فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،30خرداد و تیر 1398

اثر متیل جاسمونات بر برخی صفات فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری
مرتضی اسكندری ،صفورا سعادتی ،شاداب پناهی ،قاسم اخبارفر و سیروس قبادی
گروه باغبانی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت ،1396/06/14 :تاریخ پذیرش نهایی)1396/10/05 :

چكیده
به منظور بررسی اثر متیل جاسمونات بر کاهش اثرات نامطلوب شوری کلرید سدیم در گیاهچههای گشنیز ،پژوهشی به صورت فاکتوریل و
در قالب طرح کامالً تصادفی با سه غلظت کلرید سدیم ( 3 ،6 dS/mو صفر) و سه غلظت متیل جاسمونات ( 0/25 ،0/5 mMو صفر) انجام
شد .نتایج نشان داد که تنش شوری ،وزن تر و خشک اندام هوایی ،پتاسیم اندام هوایی ،نسبت  ،K/Naغلظت کارتنوئید ،ظرفیت
آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم کاتاالز را کاهش داد .صفاتی مانند نشت یونی و غلظت سدیم اندام هوایی تحت تأثیر شوری افزایش یافت.
کاربرد م تیل جاسمونات ،میزان نشت یونی و غلظت سدیم اندام هوایی را کاهش داد و همچنین وزن تر و خشک اندام هوایی ،نسبت ،K/Na
ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم کاتاالز را بهبود بخشید ،اما محتوای نسبی آب برگ از کاربرد این ماده اثر نگرفت .در مجموع نتایج،
بهبود نشانههای تنش و آسیب ها در گیاهان تیمار شده توسط متیل جاسمونات را نشان داد و مشخص شد که متیل جاسمونات میتواند
پاسخ گیاه به تنش شوری را بهبود بخشد.
واژههای کلیدی :تنش شوری ،گشنیز ،متیل جاسمونات ،ویژگیهای فیزیولوژیک

مقدمه

دارويی کاربرد دارد .از اين گیاه به عنوان هضم کننده غذا ،ضد

گیاه گشنیز با نام علمی  Coriandrum sativum L.از خانواده

نفخ ،اشتهاآور ،برطرف کننده دردهای عضالنی و آرامشبخش

چتريان گیاهی علفی و يكساله به ارتفاع  60تا  100سانتی متر و

نیز استفاده میشود (سفید کن.)1378 ،

با طول دورهی رشد  100تا  120روز و گرمادوست است که در

شوری پس از خشكی يكی از مهمترين و گستردهترين

انواع خاکها میرويد؛ اگرچه منشأ اصلی آن به نواحی جنوب

مشكالت کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان

غربی آسیا و مديترانه نسبت داده میشود ،ولی امروزه در سر

است که مزارع را غیرحاصلخیز کرده و يكی از معضالت

تا سر دنیا يافت شده و پرورش میيابد (امید بیگی.)1376 ،

کشاورزی به خصوص در ايران به شمار میرود (شريعتمداری

سابقه کشت اين گیاه در ايران بسیار طوالنی است و عمدتاً

و همكاران .)1390 ،از مهمترين آثار شوری میتوان به تولید

اندامهای هوايی آن به صورت تازه مصرف میگردد و حدود

گونههای فعال اکسیژن ،تغییر در متابولیسم نیتروژن و کربن،

 3000هكتار از آن نیز به برداشت بذر اختصاص میيابد

ناپايداری و تخريب غشاهای سلولی ،سمیت متابولیكی،

( .)Akbarinia et al., 2006اسانس میوه گشنیز در صنايع

ممانعت از فتوسنتز و کاهش جذب مواد غذايی اشاره کرد که به

دارويی ،آرايشی و بهداشتی و روغن میوۀ آن در صنايع غذايی و

رويدادهای نامطلوب در گیاه منتهی میشوند ( Hasegava et al.,

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيcyrus@cc.iut.ac.ir :

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 6:57 IRST on Wednesday December 2nd 2020

*

244

فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،8شماره  ،30سال 1398

خاک ،میزان آب قابل دسترس برای گیاهان را کاهش داده و در

غلظتهای باالی آن موجب افزايش پراکسیداسیون لیپیدی و

نتیجه گیاهان را با تنش خشكی نیز مواجه سازد .از طرفی،

کاهش رشد گیاه شد (کرامت و دانشمند .)1391 ،همچنین

شوری از طريق افزايش غلظت يونهای سمی به ويژه Na+و Cl-

نشان داده شده است که متیل جاسمونات در شرايط تنش

در سیتوزول باعث مسمومیت گیاه و کاهش متابولیسم آن

شوری باعث بهبود صفات مورفولوژيكی ،بیوشیمیايی و

میشود ( .)Sreenivasulu et al., 2007در بررسی تأثیر تنش

رنگیزههای فتوسنتزی در ريحان شد (مقدم و طالبی.)1395 ،

شوری روی گشنیز مشاهده شد که افزايش شوری با کاهش

سلیمی و همكاران ( 1390و  )1393در پژوهشهايی روی

درصد و سرعت جوانهزنی ،طول ريشه و ساقه ،وزن تر و

بابونه آلمانی گزارش کردند مصرف مقدار پايین متیل

خشک ريشه و بخش هوايی و همچنین کاهش غلظت کلروفیل

جاسمونات ( 75میكروموالر) در شرايط شوری ماليم ( 6دسی

همراه بوده است (ستايش مهر و اسماعیل زاده بهابادی.)1392 ،

زيمنس بر متر) موجب بهبود سرعت فتوسنتز ،هدايت

اثر مخرب ناشی از انواع تنشهای زيستی و غیر زيستی

روزنهای ،کارايی کربوکسیالسیون ،پايداری غشاء،Ca++ ،K+ ،

نظیر شوری ،کم آبی و سرما توسط برخی از هورمونهای
گیاهی نظیر متیل جاسموناتها کاهش میيابد (

نسبت  K+/Na+و عملكرد گل شد.

