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 תקציר
במסגרת פעילות מו"פ ערבה להרחבת את סל המוצרי� של חקלאות המי�, להוזיל עלויות גידול 

ולהעמיק את המחקר אחר הגורמי� המשפיעי� על קצב הגדילה, איכות ובריאת הדגי� נבדקה  השפעת 

הפיטו� במערכות סגורות. לעוצמת האור, ספקטרו� ההארה ושעות ההארה התאורה על הדגי� בשלב 

אליה� נחשפי� הדגי� יכולה להיות השפעה בהיבטי� שוני�: השפעה ישירה על הדגי� והשפעה עקיפה 

על סביבת המחייה, למשל על אוכלוסיות האצות במי�. המידע המועט על חשיבות האור ואיכותו בשלבי 

לכ�, שחקלאי� רבי� ברחבי העול� כולל חקלאי הערבה בוחרי� לגדל את  הגידול הסומאטי הביאו

  הדגי� בתנאי� של אור שמש מלא.

דגי נוי במערכות גידול לימוד השפעת הרכב ועוצמת האור על כושר הייצור של  א. :מטרות המחקר

ת שלה�. ואינטנסיביות, תו� דגש על צבע הדגי�, איכות�, בריאות� וכושר הרבייה והשרידוסגורות 

כל אלה עשויי� להשתנות ע� שינוי הרכב האור באופ� ישיר, וג� בעקיפי� עקב השפעה על האצות 

פיתוח פרוטוקול תאורה וסינו� האור לש� שיפור כושר הייצור ואיכות המוצר באמצעי�  ב.שבמכל.  

�  .ידידותיי� למגדלי�, תו� שילוב בטכנולוגיות הגידול המתקדמות אשר מקובלות כיו

השפעת ספקטרו� האור נבחנה בשלושה מיני� פופולריי� של דגי נוי הכוללי� שני מיני� : טותשי

) ומי� המטיל ביצי�, קרדינל טטרה Poecilia sphenops), ומולי (Poecilia reticulataמשריצי�: גופי (

)Paracheirodon axelrodi( אלו נבחנו �שהועמדו  ניסויבשני מערכי ) 2014�2017(שני�  3במהל� . מיני

: רשתות הצללה פוטוסלקטיביות בשישה צבעי� שוני� (בתוספת ביקורת ללא רשת) בתחנת יאיר

ובמערכת תאורת לד בחמישה צבעי� (במערכת זו לא בחנו את הקרדינל טטרה). הפרמטרי� שנמדדו 

ויזואלית, שנבדקה ע"י בחינה ופיגמנטציה בדגי הניסוי היו: שרידה, גדילה (המבוטאת במשקל הדג) ו

HPLC  באמצעות ספקטרומטר. כמו כ� נבדקה השפעת הרשתות על  ובדיקת הרפלקציה מעור הדג

  התפתחות אצות במערכת.

התוצאות העיקריות מצביעות על השפעה של ספקטרו� האור, בעיקר על  מסקנות:עיקריות ו תוצאות 

�. התוצאה המשמעותית ביותר . ההשפעה הייתה פחותה על שרידה הדגי� וגדילת�עוצמת הצבע בדגי

כ� נראה �הראתה כי בדגי� שגודלו בהשפעת צבע צהוב עוצמת הצבע הייתה החלשה ביותר. כמו

מי� הדג, זאת בשל חוסר אחידות בתוצאות הפיגמנטציה היא ספציפית לשהשפעת ספקטרו� האור על 

  השפעה על דגי הטטרה.השהתקבלו בדגיי גופי ומולי וחוסר 

 

   



  מבוא
 �סביבתיי� רבי� המשפיעי� על גדילה, רבייה ובריאות הדגי�. הרכב המי�, רמת החמצ� גורמי

המומס, המוליכות, החומציות ונוכחות חומרי� מטבוליי� רעילי� קובעי� את איכות החיי� של הדג 

). גור� חשוב נוס( הוא האור, בטבע אור השמש הוא מקור האור העיקרי, 9ומשפיעי� על אור� חייו (

י� מקורות אור נוספי� כגו� אור הירח ואור הכוכבי�. כמו כ�, בתנאי גידול מבוקרי� קיימי� א� קיימ

 �מקורות תאורה מלאכותית שוני�. איברי קליטת האור העיקרי בדגי� ה� העיניי�, א� כמו בחולייתני

). התפתחות העי� ויכולת קליטת האור (עוצמה 9אחרי� ג� בלוטת האצטרובל משתתפת בתהלי� (

יכות) שונה בי� שלבי הגדילה ומיני הדגי�. נראה שבשלבי הגדילה המוקדמי� של מרבית הדגי� וא

עוצמת האור וכיוונו מהווי� גור� חשוב בשרידה. הדבר תלוי במידת התפתחות קולטני האור 

ובפיגמנטציה של העי�. המגוו� הביולוגי במשפחות הדגי� הוא עצו� ולכ� סביר שהתגובה לאור תהיה 

). כמו כ� קיי� שוני בי� מיני הדגי� 9א� מרבית הדגי� זקוקי� לכמות אור מסוימת בכדי לשרוד ( שונה,

