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 מבוא

 1800עד  990קוב לדונם לשנה )שווה ערך ל  1000עד  600בתנאי הארץ עומדת על  צריכת המים בגידול הדרים

שקל לקוב(. מנת המים משתנה בין אזורי הגידול השונים ותלויה  1.8מבוסס על עלויות מים של  ;לדונם לעונה ₪

מעלות  25%בתנאי הנידוף, כמויות הגשמים, איכות המים והזן. בממוצע, רכיב המים בגידול הדרים מהווה 

הוצאות יצור של הפרדס וזאת בהנחה שהחקלאי אינו נדרש לחרוג ממכסות המים העומדות לרשותו )חריגה 

הכוללת תשלום קנסות על המים שנצרכו מעבר להקצאה העומדת לרשות המגדל(. לפיכך, כל חיסכון בהוצאות 

 המים מהווה חיסכון משמעותי מבחינת המגדל. 

 

רי של צמחי יבשה בכלל וצמחי חקלאות בפרט, ולכן כל צמחי היבשה פיתחו מעטפת מים הם הגורם המגביל העיק

מהאטמוספרה התפתחו בכל צמחי  2COחיצונית אטומה שנועדה למנוע איבוד מים. אולם כדי לאפשר קליטת 

לפוטוסינתזה. פתחים אלה קרויים פיוניות והם בנויים משני תאי שמירה  2COהיבשה פתחים המאפשרים כניסת 

(Guard cells  לתאי השמירה יש יכולת תנועה שגורמת לפתיחה וסגירה של הפיוניות. קליטת .)2CO  לצורך

. (Taiz and Zeiger 1998)פיוניתי אל האוויר -קיבוע פחמן מחייבת פתיחה של הפיוניות, וחשיפת החלל התת

, כמו בלילה למשל, הפיוניות נסגרות כדי למנוע איבוד מים.  פועל יוצא 2COכשאין פוטוסינתזה ואין צורך בקליטת 

פיוניתי אל -מהחללים הבינתאיים במזופיל, דרך החלל התת של פתיחת הפיוניות הוא איבוד מים )דיות(

( הנקלטים על ידי העץ מתאדים לאטמוספרה דרך הפיוניות כשהן 95% -האטמוספרה.  רוב המים )למעלה מ

( משמש לצורך קיבוע פחמן וצימוח. יחס זה מכונה יעילות ניצול מים  5% -נפתחות, ורק חלק קטן )פחות מ

(water use efficiency - WUE )(Taiz and Zeiger 1998) הפיוניות אם כן, הן "ברז" המים העיקרי של .

הצמח. ההכרח בפתיחתן גורם לבזבוז מים )הרבה מעבר לדרוש לצורך הולכת מינרלים מהשורש לנוף, או לקירור 

הנוף(, והוא הסיבה העיקרית ליעילות הנמוכה של ניצול המים. מאחר שהמים הם הגורם המגביל העיקרי 

יטה במפתח הפיוניות.  בחקלאות, מושקע מאמץ רב בחיפוש דרכים להגברת יעילות ניצול המים על ידי של

משמעותית. לעומת זאת,  מחקרים רבים הופנו להגברת קצב קיבוע הפחמן אולם למיטב ידיעתנו ללא פריצת דרך

 ABAיש דיווח על הצלחה חלקית בהפחתת נידוף המים על ידי שליטה במפתח הפיוניות בעזרת ייצור מוגבר של 

שעיקרן עיכוב  ABAופעות לוואי לא רצויות של ההורמון  אולם עם ת –הורמון עקה הגורם לסגירת פיוניות  –

.  האתגר הגדול הוא להגביר את יעילות ניצול המים על ידי הפחתה בנידוף (Thompson et al., 2007)צימוח 

 המים ללא פגיעה בצימוח וביבול.

 

לכניסת מים  ברמה המכאנית, הפיוניות נפתחות בתגובה לעליה בריכוז המומסים בתוך תאי השמירה שגורם

. סגירת הפיונית (Taiz and Zeiger 1998)ולעליה בטורגור של תאי השמירה, להתנפחותם ולפתיחת הפיונית 

מתרחשת בתהליך הפוך של יציאת מומסים ומים מתאי השמירה, ירידת נפח תאי השמירה וסגירת הפיונית. 

