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  המחקר תוכנית של מדעי תקציר

ביריעות אורגניות עם כיסוי ערמות קומפוסט בוחן את הרעיון של ) שאושר לשנה אחת(תכנותי זה פרויקט ִה 

גידול ניסויי  .א :העבודה כללה). ח"פד(חמצני - אמוניה ופחמן דו, פליטות ריחבמטרה לצמצם מרבדי אצות 

שימוש  .ב. נים של יריעותאצות ממקורות אילוח שונים ובחינת התאמתן ליצירת מרבדים על גבי סוגים שו

נמצא שאצות . אמוניה וריח, ח"לבחינת ההשפעה על פליטות פד) מזרוני קוקוס(ביריעות הכיסוי הנבחרות 

לגידול על גבי מזרוני קוקוס שהינם זמינים בשוק ויכולים  מאוד שגדלו באופן ספונטני על גבי זבל בקר התאימו

 90%עד הפחתה עקבית של השימוש במזרוני קוקוס הביא ל. להתאים לגלגול ופריסה על גבי ערמות מסחריות

, )למרות שהאפקט לא היה עקבי בניסויים שונים( ח"בריכוזי הפד 60-80% -עד כהפחתה של , בריכוזי האמוניה

משני  ל הניסויים עולה שתפקיד האצות היהמתוך כל, אולם. 3 -זי הריח בפקטור של כחתה של ריכווהפ

אינטראקציה של בהמעורבים  יםכימי-פיסיקו י תהליכים"עככל הנראה בעיקר נשלט המנגנון שיבותו ובח

הגשת תוכנית מחקר במטרה על ממצאים אלה אנו רואים חשיבות ב בהתבסס. החומרים הנדיפים עם המזרון

  . המוצעת בשילוב עם מיני תוספים אפליקציהור את יעילות מזרון הקוקוס ללחק

  

   :בסיס לפרויקט ההיתכנותיכששימש  הרעיון

 - כ, התהליך בתלות בחומר הגלם ובאופי: בתהליך קומפוסטציה לא מתקיים מיחזור מלא של החומר האורגני

 60%עד  30% -כ, גז חממה שהוא) ח"פד(חמצני -רה כפחמן דופֵ מהפחמן הזמין נפלט לאטמוס  80%עד  50%

מלווה בפליטת חומרים ריחניים העלולים , בשלביו הראשונים, מכמות החנקן מתנדפת כאמוניה והתהליך כולו

לתת היה בבסיס ההצעה עשוי  שעמדהרעיון . ליצור מפגעי ריח קשים ביישובים סמוכים לאתר הקומפוסט

) שבסיסה הוא חומר אורגני פריק(תח יריעת גידול לפהוצע : מענה חלקי לשלושת החסרונות הללו

אשר , ריפֵ ציאנובקטריות ואצות ירוקיות שחלקן מקבעות חנקן אטמוס: וןכג, לאורגניזמים פוטואוטוטרופיים

ציאנובקטריה המנצלות את תהליך /האצות. תכסה את ערימת הקומפוסט בשלבים התרמופיליים של התהליך

חלק מהאמוניה צפוי . ח הנפלט מערימת הקומפוסט"מהאוויר הלח והמועשר בפד התיהנינ, הפוטוסינתזה

חומרים ריחניים נדיפים מסוגים , ובנוסף, להיקלט על ידי הציאנובקטריות והאצות במהלך גידולם הווגטטיבי

 .פילמים שיתפתחו עליה-שונים הנפלטים מהערמה יספחו על גבי היריעה ויעברו תהליכי פירוק על גבי ביו

ראת סוף השלב הפעיל של תהליך לק היריעה תעורבב עם הקומפוסט בזמן ההפיכה של הערמה, ביישום הרעיון

 .1 :)כפי שהופיעו בתכנית המחקר( מטרות המחקר. להעלאת ערכו הדישוני של הקומפוסט, הקומפוסטציה

על ידי ספיחה ופירוק של נדיפים על גבי שטחי הפנים של  החיפוי  מערימות קומפוסט צמצום פליטת ריחות

רי פֵ וקיבוע חנקן אטמוסמערימות קומפוסט  אמוניה בדיקת הפחתת פליטת .2.  האורגני והביומסה הצמחית

  . י חיפוי אצות"ע קיבוע פחמן י"מערימות קומפוסט ע ח"בדיקת הפחתת הפד .3. חיפוי אצות י"ע

הרעיון והשגת תכנותית של לשם בדיקה ִה  .ח"שבוצעו וכלל התוצאות שהתקבלו לתקופת הדועיקר הניסויים 

גידול אצות ממקורות אילוח שונים ובחינת התאמתן ליצירת מרבדים על גבי ניסויי  .א: מטרות המחקר בוצעו

על פליטות  לבחינת השפעתם) מזרוני קוקוס(רות שימוש ביריעות הכיסוי הנבח .ב. סוגים שונים של יריעות

  .אמוניה וריח, ח"פד

ליצירת מרבדים על גבי סוגים שונים של ובחינת התאמתן  אילוח שונים מקורותגידול אצות מויי ניס. א

ומשני סוגי אחרים מקבעי חנקן  .Microcoleus sppחוטיות  מסוג גידול אצות יבשתיות. 1 :יריעות

Oscillatoria spp. ו-. Nostoc spp. מ"מ 8-9עד  2-3( בעובי שונה קוקוס מזרונישלושה  ונבחר זה לשלב(.  



 עם עורבבושלהן בודדו מקרומי קרקע ביולוגיים מדבריים ש

נמצא שקצב  .מזוקקים- דו במים

בין הסיבים " לדלג"ההתפשטות של האצות על גבי המזרון הוא איטי יחסית ומוגבל בשל הקושי של האצות 

