בנוסף, ב Novaהנתונים 

 טמפרטורה ידני את טמפרטורת המים במיכלים השונים.
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מדי האור על מערך הניסוי ליד המיכלים )המדים  בתמונה נראים שתי -: מדי הטמפרטורה והאור10איור 

האפורים( לידם מד טמפרטורה מונח באויר )הכבל האדום שחור הדק( ובמיכל הצמוד להם נמצא מד 

 הטמפרטוה אשר נמצא במים. 

 

. הדגימות 15.9וב 12.9מ"ל כל דגימה מכל הטיפולים בשני מועדים ב 50נלקחו דגימות של 

אה ושימשו למדידות חלבון ולמדידות הפיגמנט פיקוציאנין. ועברו להקפ 12.9שנלקחו ב

 שימשו למדידות משקל יבש. 15.9הדגימות שנלקחו ב

 ת המשקל היבש:מדיד

במעבדה בחממה. ראשית, הוצאנו את הדוגמיות  16.9מדידות המשקל היבש התרחשו ב

מעלות צלסיוס  45מהקפאה והפשרנו אותם באמבט מים חמים שהתחממו בהדרגה עד 

)שנמדדו גם בדוגמיות, כנראה חלה דנוטרציה בדוגמיות, אך זה פוגע במבנה החלבון ולא 

בהרכבו ולכן אין לכך השפעה על הבדיקות(. לקחנו פילטרים מנייר, יבשנו אותם במכשיר 

מיוחד ומדדנו את משקלם. לאחר מכן שמנו אותם בפתח של משאבת ואקום והעברנו דרך כל 

( . כאשר המשאבה שאבה את הנוזלים 1-9ונה )טיפולים  מספר אחד מהם דוגמית מטיפול ש

דרך הפילטר מהדוגמית והשאירה על הפילטר רק את החומר המוצק מהדוגמית. ייבשנו את 

הפילטרים ושקלנו אותם. משקל החומר היבש זה הפרש משקל הפילטר בסוף עם החומר 

היה עם  3וגמית מטיפול היבש פחות משקל הפילטר היבש בתחילת הניסוי. הפילטר של הד

גוש ולכן יצא מהמדידה. לפי המדידות עשיתי כיול של מדידות העברה האופטית שנלקחו 

 במהלך כל הניסוי לכמות החומר היבש. 
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בתמונה אני מכניס במהלך מדידת המשקל היבש את  -: הכנסת הדוגמיות למשאבת וואקום11איור 

 היא עוברת בכוח דרך הפילטר. התרבית מאחת הדוגמיות למשאבת הוואקום שם

 

בתמונה נראית משאבת הוואקום כאשר  -: תרבית מדוגמית עוברת בפילטר במשאבת הוואקום12איור 

באחת מהכניסות שלה נמצאת תרבית )בירוק( מאחת הדוגמיות שעוברת דרך פילטר הפרוס בתחתית 

 הכניסה.

 

על צלחת הפילטרים השונים )העיגולים(  בתמונה נראים -: הפילטרים השונים לאחר ייבושם13איור 

 המכוסים בחומר היבש מהתרביות שבדוגמיות לאחר ייבושם.
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 מדידות החלבון והפיגמנט פיקוציאנין:

על הדוגמיות  25.10מדידות החלבון והפיגמנט פיקוציאנין נעשו ביחד במעבדה בחממה ב

באמצעות  ר.. הפשרתי את הדוגמיות למשך שעתיים בטמפרטורת החד12.9שנלקחו ב

מ"ל מכל דוגמית למבחנות פלסטיק זעירות. לכל מבחנה הוכנסו כמה  1.5פיפטור שמתי 

מ"מ. המבחנות הוכנסו לאמבט סוניקציה שפעל  0.1-0.8כדוריות זכוכית זעירות בגודל 

דקות. אמבט הסוניקציה הרעיד את המבחנות בתדרים גבוהים מתדירות הקול,  45למשך 

התאים של הספירולינה. כדוריות הזכוכית פגעו בדפנות התאים  דבר הגרם לשבירת קרום

ועזרו לשבירתם. תוכן התאים התפזר במבחנות.  שמנו את המבחנות בצנטריפוגה במהירות 

סיבובים לדקה למשך חמש דקות. החומר המוצק שקע במיכלים ומעליו היו  12,000של 

 חומר נוזלי.

 משלב זה המדידות נפרדות.

 

בתמונה נראית הצנטריפוגה כאשר המבחנות השונות הוכנסו לתוכה,  -חנות בצנטריפוגה: המב14איור 

 רגעים ספורים לפני הפעלתה למדידה.

 מדידות החלבון:

מדידות החלבון נעשו על ידי ראגנט בראדפורד. הראגנט משנה את צבעו כתגובה לכמות 

יסה נהיית יותר כחולה החלבון שהוא בא איתו במגע. ככל שכמות החלבון יותר גדולה, התמ

מיקרו  1000מיקרו ליטר חומר מוצק של ספירולינה מהמיכלים ו 20כהה. הכנו דוגמיות של 

ליטר ראגנט בראדפורד. הדוגמיות שינו את צבעם לגוונים שונים של כחול. השינוי נמדד על 

 595ידי מדידת העברה האופטית של הדוגמיות במכשיר הספקטרופוטומטר באורך גל של 

"מ. כיול המדידה נעשה על ידי כמיוית מדודות של חלבון שהוכנו בצורה מלאכותית בכמויות נ

מילי גרם למיקרו ליטר. מצאנו את הקשר בין כמות החלבון   2ו  0,0.125,0.75,1,1.5של 

לתוצאות העברה האופטית של הדוגמיות עם הראגנט ולפי קשר זה חושב כמות החלבון 

 חלבון במשקל היבש.בדוגמיות ולפי זה אחוז ה
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דוגמיות תרבית אחרת של ספירולינה שמדדתי בשיטה זאת נמדדו גם במעבדות של מפעל 

ונותנות אמינות לשיטת המדידה לכל ארבעת הדוגמיות אמבר, תוצאות המדידה יצאו זהות 

נסעתי להביא את הדוגמיות למדידת חלבון במעבדה של  27.9שבה מדדתי. בתאריך ה

נפגשתי עם יפעת, מנהלת המעבדה שביצעה את המדידות. שם הכנסנו את מפעל אמבר שם 

הדוגמיות למכשיר מיוחד למדידת חלבון. המכשיר אוטומטית לוקח את הדוגמית ושם אותה 

חמצני טהור. שם המכשיר שורף את הדוגמית. במהלך השריפה נפלט  -במיכל של פחמן דו

צטבר במיכל אפשר לקבוע כמה חלבון היה חנקן, רובו מקורו מחלבון. לפי מדידת החנקן שה

 בדוגמית. 

