فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

کنترل ارزیابی تحمل به تنش اسمزی با استفاده از اسید فولیک در کشت درون شیشهای کنتاکی

فهیمه سادات سجادی ،مینا تقیزاده* و بابک ولیزاده کاجی
گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اراک ،اراک
(تاریخ دریافت ،1397/10/10 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/02/28 :

چکیده
با توجه به نیاز آبی زیاد چمن در مراحل رشد و محدودیت منابع آبیاری ،یافتن راهکاری مناسب برای کاهش نیاز آبی چمنها بهعنوان
گیاهان پوششی مورد استفاده در فضای سبز از اهمیت باالیی برخوردار است .هدف این مطالعه ،بررسی تأثیر  2,4,5-Tبر القای پینه از
ریزنمونه هیپوکتیل ،القای تنش خشکی درون شیشهای با استفاده از پلی اتیلن گلیکول و ارزیابی تحمل به تنش با کاربرد اسید فولیک در
شرایط درون شیشه ای در چمن کنتاکی بلوگرس بود .این پژوهش در قالب چهار آزمایش طراحی شد .درآزمایش اول تأثیر  2,4,5-Tدر
غلظتهای  1 ،0/5و  2میلیگرم در لیتر در ترکیب با دو غلظت صفر و  0/1میلیگرم در لیتر BAبر القای کالوی از ریزنمونه هیپوکتیل
بررسی شد .در آزمایش دوم جهت القای تنش اسمزی در پینهها از غلظتهای صفر -0/016 ،-0/010 ،-0/007 ،-0/005 ،و  -0/02بار
 PEGاستفاده شد .در آزمایش سوم و چهارم ،اسید فولیک با هدف مهار تنش خشکی حاصل از  PEGدر دو مرحله پینه و گیاهان باززا شده
از پینه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمایش اول نشان داد که در غلظت  0/5میلیگرم در لیتر  2,4,5-Tبهتنهایی بیشترین درصد پینهزایی
مشاهده شد .بر اساس نتایج آزمایش دوم مشخص شد که افزایش غلظت  PEGسبب کاهش شاخصهای رشدی در پینه شد بهطوریکه در
غلظت  -0/016و  -0/022بار کمترین میزان صفات اندازه گیری شده پینه مشاهده شد .نتایج آزمایش سوم نشان داد که استفاده از اسید
فولیک در محیطکشت  ،MSدر غلظتهای  0/5و  1میلیگرم در لیتر سبب کاهش ویژگیهای رشدی پینه و افزایش میزان قند محلول شد.
در آزمایش چهارم کاهش صفات اندازهگیری شده گیاهان باززاییشده در  -0/022بار  PEGرا مشاهده شد .بیشترین میزان قند محلول
گیاهان باززایی شده در تیمار  1میلیگرم در لیتر فولیک اسید در در شرایط عدموجود  PEGمشاهده شد .در آزمایش سوم و چهارم اسید
فولیک بر کنترل تنش اسمزی اثری نداشت.
واژههای کلیدی :باززایی ،پلی اتیلن گلیکول ،پینه ،تنش ،قند محلول ،کلروفیل

مقدمه

است مناسب زمینهای ورزشی ،تفریحی ،پارک و کلیه

کنتاکی بلوگرس ( )Poa pratensis L.از خانواده پوآسه ،یکی

چمنزارهایی است که بدون محافظت خاص نگهداری

از اجزای مهم تشکیلدهنده بذور چمنهای مخلوط و مناسب

میشوند .از خصوصیات خوب دیگر آن مقاومت به سرزنی

سایه و خاکهای سبک است .چون قدرت پاخوری آن خوب

مکرر است (قاسمی قهساره و کافی.)1391 ،

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيm-taghizadeh@araku.ac.ir :
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تنشهای گیاهی شامل تنشهای زیستی (آفات و

مولکولی و ساختار شیمیایی متفاوت دارند (

Sebahattin and

فلزات سنگین ،کمبود اکسیژن ،خشکی) است (.)Zhu, 2002

گیاه تأثیر میگذارد .تأثیرات غیرمستقیم ترکیبات هیومیک شامل

خشکسالی و تنش ناشی از آن مهمترین و رایجترین تنش

باالبردن جمعیت میکروبی خاک بهویژه میکروارگانیسمهای

محیطی در جهان و بهویژه در ایران بهعنوان کشوری خشک و

مفید ،بهبود ساختار خاک و افزایش ظرفیت تبادل کاتیون و

نیمهخشک است که هر ساله خسارتهای زیادی به گیاهان

ظرفیت بافری  pHخاک است .بهطور مستقیم ،ترکیبات

وارد کرده و منجر به کاهش رشد و عملکرد گیاهان میگردد

هوموس ممکن است تأثیرات بیوشیمیایی متفاوتی در سطح

( .)Sinaki, 2007شبیهسازی تنش خشکی در شرایط درون

دیواره و غشای سلول یا در سیتوپالسم شامل بهبود فتوسنتز و

شیشهای طی فرآیندهای باززایی راهکار مناسبی برای مطالعه

سرعت تنفس در گیاهان ،سنتز بهتر پروتئین و فعالیت شبه

( Sakthivelu et

هورمون گیاهی داشته باشند ( .)Chen and Aviad, 1990نقش

 .)al., 2008یکی از رایجترین رویکردها برای القای تنش

اسید هیومیک در کشتبافت گیاهان بهعنوان تنظیمکننده رشد

خشکی در شرایط درون شیشهای بهکار بردن عوامل اسمزی با

گیاه بررسی شده است و نشان داده شده است که نقش حیاتی

وزن مولکولی باال مانند پلیاتیلن گلیکول ( )PEGبهعنوان

بهعنوان هورمون رشد برای ازدیاد درون شیشهای گیاهان ایفا

مادهای غیرنافذ و غیرسمی است ( .)Wani et al., 2010در

مینماید (.)Dhanapal and Sathish Sekar, 2013

تأثیرات خشکی بر پاسخهای موفوژنیک است

پژوهشی  Tsagoو همکاران ( )2013برای شبیهسازی تنش

با توجه به اینکه خشکی یک مشکل جهانی بوده و تغییرات

خشکی در کشت درون شیشهای گیاه سورگوم از پلیمر

اخیر اقلیمی جهان جدیت این شرایط را افزایش داده است و با

غیرسمی و محلول در آب  PEGدر پنج سطح صفر،1 ،0/5 ،

توجه به اینکه درحال حاضر ایران و سایر کشورها با مسئله کم

 1/5و  2درصد استفاده نمودند .بررسیهای  Waniو همکاران

آبی مواجهاند و چمنها نیز از دسته گیاهانی هستند که در

( )2010در کشت درون شیشهای دو رقم  PAY 201و

مراحل رشدی خود نیاز آبی باالیی دارند ،یافتن راهکاری

 PR 116برنج تحت تنش خشکی القاشده با ماده  PEGدر

مناسب برای کاهش نیاز آبی چمنها بهعنوان گیاهان پوششی

غلظتهای صفر 1/5 ،1 ،0/5 ،و  2درصد ،دریافتند که توانایی

مورد استفاده در فضای سبز از اهمیت زیادی برخوردار است.