) �  ).13והתגובה לתאורה בספקטרומי� שוני

לעוצמת האור, לספקטרו� ההארה ולשעות ההארה אליה� נחשפי� הדגי� יכולה להיות השפעה 

� וניצולת המזו�, בריחה מטורפי� ועל בהיבטי� שוני�: השפעה ישירה בדגי� על יכולת זיהוי המזו

) �). השפעה עקיפה תיתכ� על סביבת 17; 12; 6מחזורי רבייה, איכות הרבייה ועל שרידת הלרוות והדגיגי

המחייה, למשל על אוכלוסיות האצות והפריפיטו� (אורגניזמי� שוני� כגו� אצות, ציאנובקטריה 

  ). 7י�, הרכב� הביוכימי וקצבי הגדילה שלה� (וחיידקי� היושבי� על משטחי� בסביבה מימיית) במ

 �חוקרי� הראו שעוצמת התאורה ואיכותה משפיעות באופ� מובהק על גדילת השלבי� הלרווליי

והשפעה זו מקרינה כמוב� על השלבי� הבאי� בגדילה. מרבית הלרוות יזדקקו לאור, ג� א� בעוצמה 

על היכולת של הלרוות להשיג מזו� ולברוח נמוכה מאוד, בכדי לשרוד. בשלבי� אלו משפיע האור 

) �). מחקרי� אחרי� הקשורי� באור בחנו את השפעת הפוטופריודה על קצב הגדילה 15; 14; 11מטורפי

של דגי� שוני�. ג� כא� השונות בי� הדגי� היא גדולה. ישנ� דגי� בה� משטרי הארה לא השפיעו כלל 

). לא קיי� מידע 9פעה משמעותית למשטר ההארה. (על קצב הגדילה, בעוד שבדגי� אחרי� הייתה הש

רב על השפעת עוצמת האור והרכבו על קצב הגדילה של דגי� בשלב הגידול הסומטי ומרבית המחקר 

התמקד בדגי מאכל. במספר ניסויי� על דגי מאכל ממיני� שוני� נמצא קשר בי� קצב הגדילה לתאורה 

). בדגי 17; 10( נמצא קשר בי� התאורה לצבע הדגי�ו/או לאורכי הגל בה� השתמשו בניסוי כמו כ� 

). דבר זה 16) נמצא קשר בי� גידול� באור כחול להפחתת הרגישות למצבי עקה (Nile tilapiaאמנו� (

בעל חשיבות בגידול מסחרי בו נוצרי� לעיתי� מצבי עקה, הנגרמי� מהצור� לאסו( את הדגי�, למיי� 

  דול האינטנסיביי� ועקה בזמ� משלוח.ולבצע טיפולי� שוני� וכ� מתנאי הגי

 �המידע המועט על חשיבות האור ואיכותו בשלבי הגידול הסומאטי בדגי נוי הביא לכ� שחקלאי� רבי

בישראל וברחבי העול� בוחרי� לגדל את הדגי� בתנאי� של אור שמש מלא (מלאכותי או טבעי) מבלי 

ארה המתאימי� לגידול ופיטו� דגי� שנלמדה סוגיית איכות האור, כמות האור ומספר שעות הה

ולעמידות� בתנאי עקה. השימוש ברשתות הצלה צבעוניות ליצירת ספקטרו� ייחודי מגיע מגידולי 

השני� האחרונות פותחה באר. טכנולוגיה של סינו� פוטוסלקטיבי של  15החממות והמטעי�, במהל� 

 �של גידולי� חקלאיי�. מגוו� רשתות קרינת השמש בעזרת רשתות צבעוניות במגמה לשפר את הביצועי

) �המידע המועט על ).18; 5; 4צבעוניות פותחו והותאמו למטרות שונות ולתכונות הגידולי� השוני



חשיבות האור ואיכותו בשלבי הגידול הסומאטי בדגי נוי הביא לכ� שחקלאי� רבי� בישראל וברחבי 

לאכותי או טבעי) מבלי שנלמדה סוגיית העול� בוחרי� לגדל את הדגי� בתנאי� של אור שמש מלא (מ

איכות האור, כמות האור ומספר שעות ההארה המתאימי� לגידול ופיטו� דגי� ולעמידות� בתנאי 

  עקה.

  מטרות המחקר

א. לימוד השפעת הרכב ועוצמת האור על כושר הייצור של דגי נוי במערכות גידול סגורות ואינטנסיביות, 

 ,�איכות�, בריאות� וכושר הרבייה והשרידות שלה�. כל אלה עשויי� להשתנות תו� דגש על צבע הדגי

ע� שינוי הרכב האור באופ� ישיר, וג� בעקיפי� עקב השפעה על האצות שבמכל.  נתמקד בשלב זה בשני 

), וסקלר Poecilia reticulataהמיני� המרכזיי� של דגי הנוי הטרופיי� כדגי מודל: גופי (

)Pterophyllum scalare.(  

 �ב. פיתוח פרוטוקול תאורה וסינו� האור לש� שיפור כושר הייצור ואיכות המוצר באמצעי� ידידותיי

.�  למגדלי�, תו� שילוב בטכנולוגיות הגידול המתקדמות אשר מקובלות כיו
  

  עיקרי הניסויי ותוצאות המחקר
 �  2015�2017הניסויי� בוצעו בתחנת יאיר בשני

 שנה ראשונה

במתק� המו"פ בוצעו שינויי� בכדי ליצור תנאי� מתאימי� לניסוי. בניית מערכת הניסוי:  .1

שינויי� אלו כללו החלפת הכיסוי הירוק שעל גג המתק� ותוספת צ'ילר לקירור המי� בקי.. 