 

בתמונה נראית הכנסת הכמויות המדודות של החלבון למבחנות באמצעות  -: כיול מדידת החלבון15איור 

פיפטור כאשר בהמשך תוכנס אליהן ראגנט בראדפורד לשם כיול תוצאות המדידה מהתרביות מהטיפולים 

 השונים.

 

בתמונה נראות הדוגמיות השונות כאשר בתוכם  -הכנסת ראגנט בראדפורד : הדוגמיות לאחר16איור 

 התרביות מהטיפולים השונים לאחר שהוכנס אליהן ראגנט בראדפורד ולכן הן שינו את צבען לכחול.
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בתמונה יפעת מסבירה לי איך עובד המכשיר למדידת : המכשיר למדידת חלבון במעבדות אמבר 17איור 

 אנו מכניסים את הדוגמיות מהתרבית האחרת למדידהחלבון לפני ש

 מדידת הפיגמנט פיקוציאנין:

שם מסס  מבחנותמדידת הפיגמנט פיקוציאנין נעשתה על ידי מבחנות של חומר נוזלי מה

התא של  קרוםכאשר נשבר  הפיגמנט פיקוציאנין במים אחרי שהתפזר מחוץ לתאים

לכל דוגמית נעשו שתי מדידות העברה ז. הספירולינה ושקע החומר המוצק בתהליך הסירכו

נ"מ. שזה שני טווחי בליעה  652ו 620אופטית במכשיר הספקטרופוטמטר באורכי גל של 

העיקריים של הפיגמנט פיקוציאנין. לפי הבליעה של הפיגמנט חושבה ריכוז הפיגמנט 

 .-Silli 2012 למשקל יבש לפי נוסחה מ בדוגמית

 

בתמונה נראית מבחנה של החומר הנוזלי מהדוגמיות שעברו סירכוז  -וזלי: מבחנה של החומר הנ18איור 

בצנטריפוגה שם שקע החומר המוצק. החומר הנוזלי שעלה כלפי מעלה בדוגמיות ומשם נלקח למבחנות 

 התא. קרוםמכיל את הפיגמנט פיקוציאנין שמסס במים עם יציאתו מהתא עקב שבירת 
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בתמונה נראות המבחנות  -הנוזלי מהדוגמיות מהמיכלים השונים : המבחנות השונות של החומר19איור 

 השונות של החומר הנוזלי מהדוגמיות מהמיכלים השונים רגע לפני מדידתם בספקטרופוטומטר

 :יעילות פוטוסינתטית וקצב העברת אלקטרונים מדידות

קצב  ומדידות (Y) התבצעו על דוגמיות מהטיפולים מדידות יעילות פוטוסינתטית  15.9ב

במעבדת ד"ר דן צ'רנוב בבית הספר  Imaging PAM( במכשיר ETRהעברת אלקטרונים )

קצב העברת ו ו היעילות הפוטוסינטטיתלמדעי הים באוניברסיטת חיפה.  בניסוי נמדד

 האלקטרונים במערכות הפוטוסינתטיות של הספירולינה על בסיס מדידות פלורוסאנציה. 

כחול ומודד את החזר האור האדום )כלומר  במהלך המדידה מקרין המכשיר אור

ד' על מנת  20פלואורוסנציה(. המדידה הראשונה התבצעה לאחר החשכה של הדוגמאות ל 

לקבל פלואורוסנציה מינימלית ולאחר מכן ניתן הבזק אור חזק שבעקבותיו נמדדה 

לאחר שהמערכות הפוטוסינתטיות כבר רוויות באנרגיה  הפלואורוסנציה המקסימלית

. לפי ההפרש בין המדידות הנ"ל מחשבת התכנה את היעילות ההבזק הראשוןמ

(. היעילות הפוטוסינטטית הינה בקירוב יעילות השימוש בפוטונים להעברת Yהפוטוסינטטית )

אלקטרונים במערכות הפוטוסינטטיות. מכאן, אם ידועה כמות הפוטונים שהגיעה בתאורה, 

 ETR= Electron)קצב העברת אלקטרונים  –ת ניתן לחשב כמה אלקטרונים עברו במערכ

Transport Rate מכיוון שזוהי רק הערכה המתבססת על הנחות רבות, מקובל להתייחס .)

קשת רחבה כמדידה יחסית ללא יחידות מדידה. המדידות נערכו אחרי החשכה וגם ב ETRל

לבצע  של התרביותעל מנת לבחון את יכולתן  (μE 1252עד  0-של עוצמות תאורה )מ

.  בהמשך עיבדתי את תוצאות המדידות על המחשב פוטוסינתזה בעצמות תאורה שונות

 .ImagingWinבמעבדה באמצעות תוכנת 
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הדוגמיות מהטיפולים השונים בכלי מיוחד המתאים במיוחד  -: הדוגמיות מהטיפולים השונים20איור 

 לפני הכנסתם למדידה במכשיר.Imaging PAM למכשיר ה

 

 

 במהלך המדידה Imaging PAMהמכשיר  -Imaging PAM מכשיר ה -21 איור

 

 .במעבדה ImagingWinעיבוד תוצאות המדידה על המחשב באמצעות תוכנת  -: ניתוח המדידה22איור 

 מדידת הבליעה הספקטראלית של הספירולינה:
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נעשתה גם מדידה של הבליעה הספקטראלית של הספירולינה לדגימה שנלקחה מהתרבית 

הראשונית באמצעות מכשיר הספקטרופוטומטר במעבדת החממה. כלומר נבדקה רמת 

נ"מ בטווח אורכי הגל  5הבליעה של הספירולינה לאורכי הגל השונים. הבדיקה נעשתה לכל 

 נ"מ. 400-700של האור הנראה בין 

 

 עיבוד הנתונים:

 .Excel כל הנתונים הוקלדו למחשב באמצעות תוכנת 

, הראה ירידה דרמטית בגידול לקראת סוף הניסוי והתחיל לדעוך. אף 2מטיפול  23מיכל 

מדידות היעילות הפוטוסינתטית וקצב העברת האלקטרונים מראים תפקוד לקוי יחסית 

 לטיפולים האחרים מאותו הסוג ולכן הוא ירד מהניתוח הסטטיסטי ונחשב פגום.