מאחר שצמחים תלויים בזמינות המים, ומפני שהפיוניות הן השולטות באיבוד המים, התפתחו במהלך האבולוציה 

ניות, אולם כולם פועלים דרך אותו מנגנון מכני של שינוי ריכוז מנגנונים מורכבים של בקרה על מפתח הפיו

המומסים בתאי השמירה הגורם לפתיחה וסגירה של הפיוניות. המנגנונים השולטים על שינוי ריכוז המומסים 

, טמפ', 2COבתאי השמירה מגיבים לגורמים סביבתיים ואנדוגניים הכוללים אורכי גל ועוצמות אור, לחות, ריכוז 

.  ההיגיון האבולוציוני העומד בבסיס התגובה של (Assmann 1993; Schroeder et al., 2001)יונים והורמונים 

הפיוניות הוא להיפתח כשתנאי הסביבה והמצב הפיסיולוגי מאפשרים קיבוע פחמן, ולהסגר כשקיבוע הפחמן אינו 

 רוש או אינו יעיל, במטרה לחסוך במים.  ד

 

לכאורה, בתנאים אופטימאליים )שפע אור ושפע מים(, הפיוניות יכולות להיפתח בתחילת היום ולהסגר בערבו. 

אולם ברור היום שמפתח הפיוניות הוא דינמי ומשתנה לא רק במהלך היום, אלא גם במרווחי זמן קצרים )שעות 

. כלומר מפתח הפיוניות )המכונה גם מוליכות הפיוניות( משתנה מספר (Lawson et al., 2010)ואף דקות( 
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פעמים במהלך היום בתגובה לשינויים בגורמים סביבתיים ואנדוגניים, כמו למשל עצמת האור, רמת 

סוכרים שנוצרים בפוטוסינתזה לאברי המבלע הפוטוסינתזה, קצב הטרנספירציה והיכולת לאגור או לשנע את ה

(Lawson et al., 2010) המנגנונים הדינמיים של הפיוניות התפתחו במהלך האבולוציה כדי למנוע איבוד מים .

ציה הייתה לטובת הגברת ולהגביר את יעילות ניצול המים. אולם במהלך התירבות של צמחי חקלאות עיקר הסלק

היבול תוך הזנחה של המנגנונים שנועדו למנוע איבוד מיותר של מים ועל כן מניחים שיעילות ניצול המים של צמחי 

 . (Richards 2000; Yoo et al., 2009)חקלאות נמוכה אף יותר מזו של מיני הבר וניתנת לשיפור 

 

לפני כמאה שנה, בתחילת המחקר על המנגנונים הגורמים לפתיחת פיוניות, הניחו שסוכרים דוגמת סוכרוז 

רה בזמן הזריחה( הם האוסמוליטים העיקריים שגורמים לעליית הטורגור )שמקורם בפרוק עמילן בתאי השמי

.  היפותזה הזו תוקנה לפני כחמישים שנה עם הגילוי (Lloyd 1908)בתאי השמירה ולפתיחת הפיוניות בבוקר 

 ,.Pandey et al)שיוני אשלגן יחד עם יוני כלור ומאלאט הם האוסמוליטים העיקריים שגורמים לפתיחת הפיוניות 

2007; Roelfsema and Hedrich 2005; Schroeder et al., 2001) אולם בנוסף ליונים אלה ממשיכים לטעון  .

שהצטברות סוכרוז שמקורו בפרוק עמילן או בפוטוסינתזה בתאי השמירה, ו/או סוכרוז שמגיע מתאי המזופיל, 

 Gotow et al., 1988; Poffenroth et)תורמים גם הם לאוסמולריות של תאי השמירה ולפתיחה של הפיוניות 

al., 1992; Talbott and Zeiger 1993, 1996; Tallman and Zeiger 1988) ההיפותזה העכשווית טוענת  .

שיונים שונים שבמרכזם יוני אשלגן פותחים את הפיוניות בבוקר ומוחלפים במהלך היום על ידי סוכרוז ששומר את 

 Amodeo et al., 1996; Lawson 2009; Schroeder et al., 2001; Talbott and Zeiger)הפיוניות פתוחות 

. היפותזה זו המניחה שסוכרוז תורם לפתיחת פיוניות ומחליף את יוני האשלגן במהלך היום, מבוססת על (1998

 , תוך(Amodeo et al., 1996) מדידות קורלטיביות בלבד בין ריכוז הסוכרוז בתאי השמירה ומפתח הפיוניות

כמעט לא . (Lu et al., 1995)התעלמות מתוצאות ניסויים שאינם תומכים ואף עומדים בסתירה לקורלציה זו 

