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  פתוחהות סגורה ובמערכ גידול אינטנסיבי של אלמוגי�

  מו"פ ערבה תיכונה וצפונית � ניצ� רייס חבלי�, טל גור, מוטי אושרובי ואנדראה אנצמ�  ד� פופר,

  איל�, המכו� הבינאוניברסיטאי למדעי הי� באילת�פקולטה למדעי החיי� אוניברסיטת ברה � מעוז פיי�

  fish1@arava.co.ilכתובת המחבר: 

  
  תקציר

ענ! הנוי הימי התפתח רבות בשני העשורי� האחרוני� והפ  לחלק בלתי נפרד מתעשיית האקווריומי� הכללית. 

 10-20 �מיליו� דולר אמריקאי ומהווה כ 330�200החיי� הימיי� לענ! זה עומד על  �המחזור השנתי של בעלי

מקטעי אלמוגי�  934,463עמד הסחר באלמוגי� חיי� על  1997שיית דגי הנוי הכללי. בשנת ממחזור תע י�אחוז

קיי� כיו�  Pharmaculture �. ג� בתחו� ה1999 �פרגמנטי� חיי� ב 1,142,242(להל� פרגמנטי�) חיי� לעומת 

ל כלכלי וא! ביקוש גובר לאלמוגי�, למיצוי והפקה של חומרי� טבעיי� שהאלמוג מכיל והנ� בעלי פוטנציא

מהאלמוגי� המגיעי� לשווקי� נאספי� מהאוקיינוסי�  99.7% �כתחלי! להשתלות עצ� בתחו� הרפואה. כ

והגידול בשבי כמעט שאינו קיי�. המעבר מהשונית לסביבה מלאכותית, מתבטא באחוזי שרידות נמוכי� ביותר. 

ברת של שוק הנוי הימי והתעוררות השרידות הנמוכה, ההידרדרות הטבעית של השוניות בעול�, הדרישה הגו

 �המודעות הסביבתית, מעלי� את הצור  לחקלאות ימית של אלמוגי� כפתרו� לדרישות השוק וא! לשימור ושיקו

עתידי של השוניות בטבע. גידול אינטנסיבי (ביומסה גבוהה ליחידת שטח) של אלמוגי� אפשרי במערכות סגורות, 

� המרכזי בגידול במערכות סגורות נובע מהתפתחות הטכנולוגיות מערכות פתוחות או בתו  הי�. היתרו

המאפשרות ניטור ושליטה בתנאי� הכימיי� והפיזיקליי� הדרושי� לגידול מוא ולהגברת העמידות של 

האלמוגי� בפני טפילי� ומחלות ובשרידות גבוהה יותר אצל לקוחות הקצה. החיסרו� העיקרי במערכות אלו טמו� 

דרושה בכדי לחקות את מכלול התנאי� המורכב של סביבת האלמוג. בכדי להצליח בגידול באנרגיה הרבה ה

אינטנסיבי של אלמוגי� עלינו להבי� לעומק את התנאי� האופטימאליי� הדרושי� לכל מי� וא! לפרטי� ממקורות 

  שוני� באותו המי�.

קטני� יותר וגידול�. כיוו� שאלמוגי� ידי שבירת מושבות א� לשברי�  � ריבוי אלמוגי� לאקווריומי רי! נעשה על

(�לאלמוג יכולת להקי� מושבה חדשה  .הנ� בעלי חיי� מושבתיי� בדר  כלל, הבנויי� יחידות מודולריות (פוליפי

ג� משבר קט� של המושבה. מבחינת המגדל משמעות הדבר שיכפול של אותו גנו� שהוא מכיר את צורתו ואת צבעו 

�  לגידולו האלמוג. וכ� את התנאי� האופטימאליי

 �ו Acropora loripes ,Favia favusהגדלי� במפר אילת: קשי� שלושה מיני אלמוגי�  נבחנובמחקר זה 

Stylophora pistillata על �. מיני� אלו משמשי� כמודל לפיתוח הכלי� לגידול אינטנסיבי של מיני אלמוגי� נוספי

במקביל, תו  מדידת (בתחנת יאיר)  הוסגורבאילת)  ת פתוחה (במכו� הבינאוניברסיטאיידי שימוש במערכ�

 �פרמטרי� פיזיולוגיי� באלמוגי� ובחינת תנאי� ביולוגי�, כימיי� ופיזיקאליי� משתני�, שיאפשרו את מקסו

  יכולות הגדילה והשרידות.

 �� בכדי לבצע ניסויי .בשני האתרי�מתקיי� כבר מספר שני� ו 2009החל בשנת בתחנת יאיר מחקר האלמוגי

�מקטעי אלמוגי� משלושת מיני האלמוגי�  800 �כ 2012בשנת בכלי� סטטיסטיי�, הוכנו  אות� נית� לנתח ג

ליצירת חזרות זהות לטיפולי�. לאחר סיו� הכנת הפרגמנטי� והשלמת התמותות שנבעו מקיטוע והדבקת 

חל ניסוי תאורה לקביעת ה 2013בחודש ינואר האלמוגי� תועדו כל האלמוגי� בצילו� משתי זוויות ובשקילה. 