מות והראו שהתרבית היו פגו Imaging PAMבמכשיר ה  28של מיכל  ETRו Yמדידות 

תקלה במכשיר או באופן המדידה,  . כנראה היתהפוטוסינתזהעת לחלוטין מהמיכל אינה מבצ

משום שהתרבית הראתה גידול נורמלי במהלך הניסוי. לכן תוצאות המדידה על תרבית זו 

, והפכו לנתונים שאפשר ImagingWinמדידות אלו עובדו על ידי תוכנת  הושמטו מהתוצאות.

 אותם.לנתח 

סטטיסטי של ניתוח שונות  נעשה מבחןוהפיקוציאנין  החלבון במדידות המשקל היבש ,

(One-Way ANOVA (. מבחן זה בדק אם השונות בין סוגי הטיפולים השונים )ההפרשים

בינהם( גדולים מהשונות בין הטיפולים השונים בתוך סוגי הטיפולים. זאת בשביל להראות 

יפולים השונים ושההפרשים בין הטיפולים נבעו מההבדלים בין הבדל משמעותי בין סוגי הט

(. ההבדל בין הטיפולים pבתוצאות מוצגת רמת המובהקות להבדל בין הטיפולים )הטיפולים. 

 .0.05-נחשב הבדל משמעותי כאשר רמת המובהקות קטנה מ
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 תוצאות המחקר:

 תוצאות עקומות גידול לטיפולים השונים: -1גרף 

 

גרף עקומות גידול ממוצעות לטיפולים השונים. כל הטיפולים גדלו ונראתה בכולם עלייה 

בצפיפות הספירולינה. בכולם הגדילה היא לפי שלבי הגידול האופיינים לגדילת חיידקים. בין 

הימים הראשון והשני התרחש תהליך ההשהיה ולכן נראית ירידה בצפיפות התרבית. בין 

רחש שלב הגדילה המעריכית, רואים זאת לפי הגרף הקספוננציאלי. הימים השני לרביעי הת

בין הימים הרביעי לשביעי התרחש שלב הגידול היציב זאת לפי כך שהתרחשה גדילה 

מעטה. בין היום השביעי לשמיני התרחש שלב התמותה, נראית ירידה בצפיפות התרביות. 

ל היום השביעי, בו בתרביות היו לכן ניתוח הנתונים של המשקל היבש מתבסס על הנתונים ש

או העברה  30%מהעברת האור בטיפול  30%בשיאן. אפשר לראות שעוצמת אור נמוכה של 

אדום גורמת -סית לשאר האור הנראה כמו תחת טיפולים  כחול וחנמוכה של הצבע האדום י

חוץ לעקומת גידול מתונה יותר ולתפוקה נמוכה יותר, שאר הטיפולים נראים יחסית דומים 

שם לאחר בדיקה התברר שרק מיכל אחד מהארבעה הוא  UV 50%שקוף מעביר טיפול 

בעל עקומת גידול תלולה באופן חריג והשאר דומים לעקומת גידול הממוצעת של שאר 

 הטיפולים.
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עד תאריך  לטיפולים השונים תוצאות גידול במשקל יבש -2גרף 

 :12.9ה

 

ן טיפולי הצבעים השונים )טיפולים   כחול, תוצאות המשקל היבש הראו הבדל מובהק בי

(. ההבדל המשמעותי היה בין טיפול אדום לטיפול  p=0.045098 ,ANOVAאפור( )ואדום 

טיפול אפור בצורה מובהקת. ב תפוקה יותר גדולה משמעותית מאפור, כלומר טיפול אדום הני

שתפוקה  אדום ואפור יםטיפולהאפשר להגיד לפי העברה הספקטראלית של לוחות מ

משמעותית יותר נובעת מעוצמת אור גבוהה יותר של האור הנראה במיוחד בצבע האדום 

אדום וכחול או כחול ואפור לא נראו  יםנ"מ. בין הטיפול 600-700כלומר טווח אורכי הגל בין 

 הבדלים משמעותיים.

 אור שמעביר עוצמת 55%אם גם משווים בין סוגי טיפולי הצבעים השונים עם סוג טיפול 

ולכן ניתן להתייחס אליו כביקורת מסוימת. אז תוצאות UV  % 50אך חוסם  נראה זהה

(. כלומר אפשר להסיק בצורה p=0.041094 ,ANOVAהמשקל היבש הראו הבדל מובהק )

. כחול שמניב יותר מטיפול 55%מסוימת שטיפול אדום מניב תפוקה יותר גדולה מסוג טיפול 

, אפשר גם להדגיש בזהירות  55%ואדום חות מסוגי טיפול לפי העברה הספקטראלית של לו

מהמסקנה של ההשוואה הקודמת שעוצמת אור גבוהה יותר בטווח אורכי הגל של הצבע 

של  נ"מ תורמת לתפוקה גבוהה יותר. מכיוון שההבדל בינם זה שלוח 600-700האדום, 

העביר  55%טיפול  שלהעביר יותר מהצבע האדום ופחות משאר הצבעים ולוח  אדום טיפול

 את כל הצבעים בצורה שווה.

אם משווים בין אחוזי העברת האור השונות, כלומר גידול תחת עוצמות אור שונות טיפולים 

(. p=0.27 ,ANOVAלא רואים הבדל מובהק ) UV 50%שקוף מעביר ו 77%, 55%, 30%

מובהק  כמעטל אך כאשר משווים בין טיפול אחד לשאר הטיפולים בקטגוריה זו רואים הבד

(p=0.078 ,ANOVA כלומר גידול תחת .)העברת אור מניב תפוקה נמוכה יותר יחסית  30%

 לגידול תחת עוצמות אור גבוהות יותר.
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שקוף בין טיפול  UVתוצאות המשקל היבש לא הראו הבדל מובהק בין טיפולי העברת ה

, ANOVA   (שלא מעביר קרינה זו כלל לבין סוג טיפול שקוף  UV 50%מעביר 

p=0.405541.) 