القای پینه و باززایی گیاه با افزایش سطح تنش کاهش مییابد.

با توجه به مزایای کشت درون شیشهای ،این تکنیک بهعنوان

در کشتبافت ارقام سویا ایجاد تنش خشکی با  PEGدر دو

ابزاری کارآمد برای چگونگی پاسخ چمن کنتاکی بلوگرس به

سطح چهار و شش درصد کاهش رشد پینه ،افزایش ماده

تنش خشکی و امکان افزایش تحمل به خشکی با استفاده از

Sakthivelu

ترکیبات آلی در این مطالعه مدنظر قرار خواهد گرفت .بهطور

خشک و کاهش شاخسارهزایی را در پی داشت (
.)et al., 2008

کلی آزمایشهایی که در این مطالعه صورت گرفت با هدف

با توجه به مالحظات زیستمحیطی ،بهتازگی استفاده از

بررسی تأثیر تنظیمکننده شبهاکسینی  2,4,5-Tبر القای پینه از

انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی وکیفی محصوالت زراعی

ریزنمونههای هیپوکتیلی کنتاکی بلوگرس ،ایجاد تنش اسمزی

و باغی رواج یافته است .از جمله اسیدهای آلی میتوان به

درون شیشهای با کاربرد ماده پلیاتیلن گلیکول و ارزیابی تأثیر

ترکیبات هوموسی مواد آلی اشاره کرد که دارای دو نوع اسید

اسید فولیک در شرایط تنش اسمزی درون شیشهای در مرحله

آلی مهم به نامهای اسید هیومیک و اسید فولیک هستند و جز

پینه و باززایی بود.

هیومین هستند و از منابع مختلف نظیر خاک ،هوموس ،لیگنیت
اکسیدشده ،ذغال سنگ و غیره استخراج میشوند و اندازه

مواد و روشها
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Alonso-Herrada et al.,

 1396-1394انجام گرفت .بذور چمن کنتاکی بلوگرس رقم
" )Poa pratensis cv. Barimpala( "Barimpalaمورد استفاده

()1
که در این فرمول  n ،Nو  CIبهترتیب بیانگر تعداد کل

در این پژوهش از شرکت ایران بذر مشهد ،پلیاتیلن گالیکول

ریزنمونه کشتشده ،تعداد ریزنمونهای که پینه تشکیل داده و

با وزن مولکولی  ،6000اسید فولیک با وزن مولوکی 442/4

درصد القای پینه است.

گرم بر مول و  2,4,5,Tبا وزن مولکولی  269/502گرم بر مول
از شرکت سیگما تهیه گردید.

آزمایش دوم :بررسی میزان تحمل پینه چمن کنتاکی
بلوگرس به تنش اسمزی ایجادشده توسط  :PEGمیزان

گندزدایی و شرایط محیطی (شرایط کشت) :بهمنظور

تحمل به تنش اسمزی پینههای انگیزشیافته از حاصل از

ضدعفونی بذور گونه چمن کنتاکی بلوگرس رقم

آزمایش قبل بررسی شد .بدین منظور جهت القای تنش اسمزی

" )Poa pratensis cv. Barimpala( "Barimpalaابتدا بذرها

در شرایط درون شیشهای از ماده  PEGدر غلظتهای صفر،

در الکل  70درصد بهمدت دو دقیقه و سپس وایتکس تجاری

 -0/016 ،-0/010 ،-0/007 ،-0/005و  -0/022بار استفاده

(هیپوکلریت سدیم) دارای  5درصد ماده فعال بهمدت  15دقیقه

شد و صفاتی مانند قطر (با استفاده از خطکش فلزی استاندارد)

غوطهور شده و در ادامه سه بار با آبمقطر استریل شستشو

و وزن پینه (توسط ترازوی دیجیتال) ،میزان رشد ظاهری پینه،

شدند (تقیزاده .)1390 ،بذور مورد نظر بر روی محیطکشت

میزان رشد نسبی ،شاخص تحمل و نشت یونی پینهها پس از

جوانهزنی (محیطکشت جامد دارای هفت گرم در لیتر آگار و

گذشت  30روز از اعمال تنش اسمزی ارزیابی شدند.

بدون هورمون و ساکارز) برای جوانهزنی قرار گرفتند 14 .روز

آزمایش سوم :کاربرد اسید فولیک در شرایط تنش

پس از جوانهزنی بذر ،هیپوکتیلها جدا شده و در محیطکشت

اسمزی بر پینه چمن کنتاکی بلوگرس :در این آزمایش اثر

 MSپایه شامل ساکارز و آگار بههمراه غلظتهای مختلف

اسید فولیک بر افزایش تحمل به تنش اسمزی در پینههای

تنظیمکننده رشدی ،کشت شدند .ریزنمونههای کشتشده در

استفاده شده در آزمایش قبل بررسی شد که بهاین منظور

ادامه بهمنظور ادامه رشد در ژرمیناتور با شرایط تاریکی مطلق،

غلظتهای صفر 1 ،0/5 ،و  2میلیگرم در لیتر اسید فولیک و

دمای  24±1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  40درصد

سه غلظت صفر -0/022 ،و  -0/028بار  PEGمورد استفاده

بهمدت  15روز قرار داده شدند.