  ומטאל.   T5התאורה המיטבית לגידול האלמוגי�. סוגי התאורה שנבחנו: שמש, שמש בהצללה, 
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נמצאה שונות בשמש המלאה בי� המתקני� ותנודתיות עונתית ויומית בתאורות הטבעיות בשתי המערכות. 

מה ובפיזור האור. היעילות בתאורות המלאכותיות יש יציבות לאור  היו� והשנה, א  קיי� הבדל בעוצ

עלתה במרבית המקרי�, ובשמש המלאה הייתה הנמוכה ביותר. הבדלי� במשקל נראו בכל  הפוטוסינטטית

.�  הטיפולי

יש הבדלי� בי� סוגי התאורה ובי� המערכות. המובהקות בשלושת המיני�, לסוג תאורה מסוי� נמוכה והשונות 

  מת המושבה, למציאת מאפייני� לביצועי� טובי� יותר בתו  כל מי�.בתו  המי� גבוהה. יש לבחו� התוצאות ג� בר

  

  מבוא

ענ! הנוי הימי התפתח רבות בשני העשורי� האחרוני� והפ  לחלק בלתי נפרד מתעשיית האקווריומי� הכללית. 

 10-20 �מיליו� דולר אמריקאי ומהווה כ 330�200החיי� הימיי� לענ! זה עומד על  �המחזור השנתי של בעלי

 �Convention of International Trade in Endangered Speciesממחזור תעשיית דגי הנוי הכללי. לפי ה י�אחוז

)CITES על  1997) בשנת �מקטעי אלמוגי� (להל� פרגמנטי�) חיי� לעומת  934,463עמד הסחר באלמוגי� חיי

כיו� ביקוש גובר לאלמוגי�, למיצוי קיי�  Pharmaculture �. ג� בתחו� ה1999 �פרגמנטי� חיי� ב 1,142,242

 �והפקה של חומרי� טבעיי� שהאלמוג מכיל והנ� בעלי פוטנציאל כלכלי וא! כתחלי! להשתלות עצ� בתחו

  ).7 ,3הרפואה (

מהאלמוגי� המגיעי� לשווקי� נאספי� מהאוקיינוסי� והגידול בשבי כמעט שאינו קיי�. המעבר  99.7% �כ

תמותה בחלק מהמיני�).  100% �בטא באחוזי שרידות נמוכי� ביותר (קרוב למהשונית לסביבה מלאכותית, מת

השרידות הנמוכה, ההידרדרות הטבעית של השוניות בעול�, הדרישה הגוברת של שוק הנוי הימי והתעוררות 

 �המודעות הסביבתית, מעלי� את הצור  לחקלאות ימית של אלמוגי� כפתרו� לדרישות השוק וא! לשימור ושיקו

די של השוניות בטבע. משנות התשעי�, החלה החקלאות הימית לתעשיית האקווריומי� בארה"ב לקבל הכרה עתי

לאומית כתחו� בעל פוטנציאל כלכלי וחשיבות אקולוגית. בעשור האחרו� א! החלו להופיע מחקרי� על רבייה 

� וכ� לשיקו� עתידי של שוניות מינית של אלמוגי� בשבי, כדר  לריבוי מסיבי של האלמוגי� לאקווריומי� ציבוריי

  ).5 ,4פגועות (

גידול אינטנסיבי (ביומסה גבוהה ליחידת שטח) של אלמוגי� אפשרי במערכות סגורות, מערכות פתוחות או בתו  

הי�. בי� ובמערכות פתוחות האלמוג נהנה מתחלופת מי� בלתי מוגבלת ומזו� טבעי. מאיד , במערכות אלו קיימת 

 ו החו!, תנאי הסביבה המשתני� קשי� לוויסות (לדוגמא: משטר הארה וטמפרטורה) וסכנותתלות גיאוגרפית לק

כגו�: זיהו�, פתוגני�, טריפה וסדימנטציה עלולי� להסב נזקי� בלתי הפיכי�. בנוס!, תתכנה השפעות סביבתיות 

רה של מיני� לא סביבתיות שליליות של מערכת אינטנסיבית פתוחה על הסביבה הימית הקרובה וא! סכנה לחדי

  ).8 ,2מקומיי� לסביבה הטבעית (

 �היתרו� המרכזי בגידול במערכות סגורות נובע מהתפתחות הטכנולוגיות המאפשרות ניטור ושליטה בתנאי

הכימיי� והפיזיקליי� הדרושי� לגידול מוא ולהגברת העמידות של האלמוגי� בפני טפילי� ומחלות ובשרידות 

צה. החיסרו� העיקרי במערכות אלו טמו� באנרגיה הרבה הדרושה בכדי לחקות את גבוהה יותר אצל לקוחות הק

מכלול התנאי� המורכב של סביבת האלמוג. בכדי להצליח בגידול אינטנסיבי של אלמוגי� עלינו להבי� לעומק את 

  ).3 ,1התנאי� האופטימאליי� הדרושי� לכל מי� וא! לפרטי� ממקורות שוני� באותו המי� (

ידול אינטנסיבי של שתלי אלמוגי� תלויה במידה רבה בהבנת התנאי� הדרושי� להאצת הגידול מחד, הצלחה בג

תו  שמירה על איכות האלמוג והגברת עמידותו לטפילי� ומחלות מאיד . על א! שקיימי� מיני אלמוגי� שס! 