 

 מדידות עוצמת האור והטמפרטורה:תוצאות  -3גרף 

 

 

לשניות מאז  15.9ל 7.9הגרף מתאר את עוצמת האור והטמפרטורה בניסוי בין התאריכים ה

 :עקב הפסקת חשמל( 6.9)המכשיר לא מדד ב תחילת המדידה

ת האור בשטח כאשר המדי הטמפרטורה המסומנים בצבעים כחול וכתום מראים את עוצמ

הניסוי אשר פגעה בלוחות ביחידות מידה של קילו לוקס, כאשר העקומה הכתומה חופפת 

ומסתירה את העקומה הכחולה. מד הטמפרטורה המסומן בצבע צהוב מראה את טמפרטורת 

האויר בשטח הניסוי ביחידות מידה של מעלות צלסיוס ומד הטמפרטורה המסומן בצבע אפור 

ביחידות מידה של מעלות צלסיוס. כאשר טמפרטורת  33מים במיכל מראה את טמפרטורת ה

מעלות צלסיוס בלילה, כאשר ברוב היום היא  20מעלות צלסיוס בצהריים ל 33המים נע בין 

מעלות צלסיוס, באופן יחסית יציב המתאים לגידול ספירולינה. לעומת זאת  27-30בין 

מעלות צלסיוס מעל  5ה ביום כבערך הטמפרטורה באויר, מחוץ למים היא קצת יותר גבוה

 מעלות צלסיוס. 40טמפרטורת המים, אך הגיעה אפילו מעל 
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 ת הטמפרטורה בטיפולים השונים:מדידתוצאות  -4גרף 

 

במדידת הטמפרטורה הידנית נראתה עלייה בטמפרטורה ככל שהטיפול העביר יותר 

)טיפולים  UV מעוצמת האור טמפרטורת המים עלתה. גם העברה של קרינת

( גרמה לעלייה כחול( או של הצבע הכחול )טיפול UV 50%ו שקוף מעביר  77%,55%,30%

בטמפרטורת המים בגלל אורך הגל הקצר של טווחים אלו. ההפרש המירבי בין הטיפולים 

מעלות צלסיוס. בכך אין  3והיה של  30%לטיפול  UV 50%שקוף מעביר היה בין טיפול 

בין הטיפולים השונים וכנראה אין לכך השפעה עליהם. למרות הק ומוב הבדל משמעותי 

לשאר המיכלים לשער את הטפרטורה בכל  33שאפשר לפי מדידות אלו וההפרשים בין מיכל 

 אחד מהמיכלים לאורך כל הניסוי.
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 :12.9-מדידת אחוזי חלבון לטיפולים השונים, דוגמיות מהתוצאות  -5גרף 

 

ת אחוזי החלבון הראו חוסר הבדל מובהק בין טיפולי הצבעים השונים )סוגי תוצאות מדיד

 (. p=0.905. ,ANOVAכחול ואפור ),טיפולים אדום

שמעביר אותה עוצמת אור אך  55%אם גם משווים בין טיפולי הצבעים השונים עם טיפול 

 . (p=0.933,ANOVAם חוסר הבדל )ג , אז תוצאות המשקל היבש הראוUV % 50 מעביר

אם משווים בין אחוזי העברת האור השונות, כלומר גידול תחת עוצמות אור שונות, טיפולים 

 (.p=0.14 ,ANOVAרואים הבדל כמעט מובהק ) UV 50%ו שקוף מעביר  77%,55%,30%

 רואים מגמה בין הטיפולים בהשוואה זו שככל שעוצמת האור גדלה כך אחוז החלבון יורד. 

שקוף בין טיפול  UVראו הבדל מובהק בין טיפולי העברת התוצאות המשקל היבש לא ה

 (.ANOVA ,p=0.35)   שלא מעביר קרינה זו כלל שקוףלבין טיפול   UV 50%מעביר 
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 :במשקל היבש מדידת ריכוז הפיגמנט פיקוציאניןתוצאות  -6גרף 

 

י טיפולי הצבעים השונים תוצאות מדידת ריכוזי הפיגמנט פיקוציאנין הראו חוסר הבדל בין סוג

 (. p=0.538. ,ANOVAכחול ואפור ) ,אדום)סוגי טיפולים 

השקוף שמעביר אותה עוצמת  55%אם גם משווים בין טיפולי הצבעים השונים עם טיפול 

, אז תוצאות המשקל היבש הראו גם חוסר הבדל UV % 50 מעביראור אך 

(p=0.449,ANOVA .) 

ור השונות, כלומר גידול תחת עוצמות אור שונות, טיפולים אם משווים בין אחוזי העברת הא

 (.p=0.167 ,ANOVAרואים הבדל מובהק )לא  50%ו שקוף מעביר  77%,55%,30%

שקוף בין טיפול  UVתוצאות המשקל היבש לא הראו הבדל מובהק בין טיפולי העברת ה

 (.ANOVA ,p=0.814)   שלא מעביר קרינה זו כלל שקוףלבין סוג טיפול    UV 50%מעביר 
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 :לטיפולים השונים ETRמדידות התוצאות  -7גרף 

מודדות את קצב העברת האלקטרונים לנשאי האלקטרונים במרכז הריאקציה  ETRמדידות ה

גרפים אלו  .פוטוסינתזהולכן זה אינדיקציה לקצב ביצוע ה. של המערכת הפוטוסינטטית

  .תולולעוצמות אור ע פוטוסינתזהקצב מראים 
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מהתוצאות לא ניתן לומר מסקנה חד משמעית כי בכל הטיפולים נראה שוני בין המיכלים 

מארבעת נראה שרק מיכל  30%השונים)החזרות(. למרות זאת, בכל הטיפולים חוץ מטיפול 

נראו  30%, בטיפול μE 1,000בעוצמות  אור נמוכות מ  פוטוסינתזהלבצע הפסיק  המיכלים

נתון זה מתאים  .μE 1,000בעוצמות אור נמוכות  מ  פוטוסינתזהמיכלים שהפסיקו לבצע שני 

מאור השמש. לכן כנראה  30%גדל תחת עוצמות האור הכי נמוכות בניסוי  30%לכך שטיפול 

הוא לא מותאם לעוצמות אור גבוהות כי הוא עבר התאמה לעוצמות אור נמוכות )מנגנון 

  פוטואקלימציה(.
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תאורה ב לטיפולים השונים Yת המדידתוצאות  -8ף רג