قرار گرفتند .سپس ،صفات وزن تر و خشک پینهها ،قطر پینه،

آزمایش اول :القای پینه از ریزنمونه هیپوکتیل چمن

میزان رشد ظاهری پینه ،میزان رشد نسبی ،شاخص تحمل،

کنتاکی بلوگرس در شرایط کشت درون شیشهای :بهمنظور

نشت یونی و میزان قند محلول پینه از روش فنل -اسید

بررسی

تأثیر

تنظیمکننده

2,4,5-T

(2.4.5-

 )trichlorophenoxyacetic acidبر القای و انگیزش پینه از

سولفوریک (جمالی )1392 ،با فرمولهای زیر محاسبه شدند.
محاسبه میزان رشد نسبی (:)Lokhande et al., 2010

ریزنمونه هیپوکتیل کنتاکی بلوگرس از غلظتهای  1 ،0/5و 2

()2

میلیگرم در لیتر این تنظیمکننده بهتنهایی و یا در ترکیب با دو

که در آن  :RGRمیزان نسبی رشد پینه (درصد) :Wi ،وزن

سطح مختلف ( BAصفر و  0/1میلیگرم در لیتر) استفاده

نهایی پینه (گرم)  30روز پس از اعمال تیمار اسید فولیک و

گردید .سپس صفاتی مانند درصد القای پینه ،قطر (توسط

تنش  PEGو  Wjوزن اولیه پینه (گرم) در زمان انتقال به محیط

خطکش فلزی استاندارد) و رشد ظاهری پینه مورد ازریابی

دارای  PEGو اسید فولیک است.

قرار گرفتند.

اندازهگیری نشت یونی (:)Wang and Huang, 2004
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استون  80%در عدمحضور نور ساییده تا کامالً سفید شد .سپس

() 3
که در آن  :EC1هدایت الکتریکی اولیه سلولهای زنده

حجم آن را با استون  80%به  10میلیلیتر رسانده و در دور

(میکروموس بر سانتیمتر) :EC2 ،هدایت الکتریکی سلولهای

 3000 rpmسانترفیوژ شد .سپس میزان کلروفیل با دستگاه

مرده (میکروموس بر سانتیمتر) و  ELنشت یونی است.

اسپکتروفتومتر در طولموجهای  663 ،645و  470نانومتر

AL-Khayri and Al-Baharany,

( Arnon,

از فرمول زیر محاسبه شد( :

بر حسب میلیگرم در گرم بافت برگ محاسبه گردید

:)2004

.)1967

()4
که در آن  :RGR treatmentمیزان نسبی رشد پینه در تیمار

()6

( PEGدرصد) و  PGR controlمیزان رشد نسبی در شاهد
است.
آزمایش چهارم :کاربرد اسید فولیک در شرایط تنش
اسمزی بر گیاهان باززاییشده چمن کنتاکی بلوگرس :در این

()7
()8

کاروتنوئید نیز با دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 470

نانومتر برحسب mg ml -1و با فرمول زیر محاسبه شد:
()9

بخش از آزمایش غلظتهای صفر و  1میلیگرم در لیتر اسید

آنالیز آماری :آزمایش دوم در قالب طرح کامالً تصادفی و

فولیک و صفر و  4درصد ( PEGبراساس نتایج

آزمایش اول ،سوم و چهارم بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

آزمایشهای قبلی) با هدف بررسی تأثیر اسید فولیک بر افزایش

کامالً تصادفی با سه تکرار و پنج مشاهده در هر تکرار انجام

تحمل به تنش اسمزی ایجادشده توسط  PEGدر گیاهان

شد .آنالیز دادههای حاصل از این پژوهش با نرمافزار

باززاییشده از پینه کنتاکی بلوگرس ،مورد استفاده قرار گرفت.

صورت گرفت .آزمون چند دامنهای دانکن ( )DMRTبرای

بدین منظور پینهها جهت باززایی به محیطکشت  MSدارای 1

مقایسه میانگین و تعیین معنیدار بودن تفاوت آماری در

میلیگرم در لیتر  BAانتقال داده شدند .پس از گذشت  45روز

تیمارها در سطح احتمال پنج درصد استفاده گردید .برای رسم

برخی صفات موفولوژیکی شامل وزن تر و خشک گیاهچه،

نمودار از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

SAS

تعداد و ارتفاع شاخساره ،ریشه و گیاهچه ،نسبت طول
شاخساره به ریشه و صفات بیوشیمیایی مانند شاخص تحمل،

نتایج و بحث

میزان آب نسبی ،میزان کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل،

آزمایش اول ،القای پینه :همانطور که در شکل  1مشاهده

کارتنوئید ،میزان قند محلول و نشت یونی گیاهان باززاییشده

میگردد ،در غلظت  0/5میلیگرم بر لیتر  2,4,5-Tو عدمحضور

اندازهگیری و محاسبه گردید .محیط ریشهزایی  ½ MSو بدون

 BAپینهزایی بهتری از نظر درصد پینهزایی مشاهده شد.

تنظیمکننده رشد بود.

غلظتهای بیشتر ( 2و  3میلیگرم در لیتر) سبب کاهش درصد

محاسبه میزان آب نسبی (:)Sun and Hong, 2010

پینهزایی شد .همچنین در تمامی تیمارها ،حضور  BAباعث
کاهش درصد پینهزایی شد .بیشترین درصد پینهزایی (83/33

()5
در فرمول باال  :FWوزن تر گیاه :DW ،وزن خشک گیاهان

درصد) در تیمار  0/5میلیگرم در لیتر  2,4,5-Tبهتنهایی و

باززاییشده و  RWCمیزان آب نسبی است.

کمترین درصد پینهزایی ( 17/99درصد) در تیمار  1میلیگرم

برای اندازهگیری میزان کلروفیل  ،b ،aکل و کارتنوئید از

بر لیتر  2,4,5-Tدر ترکیب با  0/1میلیگرم در لیتر  BAحاصل

روش  )1967( Arnonاستفاده شد0/01 .گرم برگ تازه با کمک

شد که تفاوت معنیداری با غلظتهای  2و 3میلیگرم در لیتر
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در ترکیب با  0/1میلیگرم در لیتر  BAنداشت .براساس نتایج

 2,4,5-Tبهتنهایی و  2میلیگرم در لیتر  2,4,5-Tدر حضور

این آزمایش بهترین تیمار برای القای پینه تیمار  0/5میلیگرم

حاصل شد (شکل .)2

در لیتر  2,4,5-Tشرایط عدمحضور  BAبود (شکل .)1

BA

استفاده از ترکیبات اکسینی بهمنظور القای پینه در گیاهان

در این آزمایش ،قطر و رشد ظاهری پینه تحت تأثیر

مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و نتایج گزارشهای پیشین

غلظتهای  2,4,5-Tو  BAقرار گرفتند .نتایج نشان داد که

نشان میدهد که برای پینهزایی موفق ،بهتر است از ترکیبات

حضور تنظیمکننده سیتوکنینی  BAدر غلظت باالی 2( 2,4,5-T

مختلف اکسینی استفاده گردد .اکسینها برای باالبردن توانایی

میلیگرم در لیتر) سبب بهبود رشد پینه در ریزنمونهها شد.