הוא עונה על ספק אם חלקי ביותר אשר 

של אצות מיד  מלאמזרון עם כיסוי 

. בו קצבי הפליטה של הגזים ושאר הנדיפים הריחניים הוא הגבוה ביותר

התפתחות האצות היבשתיות על גבי המזרון לא היה משביע רצון וגם לאחר שבועיים דרגת 

מתוך מחשבה שקצב  )1-ב פסקה( 

ח ואמוניה "היות גבוה יותר בזכות האווירה המועשרת בפד

אצות באופן ספונטאני על גבי מזרון ביקורת לא 

 סוייישני טיפולים אלה שימשו כמקורות אילוח לנ

 5 -ומקורות אילוח  4הניסוי כלל 

אצות שגדלו באופן ספונטני על גבי 

ניסוי (אצות שגדלו באופן ספונטני על גבי מזרון לא מאולח 

אשר ( למזגן מתחת שנאספו אצות

דשא  .ב, קוקוס מזרון .א :מצע היו

מגבות  .ה. )קש על בסיס נפחי 30%

שהם ) שלושת הראשונים(נבחרו חומרים 

מגבות  קש וכן שכבה של+זבלבנוסף נבדקה תערובת של 

40X60X10 היריעות השונות הונחו . מ"ס

 והיה כמותית נקבע לא האינוקולום

 50 :בהרכב הבא) דשן(לכל אחד מהמגשים הוספה תמיסת מזון 

 מ אשלגן"ח 50 -ו )כחומצה זרחתית

שלהן בודדו מקרומי קרקע ביולוגיים מדבריים ש הריבוי גופיש הצאינובקטריות

במים הוטבל המזרון ).NPK( )20:20:20( ודשן) ממקור לסי

ההתפשטות של האצות על גבי המזרון הוא איטי יחסית ומוגבל בשל הקושי של האצות 

חלקי ביותר אשר  הדגרה במעבדה התקבל כיסוי של לאחר שבועיים

מזרון עם כיסוי  כדי שהרעיון יהיה ישים נדרש, להערכתנו .

בו קצבי הפליטה של הגזים ושאר הנדיפים הריחניים הוא הגבוה ביותר בשלב , 

התפתחות האצות היבשתיות על גבי המזרון לא היה משביע רצון וגם לאחר שבועיים דרגת 

 עם זבל סוי הקדמילבצע נילמרות זאת הוחלט . הכיסוי הייתה דלילה למדי

היות גבוה יותר בזכות האווירה המועשרת בפדעשוי ל) על גבי זבל טרי(גידול האצות בתנאי אמת 

   ).במקרה של אצות מקבעות אמוניה

 Microcoleus חוטית הציאנובקטרי של

 Nostoc .-ו .Oscillatoria sppחנקן  ושני סוגי אחרים מקבעי

גידול על  – B ,גידול על מזרון קוקוס דק–

צילום בהגדלה של הקרום שהתפתח על גבי 

החיצים השחורים מתארים את כיוון הגידול של 
 של גלישהב ניתן להבחין. הציאנובקטריות מחלקיק החרסית

החיצים הכחולים . השטיח סיבי אל הריבוי

ל הנראה לעין 'הג. Microcoleus sppמצביעים על החוטים של 

  .מקורו בפוליסוכרים המופרשים על ידי הציאנובקטריות

אצות באופן ספונטאני על גבי מזרון ביקורת לא  התפתחו )1-בבפסקה המתואר (עם אצות אלה 

שני טיפולים אלה שימשו כמקורות אילוח לנ. )בטיפול הביקורת ללא מזרון(מאולח וכן על גבי הזבל עצמו 

  .המתוארים בפסקה הבאה

הניסוי כלל . גידול אצות ממקורות אילוח שונים על גבי סוגים שונים של יריעות

אצות שגדלו באופן ספונטני על גבי  .א: מקורות האילוח היו :)טיפולים 20כ "סה(מצע שונים 

אצות שגדלו באופן ספונטני על גבי מזרון לא מאולח  .ב). 1- בבפסקה ניסוי המתואר 

אצות .ד. אצות שנאספו מרצפת משתלה בבית שערים 

מצע היו/סוגי היריעות .)ה יערובנו-הניקוז שמטפטפים מהמזגן בקיץ

% -כ( קש+ה יערוטרי מרפת נו תערובת זבל בקר .ד

נבחרו חומרים מסחריות ת וכיוון שהמטרה היא לפתח יריעת כיסוי לערמ

בנוסף נבדקה תערובת של . לגלגול ופריסהקלי משקל וניתנים 

   .שכבת כיסוי מחומרים אלה ייצריהיה בעתיד לניתן 

X60X10מגשי פלסטיק בגודל  בוצעו בתוך) 18.7.2012

האינוקולום גודל( ברז מי ליטר 2-ב הורחף האינוקולום מסוגי

לכל אחד מהמגשים הוספה תמיסת מזון  .)מקור מאותו להפיק

כחומצה זרחתית( מ זרחן"ח 10, )שמקורו באשלגן חנקתי ובאמון חנקתי

הצאינובקטריות היה האילוח מקור

ממקור לסי( חרסיות/סילט

ההתפשטות של האצות על גבי המזרון הוא איטי יחסית ומוגבל בשל הקושי של האצות 

לאחר שבועיים. )1איור (של המזרון 

.פליקציההנדרש עבור הא

, בתחילת הקומפוסטציה

התפתחות האצות היבשתיות על גבי המזרון לא היה משביע רצון וגם לאחר שבועיים דרגת קצב , כאמור

הכיסוי הייתה דלילה למדי

גידול האצות בתנאי אמת 

במקרה של אצות מקבעות אמוניה(

  

של במעבדה ריבוי .1 איור

spp. ושני סוגי אחרים מקבעי

spp. קוקוס מזרון על .A –

צילום בהגדלה של הקרום שהתפתח על גבי  – C ,מזרון קוקוס עבה

החיצים השחורים מתארים את כיוון הגידול של . מזרון הקוקוס
הציאנובקטריות מחלקיק החרסית

הריבוי מגוף החוטית האצה

מצביעים על החוטים של 

מקורו בפוליסוכרים המופרשים על ידי הציאנובקטריות

עם אצות אלה שבוצע ניסוי ב

מאולח וכן על גבי הזבל עצמו 

המתוארים בפסקה הבאה נוספים גידול

גידול אצות ממקורות אילוח שונים על גבי סוגים שונים של יריעות. 2

מצע שונים /חומרי יריעות

ניסוי המתואר ( 2איור , הזבל

 .ג). 1- בבפסקה המתואר 

הניקוז שמטפטפים מהמזגן בקיץגדלו על מי 

ד, מחצלת קש .ג, סינטטי

כיוון שהמטרה היא לפתח יריעת כיסוי לערמ. נייר

קלי משקל וניתנים , זמינים לרכישה

ניתן שמתוך מחשבה  ,נייר

18.7.2012החלו ב (הגידול יסויי נ

מסוגי אחדבתוך המגשים וכל 

להפיק ניתן שהיה בכמות תלוי

שמקורו באשלגן חנקתי ובאמון חנקתי( מ חנקן"ח



שהתקבל לאחר מהילה במי הברז 

 שלל "מ 250 -בכמות שהספיקה להספגה מלאה של היריעה ו

 37 -צ בלילה ל"מ 20 -בין כ' טמפ

כדי  הצורך פישל תמיסת הדשן ל תוך הוספת

מטרת הניסוי הייתה איתור , כאמור

הטיפולים מצאנו העדפה חד משמעית לשימוש ביריעות 

  .  )3-4ים איור

  