Li et al.,

بنابراين ،با توجه به اهمیت مصرف گشنیز به عنوان يک گیاه

 .)1998جاسمونیک اسید و متیل جاسمونات ،ترکیبهايی

تغذيهای و دارويی مهم و همچنین فراوانی منابع آب و خاک

سیكلوپنتانونی ( )Cyclopentanone compoundsاز مشتقات

شور در کشور ،اين پژوهش به منظور بررسی تأثیر محلولپاشی

اسید لینولنیک ( )Linolenic acidمیباشند که از طريق مسیر

با متیل جاسمونات تحت شرايط تنش شوری بر برخی

اکتادکانوئید ( )Octadecanoid pathwayساخته میشوند ( Qian

خصوصیات فیزيولوژيک و بیوشیمیايی در گشنیز و امكان

 .)et al., 2004متیل جاسمونات فرآيندهای فیزيولوژيكی

استفاده از آن جهت کاهش اثرات تنش شوری انجام گرديد.

متعددی نظیر جوانهزنی و توسعه دانهالها ،توسعه گل ،غده
دهی ،نحوه رشد پیچک ،رشد ريشه ،پیری برگ و رسیدن میوه

مواد و روشها

را تحت تأثیر قرار میدهند ( .)Choi et al., 2005عالوه بر اين

به منظور بررسی اثر تنش شوری کلريد سديم و کاربرد متیل

جاسموناتها ،با القاء فعالیت آنزيمهای ويژهای واکنشهای

جاسمونات روی گیاه گشنیز ،آزمايشی در مردادماه سال 1395

بیوسنتزی مربوط به تولید ترکیبهای دفاعی مانند پلیفنلها،

در شرايط کنترل شده گلخانهای در دانشگاه صنعتی اصفهان ،به

آلكالويیدها و ترپنويیدها را کاتالیز میکند؛ نتیجه اين فرآيند،

صورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تكرار

القاشدن پاسخهای دفاعی و محافظت گیاه در برابر تنشهای

انجام شد .تیمارهای آزمايشی شامل شوری  NaClدر سه سطح

مختلف است ( .)Kozlowski et al., 1999متیل جاسمونات با

 3 ،6و صفر  dS/mو محلولپاشی با متیل جاسمونات در سه

توجه به غلظت استفاده شده ،گونه گیاهی و مرحله رشد

سطح  0/25 ،0/5 mMو  0بودند .بذور گشنیز در گلدانهای

تأثیرهای متفاوتی بر رشد و نمو گیاهان دارد .اين ماده به طور

پالستیكی  20×25سانتیمتری با مخلوطی از خاک رس ،کود

معمول در غلظتهای بسیار پايین اثر مثبت دارد و در

دامی پوسیده و ماسه به نسبت  2:1:1کاشته شدند .تمام

غلظتهای باال تنشزا میباشد ( .)Lorenzo, 2003در آزمايشی

گلدانها از کاشت بذر تا مرحله  3-4برگی شدن بوتهها به

به منظور بررسی تعیین نقش متیل جاسمونات بر عملكرد

صورت يكسان با آب معمولی آبیاری شدند؛ از اين مرحله به

فیزيولوژيک گیاه سويا مشخص شد متیل جاسمونات در

بعد تیمارهای شوری به تدريج و به اين صورت که هفته اول

غلظتهای کم با افزايش توان دفاع آنتیاکسیدانی و کاهش

سه روز يكبار ،هفته دوم دو روز يكبار و از هفته سوم به بعد به
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منظور جلوگیری از تجمع نمک ،گلدانها با آب معمولی

به مدت  24ساعت در آب مقطر قرار داده شد و دوباره توزين

آبیاری شدند .نحوه اعمال تیمار شوری به اين صورت بود که

شدند (وزن اشباع) .در نهايت نمونهها به مدت  48ساعت در

پس از تعیین هدايت الكتريكی مخلوط خاک مورد استفاده،

دمای  70درجه سانتیگراد قرار داده شدند و وزن خشک آنها

کمبود نمک برای دستیابی به تیمارهای مورد نظراز طريق رابطه

تعیین گرديد .میزان محتوای نسبی آب از طريق رابطه ()3

( 1هاشمینیا و همكاران )1376 ،محاسبه و سپس میزان نمک

اندازهگیری شد.

مورد نیاز به آب آبیاری افزوده و با دستگاه سنجش هدايت

رابطه ()3

الكتريكی مدل ( )Adventurer Pro AV114مقدار هدايت

 =FWوزن تر برگ

الكتريكی خاک گلدانها کنترل گرديد.