למער  האורגניזמי� על  עמידות� בפני עקה גבוה יותר, ג� בתו  המי� ייתכנו עמידויות גבוהות יותר הקשורות
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ובתו  האלמוג, במיוחד טיפוס האצות השיתופיות. ראוי לכ� להיות מסוגלי� להכיר, ובמידת האפשר א! לשלוט 

ידי שבירת מושבות א� לשברי� קטני� יותר  � בהרכב חברת האלמוג. ריבוי אלמוגי� לאקווריומי רי! נעשה על

יי� בדר  כלל, הבנויי� יחידות מודולריות (פוליפי�), לאלמוג וגידול�. כיוו� שאלמוגי� הנ� בעלי חיי� מושבת

 �יכולת להקי� מושבה חדשה ג� משבר קט� של המושבה. מבחינת המגדל משמעות הדבר שיכפול של אותו גנו

  ).6שהוא מכיר את צורתו ואת צבעו וכ� את התנאי� האופטימאליי� לגידולו האלמוג (

 נבחנוו הוקמו המערכות המקבילות בערבה ובאילת. 2011ובשנת  2009ת בתחנת יאיר החל המחקר באלמוגי� בשנ

מיני�  .Stylophora pistillata � ו Acropora loripes ,Favia favusשלושה מיני אלמוגי� הגדלי� במפר אילת: 

ה במערכת פתוחידי שימוש סיבי של מיני אלמוגי� נוספי� על אלו משמשי� כמודל לפיתוח הכלי� לגידול אינטנ

, תו  מדידת פרמטרי� פיזיולוגיי� באלמוגי� (במכו� הבינאוניברסיטאי באילת) וסגורה (בתחנת יאיר) במקביל

 �משתני�, שיאפשרו את מקסו� יכולות הגדילה והשרידות. כיו�,  ופיזיקאליי�ובחינת תנאי� ביולוגי�, כימיי

  מדידת פרמטרי� שוני� אול� נית� אבחו� בריאות פיזיולוגית דורש במרבית המקרי� פגיעה באלמוג לצור

להשתמש באמצעי� טכנולוגיי� קיימי�, לפיתוח מערכות אבחו� מתקדמות שאינ� "פולשניות" ומאפשרות בדיקה 

כלי יעיל למעקב אחר תגובת ובריאות  ת הגידולעל מספר רב של אלמוגי� בזמ� קצר יחסית. מערכת כזו תית� לחוו

.�מחקר לשנה זו היא סיו� בדיקות ראשוניות וביצוע ניסוי תאורה לקביעת מטרת ה האלמוגי� לתנאי� הקיימי

  אלמוגי�. התאורה המיטבית לגידול ה

  

  שיטות

בכדי לבצע ניסויי� מחקר האלמוגי� מתקיי� כבר מספר שני� בתחנת יאיר ובמכו� הבינאוניברסיטאי במקביל. 

�, Acropora loripesוגי� מהאלמוגי� הקשי�: מקטעי אלמ 800 �סטטיסטיי�, הוכנו כ בכלי� אות� נית� לנתח ג

Favia favus ו� Stylophora pistillata  .�והשלמת לאחר סיו� הכנת הפרגמנטי� ליצירת חזרות זהות לטיפולי

בדיקות ראשוניות,  . לאחר יצירת הפרגמנטי� לכל החזרות נערכושנבעו מקיטוע והדבקת האלמוגי�התמותות 

לבדיקות ה"הקרבה" שלושה פרגמנטי� מכל נלקחו ) �pulse amplitude modulation )PAMבנוס! לבדיקות ה

20-פרגמנטי�. הפרגמנטי� הוקפאו ב  36מי�, לכל טיפול, סה"כ 
º
C  ולאחר מכ� נבדקו ריכוז החלבו�, ריכוז

במקביל בוצעה שקילה במי י� (משקל ציפה) לבדיקת תוספת משקל  ).1הכלורופיל וצפיפות האצות (תמונה 

ג, כתוצאה מהשקעת שלד. כל פרגמנט הונח על מתלה מנירוסטה שנתלה מתחתית המשקל וטבול בתו  כלי האלמו

 �25 טמפרטורה של ליטר מי י� מסונני�, ב 3ע
º 
C בו 2(סטייה של עד חצי מעלה) (תמונה �). כל מקטע ג� צול

הפרגמנטי�, באמצעות שתי זמנית בשני היטלי�, מבט צד ומבט על. הצילו� נער  במרחק וזווית קבועי� לכל 

). בכדי ליצור בסיס 3חצובות מקובעות. בסמו  לכל מקטע מוק� סרגל ובהיטל הצד ג� סרגל צבעי� (תמונה 

  נתוני� רחב ככל האפשר נער  תהלי  זה לכל מקטעי האלמוגי� שהוכנו. 