  

אצות ממקורות אילוח שונים על 
לאחר שבועיים הדגרה בתמיסת 

 :אינוקולום שנאסף מרצפת משתלת בית שערים

Oscillatoria .(הספוחות צורניות ואצות 

: כגון, בקרקעות המזון למארג השייכים

 כל .Navicula מהסוג ] זהוביות[ וצורניות

 .Palmella sppמהסוג  ירוקיות נמצאו

 Chroococcusוכנראה גם ) חנקן אטמוספרי

שהתקבל לאחר מהילה במי הברז  pH -ה ).וקורטין סקווסטריןתמיסת כ(ומיקרואלמנטים 

בכמות שהספיקה להספגה מלאה של היריעה ו, ליטר מתמיסת הדשן 2לכל מגש הוספו 

טמפ(כשבועיים המגשים הועמדו להדגרה בחממה למשך 

תוך הוספת ,האצות התפתחות אחר במהלך ההדגרה נעשה מעקב

כאמור. )ימים 3ליטר תמיסת מזון כל  1הוספת ( למנוע התייבשות של היריעות

הטיפולים מצאנו העדפה חד משמעית לשימוש ביריעות  20מבין . יריעת כיסוי ומקור אינוקולום מתאים

איור(עליהן התפתח כיסוי אצות צפוף במהלך השבועיים של הניסוי 

אצות שהתפתחו באופן ספונטני על גבי הזבל 
 אצות. 1-בבפסקה המתואר 

אלה שימשו כמקור אילוח לבחינת התאמת סוגים 
  .שונים של אצות לגידול על גבי יריעות כיסוי

  

. על חומרי היריעות השונים 
מקור האילוח הוא אצות שגדלו באופן ספונטני על 

- בפסקה בואר זבל בטיפול הביקורת של הניסוי המת

אצות ממקורות אילוח שונים על התפתחות  .4איור 
(גבי מזרון קוקוס 

  ).דשן
  

  

  
אינוקולום שנאסף מרצפת משתלת בית שערים. 1: השונים האילוחמאפייני האצות שהתפתחו ממקורות 

.Oscillatoria spp. Microcoleus spp( חוטיות ציאנובקטריות

השייכים אורגניזמים של גדול מגוון זה במקור נמצא, 

וצורניות ציאנובטריות וכמובן גדולה בכמות נמטודות

נמצאו :אינוקולום שנאסף מתחת למזגן. 2  .ל'ג בתוך

חנקן אטמוספרי מקבעי( .Nostoc spp מהסוג ציאנובקטריות

ומיקרואלמנטים , )שלגן חנקתיכא(

לכל מגש הוספו  .6-7היה 

המגשים הועמדו להדגרה בחממה למשך . האינוקולום תרחיף

במהלך ההדגרה נעשה מעקב). צ ביום"מ

למנוע התייבשות של היריעות

יריעת כיסוי ומקור אינוקולום מתאים

עליהן התפתח כיסוי אצות צפוף במהלך השבועיים של הניסוי , הקוקוס

  
אצות שהתפתחו באופן ספונטני על גבי הזבל  .2איור 

המתואר בניסוי ביקורת הבטיפול 
אלה שימשו כמקור אילוח לבחינת התאמת סוגים 

שונים של אצות לגידול על גבי יריעות כיסוי
  

 התפתחות אצות .3איור 
מקור האילוח הוא אצות שגדלו באופן ספונטני על 

זבל בטיפול הביקורת של הניסוי המת
1.  

  

  
מאפייני האצות שהתפתחו ממקורות 

ציאנובקטריות בעיקר נמצאו

, במפתיע. לסיבים ישירות

נמטודות, תאיים-חד, חיידקים

בתוך עטופות נמצאו האצות

ציאנובקטריות, )בע תאיםרוא - דו(



של אצות שהתפתחו אינוקולום . 

, בשונה מהאינוקולום שנאסף מהמשתלה והמזגן

 לניתוק וניתנים הסיבים על מונחים

. Oscillatoria spp.( 4( חוטיות 

: )1-ב בפסקהניסוי המתואר (ח של אצות שהתפתחו באופן ספונטני על גבי מזרון קוקוס לא מאול

נמצאו  .של מינים שהתפתחו במקור שנאסף מהמשתלה ובמקור שנלקח מהזבל

התרשמות על פי  .ירוקיות אצות

מעבר . הזבלעל גבי באופן ספונטני 

הופכת אותן , גבי זבלאלה גדלו באופן ספונטני על 

לתהליכי  האופייניתמותאמות לסביבת הנדיפים 

  .אמוניה וריח, ח"לבחינת ההשפעה על פליטות פד

ציאנובקטריה חוטית  מסוג אצות יבשתיות

. Nostoc spp  הניסוי בוצע בשלושה

מזרון הזבל ב כיסוי. 1: הטיפולים כללו

פוזרו על גבי המזרון גופי  1בטיפול 

 עם תחילת הניסוי הופעלה מערכת

  

האצות נמצאו רגישות מאוד , בנוסף

 – 7:00 בין השעות ,לשעה פעמיים

מהלכו וב 15.5.2012הניסוי הועמד ב 

בדיגום הראשון . הדיגום בוצע על ידי הצבת פעמון דיגום

דקות ולאחר מכן מולאו שקיות  

דרך העברת הדוגמה בכדי למנוע (המקובלת לשימוש במדידות ריח 

בדיקות (ו בדיקות אולפקטומטריות 

הועמד  17.5.2012 שבוצע בבדיגום 

. 3. ל'ג בתוך עטופות נמצאו האצות). לא וודאי ודורש בדיקה נוספת

בשונה מהאינוקולום שנאסף מהמשתלה והמזגן ):1-ה בבפסקניסוי המתואר (זבל 

מונחים/הפרושים מרבדים מעין בונות אשר ירוקיות הן

 ציאנובקטריות גם נמצאו הללו המרבדים בתוך

של אצות שהתפתחו באופן ספונטני על גבי מזרון קוקוס לא מאול

של מינים שהתפתחו במקור שנאסף מהמשתלה ובמקור שנלקח מהזבל

אצות של זעירים מרבדים הסיבים ובין הסיבים את 

באופן ספונטני  בחרנו להמשיך את הניסוי עם אצות שגדלו) צפיפות מרבדי האצות

אלה גדלו באופן ספונטני על העובדה שאצות , לקצב הגידול וצפיפות המרבדים

מותאמות לסביבת הנדיפים הן כיוון שהמוצעת מועמדות טבעיות לאפליקציה 

לבחינת ההשפעה על פליטות פד) מזרוני קוקוס(שימוש ביריעות הכיסוי הנבחרות 

אצות יבשתיותהמאולח בכיסוי במזרון קוקוס הניסוי לבחינת השפעת 

spp-ו .Oscillatoria sppושני סוגי אחרים מקבעי חנקן 

הטיפולים כללו). קיבוץ יפעת(בקר טרי מופרד  שמולאו בזבל

בטיפול . כיסויללא  זבל. 3. הזבל במזרון קוקוס לא מאולח

עם תחילת הניסוי הופעלה מערכת .)5 איור(ר "גרם למ 100 ותבכמ) חרסיות/בתוך תערובת סילט