 =DWوزن خشک برگ

رابطه ()1

TDS (mg/lit) = EC×640

RWC= (FW-DW) / (TW-DW) × 100

 =TWوزن اشباع برگ

محلول پاشی با متیل جاسمونات ،يک هفته پس از اعمال تیمار

وزن تر و خشک اندام هوایی :برای اين منظور ابتدا اندام

شوری در ابتدای صبح ،بر روی بوتههای گشنیز انجام و پس از

هوايی هر گیاه از ريشه جدا شده و وزن تر آنها اندازهگیری

 7روز مجدداً تكرار شد .گیاهان پس از حدود يک ماه از اعمال

شد .وزن خشک اندام هوايی گیاه پس از انتقال نمونهها به

تنش شوری برداشت شدند و صفاتی مانند درصد نشت يونی،

دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  72ساعت اندازهگیری شد.

محتوای نسبی آب برگ ،وزن تر و خشک اندام هوايی،

رنگیزههای فتوسنتزی :استخراج و سنجش کلروفیل و

رنگیزههای فتوسنتزی ،غلظت يونهای سديم و پتاسیم اندام

کارتنوئید بر اساس روش  Lichtenthalerو )1983( Wellburn

هوايی ،ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزيمهای کاتاالز و

انجام شد .به اين منظور  0/5گرم از نمونه برگ درون هاون

آسكوربات پراکسیداز اندازه گیری شد.

تمیزی با  20میلیلیتر استون  80درصد سايیده شد تا سبزينگی

درصد نشت یونی :اندازه گیری نشت يونی به روش

Lutts

بافت برگ در استون حل شود .عصاره حاصل به مدت 10

و همكاران ( )1996انجام شد .به اين منظور از برگهای جوان

دقیقه ،با سرعت  4000دور در دقیقه سانتريفیوژ شد ،سپس

 5ديسک برگی تهیه و با آب مقطر شستشو داده شد و درون

جذب نوری محلول رويی با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر

لولههای آزمايش حاوی  20میلیلیتر آب مقطر ديونیزه قرار داده

( )Shimadzu UV160در طول موجهای  645 ،663و 470

شدند .سپس لولههای آزمايش بر روی يک تكان دهنده

نانومتر قرائت شد .در نهايت مقدار کلروفیل  ،b ،aکل و

( )Shakerبه مدت  24ساعت در دمای محیط قرار داده شدند و

کارتنوئید برحسب میلیگرم در گرم بافت تر برگ از طريق

میزان هدايت الكتريكی اولیه محلول ( )EC1اندازهگیری شد.

روابط ( )4-7محاسبه شد.

پس از آن نمونهها به مدت  20دقیقه در دمای  120درجه سانتی-

رابطه ()4

Chl. a = (19/3 A663 – 0/86 A645) V/100W

گراد اتوکالو شدند و در نهايت هدايت الكتريكی ثانويه محلول

رابطه ()5

Chl. b = (19.3 A645 – 3.6 A663) V/100W

( )EC2بعد از به تعادل رسیدن با دمای محیط مجدداً اندازهگیری

رابطه ()6

شد .نشت يونی هر نمونه از طريق رابطه  2محاسبه شد.

رابطه (Car=100 A470 – 3.27 Chl. a –104 Chl. b /227 )7

رابطه ()2

 = EC1 / EC2× 100درصد نشت يونی

Chl. T = Chl. a + Chl. B

غلظت یونهای سدیم و پتاسیم اندام هوایی :به منظور

محتوای نسبی آب برگ (:)Relative Water Content

اندازه گیری غلظت يونهای سديم و پتاسیم در برگ گیاه از

Weatherley

روش  )1992( Owenاستفاده شد .ابتدا برگها به مدت 48

( )1950اندازهگیری شد .ابتدا از هر تیمار  3عدد برگ انتخاب

ساعت در آون با دمای  70درجه سانتیگراد خشک و سپس

محتوای نسبی آب برگ با استفاده از روش
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با دمای  580درجه سانتیگراد به مدت چهار ساعت حرارت

طرح کامالً تصادفی با  3تكرار انجام شد و دادههای حاصل از

داده شدند .خاکستر به دست آمده با  20میلی لیتر اسید

آزمايش با کمک نرم افزار  SASآنالیز و مقايسه میانگینها

کلريدريک  2نرمال شستشو داده شد تا کاتیونها آزاد شوند .به

توسط آزمون چند دامنهای دانكن در سطح احتمال  5درصد

منظور اندازه گیری يونهای سديم و پتاسیم در محلول حاصله

انجام گرفت .رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار

از دستگاه فاليم فتومتر و منحنی استاندارد استفاده شد.

صورت گرفت.