تشکیل پینه شناخته شدهاند و اغلب جهت انگیزش پینه در

بیشترین قطر بزرگ ( 3/37میلیمتر) ،بیشترین قطر کوچک

کشتبافت گیاه استفاده میشوند ( .)Zong et al., 2010بیشتر

( 2/27میلیمتر) و بیشترین میانگین قطر پینه ( 2/82میلیمتر)

پژوهشهای صورتگرفته تاکنون بر روی القای پینه از

در غلظت  2میلیگرم در لیتر  2,4,5-Tدر ترکیب با 0/1

ریزنمونههای مختلف چمن مربوط به کاربرد ترکیبات ،2,4-D

میلیگرم در لیتر  BAبهدست آمد .کمترین قطر بزرگ (1/56

نفتالین استیک اسید ،ایندول بوتیریک اسید 2,4,5-T ،و دایکامبا

میلیمتر) و کمترین میانگین قطر پینه ( 1/52میلیمتر) در تیمار

است ( 2,4,5-T .)Ziauddin and Kasha, 1990بهمیزان بسیار

 0/5میلیگرم در لیتر  2,4,5-Tدر ترکیب با  0/1میلیگرم در

کم در کشتبافت گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است.

لیتر  BAو کمترین قطر کوچک ( 1/44میلیمتر) در ترکیب

اکسین  2,4,5-Tمانند  2,4-Dدر فرآیندهای سلولی مانند تقسیم

هورمونی  1میلیگرم در لیتر  2,4,5-Tدر ترکیب با 0/1

سلولی ،تمایزیابی و طویلشدن سلول نقش دارد (

میلیگرم در لیتر  BAمشاهده شد (شکل .)2

 2,4,5-T .)al., 2000در پینهزایی و بهویژه در جنینزایی در

رشد ظاهری پینه نیزتحت تأثیر غلظتهای  2,4,5-Tو

Venkov et

BA

برخی از گیاهان علفی مانند ریزنمونه جوانه جانبی سیبزمینی

قرار گرفت .بهطوریکه در غلظتهای کمتر و بیشتر از 1

شیرین ( )Al-Mazrooei et al., 1997( )Ipomoea batatasو

میلیگرم در لیتر  2,4,5-Tبهتنهایی رشد ظاهری کاهش یافت.

رُز ( )Estabrooks et al., 2007مؤثر بود که با نتایج این

اما حضور  BAدر غلظتهای باال ( 2میلیگرم در لیتر)

آزمایش مبنی بر انگیزش پینه در چمن کنتاکی بلوگرس تطبیق

 2,4,5-Tسبب افزایش رشد ظاهری پینه شد .بیشترین رشد

داشت .در طی پژوهشی بر خرما نیز کاربرد  2,4,5-Tمنجر به

ظاهری پینه در دو ترکیب هورمونی  1میلیگرم در لیتر

انگیزش پینه در این گیاه شد که با نتایج پژوهش حاضر مبنی بر
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اثر تحریکی این نوع اکسین بر پینهزایی کنتاکی بلوگرس

برای انگیزش پینه و تشکیل جنینهای سوماتیکی از ریزنمونه

مطابقت دارد ( Pola .)Aslam and Ahmed Khan, 2007و

قطعات برگ در سورگوم ضروری است.

 )2006( Maniو  Polaو همکاران ( )2007با بررسی پینهزایی

اکسینها همراه با سیتوکینینها بهطور معمول جهت القای

شش رقم سورگوم از قطعات برگ دریافتند که بهترین

پینه بهکار برده میشوند .بهدلیل اینکه آنها رشد سلول را

2,4,5-T

بهوسیله تحریک تقسیم و طویلشدن سلولی از طریق

هستند .تقیزاده ( )1390نیز در کشت درون شیشهای

عکسالعملهای همسو ( )Synergismو اثرات متضاد

برموداگرس رشد پینه و باززایی از پینه را در حضور 1

( )Antagonismتحریک میکنند .بههرحال غلظت این

میلیگرم در لیتر اکسین  2,4,5-Tگزارش نمود که با توجه به

تنظیمکنندههای رشد باید برای هر گونه گیاهی تعریف شده

قرابت چمن برموداگرس با کنتاکی بلوگرس و غلظتهای مورد

باشد ( .)Loredo-Carrillo et al., 2013بهبود میزان باززایی

استفاده ،دلیل تشابهت در نتایج قابل توجیه است Oswald .و

پینه در سطوح کم  BAدر ترکیب با اکسین در برخی گونههای

همکاران ( )1977گزارش کردند که  2,4,5-Tدر اندامزایی،

چمن گزارش شده است (.)Van der Valk et al., 1995

توانایی حفظ و رشد پینه در سویا و شبدر سفید نسبت به

تقیزاده ( )1390نیز از اکسین  2,4,5-Tدر کشت درون

 2,4-Dمناسبتر بود .نتایج بررسیهای  Polaو )2006( Mani

شیشهای برموداگرس رشد پینه و باززایی از پینه را در حضور

نشان داد که حضور  2,4-Dیا  2,4,5-Tدر محیط القای پینه

غلظت  0/1میلیگرم در لیتر  BAرا گزارش نمود که با نتایج

تنظیمکنندههای رشد گیاهی در تولید پینه 2,4-D ،و
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است ( )Wani et al., 2010که در نتایج این آزمایش نیز