פיוניות, למעט פרסום אחד שבו כן נבדקה  נערכו ניסויים כדי לבדוק באופן ישיר השפעת סוכרים על מפתח

. אולם ממצא זה (Lee and Bowling 1992)פיוניות  סוגריםההשפעה של סוכרוז וסוכרים נוספים ונמצא שהם 

נדחק לדיון של המאמר ללא ניסיון לבחון מחדש את ההיפותזה, ככל הנראה בגלל הדומיננטיות של הדעה הרווחת 

 בכלל וסוכרוז בפרט פותחים פיוניות.   שסוכרים

 

מיוצר בעיקר בתאי המזופיל של הרבה מיני צמחים )כולל צמחי  –דו סוכר המורכב מגלוקוז ופרוקטוז  –סוכרוז 

הדר( ומשם הוא מובל במערכת השיפה לכל חלקי הצמח.  בהרבה מיני צמחים הסוכרוז המיוצר בתאי השיפה 

.  (Rennie and Turgeon 2009)קודם שהוא מוטען לצינורות השיפה  – החלל הבין תאי -יוצא לאפופלסט 

 ,.2mM (Kang et alעולה במהלך היום עד לריכוז של  כתוצאה מכך, ריכוז הסוכרוז באפופלסט של העלה 

.  חלק מהסוכרוז המצוי באפופלסט נסחף עם זרם המים לכיוון הפיוניות ובעוד שהמים מתאדים (2007

 mM  (Ewert et al., 2000; Kang et 150 -לאטמוספרה, ריכוז הסוכרוז ליד תאי השמירה עולה ועשוי להגיע ל

al., 2007; Lu et al., 1997; Lu et al., 1995; Outlaw and De Vlieghere-He 2001) החוקרים שהראו .

שריכוז הסוכרוז ליד תאי השמירה עולה במהלך היום מציעים שהצטברות סוכרוז ליד הפיוניות מהווה סיגנל 

לסגירתן. כלומר, כשיצור סוכרוז בתאי המזופיל עולה על יכולת ההטענה וההולכה של הסוכרוז בשיפה,  אוסמוטי

חלק גדול יותר שלו נשטף עם זרם הטרנספירציה לכיוון הפיוניות ומהווה סיגנל אוסמוטי חוץ תאי שגורם לסגירה 

ים אותם ליעילות הטרנסלוקציה חלקית של הפיוניות, ובכך מקטין את הטרנספירציה ואת הפוטוסינתזה ומתא

.  בדרך זו לדבריהם, הסוכרוז החוץ פיונייתי מהווה (Kang et al., 2007; Outlaw 2003))שינוע( של הסוכר 

שהסוכרוז  רונההניחו עד לאחגורם מתאם בין רמת הפוטוסינתזה ובין הטרנספירציה. על אף זאת, רוב החוקרים 

 .(Lawson 2009; Ritte et al., 1999; Tallman and Zeiger 1988)נכנס לתאי השמירה ותורם גם לפתיחתם 

 

סוכרוז יכול להתפרק באפופלסט על ידי אינברטזות חוץ תאיות, או על ידי  .מטבוליזם של סוכרוז מתחיל עם פירוקו

אינברטאזות תוך תאיות, לגלוקוז ופרוקטוז, או על ידי סוכרוז סינטאז תוך תאי )שבניגוד לשמו עיקר תפקידו 
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הקסוזות( גלוקוז . החד סוכרים )(Dennis and Blakeley 2000)גלוקוז -UDP -לפרוקטוז ו בפרוק סוכרוז( 

קטוז המתקבלים מחיתוך הסוכרוז חייבים לעבור זירחון על ידי אנזימים מזרחני סוכרים. בצמחים ידועות רק ופרו

( ופרוקטוקינאז Hexokinase - HXKשתי קבוצות של אנזימים שמזרחנים גלוקוז ופרוקטוז, הקסוקינאז )

(Fructokinase - FRK )(Granot 2007)האנזים  .  HXK  יכול לזרחן גלוקוז ופרוקטוז )עם אפיניות גבוהה בשני

מחקרים רבים  נעשו . (Granot 2007)מזרחן פרוקטוז בלבד  FRKסדרי גודל לגלוקוז מלפרוקטוז( ואילו האנזים 

, ומלבד תפקידו הקטליטי כמזרחן הקסוזות הוא פועל כחיישן של סוכרים ומבקר למשל את HXKעל האנזים 