Excel

ظرفیت آنتیاکسیدانی :ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره برگی
از روش خنثیکنندگی راديكال آزاد  2( DPPHو  2دی فنیل

نتایج و بحث

 -1پیكريل هیدرازيل) تعیین شد ( .)Pang et al., 2007برای

نشت یونی برگ :نتايج حاصل از تجزيه واريانس دادهها

اين منظور به  1میلیلیتر از عصاره گیاهی  2میلیلیتر محلول

نشان داد که ،تیمار شوری و برهمكنش شوری و متیل

متانولی  0/15 DPPHمیلی موالر اضافه شد .نمونهها به مدت

جاسمونات در سطح احتمال  1درصد و تیمار متیل جاسمونات

 30دقیقه در تاريكی قرار داده شدند ،سپس جذب نمونه گیاهی

در سطح احتمال  5درصد اثر معنیداری بر درصد نشت يونی

و شاهد ( 2میلیلیتر  1 + DPPHمیلیلیتر متانول) در طول موج

داشتند (جدول .)1

 517نانومتر توسط دستگاه اسپكتروفتومتر اندازهگیری و به

مقايسه میانگینها نشان داد با افزايش شوری مقدار نشت

صورت درصد بازدارندگی  DPPHبا استفاده از رابطه ()8

يونی به طور معنیداری افزايش يافت ،در صورتی که کاربرد

محاسبه شد.

متیل جاسمونات به طور معنیداری نشت يونی را کاهش داد.

رابطه (% DPPHsc = (Acont – Asamp) / Acont × 100)8

برهمكنش شوری و متیل جاسمونات نشان داد بیشترين میزان

فعالیت آنزیم کاتاالز :بررسی میزان فعالیت آنزيم کاتاالز

نشت يونی مربوط به سطح شوری  6 dS/mو بدون کاربرد

( )CATبا بررسی کاهش مقدار پراکسید هیدروژن در طول

متیل جاسمونات بود در حالیکه کمترين درصد نشت يونی در

موج  240نانومتر انجام شد .مخلوط واکنش شامل بافر فسفات

برهمكنش سطوح شوری  3 dS/mو صفر با کاربرد 0/5 mM

 50میلی موالر ( )pH=7و پراکسید هیدروژن  15میلی موالر

متیل جاسمونات مشاهده شد (جدول .)2

بود .واکنش با افزودن  100میكرولیتر عصاره آنزيمی در حجم

با توجه به اين که پیری برگ ناشی از تنش شوری ،سبب

نهايی  3میلی لیتر آغاز شد .تغییرات جذب در  240نانومتر به

تغییر نفوذپذيری غشا میگردد ،نشت يونی غشا به عنوان عامل

μmol/g

پیش بینی کننده صدمه وارده بر غشا مورد مطالعه قرار گرفت.

مدت  3دقیقه ثبت شد .سپس فعالیت آنزيم به صورت
 FW minمحاسبه شد ).(Dazy et al., 2008

در پژوهشهايی گزارش شده است که در شرايط تنش شوری،

فعالیت آنزیم آسكوربات پراکسیداز :برای سنجش فعالیت

پايداری غشا سلولی کاهش يافته و درصد آسیب پذيری و

آنزيم آسكوربات پراکسیداز ( ،)APXمخلوط واکنش شامل

میزان نشت الكترولیتهای آن افزايش يافت ( Parida and Das,

بافر فسفات  250میلی موالر( ،)pH= 7آب اکسیژنه  1/2میلی

 .)2005; Sairam et al., 2002در اين پژوهش نیز با افزايش

موالر ،اسید آسكوربیک  0/5میلی موالر و  0/1 EDTAمیلی

سطوح شوری ،درصد نشت يونی افزايش يافت که با يافتههای

موالر بود .با اضافه کردن آب اکسیژنه به مخلوط واکنش

به دست آمده روی ريحان مطابقت داشت (مقدم و طالبی،

فعالیت آنزيمی شروع شد .کاهش جذب نور به علت

 .)1395کاربرد متیل جاسمونات در شرايط تنش شوری با باال

پراکسیداسیون اسید آسكوربیک در طول موج  290نانومتر به

نگه داشتن سطح فعالیت آنزيمهای آنتیاکسیدانی مانند کاتاالز

مدت  2دقیقه با دستگاه اسپكتروفتومتر قرائت شد
).(Dazy et al., 2008
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس تیمارهای متیل جاسمونات و شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیكی گیاه گشنیز.
منابع تغییرات

آزادی

يونی

نسبی آب

هوايی

اندام هوايی

**617/38

* 29/63

**11/72

شوری

2

متیل جاسمونات

2

*

شوری × متیل جاسمونات

4

**

خطا

18

14/91 ns

**

8/62

216/76

*

**

9/58

67/15

24/55

پتاسیم

K/Na

**1/68

**0/16

**9/13

**

1/53

**

0/03

0/11 ns

**

55/14

**

2/03

**

0/01

**

**

61/69

2/91

**422/32

16/02

10/70

0/19

0/10

0/001

0/075

2/85

6/73

5/62

5/22

13/05

9/59

6/63

12/94

ضريب تغییرات

** و * به ترتیب معنیداری در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد و  nsبیانگر عدم معنیداری میباشند.
جدول  -2مقایسه میانگین برهمكنش متیل جاسمونات و شوری بر برخی صفات فیزیولوژیكی گیاه گشنیز.
شوری
()dS/m

0

متیل
جاسمونات

نسبی آب

هوايی

اندام هوايی

هوايی

هوايی

()%

(بوته/گرم)