آزمایش دوم ،بررسی میزان تحمل پینه کنتاکی بلوگرس

مشاهده گردید .عالوه بر این  PEGدر محیطکشت جامد با

به تنش اسمزی :نتایج نشان داد افزایش غلظت  PEGسبب

کاهش پتانسیل آب محیطکشت منجر به کاهش جذب آب نیز

کاهش در ویژگیهای رشدی پینه کنتاکی بلوگرس شد .با

میشود که منجر به کاهش رشد پینه میگردد (

افزایش غلظت  PEGمیزان قطر کوچک و وزن تر پینه کاهش

 .)al., 2008تقسیم و رشد سلول دو فرآیند اصلی در افزایش

یافت .بیشترین اندازه قطر کوچک پینهها ( 3/94میلیمتر) در

وزن تر هستند که میتوانند تحت تأثیر تنش اسمزی متوسط

شاهد و کمترین اندازه قطر کوچک پینهها در غلظت -0/016

قرار گیرند ( .)Sakthivelu et al., 2008نتایج بررسیها نشان

بار ( 2/78میلیمتر) و  -0/022بار ( 2/80میلیمتر) درصد

داد که سطوح  PEGسرعت رشد نسبی ،شاخص تحمل و

مشاهده شد .بیشترین وزن پینه ( 1/4گرم) در شاهد و کمترین

محتوای آب نسبی پینه را بهطور معنیداری کاهش داده است

بهمیزان  0/65گرم و  0/66گرم بهترتیب در غلظتهای

( .)AL-Khayri and Al-Baharany, 2004که این نتایج با نتایج

 -0/016و  -0/022بار مشاهده شد .دو صفت میانگین قطر پینه

این آزمایش در ارتباط با کاهش میزان رشد نسبی و شاخص

و رشد ظاهری پینه تحت تأثیر غلظتهای مختلف ،PEG

تحمل پینههای کنتاکی بلوگرس با افزایش غلظت

کاهش قابل توجهی نسبت به شاهد داشت بهطوریکه در

همراستا بود.

Sakthivelu et

غلظت  -0/022بار  PEGکمترین میزان این دو صفت مشاهده

در گزارشهای مشابه Begum ،و همکاران ( )2011و

شد .بیشترین میزان رشد ظاهری پینه ( )3در شاهد و کمترین

 Nawazو همکاران ( )2013نیز اظهار داشتند که  PEGاغلب

میزان ( )1/66در غلظت  -0/022بار  PEGو بیشترین میانگین

بهعنوان عامل اسمزی القاکننده تنش آب در کشتبافت گیاهان

قطر ( 4/74میلیمتر) نیز مربوط به شاهد و کمترین میانگین

استفاده میشود .کاهش رشد سلول اغلب پاسخ اولیه گیاه به

PEG

تنش آب است .از آنجاییکه رشد سلول تا حدی به تورژسانس

( -0/022بار) بود .همچنین ،کاهش در میزان رشد نسبی و

سلول وابسته است ،با افزایش دهیدراسیون ،رشد کاهش

شاخص تحمل پینه در غلظت  -0/010بار و غلظتهای باالتر

مییابد و از این طریق ضمن کاهش وزن ،بر روی قطر نیز تأثیر

 PEGدر مقایسه با شاهد حاصل شد .بیشترین میزان رشد نسبی

منفی میگذارد که نتایج آزمایش ما نیز حاکی از آن بود که

در شاهد ( 90/78درصد) و کمترین میزان در غلظتهای

تنش اسمزی منجر به کاهش قطر پینهها گردید .دهیدراسیون

 -0/016 ،-0/010و  -0/022بار  7/93 ،17/22( PEGو 8/6

القاشده بهوسیله  ،PEGآب در دسترس و بنابراین تورژسانس و

درصد) حاصل شد .بیشترین میزان شاخص تحمل پینه نیز در

رشد را کاهش میدهد ( .)Heyser and Nabors, 1981در

شاهد (صفر درصد  )PGو کمترین میزان آن در غلظتهای

مطالعه حاضر ،مشخص شد که افزایش غلظت  PEGبهعنوان

بیش از  -0/010بار  PEGمشاهده شد (جدول .)1

شبیهساز تنش آب در شرایط درون شیشهای سبب کاهش در

قطر (  3/27میلیمتر) مربوط به بیشترین غلظت

استفاده از  PEGبرای ارزیابی تنش اسمزی درون شیشهای

وزن تر و رشد پینه در چمن کنتاکی بلوگرس شد .کاهش رشد

در گیاهان مختلف قبالً توسط محققین زیادی گزارش شده

در حضور  PEGدر محیطکشت در نیشکر (

است .افزودن  PEGبه محیطکشت  MSپتانسیل آب محیط را

 )2008و گوجهفرنگی ( )Aazami et al., 2010همچنین

با ایجاد تنش اسمزی کاهش داده که تأثیرات نامطلوبی بر

گزارش شد که با نتایج این آزمایش همراستا بود.

Errabii et al.,

ظرفیت رشد پینه داشت ( .)Gopal and Iwama, 2007تأثیر

آزمایش سوم ،تأثیر اسید فولیک بر پینه در شرایط تنش

اصلی تنش  PEGبر رشد پینه بهطور عمده به شکل کاهش

اسمزی :بنا به نتایج آنالیز واریانس در این آزمایش اثر  PEGو

وزن تر که پاسخ متداول تودههای پینه است ،مشاهده شده

اثر متقابل  PEGو اسید فولیک بر صفات مورد بررسی معنیدار
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جدول  -1اثر تنش اسمزی ناشی از کاربرد  PEGبر پینه در چمن کنتاکی بلوگرس رقم ")Poa pratensis cv. Barimpala( "Barimpala
قطر کوچک پینه

میانگین قطر پینه

وزن تر پینه

رشد نسبی پینه

()mm

()mm

()g

()%

4/74 a

1/40 a

90/87 a

1/00 a

0/92 bc

21/64 bc

0/23 bc

ab

b

b

0

3/00 a

3/94 a

-0/005

2/33 abc

3/28 bc

4/48 ab

-0/007

ab

ab

ab

2/66

3/46

4/46

1/10

-0/010

2/66 ab

3/62 ab

4/42 ab

1/09 ab

-0/016

bc

c

bc

c

-0/022

1/66 c

2/00

2/78

2/80 c

3/66

3/27 c

0/65

0/66 c

36/78

17/22 c
c

7/93

8/60 c

0/40

0/18 c
c

0/09

0/11 c
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نشد .افزایش غلظت اسید فولیک سبب افزایش در میزان رشد

فولیک را نشان داد و در غلظت  2میلیگرم در لیتر تفاوتی با

نسبی و شاخص تحمل پینه شد بهطوریکه در دو غلظت  0/5و

شاهد از نظر قطر پینه وجود نداشت .بیشترین میزان قطر بزرگ

 1میلیگرم در لیتر کاهش میزان رشد نسبی و شاخص تحمل و

پینه در شاهد ( 9/76میلیمتر) و غلظت دو میلیگرم در لیتر

در غلظت  2میلیگرم در لیتر افزایش میزان رشد نسبی ()1/47

اسید فولیک ( 9/38میلیمتر) و کوچکترین میزان قطر بزرگ

و شاخص تحمل ( )1/18و کمترین میزان رشد نسبی ( )7/46و

در تیمار یک میلیگرم در لیتر اسید فولیک ( 7/46میلیمتر)