  

  ).19.09.12 � ב (צול� Stylophora  St-5 : צילו� במיקרוסקופ לבדיקת צפיפות האצות באלמוג1תמונה 
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  , במכו� הבינאוניברסיטאי באילת.1 �לפני תחילת ניסוי Acropora: שקילת פרגמנט של 2תמונה 

  

  

  

                 

  

  . 1), לפני תחילת ניסוי 2) ועל (1צד ( �בשני היטלי�Stylophora  : צילו� מקטע של3תמונה 

  

נערכו בשני המתקני�.  PAM �ו בתחילתו. בדיקות הבדיקות מקבילות לאלו שנערכנערכו בסיו� הניסוי 

פרגמנטי�). באילת נערכה  48ארבעה פרגמנטי� מכל מי�, לכל טיפול (סה"כ  06/06/13 �נבדקו ב תחנת יאירב

שני מדגמי� זהי� לגודל� למדג� שבתחילת  נדגמולאותו גודל מדג�. לבדיקות ה"הקרבה"  13/06/13 �הבדיקה ב

. ביצוע וניתוח בדיקות הפרגמטי� 10/06/13 �מכל מתק�) הדיגו� נעשה בשני המתקני� בפרגמנטי�  36הניסוי (

שהוקרבו בסיו� הניסוי לא נסתיי� עדיי�. שקילה וצילו� בוצעו בשני האתרי� במקביל. מפאת גודל הניסוי הוחלט 

  פרגמנטי� מכל מי� , בכל אקווריו�. 3לבצע זאת על חצי מהפרגמנטי� (בצורה אקראית) 

נעשתה באמצעות משקל, בהשוואה שנעשתה באילת בי� שני המשקלי�, נמצא הבדל של  בתחנת יאירקילה הש

גר' בי� המשקלי�. שיטת השקילה הייתה שונה במעט. כיוו� שלא נית� היה לשקול בתלייה, נשקל כל  0.01�0.04

ההפרש בי� המשקל על  הי� ופע� נוספת כשהוא מונח על קרקעית הכלי. �פרגמנט פע� אחת תלוי וטבול במי

1 2 



 5

ב אחד. הצילו� הרצפה (משקל רטוב) למשקל התלוי (משקל דחיקה) נות� את משקל הציפה כפי שנשקל באילת בשל

  נער  באופ� זהה.

(מערכת סגורה) חצי מכמות האלמוגי� שבאילת (מערכת פתוחה). מכל  לתחנת יאיר הובאו 31/12/12 תארי ב

 �לתחנת כ  שחצי זהה, במידת האפשר, של מקטעי� מאות� מושבות עבר מושבה נלקחו כחצי ממקטעי האלמוגי

  .וחצי נשאר באילת יאיר

 5הפרגמנטי� לתו  האקווריומי� ( וכנסובהתאמה) ה תחנת יאיר,(אילת ו 08/01/13 � וב 07/01/13 תאריכי�ב

בתו  האקווריו�.  ליטר כ"א) כאשר בכל אקווריו� מוק� ראש כוח קט� להגברת הזרימה 15אקווריומי� בטיפול, 

פעמי� בשעה  3מ"מ סיפקה מי� טריי� מהמערכת (בשתי המערכות), בתחלופה של  8בנוס!, זרימה באמצעות ברז 

). האלמוגי� מוקמו באקווריומי� באופ� אקראי מתו  הטיפול (סוג התאורה 4ליטר/שעה בממוצע) (תמונה  45(

 6פרגמנטי� ( 18כל מי�, סה"כ מוקמו בכל אקווריו� והמתק�) שבו שהו עד כה, בכל שורה מוק� פרגמנט אחד מ

   ).5 �מכל מי�) (תמונה

  

  

  

  כוח (בעיגול אדו�) וכניסת מי� (מרובע כחול) כפי שהותק� בכל אחד מהאקווריומי�. �: ראש4 תמונה

  

  

י� בכל שורה מקטע מכל מי� בבחירה אקראית מס  המקטע � : סידור מקטעי האלמוגי� בכל אקווריו�5תמונה 

  שבטיפול.
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  ניסוי הממשק בזמ� 

  מערכת הסגורה

מיקרו�) לסינו� מכני ראשוני בכניסה לפילטר  50לאחר אכלוס המערכת הוחזר השק המיקרוני (פילטרציה: 

 6שעות בבוקר ועוד  5 �(סאמפ), הופעל מחדש הפילטר הביולוגי וכ� הפורק, שחובר לשעו� שבת כ  שיכנס לעבודה ל

   שעות אחה"צ.