אולם אף לא אחד מהמחקרים בדק אפשרות שהקסוקינאז   .(Rolland et al., 2006)תהליך הפוטוסינתזה 

  פיוניות. סגירתמשפיע על 

 

השנים האחרונות בצמחי עגבניה וארבידופסיס מצאנו שסוכרים סוגרים פיוניות  10 -מחקר שנערך במעבדתנו בב

כדי לבדוק את התפקיד של הקסוקינאז .  (Kelly et al., 2012; Kelly et al., 2013)דרך האנזים הקסוקינאז 

 KSTעל ידי הפרומוטור של עגבניה וארבידופסיס ביטאנו הקסוקינאז באופן ספציפי בפיוניות באופן ישיר בפיוניות 

מים הפחות  יאידוהפיוניות ומפחית את מפתח מצאנו שהקסוקינאז בפיוניות מקטין את  . שמקורו בתפוח אדמה

, בפיוניות בלבד לא פגע כלל בצימוח ובפוטוסינתזה HXKביטוי  .(Kelly et al., 2013) במהלך היום 20% -כב

  . צימוח מוגבראף במספר קוים בלתי תלויים ניכר ו

 

 המחקר מטרות

להפחית את כמות המים הנדרשים להשקיית הדרים על ידי יישום טכנולוגיה להפחתת אידוי המים מטרת המחקר 

 דרך הפיוניות, ללא פגיעה בפוטוסינתזה או ביבול. 

 המטרות הספציפיות של המחקר הן:

 ( בלתי תלויים של צמחי הדר שמבטאים הקסוקינאז באופן בלעדי בפיוניות.10-20. יצירת מספר קוים )1

 .. השוואת רמות הביטוי של הקסוקינאז בקוים השונים ואיתור קוים בעלי רמות ביטוי נמוכות, בינוניות וגבוהות2

 ות פיוניות ופוטוסינתזה של הקוים השונים.. אנליזה ראשונית של מפתח ומוליכ3

 . אנליזת התנהגות הפיוניות של הקוים השונים בתגובה לסוכרים.4

 . ריבוי וגטטיבי של הקוים השונים.5

 מים של הקוים, בתנאי השקיה רגילים ובהשקיה מופחתת. ניצול. בדיקת טרנספירציה, פוטוסינתזה ויעילות 6

שנים ועל כן  3-. שתילה של הצמחים הבולטים במטרה להגיע ליבול )הגעה ליבול בהדרים אורכת למעלה מ7

 תחרוג מגבולות הזמן של תכנית זו(. 

 

 המחקר ותוצאות הניסויים עיקרי פירוט

 (. 6תכנית המחקר הושלמה כמעט במלואה למעט ניסוי בהשקיה מופחתת )החלק השני של סעיף 

 כאן בקצרה. לצורך הבהירות, התוצאות מובאות, אולם ופורסמו במאמר הקודמים ותדווחו בדוחהמחקר תוצאות 

 

 הקסוקינאז באופן בלעדי בפיוניות ומצאנו שצמחים אלה מאדים פחות מים. מבטאיםצמחי הדר היצרנו 

 Kelly et) עגבניותמפתח הפיוניות של הצמחים נבדק על ידי מטבעים עם דבק היפקוסי, כפי שנעשה בעבודה עם 

al., 2013)טובה לצורך בדיקת מפתח הפיוניות,  .  לצערנו, המטבעים המתקבלים בהדרים אינם באיכות מספיק

חשוב יותר לבדוק האם לביטוי של הקסוקינאז אולם  יכלנו לבצע בדיקות של תגובת הפיוניות לסוכרים.ולכן לא 

בעזרת , ולכן בדקנו באופן ישיר מוליכות פיוניות ות על טרנספירציה ופוטוסינטזהבפיוניות יש השפעות פיסיולוגי

LI-COR -  .מכשיר למדידת פוטוסינטזה וחילופי גזים    
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הרכבה על גבי כנות כדי שנוכל לבצע בדיקות אלה באופן סטטיסטי הרבנו את הצמחים בצורה וגטטיבית על ידי 

(.  חשוב להדגיש שריבוי וגטטיבי של הדרים על ידי הרכבה הוא תהליך שלוקח זמן 5)מטרה מספר  לא טרנסגניות

 עד שההרכבה נקלטת ופורצת.

