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 ס תיכו� למדע וטכנולוגיה"בי  
  אלגרביהבאקה 

  ז"תשס, 2006�2007שנת הלימודי� 

         יחידות לימוד5 � גמר בביולוגיה עבודת 

השפעת הרכבי� שוני� של מצעי אפר פח� וקומפוסט על                                                                     
  )Dracunulus iaAstemis(התפתחות צמח הטרגו� 

  עי� שמר, חממה אקולוגית

    מנאל חוסי� עתאמנה:תלמידה

  ב "י  :כיתה

  קעדא�  בסא�:מחנ�

   מוחמד עתאמנה:מורה המקצוע

                    בריה'ר חס� אג" ד:מנחה

  ענבל הגלעדי' גב:  עבודת הגמרמלוות

  

  תקציר העבודה
ע� שרפתו מצטברות . אר& ובעול�הפח� הוא אחד ממקורות האנרגיה המרכזיי� והחשובי� ב

כמויות רבות בתחנות כוח המופעלות על ידי פח� ואלו מהוות מוצר לוואי ומטרד לסביבה באר& 

מאמצי� רבי� נעשי� למציאת פתרונות בטוחי� מבחינה סביבתית לסילוקו של אפר . ובעול�

   .שימוש באפר פח� כמצע לגידול בחקלאות הוא אחד הפתרונות המוצעי�. הפח�

  .כמצע גידול חקלאי) מצעית(עד כה נעשה שימוש רק במקטע הגס של אפר הפח� 

בו היא ביקשה לבחו� שילוב בי� המקטע הדק , מחקר זה הנו יוזמה של מנהלת אפר הפח�

במחקר , במילי� אחרות. לשימוש כמצע גידול) ביחסי� כמותיי� שוני�(למקטע הגס ) ריפודית(

על ,  ביחסי� שוני� כמצע גידול חקלאי� ריפודית ומצעית –פח�זה בדקתי את השפעת שילוב אפר 

 .תטיתנהמינרלי� והיכולת הפוטוסייכולת קליטת , מבחינת הצמיחה, התפתחות צמח הטרגו�

  .  שמר–מחקר זה נער( בחממה האקולוגית בקיבו& עי� 

ת היא החשש למעבר של מתכות כבדות ויסודו, בעיה נוספת שלה נדרשת התייחסות בניסוי

 מעבר של יסודות אי�מתו( מחקרי� רבי� שנערכו בעבר הוכח כי . רדיואקטיביי� לגידול החקלאי

ג� במחקר הנוכחי נשלחו הצמחי� לבדיקת , למרות זאתא( , מסוכני� אלו לגידולי�

מתחת לס* הגילוי של המכשירי� ומכא� שה� מדדי� אלו נמצאו . כבדותמתכות רדיונוקלידי� ו

    .נמוכי� בהרבה מהתקנות החקלאיות המורשות

  .   במצע אפר פח�גידול ת נערכו ניסיונובו טר�טרגו� שהצמח הבוח� שנבחר הנו , בהתא� לכ(

אחת המטרות המרכזיות במחקר הייתה למצוא שימוש למצע ריפודית בו לא נעשה שימוש עד 

, ריפודית35%ול שהיה בו הטיפ. את החלק העיקרי של אפר הפח� המתכתיוהוא מהווה , היו�

 המסה יבעלהתקבלו צמחי� טיפול זה נמצא כי ב. ומפוסט ענה על צור( זהק 30% �ו מצעית35%
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משמעות . נמצא כי הצמיחה בו הייתה המהירה ביותר, יתר על כ�.  הטיפולי�כלהגדולה מבי� 

 ולכ( יש חשיבות כלכלית הסופיה של התוצר החקלאי  כי טיפול זה מאפשר הקדמ,הדבר היא

  .    כ( יוכל המגדל לגדל יותר מחזורי גידול על אותו שטח גידול.)קיצור מש( הגידול (הגבוה

יש חשיבות ש מכא�ו, לתוצאות המחקר עשויה להיות משמעות כלכלית וחקלאית רבה, ולבסו*

    .אי�ניסויי המש( נוספי� אשר יחדדו את הממצלביצוע  רבה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  הניסוי בעיצומו                                                     יחילת הניסות                        
  

ומתו( כ( בשימוש בפסולת לצרכי� , אני רואה חשיבות רבה בשמירה על כדור האר&, באופ� אישי

השימוש באפר הפח� מהווה דוגמא טובה . נוספי� ותועלת האד� ולטובת המערכת האקולוגית

  .לניצול יעיל של פסולת

  

אשר יחזקו את , חזור על הניסוי ע� צמחי� נוספי� ולערו( ניסויי המש(בעתיד הייתי ממליצה ל

כמו כ� ייתכ� וכדאי היה לערו( מחקרי� דומי� בסדרי גודל של מגדלי� . תוצאות המחקר

 הלכה �כ( שנית� יהיה לבחו� את מידת ישימות  המצע והרכבו בשטח ,  מסחריי�קלאיי�ח

  .מוש באפר הפח� כמצע גידולובנוס* יביאו להעלאת המודעות לשי, למעשה

 