نسبت
K/Na

()mg/g DW

0

56/19 cde

57/44 b

6/76 e

1/93 de

0/36 cd

4/10 b

11/36 b

0/25

54/70 cde

58/39 ab

10/68 b

3/39 ab

0/24 fg

5/65 a

23/04 a

a

a

a

g

a

a

e

50/42

64/79

11/55

3/71

0/23

6/06

25/92

0

62/24 bc

58/07 ab

8/56 cd

1/56 e

0/31 def

3/93 b

12/81 b

0/25

54/21 cde

58/76 ab

8/92 c

2/66 c

0/27 efg

3/38 c

12/56 b

0/5

50/34 e

56/40 b

6/30 e

2/34 cd

0/33 cd

4/10 b

12/49 b

a

bc

e

e

a

b

0
6

()%

()mM

0/5
3

نشت يونی

محتوای

وزن تر اندام

وزن خشک

سديم اندام

پتاسیم اندام

81/14

54/77

6/52

1/44

0/66

4/31

c

6/60

0/25

65/90 b

58/71 ab

7/93 d

2/79 bc

0/50 b

3/09 cd

6/18 c

0/5

59/78 bcd

56/52 b

8/08 cd

2/87 bc

0/40 c

2/61 d

6/50 c

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانكن اختالف معنیدار ندارند.

و سوپراکسید ديسموتاز ،مانع اثر راديكالهای آزاد حاصل از

محتوای نسبی آب برگ :نتايج تجزيه واريانس دادهها

تنش بر غشا میشوند ( .)Wang, 1999همچنین حسیبی و

نشان داد که شوری و همچنین برهمكنش شوری و متیل

همكاران ( )1387در بررسی تأثیر متیل جاسمونات روی کلزا

جاسمونات تأثیر معنیداری در سطح  5درصد بر محتوای

گزارش کردند که متیل جاسمونات ،پراکسیداسیون لیپید را به

نسبی آب برگ گیاهان گشنیز داشتند ،در صورتی که کاربرد

طور معنیداری کاهش داد که نشان دهنده نقش متیل

متیل جاسمونات بر اين صفت معنیدار نشد (جدول .)1

جاسمونات در کاهش خسارت اکسیداتیو میباشد .در تأيید

مقايسه میانگین دادهها نشان داد که با افزايش سطوح

نتايج اين پژوهش ،تیمار متیل جاسمونات باعث کاهش نشت

شوری ،محتوای نسبی آب برگ به طور معنیداری کاهش

يونی در گیاهچههای خیار در شرايط تنش سرمايی شد (صید

يافت .برهمكنش شوری و متیل جاسمونات نیز نشان داد

پور و سیاری.)1395 ،

بیشترين محتوای نسبی آب برگ مربوط به تیمار شوری

dS/m
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وزن خشک

سديم

نسبت
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صفر و کاربرد  0/5 mMمتیل جاسمونات بود و کمترين

سديم مهاجم که در محیط به وفور يافت میشوند ،اشاره کرد

محتوای نسبی آب برگ در برهمكنش شوری  6 dS/mو بدون

( .)Kerepesi and Galiba, 2000کاهش وزن تر و خشک اندام

کاربرد متیل جاسمونات مشاهده شد (جدول .)2

هوايی در شرايط تنش شوری در برخی گیاهان از جمله گشنیز،

معرض تنش اسمزی و ويژگی بسیار مناسبی از وضعیت آب

پژوهش مطابقت دارد (ستايش مهر و اسماعیل زاده بهابادی،

در گیاه است ( .)Aftab et al., 2011نتايج اين پژوهش با

1392؛ مقدم وطالبی1395 ،؛ سیدلر فاطمی و همكاران.)1392 ،

يافتههای پژوهشگران ديگر روی گیاهان بادام تلخ ،اسفناج

متیل جاسمونات ،از طريق تأثیر بر تقويت سیستم دفاعی و

کوهی ،صنوبر و ذرت در ارتباط با کاهش محتوای نسبی آب

همچنین فتوسنتز باعث بهبود مقاومت گیاهان در شرايط تنش

برگ در شرايط تنش شوری مطابقت داشت (امیری و بانی

شوری میشود .در اين پژوهش کاربرد متیل جاسمونات با

Cicek and Cakirlar, 2002; Yang et al.,

غلظت  0/5 mMموجب افزايش وزن تر و خشک اندام هوايی

نسب1395 ،؛

شد که با نتايج پژوهش سلیمی و شكاری ( )1391روی گیاه

.)2009; Sai et al., 2011
وزن تر و خشک اندام هوایی :تجزيه واريانس دادهها

بابونه مطابقت داشت.

نشان داد که تیمارهای شوری ،متیل جاسمونات و برهمكنش

محتوای سدیم و پتاسیم اندام هوایی :تجزيه واريانس

شوری و متیل جاسمونات اثر معنیداری در سطح احتمال 1

دادهها نشان داد که شوری و برهمكنش شوری و متیل

درصد بر وزن تر و خشک اندام هوايی داشتند (جدول .)1

جاسمونات اثر معنیداری در سطح احتمال  1درصد بر غلظت

مقايسه میانگین دادهها نشان داد که شوری اثر منفی معنیداری

سديم ،پتاسیم و نسبت پتاسیم به سديم اندام هوايی داشت؛ در

بر وزن تر و خشک اندام هوايی داشت و کاربرد متیل

حالی که متیل جاسمونات اثر معنیداری بر غلظت پتاسیم اندام

جاسمونات موجب بهبود وزن تر و خشک اندام هوايی شد.