 

 10  -ן והרכבות ראש.  שתי שיטות ההרכבה הצליחו וקיבלנו למעלה מכבות נעשו בשתי שיטות, הרכבות עיההר

 מכל אחד מהקוים הטרנסגניים.  צמחים 

 

ללא שום ירידה בפוטוסינטזה, ובהתאם היתה שני הקוים הראו ירידה בקצב הטרנספירציה ומוליכות הפיוניות, 

השינויים היו  GCHXK1מובהקים, בקו  השינויים לא היו GCHXK5אולם בעוד שבקו   לות ניצול המים.עליה ביעי

 מובהקים.  

 

הוא ברמה אופטימלית יותר שמאפשרת התנהגות פיוניות יעילה  GCHXK5בקו  HXKביטוי שאנחנו מניחים 

 יותר.

 

משהיו בידינו למעלה מעשרה צמחים מכל קו מורכבים על גבי כנות, כמו גם צמחי ביקורת מורכבים על כנות, יכולנו לערוך 

באופן רציף קצב הטרנספירציה ליחידת שטח עלה  את מדדנו . בניסויים אלהניסויי טרנספירציה על גבי ליזימטרים

שת לנירמול( ואת וחישבנו את הטרנספירציה היחסית )יחסית לנידוף מיריעת בד בגודל קבוע שמשמ במהלך כל היום

 ספת המשקל )ביומסה( מנורמלת ליחידת שטח עלה.תו

מנדף  GCHXK5נמוך באופן מובהק מזה של צמחי הביקורת אולם גם קו  GCHXK1בניסויים אלה מצאנו שהנידוף מקו 

 (.A1פחות מים באמצע היום )איור 

בשני הקוים קצב הצימוח היה גבוה יותר באופן 

מובהק מצמחי הביקורת, כלומר תוספת המשקל 

 (.C1ליחידת שטח עלה היתה גדולה יותר )איור 

 

הצימוח המהיר יותר בא לידי ביטוי גם בקוטר  קצב

 (.2)איור  GCHXK1הגזע באופן מובהק בקו 

 

 

 

 

מדידת קצב הטרנספירציה באופן רציף במהלך היום וקצב הצימוח  : 1איור 

A–קצב הטרנספירציה ליחידת שטח עלה

B–טרנספירציה כוללת יחסית לנידוף מיריעת בד

C  - תוספת משקל ליחידת שטח עלה

0.01שינוי מובהק ברמת מובהקות של    
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של עלים בדיקה בתנאי תאורה שונים ובלחות שונה פיתחנו מערכת  כדי לעקוב אחרי קצב הטרנספירציה בצורה מדויקת

 בתא גידול.שהושמו בתנאים מבוקרים של תאורה ולחות מושרשים 

כלי סגור עם לחות תוך בפרלייט ב את הפטוטרת "ותוקעים"השרשת העלים אורכת מספר חודשים.  קוטפים עלים בוגרים 

.  העלים המושרשים 3A,Bגבוהה למשך כמה חודשים.  רוב העלים מפתחים מערכת שורשים כפי שרואים באיור 

(.  המבחנות 3Dה של מים שנאטמת על ידי פרפילם )איור מועברים אחר כך למבחנות שמכילות פרלייט עם כמות מדוד

מושמות בתוך תא הגידול ומשקל כל מבחנה נמדד כל מספר דקות במהלך ימים שלמים. בדרך זו אפשר לחשב את קצב 

 ולכן החישובים מדוייקים מאוד.שטח העלה של העלים הבוגרים אינו משתנה   .(4)איור  נידוף המים ליחידת שטח עלה

התוצאות מראות שזו מערכת מדויקת ביותר שמאפשרת לעקוב אחרי קצב הנידוף בקוים השונים בתנאי סביבה )תאורה, 

היה נמוך באופן משמעותי בתנאי התאורה האופטימליים של צמחי הדר  GCHXKקצב נידוף המים הצמחי לחות( שונים. 

 .s2mol/m 600בסביבות 

 

פרחו בשנה השלישית בעוד  GCHXKבמהלך המעקב אחרי הצמחים.  האחת, צמחי שתי תופעות חיוביות נוספות בלטו 

שמשפיע על הפריחה היה גבוה יותר באחד הקוים. תופעה שניה  FTשצמחי הביקורת טרם פרחו, ובהתאם הביטוי של 

 שנצפתה אולם טרם תועדה היתה עמידות של העלים לקור. 
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צילום של הצמחים המורכבים ומדידת קוטר הגזע: 2איור 

A–מורכבים על גבי כנות , צילום הצמחיםWT

B–קוטר הגזע מעל ההרכבה

0.01שינוי מובהק ברמת מובהקות של    
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 דיון

מאיץ סגירה של  HXKזו העבודה הראשונה שבה אנחנו מראים שהגן תוצאות המחקר בשלב זה נראות מעודדות מאוד. 