תכנו� המערכת הביא בחשבו� את הצור� בהפרדה מלאה שתאפשר חשיפה שווה ככל האפשר 

משישה מעמדי� חד  הורכבהידי� לכל האקווריומי�. המערכת לאור במתק� ותנאי מי� אח

 50%ליטר. כל אקווריו� כוסה ברשת  50קומתיי� שעל כל אחד מה� שבעה אקווריומי� בנפח 

ללא רשת (פיזור אקראי על כל מעמד). צבעי הרשתות היו: בצבע אחר ואקווריו� אחד היה 

אקווריומי� סה"כ).  42חזרות כ''א ( אדו�, ירוק, כחול, שחור, לב�, צהוב וללא רשת, בשש

למערכת של קירור/חימו�, פילטרי� ביולוגי� ולבקרי טמפרטורה ( תמונה  חוברההמערכת 

ספקטרו� האור נמדד בתנאי סימולציה שמדמי� את מה שהדגי� רואי� בטיפולי הרשת . )1

 .� השוני

2. :  ניסויי

בריאות ואיכות (צבע ומבנה הדג) דגי גופי : השפעת רשתות הצללה צבעוניות על קצב הגידול, 1ניסוי 

 ).Red blond) וצהוב אדו� (Metallic blueמשני קוי�: כחול מטאלי (

דגיגי� מכל קו בכל אקווריו�. בשבועיי�  25ימי� אוכלסו בחלוקה אקראית, סה"כ  1�3דגיגי� בני 

 OFמסוג  Ocean nutritionהראשוני� קיבלו הדגי� הזנה משולבת של ארטמיה ומזו� יבש של חברת 

בבריכה  . לאחר שבועיי� עברו להזנה במזו� יבש בלבד על פי אחוז מהביומסהחלבו� 59% �שומ� ו 13%

�. כמות המזו� עודכנה כל שבועיי� על פי השקילה. בניסוי זה נבחנו הפרמטרי� הבאי�: וגיל הדגי

 י�. שרידת הדגי�, קצב הגדילה, עיוותי�, חלוקה לזכרי� ונקבות וצבע הדג



לא נמצא הבדל סטטיסטי בשרידה בי� הטיפולי� השוני� בשני הקווי� א� השרידה בקו הצהוב  שרידה:

 ).1(איור %96�%88ובקו הכחול מטאלי השרידה טובה  %80�%70אדו� הייתה נמוכה יחסית 

מעקב אחרי קצב הגדילה נער� על ידי שקילה של כל הדגי� באקווריו� כל שבועיי�  קצב גדילה:

מתחילת הניסוי. בשקילה האחרונה הופרדו הדגי� לשני הקווי� וכל קו נשקל בנפרד. לא נמצא הבדל 

 �  )1,2משמעותי בקצב הגדילה בי� הטיפולי� השוני� בשני הקווי� (איורי

: השפעת הספקטרו� על משקל ממוצע לדג בסו( הניסוי על פי חלוקה לקווי� (כתו�= קו צהוב 1איור 
  אדו� וכחול = קו כחול).

  

  : השפעת הספקטרו� על משקל ממוצע לדג בטיפולי� השוני� לאור� הניסוי של שני הקווי� יחד.2איור 
  

בקו הצהוב אדו� הייתה תופעה של דגי� מעוותי� אשר נמצאה ג� בניסויי� נוספי� שנערכו י: עיוות

). בתו� הניסוי נספרו כמות הדגי� המעוותי� בכל טיפול. למרות השינוי הגדול 3במו"פ ע� קו זה (

במספר הדגי� המעוותי� בכל טיפול התוצאה אינה מובהקת סטטיסטית בגלל השונות הרבה בי� 

  ).1ת (טבלה החזרו
  

 : אחוז הדגי� המעוותי� בקו הצהוב אדו� בתו� הניסוי תחת רשתות ההצללה הצבעונית. 1טבלה 
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חלוקה לזכרי� ונקבות בדגי גופי חשובה ביותר למגדל מפני שהזכרי� יפי� חלוקה לזכרי ונקבות: 

יותר ולכ� מבוקשי� ע"י הסוחרי�. בדר� כלל במרבית החוות יש אחוז גבוה יותר של נקבות (רייס חבלי� 

  ).  3ידע אישי). בניסוי לא נמצא הבדל משמעותי באחוז הזכרי� והנקבות בי� הטיפולי� השוני� (איור 

     

: השפעת הספקטרו� על אחוז הזכרי� בכל טיפול בסו( הניסוי על פי חלוקה לקווי� (כתו�= קו 3איור 
  צהוב אדו� וכחול = קו כחול).