 :התחלתית

כתגובה להבזק  התוצאות מראות חוסר הבדל ביעילות הפוטוסינתטית בין הטיפולים השונים

אור לפני תחילת ההארה כחלק מהמדידה, כאשר הם שרו בחשכה. זה מראה על תגובת 

ניתן לראות שאין  .גבוהותינתטיות לפני שנבחנה תגובתם לעוצמות אור סהמערכות הפוטו

בכך אנו לא רואים שוני בין המערכות הפוטוסינתטיות ובכמותם  .בין הטיפולים השונים הבדל

 בצורה זהה לאותם תנאים.  פוטוסינתזהבטיפולים השונים, והם מבצעים 
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 העברה הספקטראלית של הספירולינה: מדידת תוצאות -9גרף 

 

 

 

אנו רואים את העברה האופטית של הספירולינה, כלומר אין אפשרות להבחין לפי בדיקה זו 

בין בליעה לפיזור, לכן נתעלם משיפוע הגרף שמראה כאילו היא בולעת יותר באורכי גל 

ישנם ארבעה טווחים בהם  קטנים יותר ונתייחס רק לעקומות חריגות בו כלפי מעלה ומטה.

נ"מ )צבע  440פי העקומות החריגות כלפי מעלה: הספירולינה בולעת יותר מעוצמת האור ל

נ"מ  440נ"מ )אדום(. הבליעה בטווחים  670נ"מ )כתום( ו 620נ"מ )צבע צהוב(, 570כחול( , 

נ"מ מתאימה לטווח  620נ"מ מתאימה לטווחי הבליעה של הכלורופיל. הבליעה בטווח  670ו

נ"מ  570ליעה בטווח הבליעה של הפיגמנט פיקוציאנין)ממשפחת הפיקובילינים(. הב

מתאימה לטווח הבליעה של הפיגמנט פיקוטרין )ממשפחת הפיקובילינים(. ואף יש עקומה 

חריגה כלפי מטה שמראה על אזור שנבלע פחות על ידי הספירולינה ונמצא פחות בטווחי 

 נ"מ )אור ירוק(. 520הבליעה של הפיגמנטים השונים בטווח של 
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 דיון ומסקנות:

 דיון:

ת המחקר הייתה לבדוק את השפעת העברת האור דרך לוחות פלרם שונים על גידול מטר

הספירולינה. במחקר נבדקו השפעת העברת האור הנראה )הצבעים השונים(,העברת קרינת 

UV  הנראה ועוצמת האור . 

 השפעת העברת האור הנראה )הצבעים השונים(:

ך נראה יתרון בגידול של ממצאי המחקר מראים שככל שעוצמת האור האדום עלתה כ

הראה תפוקה גבוהה יותר  . בגרף רואים שטיפול אדום2הספירולינה תחתיו, זאת לפי גרף 

לטיפול אדום יתרון לא מובהק בגידול על טיפולים כחול . מהטיפול האפור בצורה מובהקת

ולכן ניתן להתייחס  UVמעוצמת קרינת ה 50%)שמעביר גם  55%הלוח של טיפול . 55%ו

ו כביקורת מסוימת( העביר אחוז דומה של אור נראה אך כמות פחותה של אור אדום, הוא אלי

מעביר גם אחוז דומה  כחולמעביר את כל טווח האור הנראה בעוצמה זהה. הלוח של טיפול 

של אור נראה אך בעוצמה פחותה מאוד של הצבע האדום אך בהתאם בעוצמה גדולה של 

ולוח  ל אדוםהראה הבדל מובהק בתפוקה יחסית לטיפו אפור. טיפול 9הצבע הכחול לפי איור 

של טיפול זה העביר את רוב טווח אורכי הגל של האור הנראה חוץ מטווח אורכי הגל של 

לפי . תוצאות אלו נתמכות על ידי כך ש8האור האדום שם העברה היא נמוכה יותר לפי איור 

 55%ו טיפולים אדוםהגידול של  ינמוך מקצב אפורו קצב הגידול של טיפולים כחול 1גרף 

לקצב הגידול של הטיפולים עם הלוחות השקופים בעלי העברת האור הגבוהה ים זה ושהי

אדום תורם  PALRAMיותר. לפי תוצאות אלה אפשר להסיק בזהירות שגידול תחת לוח 

 לתפוקה.

ל מכיוון שטווח הבליעה של כלורופיהיתרון של גידול תחת אור האדום יכול להיות 

גם  ., ולכן האור מנוצל בצורה מיטבית לביצוע פוטוסינטזההוא  הצבע האדום ופיקובילינים 

כמנגנון פיגמנטים אלה ידוע כי גידול ספירולינה תחת אור אדום גורם לייצור מוגבר של 

המגיע למערכות  התאמה )פוטואקלימציה( לשינוי בטווח אורכי הגל של האור

, כלומר פוטוסינתזהם לקליטה מיטבית של האור, הגברת קצב ה. ייצור זה גורהפוטוסינתטיות

ייצור מוגבר של סוכרים שיובילו לגדילה מהירה יותר של הספירולינה. כאשר גם אור כחול 

כתוצאה מכך יהיה ייצור מוגבר  הוא בטווח הבליעה של הכלורופיל אך לא של הפיקובילינים,

 Pierre ל היא פחות מיטבית  מאור אדוםשל הכלורופיל בלבד. לכן הגדילה תחת אור כחו

H,2008).) 

בשביל לראות אם התבצע ייצור מוגבר של  פיקובילינים בסוגי הטיפולים השונים, ביצעתי 

מדידות פיקוציאנין, הפיגמנט המרכזי ממשפחת הפיקובילינים בספירולינה ומדידות חלבון כי 

ו הבדלים בין סוגי הטיפולים השונים הפיקובילינים הם מולקולות חלבון מורכבות. אך לא נרא

 במדידות. 
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אין הבדל ביעילות הפוטוסינתטית בין הטיפולים השונים, כנראה ( 8)גרף  Y-ת הלפי מדידגם 

באותם תנאים הטיפולים, כלומר המערכות הפוטוסינתטיות  פוטוסינתזהשאין הבדל בביצוע ה

רכות בעקבות התאמה מסוימת וכמותן בתרבית זהות בין הטיפולים. לא נראה שינוי במע

 )מנגנון פוטואקלימציה(.