ובנאופליי של ארטמיה לא  פעמי� בשבוע ברוטיפרי� חיי� מועשרי� 3במהל  כל הניסוי הואכלו האלמוגי�  הזנה:

  נאופליי להאכלה. 24,000-30,000 �רוטיפרי� ו 80,000�100,000 � מועשרי�. של אקווריו� הואכל ב

 �עשו באופ� סדיר. בי� הלשמירה ורענו� של ערכי המי� המסוחררי� במערכת נ החלפות מי�: �החלפות מי� וניקיו

ליטר כל אחת. בתקופת הניסוי כל אחד מהטיפולי�  110-150החלפות מי� של  10בוצעו  02/05/13 �ל 14/01/13

  נוקה פעמיי�, מלבד טיפול השמש הצללה שנוקה פע� אחת.

  המערכת הפתוחה:

) שהוס! mesh 400קרו�, מי 40לטר דסקיות (יבמערכת הפתוחה המי� מוזרמי� ישירות מהי� דר  פ פילטרציה:

במערכת הפתוחה לא בוצעה הזנה  הזנה: מ"מ. 8למניעת סתימות בצנרת  �24/05/12לפני הכניסה למערכת ב

המי�  החלפות מי� וניקיונות: בהנחה שמי המפר המוזרמי� מספקי� הזנה נאותה לאלמוגי�. מלאכותית,

אשר המערכת הסגורה תה פחות יציבה מימ"מ הי �8 מוחלפי� באופ� קבוע (מע' פתוחה) א  זרימת המי� בצנרת ה

  והיה צור  במעקב על בסיס יומי, על ידי הצוות מהמכו� באילת. בתחנת יאירש

). 6ובשמש המלאה (תמונה  T-5 �במערכת הסגורה, במיוחד בתאורת האשר הצור  בניקיו� היה גבוה יותר מ

�. ובשמש הצללה סבב אחד בלבד. באופ� כללי היה סבבי 3 במטאלי� ,ניקיונותסבבי� של  4בתאורות אלו נערכו 

  לא התאפשר מבחינת זמ� וכוח אד�.זה מקו� לעוד ניקיונות א  

  

  במערכת הפתוחה באילת. T �5 �: צמיחת אצות באחד מאקווריומי ה6תמונה 

  

�  איכות מי

� והאלקליניות נשמרו רמות הקלציו. אחת לשבוע, שמרו על יציבות בטווח הרצוי בתחנת יאירנתוני המי� שנוטרו 

 �באמצעות הפעלה וכיבוי של הקלציו� ריאקטור בהתא� לניטור. בבדיקת מי� שנערכה במכו� באילת למי

ופוספט. ברמת חנקה נראו רמות דומות של  10/02/13בתארי   בתחנת יאירמהמתק� באילת ולמי המערכת ש

למי� משני  25/04/12 �ב בתחנת יאירהניטריט יש הבדלי� כאשר באילת הרמה גבוהה יותר. בבדיקה שנערכה 

מ"ג/ליטר. ברמות הסיליקה נראה הבדל משמעותי מכיוו� שבמערכת הסגורה  0האתרי� רמת הניטריט עמדה על 

   ).1באילת (טבלה  µmol/l 0.46אי� סיליקה כלל לעומת 
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  תוצאות בדיקות מי� מהמכו� הבינאוניברסיטאי באילת למי� משני המתקני� :1טבלה 
  

  

  

  

  

  

  

  

  אפיו� סוגי התאורה 

, 14000Kס"מ מפני המי� ע� נורות מטאל ( 70 �הלייד כ �שוקת הראשונה הותקנו ארבעה גופי תאורה מטאלב 

W250 בשוקת השנייה הותקנו ארבעה גופי תאורת פלואורסנט .(T-5 במקביל.  30 � כ �ס"מ מפני המי�, כל שתיי

. שתי השקתות הנוספות מוקמו T-5 W54) הינ� נורות AquaBlue) ושתיי� כחולות (10000Kהנורות, שש לבנות (

בחדר סמו  נפרד שבו מותק� גג מסנט! שקו! לשימוש באור השמש כמקור התאורה לאלמוגי�. לאחת משתי 

ליצירת פרופיל תאורה לער .  60%שקתות אלו הותקנה הצללה באמצעות רשת צל להפחתת הקרינה הישירה בכ 

בי� פע� אחת  , ובאילת באמצעות מד קרינה תחנת יאירבלטיפולי� השוני� נערכו מדידות של עוצמות התאורה 

�בוקר, צהריי� וערב. הבדיקות נערכו באתרי� השוני� בהבדל של יו� אחד. בכל מדידה נלקחו  �לשלוש פעמי� ביו

מדידות לטיפול).  18שלוש מדידות שונות בכל אקווריו� ועוד שלוש מדידות בשוקת מחו לאקווריומי� (סה"כ 

 השתנתה  עוצמת התאורה תאורה הממוצעת לטיפול בחודשי� השוני� בשני המתקני� בכל טיפול.צמת הונבדקה ע

 כל הניסויבמש  עצמה קבועה ששמרו על בי� חודשי השנה בתאורות הטבעיות, לעומת התאורות המלאכותיות 

ית במערכת בי� התאורה המלאכותהבדל בעוצמות התאורה בי� השמש המלאה באילת ל נמצא  ,. בנוס!)1(איור 