:הניסוי נער� על שני קווי דגי� בעלי צבע שונה בכדי לבחו� את השפעת הרשתות על מגוו�  צבע הדגי

אדו� הינו קו נקי ומראה הדגי� היה אחיד רחב של צבעי� (צהוב, אדו�, כחול ושחור). הקו הצהוב 

טיפוסי דגי�: כחול וכחול אדו�. מסיבה זו  2יחסית בעוד הקו הכחול מטאלי אינו קו אחיד ונוצרו 

�2כאשר נבחנו הדגי� התבצעה חלוקה לשלושה קווי�: צהוב אדו�, כחול וכחול אדו� (נספח תמונות 

4�לכ� מבחני הצבע נערכו על הזכרי� בלבד. בבחינת הצבע ו יותר מהנקבות ). בדגי גופי הזכרי� צבעוניי

) �  ) התחשבו בשני קריטריוני�: צבע הזנב וצבע גו( הדג.�3ו 1,2במבחני

  מבחני צבע שוני�: 3לבחינת צבע הדגי� נערכו 

בוחני� בו נבחנו הזכרי� יחד באקווריו� על פי חזרה מכל טיפול. סה"כ  6ע�  1מבח� ויזואלי  .1

 צבע עז. 5צבע חלש ביותר עד  �1ל טיפול. הציו� נית� מ חזרות מכ 3נבחנו 

כל אחד בנפרד בהשוואה  1בוחני� בו נבחנו אות� הזכרי� ממבח�  3ע�  2מבח� ויזואלי  .2

 ).2�4חזק (נספח תמונות  �3בינוני ו �2חלש,  �1לשלושה דגי� בעלי דרגות צבע שונות: 

זמני של הדג בתו� מיכל צר ומדידת  ספקטרו� החזר האור מעור הדג. מבח� המבוסס על קיבוע .3

בעל  Apogee UV-Vis-NIRספקטרו� הרפלקציה בעזרת ספקטרומטר נייד מהיר מסוג 

דגי� מכל טיפול מהקו  10תוספת למדידת רפלקציה. המבח� נער� במכו� וולקני ובו נבדקו 

). 2�4 הזהוב אדו� בלבד (בגלל השונות הרבה בי� הדגי� מהקו הכחול מטאלי). (נספח תמונה

  דגי� אלו נלקחו מהאקווריומי� אשר נבחנו ג� במבח� הוויזואלי. 

 �בקו הצהוב אדו� בו הייתה אחידות גבוהה בדוגמת הצבע על הדגי� ובמגוו� הצבעי�, נמצא כי במבחני

, 2הוויזואליי� ובמבח� החזר האור שברשתות האדומה והירוקה צבע הדגי� היה חזק יותר (טבלה 

א'). בדגי� מהקו הכחול היה מאוד קשה להתייחס לאיכות הצבע בגלל השונות הגבוהה בי� הגו( 4ואיור 

והזנב ובי� הדגי� עצמ�. מסיבה זו אי� אחידות בתוצאות של שני המבחני� הוויזואליי� לקביעת הרשת 

 �בה צבע הדגי� חזק יותר א� בכל המבחני� הוויזואליי� תחת הרשת הצהובה היו הדגי� הבהירי
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, ג� במבח� הרפלקציה תחת הרשת הצהובה הוויזואליי�). בהתאמה ע� המבחני� 2ביותר (טבלה 

א'). בנוס( על כ�, הבחנו בשני דגמי ספקטרה שוני� שמייצגי� 4נמצאה עוצמת צבע נמוכה יחסית (איור 

חורה. ב'). דג� אחד נמצא בטיפולי הרשת האדומה, צהובה לבנה וש4כנראה הרכבי פיגמנט שוני� (איור 

הדג� השני נמצא בדגי� מהרשת הירוקה והכחולה וללא רשת. בהמש� המחקר נאשש וננסה להבי� את 

  משמעות ההבדלי� הללו.

: דרוג עוצמת הצבע בשני המבחני� הוויזואליי� (רקע תכלת = הערכי� הגבוהי� ביותר. רקע 2טבלה 
 �1בוחני� כאשר  6ציו� ממוצע של  באקווריומי� 1כתו� = הערכי� הנמוכי� ביותר. במבח� הוויזואלי 

בוחני� כאשר  3בו נבח� כל דג בנפרד ציו� ממוצע של  2צבע עז. במבח� הוויזואלי  5צבע חלש ביותר עד 
  חזק. �3בינוני ו �2צבע חלש,  �1

  

  

  

) והספקטרה nm 600�670: עוצמת הרפלקציה המחושבת לתחו� האדו� של הספקטרו� (א'; 4איור 
מדידות לטיפול). הברי�  10המלאי� של החזר האור מדגי� שגדלו תחת הרשתות השונות (ב; ממוצעי 

 דגי� לכל טיפול.  N=10(א) מצייני� שגיאת תק�. 

  : מעקב אחרי רביית הורי� על פי הרשתות השונות.2ניסוי 

נקבות כחול מטאלי ושני זכרי� אחד צהוב  5נקבות צהוב אדו�,  5 �קבוצות הורי� מכל טיפול הורכבו מ

חזרות.  3ליטר. לכל טיפול בוצעו  200אדו� ואחד כחול. כל קבוצה מוקמה בתו� סל באקווריו� של 

מערכת האקווריומי� מוקמה בחדר ובו תאורת פלורסנט אחידה לכל האקווריומי� וטמפרטורה של 

. הדגיגי� נאספו ונספרו UVר מרכזי ולמנורת מעלות צלזיוס. כל האקווריומי� חוברו יחד לפילט 25�26

x
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צהוב אדום3.63.94.84.33.44.13.3מבחן וויזואלי 1