شاخص تحمل ( )0/37در غلظت  1میلیگرم در لیتر اسید

حاصل شد .همچنین بزرگترین میزان قطر کوچک مربوط به

فولیک حاصل شد که تفاوتی با غلظتهای صفر و 0/5

شاهد ( 5/92میلیمتر) و کوچکترین مربوط به تیمار یک

میلیگرم در لیتر نداشت .تأثیر غلظتهای مختلف اسید فولیک

میلیگرم در لیتر ( 4/81میلیمتر) اسید فولیک بود و در مورد

بر میزان رشد ظاهری پینه و وزن تر پینه نشان داد که با افزایش

میانگین قطر پینه ،بیشترین میانگین قطر در شاهد (7/91

غلظت اسید فولیک تا  1میلیگرم در لیتر کاهش داشته و در

میلیمتر) حاصل گردید .کمترین میزان میانگین قطر پینهها در

غلظت  2میلیگرم در لیتر افزایش یافت که با شاهد تفاوت

تیمار یک میلیگرم در لیتر ( 6/04میلیمتر) اسید فولیک

معنیداری نداشت .بیشترین مقدار وزن تر پینه مربوط به شاهد

مشاهده گردید .میزان قند محلول پینه نیز در غلظتهای کمتر

( 1/03گرم) و غلظت  2میلیگرم در لیتر اسید فولیک (0/89

اسید فولیک ( 0/5و  1میلیگرم در لیتر) نسبت به غلظت باالتر،

گرم) و کمترین مقدار نیز مربوط به تیمار  1میلیگرم در لیتر

بیشتر بود .بیشترین میزان قند محلول در پینه  1/32در تیمار

( 0/51گرم) اسید فولیک و بیشترین و کمترین میزان رشد

یک میلیگرم در لیتر اسید فولیک (که تفاوت معنیداری با

ظاهری بهترتیب در غلظت صفر (شاهد) ( )2/66و در تیمار

شاهد و غلظت  0/5میلیگرم در لیتر اسید فولیک نداشت)

یک میلیگرم در لیتر اسید فولیک ( )2مشاهده شد (جدول .)2

و کمترین میزان قند محلول در پینه  0/88مشاهده شد

با توجه به جدول  ،3میزان وزن خشک پینه با افزایش

(جدول .)2

غلظت اسید فولیک کاهش یافت ،بهطوریکه بیشترین میزان

یکی از مهمترین کارکردهای اسید فولیک در سلول ،نقش

وزن خشک پینه در شاهد ( 0/14گرم) و کمترین میزان وزن

مستقیم آن در سنتز  DNAاست و کمبود آن در بافتها ،باعث

خشک پینه ( 0/06گرم) در تیمار یک میلیگرم در لیتر اسید

کاهش سرعت سنتز نوکلئیک اسید میگردد (

فولیک حاصل شد .همچنین ،نتایج حاصل از مقایسه میانگین

 .)2009در واقع اسید فولیک با نقشی که در سنتز  DNAدارد،

کاهش قطر پینه در دو غلظت  0/5و  1میلیگرم بر لیتر اسید

منجر به افزایش تقسیم سلولی شده و از این طریق سبب بهبود

Kim et al.,
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اسید فولیک

()mg l-l

وزن تر پینه ()g

وزن خشک پینه

()g

()%

9/38 ab

4/81

5/76 ab

6/04

7/43 ab

b

2

2/55a

1/32

0/88 b

0/37

1/18 a

میانگینهای دارای حروف مشابه ،براساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری با هم ندارند و حروف غیرمشابه دارای تفاوت معنیدار هستند.
جدول  -3اثر تنش اسمزی ناشی از کاربرد  PEGبر صفات گیاهان باززاشده در چمن کنتاکی بلوگرس رقم ""Barimpala
()Poa pratensis cv. Barimpala
ارتفاع شاخساره

ارتفاع گیاهچه

()cm

()cm

0

2/28 a

5/23 a

1/42 a

-0/022

1/48 b

4/09 b

0/81 b

PEG
)(bar

کلروفیل

a

کلروفیل b

کلروفیل کل

0/58 a

1/98 a

0/37 b

1/30 b

میانگینهای دارای حروف مشابه ،براساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری با هم ندارند و حروف غیرمشابه دارای تفاوت معنیدار هستند.

رشد میشود .از سوی دیگر ،اسید فولیک با وجود عملکرد

ساختار خاک ایجاد میشود ،درحالیکه تأثیرات مستقیم شامل

ضروری در متابولیسم اسیدهای آمینه و سنتز اسیدهای

فعالیتهای بیوشیمیایی مختلف در سطح دیواره سلولی ،غشا یا

Andrew et al.,

( Chen et

نوکلئیک مهمترین بخش ویتامین  Bاست (

پروتوپالست و بهطور عمده ساختار هورمونی است

 Li .)2000و همکاران ( )2015گزارش کردند که فوالت یکی

 .)al., 2004فعالیت شبه هورمونی ،بهویژه فعالیتهای شبه

از مهمترین ریزمغذیهاست و انواع متنوعی دارد ،اما تنها شکل

اکسینی ،جیبرلینی و سیتوکینینی اسید هیومیک بهخوبی در

اسید فولیک آن فعالیت کوفاکتوری دارد .تعدادی از پژوهشها

مقاالت بسیاری مستند شده است است (

تأثیر مثبت اسید فولیک بر رشد ،عملکرد و کیفیت برخی

.)1990; Piccolo et al., 1992; Pizzeghello et al., 2002

گیاهان مانند کتان ( ،)Emam et al., 2011لوبیا ( Zewail et al.,

بهنظر میرسد در این مطالعه نیز تأثیر مثبت اسید فولیک در

 )2011و گندم زمستانه ( )Vician and Kovacik, 2013گزارش

غلظت دو میلیگرم در لیتر بر رشد پینه در ارتباط با فعالیت

شده است که با نتایج بهدست آمده از این پژوهش مبنی بر

شبه هورمونی این ماده بوده و سبب افزایش میزان رشد نسبی

تأثیر تحریکی در رشد پینه کنتاکی بلوگرس همراستا بود.