ישנה סתירה בין היתרון של גידול תחת אור אדום )טיפול אדום( לפי מדידות המשקל יבש 

  Y-ומדידת ה (5ו 4( לחוסר ההבדל המובהק במדידות החלבון והפיקוציאנין )גרפים 2)גרף 

ל כלורופיל ופיקוציאנין ובכך לתת ייצור מוגבר שהתאמה שהיא שיכולים להעיד על (. 8)גרף 

מכיוון שטווח אורכי הגל של האור האדום חופף גם את טווח זאת יכול להיות יתרון בגדילה. 

הספירולינה בעלת בצורה מוגברת  7הבליעה של הכלורופיל וגם של הפיקובילינים )לפי גרף 

אולי לא מבצעת  בטווח זה( אז הספירולינה מייצרת בצורה מוגברת את שניהם. ולכן היא

כלל לפי  או שאין התאמה בצורה מובחנת ייצור מוגבר של פיקוציאנין אלא של יותר כלורופיל

. אולי יש הבדל מובהק של ייצור הפיקוציאנין תחת אור אדום יחסית לסוגי Yמדידות ה

טיפולים אחרים אך שיטות המדידה שלי, השקעת החומר המוצק בצנטריפוגה ומדידת 

ציאנין המומס במים מהחלק העליון של המבחנה או שימוש בראגנט בראדפורד הפיגמנט פיקו

למדידת החלבון, אינן רגישות מספיק למדידת הבדלים קטנים אלה. אולי כדאי להגדיל את 

בשביל תוצאות יותר מדויקות לשם Y   גם במדידות המספר החזרות ליותר מאחד לכל טיפול 

יטות מדידה אחרות שבודקות את הפיקוציאנין או שימוש בשוהתאמות מציאת ההבדלים 

 מהחומר המוצק ולא רק מהחלק של הפיקוציאנין שנמס במים.

 שונות: נראה השפעת העברת עוצמות אור

אך  שאין הבדל מובהק בגידול תחת עוצמות אור נראה שונות. כמו כן, ממצאי המחקר מראים

נראה אור שמש מלאה  מעוצמת 30%שגידול בעוצמת אור של יש הבדל כמעט מובהק 

גבוהות  נראה גורם לגידול פחות טוב משמעותית יחסית לגידול תחת עוצמות אורכנראה 

מעוצמת האור  30%שגדל תחת לוח שהעביר כ 30%. טיפול 2זאת ניתן לראות בגרף   יותר.

גבוהה נראה הראה יחסית תפוקה נמוכה יותר מטיפולים שגדלו תחת העברת אור הנראה 

הנראה . כאשר בין עוצמות העברת האור הנראה מעוצמת האור 90%ו 77%,55%יותר של 

שם נראה קצב גדילה נמוך  1הגבוהות יותר אין הבדלים בגדילה. זאת נתמך גם על ידי גרף 

 לעומת סוגי הטיפולים האחרים שגדלו בקצב זהה. 30%יותר של טיפול 

כה בשביל להמשיך בקצב לפי הספרות, הספירולינה מתאימה את עצמה לעוצמת אור נמו

מקסימלי )בתנאים בהם חסר לה מספיק אור בשביל להמשיך באותו קצב של  פוטוסינתזה

( בכך שהיא מגדילה את קומפלקס האנטנה שלה על ידי יצור מוגבר של פוטוסינתזה

(. זוהי Tomaselli et al,1997 ,Moore,2006) כלורופיל, פיגמנטי העזר ופיקוביליסומים

ון פוטואקלימציה( הבא להתמודד עם ירידה בעוצמת האור. הירידה גורמת התאמה )מנגנ

 לכמות פוטונים לא מספקת שמגיעים לפיגמנטים.
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פחיתה בכמות הפוטונים גורמת לירידה בקצב העברת האלקטרונים מהכלורופיל במרכז  

 . כתגובה לירידהפוטוסינתזההריאקציה לנשאי האלקטרונים וכתוצאה מכך לירידה בקצב ה

, הספירולינה מתאימה את עצמה לירידה בעוצמת האור בכך שהיא פוטוסינתזהבקצב ה

מייצרת בצורה מוגברת )יותר מקצב הייצור הרגיל( כלורופיל, פיגמנטי העזר ופיקוביליסומים 

שגורמים לקליטת פוטונים רבה יותר והעברתם בצורה מהירה יותר ולעלייה בקצב 

 (.Tomaselli  et al,1997) פוטוסינתזהה

נראה במדידות החלבון נראית מגמה  בין הטיפולים שהלוחות שלהם העבירו עוצמות אור 

(. ככל שהלוח העביר יותר UV 50%ו שקוף מעביר  77%,55%,30%שונות )טיפולים 

כך נראה פחות חלבון בתרבית הטיפול. תוצאות האלה מראות ייצור הנראה מעוצמת האור 

אך בעוד אנו יורדת. הנראה סינתטיות ככל שעוצמת האור חלבונים מוגבר במערכות הפוטו

וייצרה  הנראה הספירולינה התאימה את עצמה לירידה בעוצמת האור 1רואים שבטיפול 

לפי מדידות הפיקוציאנין אין ייצור מוגבר. אלו כנראה  ,חלבוניםבצורה מוגברת 

ת הפוטוסינתטיות. קיום פיקוביליסומים, חלבוני מרכזי ריאקציה או חלבונים נוספים במערכו