هوايی نداشت (جدول .)1

مقايسه میانگین برهمكنشها نشان داد که بیشترين وزن تر و

مقايسه میانگین دادهها نشان داد با افزايش شوری ،میزان

mM

غلظت سديم برگ به طور معنیداری افزايش يافت .نتايج

 0/5متیل جاسمونات مشاهده شد .کمترين وزن تر اندام هوايی

همچنین نشان داد کاربرد متیل جاسمونات باعث کاهش

در برهمكنش سطوح شوری  dS/mصفر و  6و بدون کاربرد

معنیدار غلظت سديم نسبت به تیمار شاهد شد.

خشک اندام هوايی در تیمار شوری  dS/mصفر و غلظت

متیل جاسمونات و همچنین سطح شوری  3 dS/mو غلظت

بر همكنش تیمارهای شوری و متیل جاسمونات نشان داد

 0/5 mMمتیل جاسمونات به دست آمد .عالوه بر اين کمترين

که کمترين غلظت سديم در تیمار شوری  dS/mصفر و کاربرد

وزن خشک اندام هوايی در برهمكنش شوری  6 dS/mو  3و

 0/5 mMمتیل جاسمونات مشاهده شد و بیشترين غلظت

بدون کاربرد متیل جاسمونات مشاهده شد (جدول .)2

سديم در برهمكنش شوری  6 dS/mو بدون کاربرد متیل

سريعترين واکنش گیاهان به تنش شوری ،کاهش توسعه

جاسمونات به دست آمد (جدول .)2

سطح برگ میباشد و با افزايش غلظت نمک توسعه برگ

مقايسه میانگین دادهها نشان داد اختالف معنیداری بین

متوقف میشود ()Ashraf and Bashir, 2003؛ بنابراين کاهش

غلظت پتاسیم برگ در سطوح مختلف شوری مشاهده شد.

سطح برگ متأثر از فرآيندهای اسمزی ،مهمترين دلیل کاهش

برهمكنش شوری و متیل جاسمونات نشان داد بیشترين غلظت

Wang et al.,

پتاسیم برگ در تیمار شوری  dS/mصفر با کاربرد  0/5 mMو

 .)2001از داليل ديگر کاهش رشد و عملكرد گیاه در شرايط

 0/25متیل جاسمونات به دست آمد .کمترين غلظت پتاسیم

شور ،میتوان به صرف انرژی توسط گیاه برای خروج يونهای

برگ در تیمار شوری  6 dS/mو متیل جاسمونات 0/5 mM

رشد گیاه بر اثر شوری محسوب میشود (
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میزان کلروفیل  bدر غلظت  0/25 mMمتیل جاسمونات

مشاهده شد (جدول .)2
نشان داد که بیشترين نسبت اين شاخص در برهمكنش شوری

که بیشترين غلظت کلروفیل  bمربوط به برهمكنش سطوح

 dS/mصفر و غلظتهای  0/25 mMو  0/5متیل جاسمونات

شوری  6 dS/mو صفر با تیمار  0/25 mMمتیل جاسمونات

مشاهده شد .کمترين نسبت پتاسیم به سديم نیز در برهمكنش

بود؛ در حالیکه کمترين غلظت کلروفیل  bدر برهمكنش سطح

تمام غلظتهای متیل جاسمونات با تیمار شوری 6 dS/m

شوری  6 dS/mو بدون کاربرد متیل جاسمونات مشاهده شد

مشاهده شد (جدول .)2

(جدول .)4

در شرايط شور ،سطوح باالی يون سديم به دلیل رقابت با

مقايسه میانگین دادههای کلروفیل کل نشان داد که متیل

يون پتاسیم از جذب يون پتاسیم توسط ريشهها اختالل ايجاد

جاسمونات با غلظت  0/25 mMموجب افزايش و با غلظت

میکند ( .)Grattan and Grieve, 1999بنابراين حفظ باالی

 0/5 mMموجب کاهش کلروفیل کل نسبت به شاهد شد .در

محتوای پتاسیم در ژنوتیپهای متحمل به شوری ممكن است

برهمكنش شوری و متیل جاسمونات مشاهده شد که بیشترين

يكی از ساز و کارهای ايجاد کننده تحمل به شوری در گیاهان

میزان کلروفیل کل در تیمار شوری  dS/mصفر و غلظت

باشد ( .)El-hendawy et al., 2005در اين پژوهش نیز تنش

 0/25متیل جاسمونات و همچنین در تیمارهای شوری

شوری موجب افزايش غلظت سديم و کاهش نسبت پتاسیم به

 3و  6با غلظتهای  mMصفر و  0/25متیل جاسمونات

سديم در گیاه شد ،که با يافتههای سلیمی و همكاران ()1390

مشاهده شد .کمترين میزان کلروفیل کل در سطح شوری

در گیاه بابونه مطابقت داشت.

