
צמחים להפחתת זיהום בחניונים תת קרקעיים
מבוא

החיים במרחב העירוני הצפוף מחייבים שימוש בחניונים תת 

פחמן דו חמצני  : עקב פליטה והצטברות מזהמים כגון.קרקעיים

(CO2) , תרכובות אורגניות נדיפות(VOC) ,  חומר חלקיקי

(PM) , תחמוצות החנקן(NOx )  איכות האוויר בחניונים

השפעות שליליות  אלו ומזהמים לריכוז גבוה של גזים . ירודה

פגיעה , כאבי ראש, בחילות, סחרחורות-על גוף האדם 

.בערנות ועוד

;  סים על מערכות אוורור ומפוחיםסהפתרונות הקיימים מבו

רועשות ומסיעות את , זוללות אנרגיה, מערכות אלו יקרות

.  הזיהום מהחניון אל המרחב העירוני

אשר , סגוריםפתרון אפשרי לבעיית איכות האוויר בחללים 

על  מבוסס ,האמריקאיתסוכנות החלל הוצע במחקר של 

2-4מחקרים נוספים. צמחים ומיקרואורגניזמים הקשורים בקרקע

אישרו את היכולת של צמחים לפרק תרכובות אורגניות נדיפות  

.ולהמיר אותן לאנרגיה

האפשרות להשתמש בצמחים כאמצעי  במחקר  זה נבחנה 

(.1איור )אקטיבי לטיהור אוויר בחניונים תת קרקעיים 

תיאור הפתרון המוצע במחקר: 1איור 

מסקנות
2-8יעילים יותר בטווח של פי והחמדוראההסנסיווריה1.

.בטיהור האוויר ליחידת שטח עלווהוהספיטיליוםמהפוטוס

עציצים בינוניים מסוג  1-2-על פי המודל נדרש כיסוי של כ2.

בכדי  ( ר"מ0.4-שטח עלווה של כ)ר "בכל מסנסיווריה

.להגיע להשפעה משמעותית על איכות האוויר

הצמחים ישפיעו על רמת הזיהום ביום בחניון כך שהיא  3.

150%-יפחיתו מ)תישאר כרמת הזיהום בלילה בחניון כיום 

.(לעומת הזיהום באוויר הפתוח125%-לכ

. יש היתכנות למערכתמהתוצאות והמודל נראה כי 

תוצאות
שורדים בתנאי  4, הצמחים שנבדקו11מתוך : ניסוי מקדים

(.וספיטיליוםפוטוס, סנסיווריה, חמדוראה)החניון 

מעריכיתלפונקציה שיערוך תוצאות הניסויים : ניסויים כמותיים

של הצמחים  ( זמן טיהור האוויר)𝜏מציאת קבוע הזמן, דועכת

.(שלושה שטחי עלווה שונים לצמח)השונים 

𝑓 𝑡 = 𝐴0 ∗ 𝑒
−
𝑡
𝜏

כי ככל ששטח העלווה גדול יותר כך 5איור ניתן לראות ב

בנוסף צמח  . הצמחים מטהרים את האוויר מהר יותר

.ביותרמטהר את האוויר בזמן הקצר החמדוראה

מתאר את רמות הזיהום והזמן בה מכונית עוברת  6איור 

ניתן לראות כי בלילה  . ימים בחניון תת קרקעי4במהלך 

.הזיהום נמוך לעומת שעות היום

צמחיםמיני 4כתלות בשטח העלווה עבור (t)קבוע הזמן : 5איור 

החניון  ניסוי תוצאות:6איור 

שיטות וחומרים
תנאי  אתמדמה תא זה .מוצג מערך ניסוי האגזוז2איור ב

מערכת הניטור ושקית מלאת גזי פליטה  , בתוכו הצמח, החניון

.מהרכב

בה  ו, מבוססת ארדואינוה, מערכת הניטורמוצגת 3איור ב

וכן למדידת  , אווירבגזים שונים משתמשים למדידת 

.מרחק ועוצמת קול, לחות, טמפרטורה

-ו, מצד אחד סט החיישנים וצמחים. ניסוי החניוןמוצג4איור ב

.מטר ליד סט חיישנים נוסף2

לחץ כאן כדי 

להוסיף טקסט

טווילי-סימונה שולמן' גב

ש גולדה  "קריית החינוך ע

נס ציונה, מאיר

ענת אורון

מר חן דוידסון

מר צפריר מור

מטרת המחקר
לבחון את היתכנות השימוש בצמחים כאלטרנטיבה לטיהור  

.אוויר בחניונים תת קרקעיים

מבט לעתיד
פיתוח מערכת המבוססת על  לניתן להסתמך על המחקר 

צמחים שתמצא בחניונים התת קרקעיים ותטהר את האוויר  

.בהם

:בנוסף כהמשך מחקר ופיתוח המוצר ניתן

מה גורם להם לספוח כמות  –לחקור את הצמחים המטהרים •

?גדולה של מזהמים לעומת צמחים אחרים

לחקור סוגים נוספים של צמחים ובדיקת טיהור האוויר על  •
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מערכת ניטור: 3איור  תא ניסוי מבוקר  : 2איור 

ניסוי בתנאי שטח: 4איור 

ניתן לבצע הערכה לכמות העלווה שצריך  מתוצאות המחקר 

.שיערוך למודל לינארי–ר בחניון התת קרקעי "לשים בכל מ

ספיטיליוםחמדוראהפוטוססנסיווריה