ההתאמה )מנגנון הפוטואקלימציה( של ייצור מוגבר של חלבונים במערכות הפוטוסינתטיות 

הצורה מיוחדת נפגעה  30%( המראה שטיפול 7)גרף  ETRנתמך גם על ידי מדידות ה

בשני  μE 1,000בעוצמות אור קטנות מ פוטוסינתזהלבצע  מעוצמת אור גבוהה והפסיק

בשאר הטיפולים הפסיק רק מיכל אחד. בכך נראית היכולת הנמוכה של מיכלים כאשר 

תרביות הטיפול להתמודד מול עוצמות אור גבוהות. כנראה מכיוון שהתרביות עברו התאמה 

לעוצמות אור נמוכות של קליטת יותר אור, דבר הגורם להם לנזק רב יותר מאור השמש 

( 8)גרף  Yהתאמה זאת לא נראה במדידות ה)פוטואיניבציה( בעוצמות אור גבוהות. אך קיום 

בין הטיפולים ולכן אין הבדלים בין תפקוד פוטוסינתטית היעילות הבדל בשלא מראה 

המערכות הפוטוסינתטיות של התרביות השונות באותם התנאים, כלומר אין התאמה באף 

 עדיין נפגע כי 30%טיפול  בכל מקרהכאשר ש. 30%אחת מהטיפולים, גם לא בטיפול 

בצורה איטית יחסית. רואים זאת  נרגית אור / הספקת פוטונים( וגדלממחסור באור )אסבלה

בתפוקה נמוכה יחסית לגידול תחת עוצמות אור גבוהות יותר לפי מדידות המשקל היבש 

 .   2בגרף 

מנגנון הפוטואקלימציה אף יכול היה להיגרם עקב פוטואדפטציה. מקרה בו לחלק מהפרטים 

ת מנגנון הפוטואקלימציה של ייצור מוגבר של כלורופיל, פיקובילינים בתרבית יש  א

כאשר יש מחסור . ופיקוביליסומים. ייצור זה יתן להם יתרון הישרדותי מול התנאים החדשים

בפוטונים שנקלטים במערכות הפוטוסינתטיות, קצב הפוטוסינתטזה יורד וקצב יצור הגלוקוז 

הגלוקוז חיוני לתפקוד התקין של  .(Tomaselli et al, 1997, Moore, 2006) יורד

הספירולינה כמקור אנרגיה וכחומר בניין לבניית התא. מחסור בגלוקוז יכול לגרום למות 

 (. 2007הספירולינה )בר ניר 
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לכן הם יתרבו בצורה רבה יותר מפרטים חסרי מנגנון זה. כעבור כמה דורות, מספר ימים 

תרבית הספירולינה תהיה פרטים בעלי מנגנון בקצב ההתרבות של הספירולינה רוב 

          מוגבר של כלורופיל, פיקובילינים ופיקוביליסומים הפוטואקלימציה של ייצור

(Tomaselli et al, 1997). 

 נתמכת גם על ידי גרף 1ההשערה בנוגע להתרחשות פוטואדפטציה בתרבית של טיפול 

בגידול, השלב בו התרבית מתאימה את שמראה שבשלב ההשהיה  (1 עקומות הגידול )גרף

עצמה לתנאים החדשים, במקרה שלנו אור נמוך, חלה פגיעה בתרבית וירידה דרסטית 

דבר שיכל  בצפיפותה גם יחסית לטיפולים האחרים, כלומר התרחשה תמותה רבה בתרבית.

בר לבטא פוטואדפטציה כי לאחר מכן רק הפרטים שלא נפגעו, יתרבו וההתאמה של ייצור מוג

 של חלבונים תהיה דומיננטית בתרבית.

לשאר הטיפולים בהשוואה זו אני ממליץ לחזור  30%להראות הבדל מובהק בין טיפול בשביל 

חזרה על  על הניסוי עם יותר חזרות בשביל הקטנת סטיות התקן ואולי מציאת הבדל מובהק.

ורדת ואם כן האם י הנראה הניסוי יכולה גם להראות עם קיימת התאמה ככל שעוצמת האור

היא כוללת גם ייצור מוגבר של פיגמנטים או רק של חלבוני המערכות הפוטוסינתטיות שאינם 

 פיגמנטים.

 :UVהשפעת העברת קרינת 

על גידול הספירולינה. נבדקו טיפולים   UVממצאי המחקר מראים שאין השפעה של קרינת 

חוסם את  שקוףוטיפול  UV 50%שקוף מעביר , כאשר טיפול UV 50%שקוף מעביר ו שקוף

( אין הבדל בין הטיפולים, כלומר אין 2כולה. לפי מדידות המשקל היבש )גרף הקרינה 

( אין הבדל 2גרף עקומות הגידול )גרף  גם לפיהשפעה של הקרינה על תפוקת הגידול. 

 8של טיפול  32מובהק בגידול ובמהלכו בין הטיפולים והעקומות דומות מאוד חוץ ממיכל 

 (8)גרף  Y, ה(5)גרף  ,החלבון(6)גרף גם מדידות הפיקוציאנין  אה גידול יוצא דופן.שהר

לא הראו הבדלים מובהקים בין טיפולים אלו, כלומר לקרינה חוסר השפעה ( 7)גרף  ETRוה

או על שינוי כלשהו  על ייצור מוגבר או מופחת של פיקובילינים או חלבונים אחרים בתא

 .במערכות הפוטוסינתטיות

כי קרינה זאת פוגעת בעיקר במערכות במחקרים קודמים זאת למרות כי נמצא 

הפוטוסינתטיות של הספירולינה בשל האנרגיה הרבה אותה היא נושאת. עיקר הפגיעה הוא 

פגיעה זו בציאנובקטריה מתבטאת גם  בקשר בין קומפלקס האנטנה למרכז הריאקציה.

חדים(, המעבירים אנרגיה לכלורופילים בפגיעה בפיקובילוסימים)חלבונים מורכבים מיו

המרכזיים במרכז הריאקציה מהפיגמנטים בקומפלקס האנטנה ולכן אחראים לקשר בין שני 

(, חלבוני מרכז הריאקציה. פגיעה D1,D2מערכות אלה. זה גם פוגע בחלבונים נוספים )

ל נוספת היא בנשאי האלקטרונים.  פגיעות אלה גורמות לפגיעה בביצועה התקין ש

 ובירידה בקצבה. פוטוסינתזהה
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 פוטוסינתזהלכן הקרינה פוגעת בגידול הספירולינה כי היא פוגעת בייצור הגלוקוז בתהליך ה

 (.Naturforsch 1997שמשמש כמקור אנרגיה וחומרי בנייה לגדילת התא)

על גידול הספירולינה ויתכן לכך כמה    UVמקרינת ה 50%לפי הממצאים אין השפעה של 

בגלל  0%אין השפעה רבה על הגידול יחסית ל   UVמקרינת ה 50%ייתכן כי ל סברות. 

 אחוזי הקרינה הנמוכים יחסית.