בהתאם אנחנו חושבים שיש מקום להחדיר את הגן לזנים מסחריים דוגמת הפיוניות גם בעצים, ומוביל לחיסכון במים.  

מציה לכל זן בנפרד, אולם לדעתנו זה קושי טכני שניתן הזן אור. כמובן שיש צורך בפיתוח והתאמה של מערכת הטרנספור

 .הגם שהוא מחייב הקצאת משאבים ,להתגבר עליו

A B C

D E

GCHXK1WT

בעזרת עלים מושרשים הטרנזפירציהבדיקת קצב : 3איור 

A– עלהWT מושרש

B– מושרש של קו עלהGCHXK1
C ,D–עלה שהושרש והועבר למבחנה

E–עלים מושרשים במבחנות בתוך התא המבוקר
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הירידה בטרנספירציה על ידי הקטנת מפתח הפיוניות התרחשה ללא פגיעה בפוטוסינטזה, מפני שסגירת הפיוניות על ידי הקסוקינאז 

על יכולת השינוע והשימוש בסוכרים. כלומר האנזים הקסוקינאז כשלעצמו מתרחשת רק כשרמת הפוטוסינטזה )וייצור הסוכרים( עולה 

ומר שביטוי הקסוקינאז לאינו סוגר פיוניות. הוא עושה זאת רק בתגובה לרמת סוכרים גבוהה ועל כן אין פגיעה בפוטוסינטזה. ניתן 

 באופן שמונע איבוד מיותר של מים. ר בפיונית בתגובה להצטברות סוכסוכר ומאיץ את סגירתן לבפיוניות מגביר את רגישות הפיוניות 

מעבר לעליה ביעילות ניצול המים, הביטוי של הקסויקנאז בפיוניות גרם לעליה בקצב הצימוח ובביומסה. להערכתנו )בהסתמך על 

לפלואם  הסוכריםתוצאות שלנו במינים נוספים( הירידה בטרנספירצה תורמת לעליה בפוטנציאל )ובכמות( המיים בצמח. הטענת 

התלוי בכמות המים בצמח. השיפור במאזן המים בצמח מסייע  PRESSURE FLOWהולכתם לאברי המבלע נעשית במנגנון המכונה ו

 לדעתנו בהולכת הסוכרים ולכן מגביר את הצימוח. 

 

יה זו שום משמעות הירידה בטרנספירציה גורמת לעליה קטנה בטמפרטורת העלה )עד חצי מעלה(. בצמחי הדרים אוהבי חום אין לעל

שלילית, ואף במיני צמחים נוספים לא זיהינו שום השפעה שלילית גם כשהצמחים גודלו בחממה בקיץ הישראלי, כשהטמפרטורות 

 מעלות. 40 -בחממה טיפסו כמעט ל

 

  המדעיים הפרסומים של רשימה

  :מחקר זה הוצג בפוסטר בכינוס ביפן

The Third International Symposium On Citrus Biotechnology, Shizuoka, Japan, Nov. 2014 
 

Expression of hexokinase in citrus’ guard cells controls stomatal aperture and reduces 

transpiration  
Nitsan Lugassi, Gilor Kelly, Yelena Fidel, Yossi Yaniv,  Ziv Attia, Menachem Moshelion, Asher Levi, 
Victor Alchanatis, Eran Raveh, Nir Carmi, David Granot 
 

 כמו כן המחקר הוצג על ידי ניצן לוגסי שמוביל את המחקר הזה בכינוס גורדון בשוייץ:

2016 GRC - Salt & Water Stress in Plants Les Diablerets, 

Switzerland 

 Poster 

 
 :מושהתפרס יםמאמר

 
Lugassi, N., Kelly, G., Fidel, L., Yaniv, Y., Attia, Z., Levi, A., Alchanatis, V., Moshelion, 

M., Raveh, E., Carmi, N., and Granot, D. (2015). Expression of Arabidopsis hexokinase in 

citrus guard cells controls stomatal aperture and reduces transpiration. Frontiers in Plant 

Science 6. 