    ).הטיפולים

 באצותאילוח של מזרון קוקוס 

 Microcoleus חוטית

 חנקן מקבעי אחרים

Nostoc spp בתערובת 

. C. מאולח מזרון. 

כיסוי עם . D. )זבל ללא כיסוי

 .E . מזרון כיסוי עם

בנוסף. קצב התפתחות האצות על גבי המזרון המאולח לא היה משביע רצון

פעמיים, שניות 20 של לפולסים כוון הניסוי במהלך העירפול

הניסוי הועמד ב . ליטר ליום למיכל 2.9תה יכלים היכמות המים שהוספה למי

הדיגום בוצע על ידי הצבת פעמון דיגום. 17.5.2012 - וב 16.5.2012

 20ליטר לדקה במשך  10הוזרם חנקן דרך הפעמון בקצב של 

המקובלת לשימוש במדידות ריח  )6 איור(" שיטת הריאה

ו בדיקות אולפקטומטריות כיוון שבניסוי זה לא נעש ,אולם ).המשאבה וחשש לזיהום בחומרי ריח

בדיגום . מחרתבור לפרוצדורת דיגום פשוטה יותר בדיגום שבוצע ל

spp. )לא וודאי ודורש בדיקה נוספת

זבל באופן ספונטני על גבי 

הן האצות עיקרבמקרה זה 

בתוך. רבה בקלות והעברה

של אצות שהתפתחו באופן ספונטני על גבי מזרון קוקוס לא מאולאינוקולום 

של מינים שהתפתחו במקור שנאסף מהמשתלה ובמקור שנלקח מהזבל נמצאה תערובת

 העוטפות ציאנובקטריות

צפיפות מרבדי האצות(חזותית 

לקצב הגידול וצפיפות המרבדים

מועמדות טבעיות לאפליקציה ל

    .קומפוסטציה

שימוש ביריעות הכיסוי הנבחרות . ב

ניסוי לבחינת השפעת . 1

Microcoleus spp.  ושני סוגי אחרים מקבעי חנקן

שמולאו בזבל) ליטר 400" (דולב"מכלי 

הזבל במזרון קוקוס לא מאולחכיסוי . 2. קוקוס מאולח

בתוך תערובת סילט(הריבוי 

הטיפוליםעל שלושת (ערפול 

אילוח של מזרון קוקוס . A .5איור 

חוטית ציאנובקטריה מסוג

spp. אחרים םסוגי ושני

Oscillatoria spp. ו-spp
. B. לסי סילט/חרסית עם

זבל ללא כיסוי( ביקורת טיפול

. מזרון קוקוס לא מאולח
  .קוקוס מאולח

  

קצב התפתחות האצות על גבי המזרון המאולח לא היה משביע רצון

העירפול משטר. לתנאי יובש

כמות המים שהוספה למי. 18:00

16.5.2012 -ב ,וצעו שני דיגומיםב

הוזרם חנקן דרך הפעמון בקצב של ) 16.5.2012(

שיטת הריאה"דיגום באמצעות 

המשאבה וחשש לזיהום בחומרי ריח

בור לפרוצדורת דיגום פשוטה יותר בדיגום שבוצע להוחלט לע) ריח



, ליטר אוויר לדקה 5בקצב של  ולאחר מכן נשאבה דוגמת אוויר מחלל הפעמון

נמדד ריכוז האמוניה בחלל הפעמון 

   

  

ואמוניה  ח"מוצגים הריכוזים של פד

עם כיסוי במזרון  בטיפול 40% - ניתן לראות כי פליטות האמוניה פחתו בכ

כאשר , ח"מגמה הפוכה התקבלה במדידת הפד

והייתה דומה בטיפול הביקורת ובטיפול עם 

תוצאות אלה הפתיעו אותנו כיוון שכיסוי האצות היה דליל ביותר על גבי המזרון 

ולא , ח יהיו נמוכות יותר"שפליטות הפד

אחראי להפחתה , בלי קשר לפעילות האצות

ייתכן שהסיבה ליעילות ההפחתה הטובה יותר במזרון המאולח קשורה להוספת 

היה  לא הנוכחי שבניסוי משום זאת

  

זבל . מזבל בקר אשר כוסה במזרון קוקוס מאולח באצות או מזרון לא מאולח

התפתחו באופן ספונטאני אצות גם על גבי המזרון שלא היה מאולח וגם על גבי הזבל הלא 

 היה מעורב עם הזבל ים ירוקים על גבי הקש ש

והיו  לכתמי החרסיתהיבשתיות שנצמדו 

ולאחר מכן נשאבה דוגמת אוויר מחלל הפעמון דקות

נמדד ריכוז האמוניה בחלל הפעמון , )ח"לאנליזת פד( לאחר מילוי השקית. ישירות לתוך השקית דרך המשאבה

 . Kitagawaשפופרת צבע מסוג מתוך אחד מפתחי הכניסה באמצעות 

דיגום מפני שטח 
באמצעות פעמון וחבית 

  

מוצגים הריכוזים של פד, )שנעשו באופן שונה(על מנת לנרמל את תוצאות שני מועדי הדיגום 

ניתן לראות כי פליטות האמוניה פחתו בכ. )7איור (

מגמה הפוכה התקבלה במדידת הפד. כאשר הכיסוי היה עם מזרון מאולח

והייתה דומה בטיפול הביקורת ובטיפול עם  3.5עלתה בפקטור של  ח"בטיפול עם המזרון המאולח פליטת הפד

תוצאות אלה הפתיעו אותנו כיוון שכיסוי האצות היה דליל ביותר על גבי המזרון . 