پینه و شاخص تحمل پینه شده باشد.

Casenave et al.,

تشخیص تأثیرات سودمند مواد هیومیکی بایستی در ارتباط

کربوهیدارتها فراوانترین مولکولهای زیستی و منبع

با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر رشد گیاه در نظر گرفته

اصلی و اولیه انرژی برای گیاهان بوده و بهعنوان منبع کربن

شود ( .)El-Desuki, 2004تأثیرات غیرمستقیم بهطور عمده از

برای سنتز مولکولها مورد استفاده قرار میگیرند ( Garg et al.,

طریق ویژگیهایی مانند غنیسازی مواد غذایی محیط ،افزایش

 .)2008نتایج مطالعات نشان داده است که اسید فولیک

جمعیت میکروبی و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و بهبود

کوفاکتور اصلی برای واکنشهای انتقال کربن است و در
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1/47 a

7/46

()mm

رشد نسبی پینه

0/11 b

قطربزرگ پینه

2

0/89 a

0/51

0/06

0/45

()mm

1

b

c

b

c

c

c

a

b

قطرکوچک پینه

0/5

0/63 b

0/08 bc

0/68 b

8/33 bc

5/2 bc

6/76 bc

2/11 b

1/21ab

0/54 b

میانگین قطرپینه

0

1/03 a

0/14 a

0/82 b

9/76 a

5/92 a

7/91 a

2/66 a

0/99 ab

0/65 b

()mm

رشد ظاهری پینه

قند محلول پینه

شاخص تحمل

جدول  -2اثر کاربرد اسید فولیک بر پینه در چمن کنتاکی بلوگرس رقم ")Poa pratensis cv. Barimpala( "Barimpala
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فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35سال 1399

اسیدهای آمینه ،تبدیل گالیسین به سرین ،سنتز متیونین و

تقسیم سلولی و یا طویلشدن سلولها اثر داشته و ارتفاع

تشکیل لیگین ،کلروفیل ،کولین و نیز چرخه تنفس نوری دخیل

شاخساره و گیاهچه را کاهش داده است .تنش رطوبتی بر

است ( .)Jabrin et al., 2003در این پژوهش ممکن است

بزرگشدن سلول اثرگذار است و به کوتاهشدن ارتفاع چمن

کاهش میزان قند محلول در غلظت دو میلیگرم در لیتر اسید

منجر میشود (اعتمادی و فوالدی.)1388 ،

فولیک به نقش این ماده در انتقال کربن برای سنتز اسیدهای

مقدار کلروفیل بهعنوان یک معیار مناسب ،برای ارزیابی

تتراهیدروفوبالت

وضعیت فیزیولوژیک گیاه مورد توجه قرار میگیرد ( Jiang and

( )Tetrahydrofolateشکل فعال و کوآنزیمی این ویتامین است

 .)Huang, 2001کاهش سطوح کلروفیل در گیاهان تحت تنش

که در انتقال بنیانهای تک کربنی و تبدیل آنها به یکدیگر نقش

میتواند به افزایش فعالیت آنزیم تخریبکننده کلروفیل

دارد ( .)Heldt, 2005متیونین اولین اسیدآمینهای است که در

(کلروفیالز) ،مربوط باشد (.)Bertrand and Schoefs, 1999

بیوسنتز پروتئین در زنجیر پلیپپتیدی قرار میگیرد .بهعالوه

سمیعیانی و همکاران ( )1392در بررسی اثر تنش خشکی بر

)Timidine

شاخصهای بیوشیمیایی در چمن لولیوم ،پتنتیال ،شبدر سفید و

نوکلئوتیدی است که در ساختار  DNAبهکار میرود

فرانکنیا کاهش میزان کلروفیل را با افزایش سطح خشکی

( .)Stimola, 2011لذا برآیند این واکنشها با کاهش بیوسنتز

مشاهده کردند Moharramnejad .و همکاران ( )2015نیز

پروتئین و تکثیر  DNAسبب کاهش رشد میگردد .در این

اظهار داشتند که تنش خشکی باعث کاهش معنیدار کلروفیل

پژوهش کاهش رشد پینه در حضور غلظتهای  0/5و یک

 ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل در ذرت میشود که با نتایج این

میلیگرم در لیتر اسید فولیک ممکن است در ارتباط با وقوع

پژوهش مطابقت دارد.

آمینه

تیمیدین

و

سایر

مولکولها

مونوفسفات

باشد.

(monophosphate

نتایج تأثیر متقابل اسید فولیک و  PEGبر میزان قندهای

این دسته از واکنشها باشد.
آزمایش چهارم :کاربرد اسید فولیک در شرایط تنش

محلول گیاهان باززاییشده نشان داد بیشترین میزان قندهای

خشکی بر گیاهان باززایی شدهچمن کنتاکی بلوگرس :نتایج

محلول در تیمار  1میلیگرم در لیتر اسید فولیک ( )2/39حاصل

PEG

شد که تفاوت معنیداری با تیمار  -0/022بار )1/74( PEG

بهطور معنیداری بر ارتفاع شاخساره و گیاهچه ،میزان کلروفیل

نداشت .در شاهد ( )0/93و تیمار  1میلیگرم در لیتر اسید

 ،aکلروفیل  bو کلروفیل کل داشت تأثیر مثقابل اسید فولیک و

فولیک در ترکیب با -0/022بار  )0/87( PEGکمترین میزان

 PEGتنها بر صفت میزان قندهای محلول معنیدار شد .نتایج

قند محلول مشاهده شد (شکل .)3

تجزیه واریانس نشان داد که خشکی القاشده توسط

حاصل این پژوهش نشان داد که حضور غلظت  PEGدرصد

در شرایط تنش ،گیاه برای حفظ تعادل اسمزی و توانایی

سبب کاهش صفات موفولوژیکی شامل ارتفاع شاخساره و

جذب بیشتر آب از محیط ،ترکیباتی مانند کربوهیدارتها که در

گیاهچه و صفات شیمیایی از جمله میزان کلروفیل  ،aکلروفیل

ساختار سلولها شرکت دارند و باعث رشد گیاه میشوند را در

 bو کلروفیل کل شد (جدول .)3

خود افزایش میدهد تا تنظیم اسمزی بهتر صورت گیرد

یکی از اثرهای تنش خشکی ،محدودکردن میزان توسعه

( .)Abdalla and El-Khoshiban, 2007در این پژوهش با

برگ و کاهش میزان رشد برگهاست .این کاهش بهدلیل

افزایش سطح تنش -0/022بار  ،PEGمیزان کربوهیدارت

کمشدن میزان تقسیم سلولی و یا کاهش طویلشدن سلولها و

افزایش داشته است .نتایج این پژوهش با یافتههای  Arazmjoو

یا هر دوی آنهاست که میتواند تجمع ماده خشک و عملکرد

همکاران ( )2010مبنی بر افزایش غلظت کربوهیدارتهای

گیاه را تحت تأثیر قرار دهد ( .)Etemadi, 2006بهنظر میرسد

محلول در شرایط تنش خشکی ،مطابقت و همخوانی دارد.
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بسیاری از واکنشهای سلولی مانند سنتز پورین ،متابولیسم

در گونه چمنی مورد مطالعه تنش خشکی حاصل از  PEGبر

کنترل ارزیابی تحمل به تنش اسمزی با استفاده از اسید فولیک در...