 

Kelly, G., Lugassi, N., Belausov, E., Wolf, D., Khamaisi, B., Brandsma, D., Kottapalli, 

J., Fidel, L., Ben-Zvi, B., Egbaria, A., Acheampong, A. K., Zheng, C., Or, E., Distelfeld, 

A., David-Schwartz, R., Carmi, N. and Granot, D. (2017). The Solanum tuberosum KST1 

partial promoter as a tool for guard cell expression in multiple plant species. J Exp Bot. (in 

press) 

 
 ביבליוגרפיה

Amodeo, G., Talbott, L. D. and Zeiger, E. (1996). Use of potassium and sucrose by onion guard 

cells during a daily cycle of osmoregulation. Plant and Cell Physiology 37, 575-579. 

Assmann, S. M. (1993). Signal transduction in guard cells. Annu Rev Cell Biol 9, 345-375. 

Dennis, D. T. and Blakeley, S. D. (2000). Carbohydrate Metabolism. In Biochemistry and 

Molecular Biology of Plants. Edited by Buchanan, B.B., Gruissem, W. and Jones, R.L. 

pp. 676–728. American Society of Plant Physiologists, Rockville, MD, USA. 

Ewert, M., Outlaw, W., Zhang, S., Aghoram, K. and Riddle, K. (2000). Accumulation of an 

apoplastic solute in the guard-cell wall is sufficient to exert a significant effect on 

transpiration in Vicia faba leaflets. Plant Cell and Environment 23, 195-203. 



9 

 

Gotow, K., Taylor, S. and Zeiger, E. (1988). Photosynthetic carbon fixation in guard cell 

protoplasts of Vicia faba L. : evidence from radiolabel experiments. Plant Physiol 86, 700-

705. 

Granot, D. (2007). Role of tomato hexose kinases. Functional Plant Biology 34, 564-570. 

Kang, Y., Outlaw, W. H., Jr., Andersen, P. C. and Fiore, G. B. (2007). Guard-cell apoplastic 

sucrose concentration - a link between leaf photosynthesis and stomatal aperture size in 

the apoplastic phloem loader Vicia faba L. Plant Cell Environ 30, 551-558. 

Kelly, G., David-Schwartz, R., Sade, N., Moshelion, M., Levi, A., Alchanatis, V. and Granot, 

D. (2012). The pitfalls of transgenic selection and new roles of AtHXK1: a high level of 

AtHXK1 expression uncouples hexokinase1-dependent sugar signaling from exogenous 

sugar. Plant Physiol 159, 47-51. 

Kelly, G., Moshelion, M., David-Schwartz, R., Halperin, O., Wallach, R., Attia, Z., Belausov, 

E. and Granot, D. (2013). Hexokinase mediates stomatal closure. Plant J 75, 977-988. 

Lawson, T. (2009). Guard cell photosynthesis and stomatal function. New Phytol 181, 13-34. 

Lawson, T., Caemmerer, S. v. and Baroli, I. (2010). Photosynthesis and stomatal behaviour. In 

Progress in Botany. Edited by Lüttge, U., Beyschlag, W., Büdel, B. and Francis, D. pp. 

265-304. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 

Lee, J. and Bowling, D. J. F. (1992). Effect of the mesophyll on stomatal opening in Commelina 

communis. Journal of Experimental Botany 43, 951-957. 

Lloyd, F. E. (1908). The physiology of stomata. Carnegie Inst Washington Year Book 82, 1-

142. 

Lu, P., Outlaw Jr, W. H., Smith, B. G. and Freed, G. A. (1997). A new mechanism for the 

regulation of stomatal aperture size in intact leaves. Accumulation of mesophyll-derived 

sucrose in the guard-cell wall of Vicia faba. Plant Physiol 114, 109-118. 

Lu, P., Zhang, S. Q., Outlaw, W. H., Jr. and Riddle, K. A. (1995). Sucrose: a solute that 

accumulates in the guard-cell apoplast and guard-cell symplast of open stomata. FEBS 

Lett 362, 180-184. 

Outlaw, W. H. (2003). Integration of cellular and physiological functions of guard cells. 

Critical Reviews in Plant Sciences 22, 503-529. 

Outlaw, W. H., Jr. and De Vlieghere-He, X. (2001). Transpiration rate. An important factor 

controlling the sucrose content of the guard cell apoplast of broad bean. Plant Physiol 126, 

1716-1724. 

Pandey, S., Zhang, W. and Assmann, S. M. (2007). Roles of ion channels and transporters in 

guard cell signal transduction. FEBS Lett 581, 2325-2336. 