2.12.22.32.31.82.21.8מבחן וויזואלי 2

כחול מטאלי3.64.14.33.03.42.92.2מבחן וויזואלי 1

כחול2.72.01.91.71.51.51.5מבחן וויזואלי 2

כחול מטאלי4.14.03.83.84.04.12.9מבחן וויזואלי 1

כחול-אדום2.32.42.11.91.91.91.7מבחן וויזואלי 2

0

10

20

30

40

50

400 500 600 700 800 900 1000

  
ה
צי
ק
ל
פ
ר

 ,
%

nm , אורך גל

ב 

black net Blue net

White net Red net
Yellow net No net

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

No netWhiteGreen Red Black Blue Yellow

%

א



פעמיי� בשבוע וביתר הימי� קיבלו מנה של ארטמיה ביו�. הניסוי נער� חודש ימי� ודגי� שמתו 

במהלכו הוחלפו בדגי� מאותו טיפול שנשמרו וטופלו בחדר ההורי� בתנאי� זהי�. לא נמצא הבדל 

  ).3מובהק בכמות הצאצאי� בטיפולי� השוני� (טבלה 

נקבות ושני זכרי�)  10קבוצות של  3זכרי� ( 6נקבות ו 30צאצאי� ממוצע לחודש של  מספר: 3טבלה 
  לאחר ששהו במש� חודשיי� תחת רשתות הצללה צבעוניות. 

  

black blue green red white x yellow 

731 605 764 752 727 861 756 

  

 שנה שנייה
ספקטרו� האור באקווריו� שמכוסה ברשת כחולה  ):5איור ( מדידות ספקטרה תחת הרשתותבוצעו 

), תחת הצהובה יש העשרה בירוק+צהוב+כתו�+אדו� ננומטר 430�530מועשר בתחו� הכחול+ירוק (

ומעלה). הרשת השחורה, כצפוי,  נומטרנ �590ומעלה), ותחת האדומה העשרה בכתו�+אדו� (מ �530(מ

רשת הירוקה הייתה מועטה בלבד. נראית העשרה של כלל את הרכב הספקטרו�. השפעת ה לא שינתה

כהה לעי�. רשת הפנינה איננה �אחוזי� בודדי� בלבד בתחו� הירוק. יצוי� כי רשת זאת נראית ירוקה

  ל התחו� הנראה.פזרת מאוד את האור העובר דרכה בכ) והיא מ�UVבולעת בתחו� הנראה (אלא ב

    

) וספקטרה של % מעבירות Aכל אח מרשתות הניסוי (: ספקטרה של האור באקווריו� תחת 5איור 

בצהרי היו� בעזרת  �20.4.15). נמדד בBהאור בתחו� הנראה יחסית לאקווריו� ללא כיסוי ברשת (
  . Apogeeספקטרורדיומטר 

 
  

קרדינל טטרה  השפעת רשתות הצללה צבעוניות על קצב הגדילה, בריאות ואיכות דגי: 3ניסוי 

axelrodi)Paracheirodon .(  

דגיגי� בכל אקווריו�. בשבועיי�  43דגיגי� בני חודשיי� וחצי אוכלסו בחלוקה אקראית, סה"כ 

 Mem 15%מסוג   Invivoהראשוני� קיבלו הדגי� הזנה משולבת של ארטמיה ומזו� יבש של חברת 

בועיי� חלבו� ללא פיגמנטי� (האכלה אחת ארטמיה ושתי האכלות מזו� יבש). לאחר ש 60% �שומ� ו

). כמות המזו� עודכנה 4עברו להזנה במזו� יבש בלבד על פי אחוז מהביומסה בבריכה וגיל הדגי� (טבלה 

 �כל שבועיי� על פי השקילה. בניסוי זה נבחנו הפרמטרי� הבאי�: שרידת הדגי�, קצב הגדילה, עיוותי

 .�  וצבע הדגי



כל הדגי� באקווריו� כל שבועיי� מעקב אחרי קצב הגדילה נער� על ידי שקילה של קצב גדילה: 

  .)6מתחילת הניסוי. לא נמצא הבדל סטטיסטי בקצב הגדילה בי� הטיפולי� השוני� (איור 

לא נמצא הבדל משמעותי בשרידת הדגי� בי� הטיפולי� השוני� והשרידה בכל הטיפולי� שרידה: 

 ).7) (איור 95%הייתה גבוהה (מעל 

  : שיעורי הזנה לפי גיל הדגי�4טבלה 
  

  

  

  
  : השפעת הספקטרו� על משקל ממוצע לדג בטיפולי� השוני� לאור� הניסוי.6איור 

  

    

  : השפעת הספקטרו� על אחוזי שרידה בדגי טטרה בטיפולי� השוני� לאור� הניסוי.7איור 
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  שיעור הזנה (% מביומסה)  גיל הדגי� (שבועות)

12�14  7  

15�17  6  

  5  והלאה 18



:במהל� הניסוי נערכה בדיקת צבע ויזואלית על ידי קבוצת מעריכי� ולא נמצאו הבדלי�.  צבע הדגי

 �. בסיומ� נער� חלבו� 59% �שומ� ו OF 13%מזו�   –הוחלט לעבור למזו� ע� פיגמנט למש� שבועיי

 .�  אומד� נוס( ושוב לא נמצאו הבדלי� מובהקי

בדיקת צבע נוספת בוצעה על בסיס ספקטרו� החזר האור מעור הדג. תיאור שיטת המדידה הובא 

דגי� לטיפול לא היו מובהקי� סטטיסטית.  10בפירוט בדוח הקוד�. ההבדלי� שנמצאו במדגמי� של 