שפליטות הפדעל כן ח ו"היה ניתן לצפות שהאצות יקלטו פד

בלי קשר לפעילות האצות, המזרון עצמו בות תוצאות הניסוי עלתה ההשערה כי

ייתכן שהסיבה ליעילות ההפחתה הטובה יותר במזרון המאולח קשורה להוספת , אם כך

זאת הנחה לאשר ניתן לא. )5איור (סילט עם האינוקולום 

      .חרסית ללא האינוקולום של האצות/טיפול של מזרון עם תערובת סילט

מזבל בקר אשר כוסה במזרון קוקוס מאולח באצות או מזרון לא מאולחח ואמוניה 
   . ללא כיסוי שימש כביקורת

התפתחו באופן ספונטאני אצות גם על גבי המזרון שלא היה מאולח וגם על גבי הזבל הלא 

ים ירוקים על גבי הקש שכתמהאצות התפשטו ויצרו . )2איור (

היבשתיות שנצמדו לעומת האצות , לאפליקציה" ותטבעי ות

דקות 10הפעמון סגור למשך 

ישירות לתוך השקית דרך המשאבה

מתוך אחד מפתחי הכניסה באמצעות  ישירות

  

  
  
  
  
  

דיגום מפני שטח  .6איור 
באמצעות פעמון וחבית 

  ").שיטת הריאה("ואקום 
  

על מנת לנרמל את תוצאות שני מועדי הדיגום 

(יחסית לטיפול הביקורת 

כאשר הכיסוי היה עם מזרון מאולח 80% -בכלא מאולח ו

בטיפול עם המזרון המאולח פליטת הפד

. המזרון שלא היה מאולח

היה ניתן לצפות שהאצות יקלטו פד, מעבר לזה. המאולח

בות תוצאות הניסוי עלתה ההשערה כיבעק. ההיפך

אם כך. בפליטות האמוניה

סילט עם האינוקולום /החרסית תערובת

טיפול של מזרון עם תערובת סילט

ח ואמוניה "פליטת פד. 7איור 
ללא כיסוי שימש כביקורת

התפתחו באופן ספונטאני אצות גם על גבי המזרון שלא היה מאולח וגם על גבי הזבל הלא  הניסוי במהלך

( מכוסה בטיפול הביקורת

ותמועמד"ונראה היה שהן 



מזרון הקוקוס שלא אולח נראו מועמדות טבעיות התפתחו על גם האצות ש, בנוסף .רגישות מאוד למצב יובש

 ).3-4ואיורים  2-בפסקה אי הגידול המתוארים סויהאצות נאספו משני הטיפולים ושמשו לני. לאפליקציה

 ל אצות על גבי זבלשבאצות שמקורן בגידול ספונטאני  שאולחניסוי לבחינת השפעת כיסוי במזרון קוקוס  .2

 400בנפח " (דולב"ניסוי זה בוצע בשלושה מכלי . )1-מהניסוי המתואר בפסקה ב(ועל גבי יריעות קוקוס 

 מזרוני קוקוס: באופן הבאגבי מזרוני קוקוס גודלו משטחי אצות על ) 31.7.2012(לפני תחילת הניסוי . )ליטר

תמיסת , ליטר מי ברז 30לכל דולב הוספו .  בתחתית הדולבים הריקים הונחו) מ"ס 75X110(בגודל מתאים 

האצות גורדו בעזרת סכין פלסטיק ( 2-בפסקה אואינוקולום של אצות שהוכן במגשים המתוארים , דשן

 צותא( 1-בפסקה בשני מקורות האילוח ששימשו בניסוי זה הם מהניסוי המתואר ). מהמזרונים שגדלו במגשים

חמישה ימים לאחר  .)ועל גבי הזבל בטיפול הביקורת לא מאולח קוקוסדלו באופן ספונטני על גבי מזרון שג

  .)8איור ( הדולבים בשני מלא כמעט אצות התקבל כיסוי) 5.8.2012(אילוח המזרונים 

  

משטחי אצות שגודלו על גבי מזרוני קוקוס . 8איור 
  .לפני תחילת ניסוי

  

  
  

המזרונים על גבי מכלי דולב הפוכים והיו תחת משטר ערפול הונחו , לאחר שהיו טבולים במים במהלך הגידול

כדי לבדוק את חיוניות ) היוםשעות  במשך דקות 10 כל שניות 20של  ערפול מערכת הפעלת(שבוע כבמשך 

. מבחינה חזותית מרבדי האצות נשארו חיוניים ולא יבשים בתנאים אלה. המרבדים בתנאי הניסוי המתוכננים

זבל בקר עם כיסוי של מזרון קוקוס שאולח באצות שגדלו . 1: טיפולים 3וכלל  10.9.2012הניסוי הועמד ב 

זבל בקר עם כיסוי של מזרון קוקוס שאולח באצות שגדלו .  2. 1-בפסקה בספונטנית על זבל בניסוי המתואר 

המזרונים הונחו על  ).ביקורת(זבל בקר ללא כיסוי . 3. 1-בפסקה בנית על מזרון קוקוס בניסוי המתואר ספונט

 י"המזרונים דושנו עם תמיסת דשן ע. והופעלה מערכת הערפול שמולאו בזבל בקר גבי הדולבים המתאימים

 12.9.2012 -ב ואמוניה בוצעו ח"דפדיגומים לבדיקת פליטות  .ליום יריעה לכל ליטר כחצי, ידני במרסס ריסוס

 Flux(נעשתה עבור דגימות אוויר שנאספו בדיגום סטטי באמצעות פעמון ח "פד מדידת פליטת. 16.9.2012 - וב

chamber .( הפעמון הועמד סגור על גבי היריעה)דקות 30למשך ) או ישירות על גבי הזבל בטיפול הביקורת .

 3האוויר נאסף לתוך שקית דיגום במשך  .דקה/ליטר 3 בקצב מוןהפע חלל דרך אווירלאחר מכן נשאבה דוגמת 

מדידת האמוניה נעשתה ישירות מפתח . דקות נוספות 7ושוב מולאה במהלך שאיבה של , השקית רוקנה, דקות

בדומה לניסוי  .)9איור ( יחסית לטיפול הביקורתמנורמלות   תוצאותה. Kitagawa שפופרת בעזרתהפעמון 

בטיפול עם . גם כאן פליטות האמוניה פחתו באופן דרסטי בטיפולים שכוסו במזרון קוקוס, 7באיור המתואר 

בריכוז האמוניה ובטיפול עם האצות שמקורן במזרון קוקוס  90% -האצות שמקורן בזבל הייתה ירידה של כ

האצות ההבדלים בין אחוזי ההפחתה לא בהכרח קשורים לזן . בריכוזי האמוניה 80% -הייתה פחיתה של כ

בשני הטיפולים  20% -ח הייתה פחיתה של כ"בפליטות הפד. ויכולים לנבוע מדרגת הכיסוי של המזרונים

  .  במועד הדיגום הראשון ולאחר  מכן לא נמצא הבדל משמעותי בין הטיפולים



  

באצות שמקורן בגידול ספונטני על 

הועמד במגשים שמולאו בזבל בקר מרפת 

כיסוי . 3. כיסוי במזרון קוקוס לא מאולח

כיסוי במזרון קוקוס עם אצות . 2. 