  .)1(איור  במערכת הפתוחה הצללהבהשוואת השמש לפחות בולט ההבדל . בתחנת יאירהסגורה 

קבועות בתאורות המלאכותיות לאור  היו תאורה ההיו�. עוצמות במש  נבדקה השתנות עוצמות התאורה  

י המתקני� בתאורות בתאורות הטבעיות. ניכר שינוי מהותי בי� הצהריי� לערב בשנ השתנו לאור  היו� היו� ו

צמות התאורה בשמש המלאה וולא באילת. ההבדל בע בתחנת יאירהטבעיות, א  בי� הבוקר לצהריי� נראה הבדל 

בהתאמה) וכמעט ומשתווה בצהריי�  µE/m2/sec 396.57 �ו 690.51גדול בשעות הבוקר ( לתחנת יאירבי� אילת 

א� כי, במדידה זהה . בהתאמה µE/m2/sec 156.37 � ו 150.79בהתאמה) ובערב ( µE/m2/sec 629.43 � ו 680.19(

ג� בתו  כל שוקת פיזור בחודש מאי ההבדלי� גבוהי� באופ� ניכר בבוקר ובצהריי� וא! בערב (א� כי פחות). 

וא! לרוחבה. במטאלי� הפיזור הרוחבי הכי מורגש, תופעה הגורמת להורדת עוצמת  האור משתנה לאור  השוקת

  זה. האור הממוצעת בטיפול

Sample ID TON NO2 PO4 Silica 

 (µmol/l) (µmol/l) (µmol/l) (µmol/l) 

Eilat 0.51 0.29 0.03 0.46 

Arava 0.52 0.12 0.03 0.00 

Surface Sea Water 0.62 0.39 0.05 0.56 
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(למטה), בחודשי הניסוי  בתחנת יאירצמת תאורה הממוצעת לטיפול בטיפולי� השוני� באילת (למעלה) וו: ע1 איור
.�  השוני

  

  תוצאות

  )pulse amplitude modulation )PAM �יעילות פוטוסינטטית

בשמש הצללה שהתקנתה טר�  היעילות הפוטוסינטטית נבדקה לכל מי� ובכל טיפול לפני תחילת הניסוי, מלבד

 Stylophora �לגבי ה הסתיימה אז. הפרגמנטי� הועברו לטיפול זה מטיפול השמש המלאה זמ� קצר לאחר מכ�.

מתחילת הניסוי, בכל הטיפולי� מלבד מהשמש המלאה באילת ש�  PAM � נית� להבחי� במגמת עליה בערכי ה

קרובי� זה לזה ג� בי� המתקני� וג� בי� היו מש מלאה במטאל ובש PAM �).  ערכי ה4הייתה ירידה קלה (איור 

  התאורות.

. בשמש המלאה, Stylophora �) לזו שב5להבחי� במגמה כמעט זהה (איור היה נית�  Acropora �במקטעי אלמוגי ה

) בתחילת הניסוי, כ  שהערכי� שבסו! הניסוי באילת Fv/Fm 0.27היו נמוכי� מאוד ( Acropora �ב PAM �ערכי ה

  �בהתאמה) במגמת עלייה, למרות שערכיה� כמעט זהי� לאלו של הFv/Fm  0.5 �ו 0.37( תחנת יאירבו

Stylophora)0.38 Fv/Fm 0.47 � באילת ו  Fv/Fmבתחנת יאיר.(  

שבתחילת הניסוי. אי  Acropora �וה Stylophora �היו גבוהי� יותר מערכי ה PAM �ערכי ה Favia � במקטעי ה

ה דומה במגמות לשני המיני� האחרי�, בהשוואה לתחילת הניסוי נראית מגמ PAM �רכי הלמרות שתבנית ע ,לכ 

  ).6 �ירידה במטאלי� באילת ועלייה קלה בשאר הטיפולי� לשני האתרי� (איור בסיו� הניסוי של
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 בתחנת יאיר, באילת בתחילת הניסוי (ימי�) ובאילת וStylophora � ) בPAM )Fv/Fm � : תוצאות מדידות ה4איור 
  בסיומו (שמאל).

  

  א.
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 בתחנת יאיר, באילת בתחילת הניסוי (א) ובאילת וAcropora �) בPAM )Fv/Fm �: תוצאות מדידות ה5איור 
  בסיומו (ב).
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  ב.
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בסיומו  בתחנת יאיר, באילת בתחילת הניסוי (א) ובאילת וFavia �) בPAM )Fv/Fm �: תוצאות מדידות ה6איור 
 ב).(
  

  

  תוספת משקל

משקל בסיסי האב�.  וזזתוספת המשקל במהל  הניסוי, כ  ג� קחושבה למציאת תוספת המשקל במהל  הניסוי 

לחצי שנה כדי לבטל את השפעת הזמ� שלקח לשקול ולצל� את כל מקטעי האלמוגי�.  התאמהתוספת המשקל 

). למרות ההבדלי�, 7 �אתרי� השוני� (איורבניתוח התוצאות מבחיני� בהבדלי� בי� המיני� ובי� הטיפולי� וה