�טיפול התקבל הבדל מובהק רק בי� טיפול \כאשר ביטלנו את שתי התוצאות הקיצוניות מכול מדג

  להסיק מסקנה חד משמעית.היה ). אבל עדיי� לא נית�  8חולה לבי� הירוקה והאדומה (איור הרשת הכ
  

  

) מעור הדגי� מטיפולי הרשתות ננומטר 595�625, אדו��: החזר אור (בתחו� הכתו�8איור 

. הערכי� Apogeeהפוטוסלקטיביות השונות. נמדד בדגי� מורדמי� חלקית בעזרת ספקטרורדיומטר 
דגי� לטיפול. אותיות שונות מעידות על מובהקות  10ננומטר. נמדדו  595�625אינטגרציה בי� חושבו ע''י 
  , לאחר הוצאת שני הספקטרה הקיצוניי� מכול עשירייה.5%ברמה של 

  

 השפעת רשתות הצללה צבעוניות על ריכוז קרוטנואידי� בדגי גופי :  2ניסוי 

 )9חומרי� (איור בוצעה בדיקת ספקטרו� בליעה של כל אחד משלושת ה

1. Canthaxathin 

2. β-Carotene 

3. Astaxnthin  

  

   HPLC: ספקטרו� הבליעה של קרוטנואידי� שנבדקו ב 9איור 



- Astaxnthin  וCanthaxathin  היא ב �בולעי� באותו אזור כאשר הבליעה המקסימלית של שניה
 ננומטר. 480

- β-Carotene  גל ב �בליעה מקסימלית באור � . ננומטר 480ננומטר כאשר ג� הוא בולע באזור  450ע

  HPLC  
לאחר מיצוי באצטו� וכוהל שנעשה לדגי� מהטיפולי� השוני� נבנתה שיטה להפרדת מיקס של שלושת 

  .HPLCהחומרי� וקביעת זמני יציאה במכשיר 

  מובהק בי� הטיפולי� השוני� של הדגי�בחינת כל הדוגמאות בשיטה המתוארת לא הראתה הבדל  -

  השפעת רשתות הצללה צבעוניות על התפתחות מיני אצות: 4ניסוי 

לזיהוי אצות שגדלו תחת רשתות ההצללה במש� שלושה שבועות לאחר הוצאת הדג� ולבדיקת ריכוזי 

המייצגות שלוש דגימות  21הכלורופיל והקרוטנואידי� באות� אצות. לש� ביצוע בדיקת האצות נשלחו 

הדגימות נבדקו  21חזרות בכל טיפול לד"ר תמר זהרי, המעבדה לחקר הכנרת, חקר ימי� ואגמי�. מתו� 

ריכוזי הכלורופיל והקרוטנואידי� בכל הדגימות. דגימות לזיהוי מיני האצות, נעשו בחזרה אחת מתו� 

 :הטיפולי�. להל� תקציר תוצאות הבדיקה 7

  ואידי�וקרוטנ  aריכוזי כלורופיל 

 13) שיש עבורה רק חזרה אחת.  בדוגמא 6על כל דוגמא בוצעו שתי חזרות, למעט דוגמא אחת (טיפול 

מיקרוגר�   �400ל 80ו בי� ריכוזי הכלורופיל בדוגמאות היו גבוהי� ונע לא התקבלו חזרות טובות.

  מיקרוגר� לליטר.   2�8ריכוזי הקרוטנואידי� היו נמוכי�, בתחו� לליטר. 

   מיני האצותזיהוי 

) מי� אחד (אותו 15�21הדוגמאות שבה� נעשה זיהוי מיני� של האצות המיקרוסקופיות (דוגמאות  7בכל 

)  זה היה המי� היחיד 20, 19, 18, 17, 15מהדוגמאות ( 5 �מי� בכל הדוגמאות) היה שליט באופ� מובהק. ב

  שנראה תחת המיקרוסקופ. 

כלורלה �י� זה הגדרה טנטטיבית בלבד, של תאי� דמוייבשיטה המיקרוסקופית נית� היה להגדיר מ

)Chlorella-likeנית� לקבוע בוודאות  לאור התוצאות שלח לריצו(. ונ ). להשלמת ההגדרה בודד דנ6א

תומ�   cאבל לא כלורופיל  bו  aשהמי� שיי� לקבוצת הירוקיות. הרכב הפיגמנטי� שכולל כלורופיל 

מיקרו�, קטני� מידי לזיהוי במיקרוסקופ אור .  1.5�2.1וטר של בזיהוי זה. התאי� ה� כדוריי�, בק

 –נראו בנוס( לתאי� דמויי הכלורלה ג� תאי� של מי� נוס(  16בדוגמא אחת בלבד, דוגמא 

Scenedesmus sp. של �תאי�. בדוגמא  4או    2. אלו תאי� קטני� מאורכי� שמופיעי� לרוב בצברי

תאי�  �pennateה ג� תאי� מעטי� מאד של צורנית מקבוצת הנמצאו בנוס( לתאי� דמויי הכלורל 21

.�בנוס( לאצות נית� לראות בחלק מהדגימות ג� תאי� של פלגלטי� הטרוטרופיי� חסרי  אלו היו נדירי

  צבע (שאינ� אצות).  