נמצא כי לספירולינה יכולת התמודדות גבוהה עם קרינה זאת, כלומר כושר סיבולת גבוהה 

(. זאת גם בשל Habib 2008)המאפשר תפקוד תקין גם עם אחוזי קרינה יחסית גבוהים

ה יש מנגנוני התאמה לעלייה באחוזי קרינה זאת שמאפשרים לספירולינה יכולת שלספירולינ

יחסית תקין, למשל יכולת  להידחס  פוטוסינתזהלהפחית את פגיעת הקרינה ולהמשיך בקצב 

בה ואת נזקיו  UVלמבנה ספירלי צפוף ובך לגרום להצללה עצמית, ולצמצם את פגיעת ה

(Wu et al. 2005.) 

מעוצמת הקרינה( לא הייתה השפעה הרסנית על המערכות  50%לאחוז קרינה זה )

הפוטוסינתטיות: על הפיקובילוסימים, חלבוני מרכז הריאקציה ונשאי האלקטורנים, כנראה לא 

פגעה בהם מספיק אנרגיה בשביל לגרום לשינוי במבנם ובקשריהם הכימיים ולכן הם נשארו 

זאת אנו יודעים מכיוון שלפי מדידות . לא נפגע פוטוסינתזהלתפקד בצורה תקינה ותהליך ה

 ( אין כלל שינוי במערכות הפוטוסינתטיות בין הטיפולים.8)גרף  Yה
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 סיכום ומסקנות:

 ם:לסיכום, התנאים המיטביים אשר נמצאו בניסוי ה

  העביר במיוחד אור אדום  הלוח של הטיפול האדום . אדוםגידול תחת הלוח של טיפול

התאמתו לטווח הבליעה של  . זו בשלזהתא כמתאים ביותר לפוטוסינאשר נמצ

 .גורם לייצורם המוגבריש סבירות שהוא הפיגמנטים: כלורופיל ופיקוציאנין ו

  המעבירים אלו לוחות  הנראה מעוצמת אור השמש 30%אור של מעל  יםהמעביר ותלוח

 50%ף מעביר ושקו ו 77%,55%, כלומר טיפולים 90%ו 77%,55%אור בעוצמות של 

UV  היה חסר אור לקצב ש כנראה מעוצמת אור השמש 30%. תחת 30%אך לא טיפול

עברה כנראה  אף שהספירולינה תחת תנאים אלה  ,תקין ולגידול נאות פוטוסינתזה

יצור יהתאמה )מנגנון פוטואקלימציה( שהתבטא בהגדלת קומפלקס האנטנה שלה על ידי 

)כנראה של פיקובילוסומים וחלבוני מרכז  ינתטיותחלבונים במערכות הפוטוסמוגבר של 

המגיע למערכות הפוטוסינתטיות נראה השעזרו בקליטת יותר מעוצמת האור ריאקציה( 

מנגנון זה פעל בכל ולקצב פוטוסינתזה גבוהה יותר שגורם לגדילה מהירה יותר. 

 אלו. נחלשה כך התרבית ייצרה יותר מחלבונים הנראה הטיפולים וככל שעוצמת האור

 שניכי מבחינת העברת הצבעים השונים באור הנראה, הטיפול ה בצורה לא מובהקת נמצא

השקוף שהעביר את כל הצבעים בצורה שווה ולכן העביר גם כמות גדולה הכי טוב הוא 

יחסית ללוחות האחרים של האור האדום, וזה תומך בהשערה שגידול תחת האור האדום הוא 

שהלוח שלו מעביר  כחולטיפול יפול השלישי הכי טוב הוא ההמיטבי לגדילת התרבית. הט

בעיקר מן האור הכחול. כנראה העברה זאת גורמת להתאמה של הספירולינה של ייצור 

בצורה כללית לפי מוגבר של כלורופיל כי טווח הבליעה שלו הוא גם הטווח של הצבע הכחול. 

הצבע האדום מובילה לגידול רב  נמצא כי העברה גבוהה יותר של 55%טיפולים אדום,אפור ו

 יותר.

מקרינת  50%הבדל בין גידול תחת לוח שמעביר לפי הממצאים אין מסקנה נוספת היא ש

לבין גידול תחת לוח שאינו מעביר קרינה זו כלל. ממצא זה מראה חוסר השפעה של  UVה

שבאור השמש על גידול הספירולינה ועל הרכב ותפקוד המערכות  UVמקרינת ה 50%

של הספירולינה מול התמודדות גבוהה יכולת בשל כנראה  .פוטוסינתטיות של התרביתה

יחסית לאורגניזמים פוטוסינתטים  בתרבית , שמתבטאת בפגיעה נמוכה של הקרינהקרינה זו

 . אחרים
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 הצעות לניסוי המשך:

רה שככל שגובר האור האדום בתאורה כך התרבית מתחתיו גדלה בצוממצאי הניסוי מראים 

. מומלץ לבדוק השפעת העברה מקסימלית של הצבע האדום ואם הוא גורם לייצור טובה יותר

 מוגבר של כלורופיל ופיקובילינים ומגביר את הגידול בהתאם. 

לעוצמת האור הנמוכה  ןאת עצמ ות התאימושתרביבצורה לא וודאית בנוסף, הממצאים הראו 

 גבוהה, פוטוסינתזהבשביל לשמור על קצב  חלבונים במערכות הפוטוסינתטיותיותר  ווייצר

אך גם נמצא בצורה לא מובהקת  .רנחלשה כך הייצור התגבהנראה ככל שעוצמת האור 

אני ממליץ לבדוק את הנמוכה. הנראה גדל בצורה פחותה עקב עוצמת האור  30%שטיפול 

בשביל למצוא את אחוז העברה בו התרבית מתאימה את  50%ל 30%אחוזי העברה בין 

ובגלל התאמה זאת קצב  חלבוניםעצמה לעוצמה חלשה יחסית על ידי ייצור מוגבר של 

תפוקה גבוהה  ןתית. תרבית זו ונשאר גבוהה ושיניב תפוקה מירבית הגידול שלה לא נפגע

תרבית זו תהיה  ייצור החלבונים המוגבר בה.של תרבית בעלת אחוזי חלבון גבוהים משום 

 ומח בגלל ריכוז החלבון הגבוהה בה ואיכותו.מתאימה לצריכה של אדם, חי וצ
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