כיסוי במזרון קוקוס . 3. שמקורן באילוח של אצות שגדלו ספונטנית על מזרון קוקוס לא מאולח בניסוי קודם

כיסוי במזרון קוקוס עם אצות שמקורן באילוח של 

כיוון . ח ואמוניה בוצעו כפי שמתואר בניסוי הקודם

מעל המגש שהוטבע בתוך שולחן  הפעמון הועמד

). 11באיור מתואר בפסקה הבאה ו

.  הייתה פחיתה דרמטית בפליטות האמוניה

. 90% -ושאר המזרונים המכוסים באצות בכ

ם האצות ללא יתרון משמעותי למזרונים ע

אך על בסיס  עיל בהפחתת פליטות האמוניה

  

. ח ואמוניה מזבל בקר אשר כוסה במזרון קוקוס מאולח באצות ממקורות אילוח שונים

באצות שמקורן בגידול ספונטני על  ח ואמוניה מזבל בקר אשר כוסה במזרון קוקוס מאולח
  . זבל ללא כיסוי שימש כביקורת

הועמד במגשים שמולאו בזבל בקר מרפת ניסוי ה. השוואת מקורות האילוח השונים בהפחתת הפליטות

כיסוי במזרון קוקוס לא מאולח.2). ביקורת(זבל ללא כיסוי . 1: את הטיפולים הבאים

. במזרון קוקוס עם אצות שמקורן באילוח של אצות שגדלו ספונטנית על זבל

שמקורן באילוח של אצות שגדלו ספונטנית על מזרון קוקוס לא מאולח בניסוי קודם

כיסוי במזרון קוקוס עם אצות שמקורן באילוח של . 4. שנאספו ממשתלה אצות עם אצות שמקורן באילוח של

ח ואמוניה בוצעו כפי שמתואר בניסוי הקודם"הדיגומים לבדיקת פד. אצות שנאספו מתחת למזגן

הפעמון הועמד. "שולחן חול"שניסוי זה הועמד במגשים ולא בדולבים הותקן 

מתואר בפסקה הבאה ו( ן הפעמון היה גדול מעט מפני המגששכ, כדי ליצור מפלס אחיד

הייתה פחיתה דרמטית בפליטות האמוניה, בדומה לניסויים הקודמים. 10איור תוצאות הדיגום מוצגות ב

ושאר המזרונים המכוסים באצות בכ 80%ריכוזי האמוניה ב מזרון הקוקוס הלא מאולח הוריד את 

ללא יתרון משמעותי למזרונים ע 60-80%עם פחיתה של , ח ירדו משמעותית גם כן

עיל בהפחתת פליטות האמוניהניסוי זה הוכיח שוב שמזרון הקוקוס י. לעומת המזרון הלא מאולח

  . ותו של המנגנון הביולוגיחשיב ן היה להעריך את

ח ואמוניה מזבל בקר אשר כוסה במזרון קוקוס מאולח באצות ממקורות אילוח שונים
  . זבל ללא כיסוי שימש כביקורת

ח ואמוניה מזבל בקר אשר כוסה במזרון קוקוס מאולח"פליטת פד. 9איור 
זבל ללא כיסוי שימש כביקורת. גבי זבל או מזרון קוקוס

השוואת מקורות האילוח השונים בהפחתת הפליטות .3

את הטיפולים הבאיםוה יער וכלל ונ

במזרון קוקוס עם אצות שמקורן באילוח של אצות שגדלו ספונטנית על זבל

שמקורן באילוח של אצות שגדלו ספונטנית על מזרון קוקוס לא מאולח בניסוי קודם

עם אצות שמקורן באילוח של

אצות שנאספו מתחת למזגן

שניסוי זה הועמד במגשים ולא בדולבים הותקן 

כדי ליצור מפלס אחידחול ה

תוצאות הדיגום מוצגות ב

מזרון הקוקוס הלא מאולח הוריד את 

ח ירדו משמעותית גם כן"פליטות הפד

לעומת המזרון הלא מאולח

ן היה להעריך אתהתוצאות לא נית

ח ואמוניה מזבל בקר אשר כוסה במזרון קוקוס מאולח באצות ממקורות אילוח שונים"פליטת פד. 10איור 
זבל ללא כיסוי שימש כביקורת



מתוך הניסויים הקודמים עלתה 

הקשור לאינטראקציה של פיסיקלי 

שמולאו בזבל  מגשיםב הועמדניסוי 

. 2. כיסוי של מזרון קוקוס מאולח באצות שמקורן בזבל

באוטוקלב לפני עוקר ש) 1כמו טיפול 

החל (פני הניסוי ל המזרונים המאולחים הוכנו

 אצות עליו שגדלו הקוקוס ממשטח

 1בתוך כל מגש הונח מזרון קוקוס והוספו 

ליטר של תמיסת הדשן  1ימים הוסף למגש 

 באוטוקלבעיקור לפני הניסוי אחד המזרונים עבר 

הדיגום בוצע בשיטת . ולמחרת בבוקר הופעלה מערכת הערפול

 .הפעמון הועמד  מעל המגש שהוטבע בתוך שולחן חול

 לתנאי להגיעבמטרה  )הפעמון של

ליטר  50בנפח ) לדיגום ריח המקובלת

בתום הדיגום השקיות . דקה/ליטר

בנוסף הועבר ). הריח לסףלהגעה 

בסקלה  )הריח של הנעימותדרגת 

היה הבדל ) לפנליסטים המוצג בהמשך

אצות שעברו הממגש עם " ריח ים"

ריח חלש מאוד ללא "ו, באצות שגדלו ספונטנית על זבל

. מזרון שאולח באצות שגדלו ספונטנית על מזרון קוקוס בניסוי קודם

    .את הערכות הפנליסטים המוצגות בהמשך

  