Poffenroth, M., Green, D. B. and Tallman, G. (1992). Sugar concentrations in guard cells of 

Vicia faba Illuminated with red or blue light : analysis by high performance liquid 

chromatography. Plant Physiol 98, 1460-1471. 

Rennie, E. A. and Turgeon, R. (2009). A comprehensive picture of phloem loading strategies. 

Proc Natl Acad Sci U S A 106, 14162-14167. 

Richards, R. A. (2000). Selectable traits to increase crop photosynthesis and yield of grain 

crops. Journal of Experimental Botany 51, 447-458. 

Ritte, G., Rosenfeld, J., Rohrig, K. and Raschke, K. (1999). Rates of sugar uptake by guard cell 

protoplasts of pisum sativum L. Related To the solute requirement for stomatal opening. 

Plant Physiol 121, 647-656. 

Roelfsema, M. R. and Hedrich, R. (2005). In the light of stomatal opening: new insights into 

'the Watergate'. New Phytol 167, 665-691. 

Rolland, F., Baena-Gonzalez, E. and Sheen, J. (2006). Sugar sensing and signaling in plants: 

conserved and novel mechanisms. Annu Rev Plant Biol 57, 675-709. 

Schroeder, J. I., Allen, G. J., Hugouvieux, V., Kwak, J. M. and Waner, D. (2001). Guard Cell 

Signal Transduction. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 52, 

627-658. 



10 

 

Taiz, L. and Zeiger, E. (1998) Plant Physiology (second edition). Sinauer Associates, Inc., 

Sunderland. 

Talbott, L. D. and Zeiger, E. (1993). Sugar and Organic Acid Accumulation in Guard Cells of 

Vicia faba in Response to Red and Blue Light. Plant Physiol 102, 1163-1169. 

Talbott, L. D. and Zeiger, E. (1996). Central roles for potassium and sucrose in guard-cell 

osmoregulation. Plant Physiol 111, 1051-1057. 

Talbott, L. D. and Zeiger, E. (1998). The role of sucrose in guard cell osmoregulation. Journal 

of Experimental Botany 49, 329-337. 

Tallman, G. and Zeiger, E. (1988). Light quality and osmoregulation in Vicia guard cells : 

evidence for Involvement of three metabolic pathways. Plant Physiol 88, 887-895. 

Thompson, A. J., Andrews, J., Mulholland, B. J., McKee, J. M., Hilton, H. W., Horridge, J. S., 

Farquhar, G. D., Smeeton, R. C., Smillie, I. R., Black, C. R. and Taylor, I. B. (2007). 

Overproduction of abscisic Acid in tomato increases transpiration efficiency and root 

hydraulic conductivity and influences leaf expansion. Plant Physiol 143, 1905-1917. 

Yoo, C., Pence, H., Hasegawa, P. and Mickelbart, M. (2009). Regulation of Transpiration to 

Improve Crop Water Use. Critical Reviews In Plant Sciences 28, 410-431. 
 

  



11 

 

 סיכום 

  מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה.

מטרות המחקר הן לבחון את השפעת הקסוקינאז המבוטא תחת פרומוטור ספציפי לפיוניות על התנהגות הפיוניות והצמח השלם 

  הדר.בצמחי 

 .אלו ממטרות המחקר הושגו בעבודת המחקר הנכחית

 צמחיםהבפיוניות בלבד והתחלנו לאפיין את  HXKיצרנו צמחי הדר המבטאים 

  עיקרי והתוצאות.

גורם  HXK. בנוסף הביטוי של ומגביר קצב צימוח בפיוניות של צמחי ההדר מקטין את הטרנספירציה HXKביטוי 

 להקדמת פריחה, וככל הנראה לעמידות לקור.

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

 נראות מבטיחות לאפשרות יישומו בהדרים.  התוצאות שהתקבלו הושגו רוב מטרות המחקר

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

 לבדיקת השפעת הגן על מועד הפריחה.  ניסויים 

 הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: 

                                 ביפן ופורסמו במאמרבפוסטר בכינוס  והוצג חלק מהתוצאות – פרסומים בכתב

 להגברת יעילות ניצול מים. GCHXK -נרשם פטנט על אפשרות השימוש ב  - פטנטים

 המאמר הוצג בפוסטר בכינוס ביפן. – הרצאות וימי עיון

 פרסום הדוח: אני ממליץ לפרסם את הדוח: )סמן אחת מהאופציות(

 

 דו"ח זה. ניתן לפרסם

 

 