בבדיקה סטטיסטית לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בריכוזי הכלורופיל והקרוטנואידי� בכל האצות 

). למרות זאת היה הבדל קונסיסטנטי וברור לעי� 10,11,12לי� השוני� (איורי� שהתפתחו בטיפו



 � 10,11,12בצפיפות האצות בי� אקווריומי� שכוסו ברשת לבי� אלא שלא כוסו ברשת (ראה איורי

  ונספח ב').

  
  בדגימות לפי צבע רשתות ההצללה A: ריכוז כלורופיל 10איור 

  
  בדגימות לפי צבע רשתות ההצללה B: ריכוז כלורופיל 11איור 

  
  : ריכוז קרוטנואידי� בדגימות לפי צבע רשתות ההצללה12איור 
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 שנה שלישית
לב� (טבעי), ירוק, כחול, צהוב ואדו�. מכל  –הוק� חדר מבודד ע� תאורות לד בצבעי� שוני� בשנה זו 

דגיגי� בכל אקווריו�.  40סה"כ יומיי� אוכלסו בחלוקה אקראית,  �חזרות. דגיגי� בני יו�  6 –טיפול 

בשבוע הראשו� הוזנו הדגיגי� בארטמיה. בשלושת השבועות הבאי� קיבלו הזנה משולבת של ארטמיה 

חלבו� על פי אחוז מהביומסה באקווריו�.  59% �שומ� ו Ocean nutrition  13%ומזו� יבש של חברת

ניסוי זה נבחנו הפרמטרי� הבאי�: כמות המזו� עודכנה כל שבועיי� על פי השקילה וטבלת הזנה. ב

 .� שרידות הדגי�, קצב הגדילה, וצבע הדגי

  מחקר השפעת ספקטרו� תאורה על גדילה, שרידה וצבע של דגי גופי .1

בתו� הניסוי, לאחר כחודשיי� כל שבועיי� מתחילת הניסוי. נשקלו הדגי� באקווריו� קצב גדילה: 

)61  ,(�הדגי� שגדלו בתאורה  בי� הטיפולי�  כאשר נמצא הבדל משמעותי חושב קצב הגדילה ויו

� .)13(איור  בצבע כחול גדלו פחות טוב בצורה מובהקת משאר ארבעת הטיפולי

לא נמצא הבדל משמעותי בשרידות הדגי� בי� הטיפולי� השוני� והשרידה בכל הטיפולי� שרידה: 

  ).14, איור 86%יתה גבוהה (מעל הי

:אנשי�, נמצא כי צבע הדגי� היה חלש  8ת צבע ויזואלית, שנערכה ע"י מדג� של בבדיק צבע הדגי

התוצאות שנמצאו ביותר בצורה מובהקת בדגי� שגדלו תחת נורות לד בצבע צהוב, דבר המאשש את 

�  .)15(איור  בניסויי� הקודמי

  
  גדילת דגי גופי (משקל ממוצע) בהשפעת תאורות לד שונות.: 13איור 

  
  .בהשפעת תאורות לד שונותהשפעת הספקטרו� על אחוזי שרידה בדגי גופי : 14איור 
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  : עוצמת צבע בדגי גופי שגודלו בתאורות לד שונות, כפי שנקבעה ע"י מבח� ויזואלי15איור 

בחודשי� האחרוני� ביצענו את החלק השני של הניסוי בו נבדקו דגי מולי באותו אופ� שבו בדקנו את 

 �דגי הגופי במערכת הלד שהוקמה בתחילת השנה. חדר הניסויי� מבודד ע� תאורות לד בצבעי� שוני

)�ומיי� אוכלסו י �חזרות. דגיגי� בני יו�  6 הניסוי נער�   ב. )לב� (טבעי), ירוק, כחול, צהוב ואדו

דגיגי� בכל אקווריו�. בשבוע הראשו� הוזנו הדגיגי� בארטמיה. בשלושת  40בחלוקה אקראית, סה"כ 

שומ�  Ocean nutrition  13%השבועות הבאי� קיבלו הזנה משולבת של ארטמיה ומזו� יבש של חברת

חלבו� על פי אחוז מהביומסה באקווריו�. כמות המזו� עודכנה כל שבועיי� על פי השקילה  59% �ו

וטבלת הזנה. בניסוי זה נבחנו הפרמטרי� הבאי�: שרידות הדגי�, קצב הגדילה, וצבע הדגי�. צבע 

כחלש ביותר) הוא הצבע הנראה  1כאשר  1�4הדגי� נבדק בבדיקה ויזואלית ע"י דירוג עוצמת הצבע (

) נשלחו לבדיקת צבע 24דגי� מכל טיפול (סה"כ  6ע"י שמונה אנשי� ללא מידע על מקור הדגי�. בנוס(,  

במכו� וולקני ע"פ ספקטרו� החזר האור מעור הדג. מבח� המבוסס על קיבוע זמני של הדג בתו� מיכל 

בעל  Apogee UV-Vis-NIRצר ומדידת ספקטרו� הרפלקציה בעזרת ספקטרומטר נייד מהיר מסוג 

  תוספת למדידת רפלקציה.