صفر و بدون کاربرد متیل جاسمونات و همچنین در سطوح

در پژوهشهای انجام شده بر روی برنج (

Kang et al.,

 )2005و نخود فرنگی ( )Fedina and Dimova 2000مشخص

mM

dS/m

dS/m

شوری  3 dS/mو  6با کاربرد  0/5 mMمتیل جاسمونات به
دست آمد (جدول .)4

شد که متیل جاسمونات با کاهش جذب سديم و افزايش

مقايسه میانگینها نشان داد که شوری باعث کاهش

پتاسیم در مقايسه با گیاهان شاهد موجب بهبود مقاومت گیاه

معنیداری در غلظت کارتنوئیدها شد .کاربرد متیل جاسمونات

در شرايط شوری شد ،که با يافتههای اين پژوهش مطابقت

با غلظت پايین موجب افزايش غلظت کارتنوئیدها نسبت به

داشت .بنابراين به نظر میرسد متیل جاسمونات با استفاده از

شاهد شد .برهمكنش شوری و متیل جاسمونات نشان داد که

سازوکارهايی نظیر جلوگیری از ورود نمک و جذب ترجیحی

بیشترين میزان کارتنوئید در سطح شوری  dS/mصفر مربوط

يون پتاسیم موجب بهبود مقاومت گیاه گشنیز در شرايط شوری

به غلظتهای  0/25 mMو صفر متیل جاسمونات ،در سطح

ماليم شد.

شوری  3 dS/mمربوط به غلظتهای  0/25 mMو  0/5متیل

محتوای کلروفیل و کارتنوئید :نتايج تجزيه واريانس نشان

جاسمونات و در سطح شوری  6 dS/mمربوط به غلظت

mM

داد که تیمار شوری اثر معنی داری در سطح  1درصد بر غلظت

 0/25متیل جاسمونات بود .کمترين غلظت کارتنوئید در تیمار

کارتنوئید داشت .تیمارهای متیل جاسمونات و برهمكنش آن

شوری  6 dS/mو بدون کاربرد متیل جاسمونات مشاهده شد

با شوری ،اثر معنیداری در سطح  1درصد بر کلروفیل ،b

(جدول .)4

کلروفیل کل و کارتنوئید داشت .اثر هیچ کدام از تیمارها بر
کلروفیل  aمعنیدار نشد (جدول .)3

افزايش جذب نمک و سمیت يونی ،موجب ايجاد اختالل
در کارکرد سلولی و آسیب رساندن به فرآيندهای فیزيولوژيک،

مقايسه میانگینها نشان داد تیمار متیل جاسمونات باعث

از قبیل فتوسنتز و تنفس سلولی میشود (.)Munnes, 2002

افزايش معنی داری بر کلروفیل  bشد؛ به طوری که بیشترين

نتايج متناقضی از پژوهشهای محققین ،در خصوص افزايش يا
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جدول  -3نتایج تجزیه واریانس تیمارهای متیل جاسمونات و شوری بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گشنیز.
منابع تغییرات

درجه

کلروفیل

کلروفیل

کلروفیل

آزادی

a

b

کل

کارتنوئید

ظرفیت آنتی

کاتاالز

اکسیدانی

متیل جاسمونات

2

0/001 ns

**

0/60

**

0/58

**

0/04

**

134/87

* 0/84

شوری × متیل جاسمونات

4

ns

**

0/18

**

0/19

**

0/01

**

199/54

خطا

18

ضريب تغییرات

**

پراکسیداز
0/04ns
0/01 ns
ns

11/02

0/01

0/001

0/03

0/03

0/001

18/87

2/32

0/01

0/60

2/34

1/85

2/79

19/7

18/3

22/41

** و * به ترتیب معنیداری در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد و  nsبیانگر عدم معنیداری میباشند.
جدول  -4مقایسه میانگین برهمكنش متیل جاسمونات و شوری بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه گشنیز
شوری
()dS/m

0

متیل

کلروفیل

جاسمونات

a

()mM

اکسیدانی ()%

()μmol/g FW min

()mg/g FW

0

1/63 a

7/41 abc

8/94 b

1/21 a

30/23 a

3/85 b

0/25

1/64 a

7/69 a

9/33 a

1/24 a

20/93 bc

7/28 a

0/20 a

a

bc

ab

ab

b

a

1/65

7/29

9/04

bcd

1/10

29/65

2/89

0/19

0

1/66 a

7/20 c

9/24 a

1/12 bc

17/44 cd

3/28 b

0/33 a

0/25

1/66 a

7/58 ab

9/24 a

1/26 a

28/29 ab

4/42 ab

0/32 a

0/5

1/67 a

7/57 ab

8/86 b

1/21 a

15/89 cd

3/78 b

0/33 a

a

d

a

d

d

b

a

0
6

کل

کاتاالز

آسكوربات پراکسیداز

0/21 a

0/5
3

کلروفیل b

کلروفیل

کارتنوئید

ظرفیت آنتی

فعالیت آنزيم

فعالیت آنزيم

1/65

6/77

9/24

1/06

10/85

2/71

0/34

0/25

1/65 a

7/61 a

9/26 a

1/24 a

10/23 d

2/21 b

0/43 a

0/5

1/65 a

7/59 ab

8/42 b

1/14 b

14/73 cd

4/86 ab

0/19 a

در هر ستون میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانكن اختالف معنیدار ندارند