הריח שנפלט מדוגמת הביקורת היה 

של מזרון הקוקוס הלא מאולח ומזרון הקוקוס המכוסה באצות 

ככל הנראה בשל ריח האצות , הטיפול עם המזרון שעבר עיקור הראה ערך דומה לביקורת

פקטור  בבדיקה אולפקטומטרית לא מפרידים בין ריח אצות לריח זבל אלא רק קובעים את

המסקנה העיקרית מניסוי זה היא שהמזרון עצמו מסייע להפחתה 

מתוך הניסויים הקודמים עלתה  .בהפחתת פליטות הריח מזבל בקר להערכת תפקיד האצות

פיסיקלי - כימימנגנון ההשערה כי ההפחתה בפליטות האמוניה היא תוצאה של 

ניסוי ה. הוא משני תפקיד של האצותכאשר ה, החומרים הנדיפים עם המזרון

כיסוי של מזרון קוקוס מאולח באצות שמקורן בזבל. 1: וכלל את הטיפולים הבאים

כמו טיפול (כיסוי של מזרון מאולח באצות . 3. כיסוי של מזרון קוקוס לא מאולח

המזרונים המאולחים הוכנו, כמו בניסוי הקודם ).ביקורת(זבל ללא כיסוי 

ממשטח מ"ס 5X5של  שטחי גרוד "לשם כך נלקח אינוקולום ע

בתוך כל מגש הונח מזרון קוקוס והוספו  .ברז  מי ליטר 2 -ב הורחפו האצות . זבל מהניסוי הקודם

ימים הוסף למגש  4מידי . דשן תמיסת ליטר 1 -ו האצות

לפני הניסוי אחד המזרונים עבר  .מלא כיסוי עם אצות משטח התקבל

ולמחרת בבוקר הופעלה מערכת הערפול 19.11.2012 -הניסוי הועמד ב

הפעמון הועמד  מעל המגש שהוטבע בתוך שולחן חול). 6באיור וכפי שמתואר בחלק הסכמטי 

של אוויר נפחי 3( דקות 18 למשך דקה/ליטר 10 בקצב

המקובלת( נלופן מסוג הדיגום היה לתוך שקית. הנדגמת

ליטר 5-7קצב היניקה מחבית הדיגום היה בין . שהוכנסה לתוך חבית הדיגום

להגעה  עדהנדרשת  המיהול רמתקביעת ( נלקחו מיד לאנליזה אולפקטומטרית

דרגת ( ההדוני הטוןו, 1-10בסקלה של  הריח עוצמת לגבי

לפנליסטים המוצג בהמשך ניתןלא על בסיס השאלון ש(מתוך התרשמות כללית 

", ממגש הביקורת ללא כיסוי" ריח זבל: "מהמגשים השונים

באצות שגדלו ספונטנית על זבלמזרון שאולח הממגש עם " 

מזרון שאולח באצות שגדלו ספונטנית על מזרון קוקוס בניסוי קודםהממגש עם "  

את הערכות הפנליסטים המוצגות בהמשך יצויין כי התרשמות זאת לא תאמה

דיגום פליטות 
מפני מגשים עם זבל 
עם או ללא מזרון קוקוס 

הריח שנפלט מדוגמת הביקורת היה ניתן לראות ש. 12Aבאיור תוצאות הבדיקות האולפקטומטריות מוצגת 

של מזרון הקוקוס הלא מאולח ומזרון הקוקוס המכוסה באצות  יםהטיפוללעומת  3 

הטיפול עם המזרון שעבר עיקור הראה ערך דומה לביקורת

בבדיקה אולפקטומטרית לא מפרידים בין ריח אצות לריח זבל אלא רק קובעים את

המסקנה העיקרית מניסוי זה היא שהמזרון עצמו מסייע להפחתה ). המיהול הנדרש עד להגעה לסף הריח

להערכת תפקיד האצותניסוי  .4

ההשערה כי ההפחתה בפליטות האמוניה היא תוצאה של 

החומרים הנדיפים עם המזרון

וכלל את הטיפולים הבאים ה יערובקר מרפת נו

כיסוי של מזרון קוקוס לא מאולח

זבל ללא כיסוי . 4. תחילת הניסוי

לשם כך נלקח אינוקולום ע. )21.10.2012מה 

זבל מהניסוי הקודם ממקור

האצות של ינוקולוםמהא ליטר

התקבל כשבועיים ולאחר

הניסוי הועמד ב .דקות 30למשך 

וכפי שמתואר בחלק הסכמטי  10איור (הריאה 

בקצב אל הפעמון הוזרם חנקן

הנדגמת באווירה משקל שיווי

שהוכנסה לתוך חבית הדיגום

נלקחו מיד לאנליזה אולפקטומטרית

לגבי הפנליסטים בין שאלון

מתוך התרשמות כללית . 4+ל  4- שבין 

מהמגשים השוניםברור בין הריח 

" ריח חלש מאוד", עיקור

"  ות לוואי לא נעימיםריח

יצויין כי התרשמות זאת לא תאמה

  

  
  
  
  

דיגום פליטות . 11איור 
מפני מגשים עם זבל  ריח

עם או ללא מזרון קוקוס 
  .שעליו מרבדי אצות

  

  

תוצאות הבדיקות האולפקטומטריות מוצגת 

 -ה יותר בפקטור של כגבו

הטיפול עם המזרון שעבר עיקור הראה ערך דומה לביקורת. קורשלא עבר עי

בבדיקה אולפקטומטרית לא מפרידים בין ריח אצות לריח זבל אלא רק קובעים את(לאחר עיקור 

המיהול הנדרש עד להגעה לסף הריח



ריח האין משמעות מעשית לתוצאה של 

פיסיקלי אבל -הטיפול הזה נועד להפריד בין מנגנון ביולוגי למנגנון כימי

 )12B,Cאיור (הפנליסטים תוצאות משאל 

תוצאות אלה הן בעייתיות בשל אופן ההרחה 

, כמו כן. )12Aאיור (בבדיקה האולפקטומטרית שמתבצעת במעבדה 

  .היו כבר עייפים אנשים

  

  ). B-C( הריח

את הרעיון של כיסוי ערמות קומפוסט ביריעות אורגניות עם מרבדי אצות 

גידול אצות ממקורות ניסויי  .אהעבודה כללה 

שימוש ביריעות הכיסוי  .ב. אילוח שונים ובחינת התאמתן ליצירת מרבדים על גבי סוגים שונים של יריעות

נמצא שאצות שגדלו באופן . אמוניה וריח

ספונטני על גבי זבל בקר התאימו מאוד לגידול על גבי מזרוני קוקוס שהינם זמינים בשוק ויכולים להתאים 