מעקב אחרי קצב הגדילה נער� על ידי שקילה של כל הדגי� באקווריו� כל שבועיי� קצב גדילה: 

 )16בתו� הניסוי, לאחר כחודשיי�, נמצאו הבדלי� משמעותיי� בגדילת הדגי� (איור מתחילת הניסוי. 

רבעת הטיפולי� (מובהקות סטטיסטית) בנוס(, הדגי� שגודלו בתאורה בצבע כחול גדלו יותר משאר א

הדגי� שגודלו תחת תאורה צהובה הראו את קצב הגידול הנמו� ביותר. בניסויי� קודמי� שנעשו 

 �ברשתות הצללה בדגי גופי, קרדינל טטרה ומולי, ובדגי גופי בתאורת לד לא נמצאו הבדלי� משמעותיי

  בקצבי הגדילה.
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  (משקל ממוצע) בהשפעת תאורות לד שונות.גדילת דגי מולי : 16איור 

  .)17(איור  לא נמצא הבדל משמעותי בשרידות הדגי� בי� הטיפולי� השוני�שרידה: 

  

  בהשפעת תאורות לד שונות.השפעת הספקטרו� על אחוזי שרידה בדגי מולי : 17איור 

:בבדיקת צבע ויזואלית, נמצא כי בדומה לבחינה שנעשתה בדגי הגופי, צבע הדגי� היה חלש  צבע הדגי

 .)18ביותר בצורה מובהקת בדגי� שגדלו תחת נורות לד בצבע צהוב בהשוואה לשאר הטיפולי� (איור 

). תוצאות בדיקת הרפלקציה 18הגדילה הטובה ביותר התקבלה תחת תאורה כחולה ואדומה (איור 

  ).19י� שגודלו בתאורה לבנה (איור הבדל משמעותי ומובהק בעוצמת הרפלקציה מהדגמראות 
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  : עוצמת צבע בדגי מולי שגודלו בתאורות לד שונות, כפי שנקבעה ע"י מבח� ויזואלי18איור 

  

  

  .ננומטר 595�625: עוצמת הרפלקציה מדגי גופי שגודלו בתאורות לד שונות. מדידה בתחו� 19איור 

  

  ומסקנות דיו%

 �תוצאות המחקר מראות כי ישנה השפעה של ספקטרו� התאורה אליו נחשפי� הדגי� על צבע הדגי

כפי שנבדק בשתי שיטות שונות (בדיקה ויזואלית ורפלקציה) ובלתי תלויות ובשני מערכי ניסוי (רשתות 

רה הצללה ותאורת לד). ע� זאת, למרות המובהקות הסטטיסטית, לא נית� להסיק לגבי תאו

יתכ� וצבע הדגי� מושפע  משמעית בכלל שהתוצאות לא היו אחידות או גורפות,�רה חדאופטימלית בצו

�על השפעה שלילית מצביעה  ביותר עקביתהתוצאה ה. באופ� שונה במיני� שוני� וא( בקווי צבע שוני

פעה של תאורת לד השה ובתאורת לד צהובה. על עוצמת הצבע בדגי� שגודלו תחת רשת הצללה צהוב

), במחקר זה תאורת לד סגולה וירוקה גרמו 19אחר שנעשה לאחרונה ( במחקר על צבע דגי זהב נמצאה

ממצא זה מחזק את  .פיגמנטציה בדגי� על האחראי  MCHלהגברה של ייצור רנ"א של ההורמו� 

בעור  כי ישנה השפעה ישירה של אור� הגל אליו נחשפי� דגי� על הפיגמנטציה הנראית לעי� ההשערה

הדגי� בשניי� מהניסויי� שנערכו ונראה כי ישנו קשר  נמצאה ג� השפעה על גדילת . במחקר הנוכחיהדג

 .�) בו בדקו את 20מסקנה דומה התקבלה במחקר אחר (בי� גדילה ובי� היחשפות לאורכי גל שוני
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ונמצא כי הגדילה המיטבית של דגי גופי  לל גופי)דגי� (כוהספקטרו� על גדילה של שלושה מיני  שפעתה

   ממצא זה באופ� גור(.תוצאות המחקר הנוכחי אינ� תומכות ב נרשמה באור� גל כחול.

לסיכו�, תוצאות המחקר הנוכחי מצביעות על חשיבות החשיפה לאורכי גל שוני� בפיגמנטציה וגדילה 

ראה כי עדיי� רב הנסתר על הגלוי ויתכ� כי מיני� שוני� מושפעי� דגי נוי. חוסר העקביות בתוצאות משל 

אותו אור� גל. בנוס(, ישנה חשיבות לשיטת החשיפה (רשתות הצללה או תאורת בחשיפה לבצורה שונה 

.�   לד). מחקר זה הוא ייחודי בהיקפו ובנושא הנחקר ומהווה צעד ראשו� וחשוב בתחו

  ותתוד
תוכנית למדע� הראשי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולקר� קיימת לישראל על מימו� תודתנו נתונה 

  . 603�0312�13 מספר מחקר

במחקר  על מעורבות� הפעילהבמרכז וולקני אנו מודי� לקירה רטנר ונפתלי צור מהמכו� למדעי הצמח 

ב שוממור� שגב ממושב עי� יהב לחקלאי� אביתר גינת מקרב הלב תודה . ועל ביצוע מדידות הספקטרה

  .לניסוי הדגי�תרומת על עיד� 
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