וכ� בי� השמש מלאה לשמש הצללה  לתחנת יאירבשמש מלאה, בי� אילת  Favia �נמצאו הבדלי� מובהקי� רק ב

למטאלי� לטובת המטאלי� אינו מובהק, א  קרוב לכ   T-5 �, ההבדל בי� הבתחנת יאיר Acropora �באילת. ב

  ).Anova Single Factorבח� במ =P-value 0.064088 � (מובהקות

תוספת  �T �5גבוהה משאר הטיפולי�, ב בתחנת יאירתוספת המשקל הממוצעת במטאלי�  Acroporaבאלמוג 

המשקל הנמוכה ביותר. בשמש מלאה ושמש הצללה התוצאות דומות זה לזה. באילת כל הטיפולי� נתנו תוצאה די 

בשמש מלאה הנמוכה ביותר. א! אחד מההבדלי� לא דומה כאשר בשמש הצללה תוספת המשקל הגבוהה ביותר ו

  ).8, איור 2היה מובהק סטטיסטית (טבלה 

ובאילת, א  אי� התאמה  בתחנת יאירנראו הבדלי� בתוספת המשקל המוצעת בי� הטיפולי�   Faviaבאלמוג

 .�למרות  ,T-5 � תוספת המשקל הגבוהה ביותר הנה במטאלי� והנמוכה ביותר ב בתחנת יאירבי� שני המתקני

). בשמש הצללה, תוספת המשקל מעט גבוהה p-value= 0.433267ההפרש הגדול ההבדל אינו מובהק סטטיסטית (
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יותר מאשר בשמש מלאה. באילת המגמה הנה הפוכה ותוספת המשקל בשמש המלאה גדולה יותר באופ� מובהק 

רש נמו  יותר ולא מובהק , בתאורה המלאכותית, א� כי ההפלתחנת יאירהמגמה זהה  מאשר בשמש הצללה.

  . לתחנת יאירבשמש מלאה, בי� אילת  Favia �). בנוס!, נמצא הבדל מובהק ב9, איור 3סטטיסטית (טבלה 

מבחיני� באחידות הגבוהה ביותר, ביחס למיני� האחרי�, בי� הטיפולי� השוני� באילת  Stylophora �ב

במקצת מאשר באילת ובשמש הצללה המגמה  גבוהה יותר בתחנת יאיר. בשמש מלאה התוצאה בתחנת יאירו

כמעט זהות וג� בי�  לתחנת יאירהפוכה, א  בהפרש קט� יותר. בתאורות המלאכותיות התוצאות בי� אילת 

  ).10, איור 4 �התאורות המלאכותיות עצמ� ההבדל קט� מאוד לטובת המטאלי� (טבלה

  

  תחנת יאיר באילת וב Acropora �: תוספת המשקל הממוצעת (בגרמי�) של מקטעי אלמוגי ה2טבלה 
  , בסוגי התאורה)ערבה מו"פ(
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  יאיר תחנת באילת וב Favia  �: תוספת המשקל הממוצעת (בגרמי�) של מקטעי אלמוגי ה3טבלה 
  , בסוגי התאורה השוני�ערבה) מו"פ(
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  תחנת יאירבאילת וב Stylophora �: תוספת המשקל הממוצעת (בגרמי�) של מקטעי אלמוגי ה4טבלה 
  , בסוגי התאורה השוני�.ערבה) מו"פ(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 (� טיפול (משקל בגרמי

  שמש הצללה שמש מלאה T5 מטאל אתר

 0.719 0.663 0.413 0.826 ת'יאיר

 0.702 1.111 0.881 1.012 אילת

 (� טיפול (משקל בגרמי

 שמש הצללה שמש מלאה T5 מטאל אתר

 0.604 0.625 0.431 0.851 ת'יאיר

 0.855 0.700 0.743 0.706 אילת

 
(� טיפול (משקל בגרמי

 שמש הצללה שמש מלאה T5 מטאל  אתר

 0.743 1.228 1.092 1.157 ת'יאיר

 0.836 0.937 1.083 1.101 אילת
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  , בתחנת יאירבאילת ו Acropora �: תוספת המשקל הממוצעת (בגרמי�) של מקטעי אלמוגי ה8איור 

.�  בסוגי התאורה השוני
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, בסוגי בתחנת יאירבאילת ו Stylophora �: תוספת המשקל הממוצעת (בגרמי�) של מקטעי אלמוגי ה10 �איור
.�  התאורה השוני

  

  ומסקנות דיו�

נו אפשרי. בניסוי שנער , מלבד שני מקטעי� של יגידול אלמוגי� בסוגי תאורה שוני� במערכות סגורות בערבה ה

Favia שמתו (אחד באילת ב� T-5 בשמש הצללה בתחנת יאיר, והשני �  �כנראה מטריפה), כל שאר המקטעי� עוד

  אינ� מתות וניכרת צמיחה וגדילה של האלמוגי�.ה� אמנ� בדעיכה, א   Faviaבחיי�. מספר מושבות של 