Poa pratensis cv.

’ .)‘Barimpalaمیانگینهای دارای حروف مشابه ،براساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری با هم ندارند و حروف غیرمشابه دارای تفاوت
معنیدار هستند.

تنش خشکی با تأثیر بر عوامل مختلف مانند جذب و انتقال

نتیجهگیری

یونها و کربوهیدارتها باعث کاهش رشد گیاه میشود

براساس نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،مشخص شد که

( .)Sankar et al., 2007کربوهیدراتها در تطابق و حفاظت

تنش خشکی حاصل از  PEGبر رشد ظاهری ،وزن ،قطر ،میزان

اسمزی ،ذخیره کربن و تصفیه رادیکالهای آزاد نقش مهمی

رشد نسبی و شاخص تحمل پینه کنتاکی بلوگرس اثرگذار بوده

بهعهده دارند ( .)Anjum et al., 2011در تحقیق حاضر،

و با افزایش غلظت  PEGاز میزان صفات ذکرشده کاسته شد،

کربوهیدارتهای محلول در تیمار  PEGافزایش معنیداری

بهطوریکه در بیشترین غلظتها ( -0/016و  -0/022بار)

نشان داد (شکل  .)3با افزایش سطح  PEGبه  -0/022بار و در

کمترین میزان این صفات مشاهده شد .همچنین اسید فولیک

حضور غلظت یک میلیگرم در لیتر اسید فولیک میزان

نتوانست تأثیرات مخرب تنش خشکی حاصل از  PEGبر

کربوهیدارت کاهش یافت .بنابراین کاهش قندهای محلول در

صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کنتاکی بلوگرس (بجز دو

گیاهان تیمارشده با اسید فولیک را میتوان به نقش این ماده در

صفت میزان رشد نسبی و شاخص تحمل در مرحله پینه) در

تعدیل  pHو همچنین کاهش تنشهای محیطی نسبت داد

دو مرحله پینه و باززایی را مهار کند .با توجه به نتایج حاصل

( .)Burguieres et al., 2007همچنین Poudineh ،و همکاران

از این پژوهش ،استفاده از غلظتهای بیشتر اسید فولیک و

( )2015تأثیر مثبت اسید فولیک در بهبود ویژگیهای کمی و

ارزیابی تأثیرات این ماده در سطح بیوشیمایی و ملکولی بر

کیفی آفتابگردان تحت تنش خشکی را گزارش کردند که با

کنتاکی بلوگرس پیشنهاد میشود.

نتایج این پژوهش در ارتباط با تعدیل اثرات تنش  PEGبر
میزان قندهای محلول همراستا بود.
منابع
اعتمادی ،ن .و فوالدی ،ح )1388( .مدیریت چمن در مناطق معتدله .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان.
تقیزاده ،م )1390( .ارزیابی قابلیت چمن در گیاهپاالیی سرب ،القا درون شیشهای و ردیابی ملکولی آن .پیاننامه دکتری ،دانشگاه
تهران.
جمالی ،ف )1392( .تأثیر تیمار روی بر تعدیل تنش شوری .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه اراک.
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) اثر تنش خشکی بر برخی شاخصهای1391( . ی، و سالحورزی. م. س، هاشمینیا،. م، عزیزی،. ح، انصاری،. پ. ا،سمیعیانی
 علوم و. شبدر سفید و فرانکینیا) با قابلیت استفاده در فضای سبز، پتنتیال،بیوشیمیایی در چهار گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه
.107-105 :4 فنون کشتهای گلخانهای
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Control of osmotic stress tolerance evaluation using Folic acid of Kentucky
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Abstract
Considering the high water requirement of turfgrass during growth stages and the limitation of irrigation sources, it is
important to find a suitable way to reduce the water requirement of the lawns as ground cover plants used in the
Landscape. The purpose of this study was to investigate the effect of 2,4,5-T on the induction of callus from the
hypocotyl explant in Kentucky bluegrass, in vitro osmotic stress using polyethylene glycol and evaluation of the
tolerance to stress using folic acid in vitro conditions. Therefore, the research was conducted in four experiments. In the
first experiment, the effect of 2,4,5-T (0.5, 1 and 2 mg l-1) in combination with two concentrations of 0 and 0.1 mg l -1
BA on callus induction in a hypocotyl explant was investigated. In the second experiment, 0, -0.005, -0.007, -0.010, 0.16 and -0.02 (bar) concentrations of PEG were used for induction of osmotic stress in calli. In the third and fourth
experiments, folic acid was used to suppress osmotic stress induced by PEG in two stages of callus and regeneratin
plants. The results of the first experiment showed that highest percentage of callus induction at a concentration of 0.5
mg l-1 of 2,4,5-T alone was observed. Based on the results of the second experiment, it was found that increasing the
concentration of PEG decreased the growth indices in callus, so that in the concentration of -0.016 and -0.022 bar PEG,
the least amount of measured traits of callus was observed. Also, the results of the third experiment showed that the use
of folic acid in MS medium at 0.5 and 1 mg l -1 concentration reduced callus growth traits and increased soluble sugar
content. In the fourth experiment, the results showed a decrease in the measured traits of regenerated plants in -0.022
bar PEG. The highest amount of soluble sugars in regenerated plants was observed in treatment 1 mg l -1 folic acid in
combination with 0 bar PEG. In the third and fourth test, folic acid did not affect osmotic stress control.
Keywords: Callus, Chlorophyll, Polyethylene glycol, Regeneration, Soluble sugars
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