בריכוזי  90%השימוש במזרוני קוקוס הביא להפחתה עקבית של עד 

, )למרות שהאפקט לא היה עקבי בניסויים שונים

מתוך כלל הניסויים עולה שתפקיד האצות היה משני 

כימיים המעורבים באינטראקציה של 

יש טעם בהגשת תוכנית מחקר המתבססת על ממצאים אלה 

  . במטרה לחקור את יעילות מזרון הקוקוס לאפליקציה המוצעת בשילוב עם מיני תוספים

  

אין משמעות מעשית לתוצאה של , מעבר לכך. משמעותית בפליטת הריח ותפקיד האצות הוא משני

הטיפול הזה נועד להפריד בין מנגנון ביולוגי למנגנון כימי. חזק שיש לאצות לאחר אוטוקלב

תוצאות משאל  .מסתבר שאינו מתאים כאשר רוצים למדוד הפחתה בפליטות ריח

תוצאות אלה הן בעייתיות בשל אופן ההרחה ייתכן ש. רה בהבדלים בין הטיפולים

בבדיקה האולפקטומטרית שמתבצעת במעבדה ולא דרך מערכת זורמת כמו 

אנשיםמאוד שה לאחר סיום הבדיקות במעבדה וייתכן לפנליסטים

הריחוהערכות של עוצמת ודרגת נעימות ) A( בדיקות אולפקטומטריות

את הרעיון של כיסוי ערמות קומפוסט ביריעות אורגניות עם מרבדי אצות בחנו במסגרת העבודה 

העבודה כללה ). ח"פד(חמצני - אמוניה ופחמן דו, במטרה לצמצם פליטות ריח

אילוח שונים ובחינת התאמתן ליצירת מרבדים על גבי סוגים שונים של יריעות

אמוניה וריח, ח"לבחינת ההשפעה על פליטות פד) 

ספונטני על גבי זבל בקר התאימו מאוד לגידול על גבי מזרוני קוקוס שהינם זמינים בשוק ויכולים להתאים 

השימוש במזרוני קוקוס הביא להפחתה עקבית של עד . לגלגול ופריסה על גבי ערמות מסחריות

למרות שהאפקט לא היה עקבי בניסויים שונים(ח "בריכוזי הפד 60-80% -הפחתה של עד כ

מתוך כלל הניסויים עולה שתפקיד האצות היה משני , אולם. 3 -והפחתה של ריכוזי הריח בפקטור של כ

כימיים המעורבים באינטראקציה של -י תהליכים פיסיקו"בחשיבותו והמנגנון נשלט ככל הנראה בעיקר ע

יש טעם בהגשת תוכנית מחקר המתבססת על ממצאים אלה אנו מוצאים כי . מזרון

במטרה לחקור את יעילות מזרון הקוקוס לאפליקציה המוצעת בשילוב עם מיני תוספים

   

משמעותית בפליטת הריח ותפקיד האצות הוא משני

חזק שיש לאצות לאחר אוטוקלבה

מסתבר שאינו מתאים כאשר רוצים למדוד הפחתה בפליטות ריח

רה בהבדלים בין הטיפוליםלא הצביעו על מגמה ברו

ולא דרך מערכת זורמת כמו , מהשקית

לפנליסטים השאלון הועבר

בדיקות אולפקטומטריות .12יור א

במסגרת העבודה  סיכום

במטרה לצמצם פליטות ריח

אילוח שונים ובחינת התאמתן ליצירת מרבדים על גבי סוגים שונים של יריעות

) מזרוני קוקוס(הנבחרות 

ספונטני על גבי זבל בקר התאימו מאוד לגידול על גבי מזרוני קוקוס שהינם זמינים בשוק ויכולים להתאים 

לגלגול ופריסה על גבי ערמות מסחריות

הפחתה של עד כ, האמוניה

והפחתה של ריכוזי הריח בפקטור של כ

בחשיבותו והמנגנון נשלט ככל הנראה בעיקר ע

מזרוןהחומרים הנדיפים עם ה

במטרה לחקור את יעילות מזרון הקוקוס לאפליקציה המוצעת בשילוב עם מיני תוספים



 סיכום עם שאלות מנחות 

  

  .מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה

ערמות קומפוסט ביריעות אורגניות עם מרבדי אצות במטרה הרעיון של כיסוי  בחינת מטרת העבודה הייתה

  .תאמה את מטרת המחקר) להלן(תוכנית הניסויים  ).ח"פד(חמצני -אמוניה ופחמן דו, לצמצם פליטות ריח

  

ניסויי גידול אצות ממקורות אילוח שונים ובחינת התאמתן ליצירת  .א :העבודה כללה: עיקרי הניסויים והתוצאות

לבחינת ההשפעה על ) מזרוני קוקוס(שימוש ביריעות הכיסוי הנבחרות  .ב. מרבדים על גבי סוגים שונים של יריעות

בי נמצא שאצות שגדלו באופן ספונטני על גבי זבל בקר התאימו מאוד לגידול על ג. אמוניה וריח, ח"פליטות פד

השימוש במזרוני . מזרוני קוקוס שהינם זמינים בשוק ויכולים להתאים לגלגול ופריסה על גבי ערמות מסחריות

למרות (ח "בריכוזי הפד 60-80% - הפחתה של עד כ, בריכוזי האמוניה 90%קוקוס הביא להפחתה עקבית של עד 

תפקיד האצות היה ככל  .3 -ור של כוהפחתה של ריכוזי הריח בפקט, )שהאפקט לא היה עקבי בניסויים שונים

  .הנראה משני ועיקר ההפחתה בפליטות הייתה תוצאה של הכשימוש במזרון הקוקוס

 

  ?האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדוח. מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו

י תהליכים "מתוך כלל הניסויים עולה שתפקיד האצות היה משני בחשיבותו והמנגנון נשלט ככל הנראה בעיקר ע

הניסויים שבוצעו נתנו מענה למטרת  .כימיים המעורבים באינטראקציה של החומרים הנדיפים עם המזרון-פיסיקו

 ).בחינה היתכנותית של הרעיון(המחקר 

 

 התייחסות המשך; שחלו במהלך העבודה) שיווקיים ואחרים, טכנולוגיים(שינויים או /בעיות שנותרו לפתרון ו

 ?האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר, המחקר לגביהן

  .הצעה זו היא בדיקה היתכנותית שמטרתה לייצר נתונים להגשת תוכנית המשך אם הרעיון ישים

 : ח"הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו

  אין פרסומים

 : פרסום הדוח

 . לא לפרסם –חסוי �

אנו מוצאים כי יש טעם בהגשת תוכנית מחקר ? האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי

המתבססת על ממצאים אלה במטרה לחקור את יעילות מזרון הקוקוס לאפליקציה המוצעת בשילוב עם מיני 

  . תוספים

 

 

  

  