  . T-5 � נית� לראות הבדלי� בסוגי התאורות השונות. במטאלי� וב

לאור  היו� ובמש  חודשי השנה ובתאורות הטבעיות (שמש מלאה והצללה) עוצמות נשמרת היציבות 

התאורות משתנות במהל  היו� ובי� חודשי השנה וג� בי� המתקני� השוני� בעיקר בשמש המלאה). השוני הרב 

 �מעיד על הקושי לשלוט בעוצמת האור הטבעי המושפע מהעונתיות, ממפנה המבנה, מגובה הקירות וממיקו

-40קתות בתו  המתק�. באמצעות הצללות נית� לווסת את עוצמת האור וג� הגג השקו! כשלעצמו מסנ� בי� הש

מעצמת האור שבחו (נמדד א  לא הוצג). בתו  השקתות עצמ� יש שונות בפיזור התאורה לאור  ורוחב  60%

פיזור  T-5 � ח בחשבו�. בהשוקת. המרחק בי� המטאלי�, גובה וזווית התליה וכ� סוג הרפלקטור צריכי� להילק

האור אחיד יותר, א  ג� בו יש הבדלי� באזור הקצוות של גופי התאורה המוארכי�. בשני המקרי� קרוב לקצוות 

עוצמת האור הולכת ודועכת, דבר שצרי  לקחת בחשבו� במיקו� האלמוגי� בשוקת. יש צור  להעמיק את ההבנה 

� (אמור להתבצע) והשפעת קרינת הבהבדל בי� כל סוגי התאורה ע"י בדיקת הספקטרו�UV  אי� .�על האלמוגי

לפסול שילוב של מספר סוגי תאורה יחדיו ויש לקחת בחשבו� את ההשפעות האנרגטיות של כל סוג תאורה, צריכת 

�הנלווה ונוחות העבודה הנובעי� מסוג התאורה וכ� את קצב צמיחת האצות שחשוב מבחינה  החשמל, החו

 מת ע� האלמוגי�.ממשקית ובתחרות שקיי

עיבוד נתוני מדידות הצמיחה מהצילומי� יעזור להשלי� את תמונת ההתפתחות של מקטעי האלמוגי�, בנוס! 

לתוספת המשקל. ע� קבלת התוצאות מבדיקות ה"הקרבה" יהיה אפשר להצליב את כל המידע ולקבל תמונה 

  גידול בתאורות השונות.מלאה יותר לבדיקת הקשר בי� הצמיחה לבריאות האלמוג ולפוטנציאל ה
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 �נכו� להיו� לא נראי� הבדלי� מובהקי� באופ� גור! לטובת סוג תאורה מסוי� לגבי שלושת המיני�, שעליה

ופחות  Favia �ול Acropora �קצת פחות מוצלח מהמטאלי�, יותר ל T-5 �נראה שה בתחנת יאירנער  המחקר. 

 �וב Stylophora �צללה תוספת המשקל נמוכה יותר ל. באילת נראה שבשמש הStylophora �משמעותי לגבי ה

Favia א  גבוהה יותר ב� Acropora.  ובמיוחד �נראה שלאלמוגי� צבעי� יפי� ועזי� יותר  בתחנת יאירבמטאלי

(גוני וורוד וירוק), בשמש הצללה מאיד  האלמוגי� נוטי� לגוו� חו�. נושא זה חשוב ומעניי� ודורש בדיקה מעמיקה 

  יותר.

בפרגמנטי� שהועברו לשמש הצללה  .המקרי� מתחילת הניסוי ועד לסופו פוטוסינטתית במרביתה עלייה נצפת

נצפתה הרמה הנמוכה ביותר בערכי  . בשמש המלאהביחס לשמש מלאה PAM � הייתה עלייה גדולה יותר בערכי ה

  בטיפול זה.בכל שלושת המיני�. תופעה זו מרמזת על עוצמת קרינה חזקה מידי לפרגמנטי�  PAM � ה

בולט וגור! בי� היעילות הפוטוסינטתית לתוספת המשקל של האלמוגי�. חשוב  ,נכו� לעכשיו, לא נראה קשר ישיר

  לציי� שרק ע� השלמת ס  הבדיקות וניתוח� אפשר יהיה לראות את התמונה השלמה לניסוי זה.

השפיע ג� על מובהקות נוספת היא השונות הגבוהה בי� פרגמנטי� מאותו המי�, דבר שחשובה נקודה 

 �התוצאות בחלק מהמקרי�. שונות זו נראית ג� בעי� ונראה שיש קשר למקור המושבה ולביצועיה הפיזיולוגיי

אולי יותר מאשר סוג התאורה בה היא נמצאת. מומל לנסות בנוס!, לבחו� את האלמוגי� לפי קטגוריות שייקבעו 

  יש סיכוי למצוא מאפייני� משותפי� ברמת המושבה, שלפיה� מצב הנראות של האלמוג ולא לס  המי�. כ פי �על

  לבנות מדד טוב יותר ככלי לאיתור מושבות שייתנו ביצועי� טובי� יותר. אפשר
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