کاهش محتوای کلروفیل در شرايط تنش شوری گزارش شده

 .)2003از طرف ديگر کاهش محتوای کلروفیل ممكن است در

است .در پژوهشی روی يوالف مشخص شد که شوری سبب

اثر افزايش فعالیت آنزيم کلروفیالز و يا اثر مستقیم سمیت

کاهش میزان کلروفیل برگ شد ( .)Zhao et al., 2007در

يونی ناشی از غلظت باالی سديم نیز باشد (.)Zhang, 2007

صورتی که  Hanو  )2005( Leeافزايش میزان کلروفیل در

در مورد نقش متیل جاسمونات بر غلظت رنگیزههای

کاهو را با افزايش غلظت شوری گزارش کردند .در پژوهش

فتوسنتزی نیز نتايج متفاوتی توسط پژوهشگران بدست آمده

حاضر نیز شوری بر روی میزان کلروفیل تأثیری نداشت ،اما

است .در گزارشی بیان شده که جاسمونیک اسید در گیاه

باعث کاهش میزان کارتنوئیدها شد .کاهش محتوای رنگیزههای

صنوبر هیچ تأثیری بر مقدار کلروفیل و فتوسنتز گیاه نداشته

فتوسنتزی در شرايط تنش شوری ،به دلیل افزايش راديكالهای

است ( .)Babst et al., 2005در حالی که در پژوهشی روی

Zhang,

گیاه آرابیدوپسیس 7 ،روز پس از تیمار با متیل جاسمونات در

آزاد اکسیژن و آسیب به غشا کلروپالست میباشد (
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شوری

2

0/001 ns

0/05 ns

0/06 ns

**0/01

**171/08

* 4/54

0/001

آسكوربات
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آنتی اکسیدانی در تیمار شوری  6 dS/mبا کاربرد متیل

تحت تأثیر قرار گرفت ( .)Jung, 2004عالوه بر اين ،کاهش

جاسمونات در غلظتهای 0/25 mMو صفر مشاهده شد

مقدار کلروفیل و آنزيم روبیسكو در برگهای جو تحت تیمار

(جدول .)4

متیل جاسمونات ،گزارش شده است (.)Weidhase et al., 1987

مقايسه میانگین دادهها نشان داد که شوری باعث کاهش

با وجود پژوهشهای متعددی مبنی بر نقش متیل

فعالیت آنزيم کاتاالز شد؛ اما کاربرد متیل جاسمونات با غلظت

جاسمونات در تخريب رنگیزههای فتوسنتزی Ueda ،و

پايین موجب افزايش فعالیت اين آنزيم نسبت به شاهد شد .بر

 )2006( Saneiewskiگزارش کردند که در گیاه الله ،در

همكنش شوری و متیل جاسمونات نشان داد که بیشترين

a

فعالیت آنزيم کاتاالز در تیمار شوری  dS/mصفر و کاربرد متیل

و  bتحريک شد؛ آنها اظهار داشتند که متیل جاسمونات در

جاسمونات با غلظت  0/25 mMمشاهده شد .کمترين میزان

بیان يک سری از ژنهای آنزيمهای کلیدی در مسیر بیوسنتز

فعالیت آنزيم کاتاالز در سطوح شوری  3 dS/mو صفر مربوط

کلروفیل از طريق تشكیل آمینولوونیک اسید ايفای نقش میکند.

به کاربرد غلظتهای  mMصفر و  0/5متیل جاسمونات بود؛

در پژوهشی ديگر نیز گزارش شد که جاسموناتها در غلظت

در حالیکه در سطح شوری  6 dS/mکمترين فعالیت آنزيم

 0/1میكرو موالر باعث ترمیم رنگیزههای فتوسنتزی در عدسک

کاتاالز مربوط به غلظتهای  mMصفر و  0/25متیل

آبی شد ( .)Piotrowska et al., 2009متیل جاسمونات با فعال

جاسمونات بود (جدول .)4

حضور نور و با استفاده از متیل جاسمونات تشكیل کلروفیل

کردن آنزيمهای آنتی اکسیدان در کلروپالست از تخريب

در پژوهش حاضر شوری موجب کاهش ظرفیت

کلروفیل و کاهش فتوسنتز جلوگیری کرده و بدين ترتیب موجب

آنتیاکسیدانی و فعالیت آنزيم کاتاالز شد .کاهش فعالیت آنزيم

بهبود رشد و فعالیت گیاه میشود ( .)Popova et al., 2003در

کاتاالز تحت تأثیر تنش شوری در پژوهشی روی لوبیا چشم

اين پژوهش نیز متیل جاسمونات مخصوصاً با غلظت

بلبلی نیز گزارش شده است ( .)Cavalanti et al., 2007در

 0/25 mMموجب افزايش رنگیزههای کلروفیل  ،bکلروفیل کل

حالیکه برخی از پژوهشگران افزايش فعالیت اين آنزيم تحت

و کارتنوئید شد.

تأثیر تنش شوری را در گیاهان جو ( ،)Xu et al., 2008عدس

ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
آسكوربات پراکسیداز :نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد

( )Bandeoglu et al., 2004و کنجد ()Koca et al., 2007
گزارش کردند.

که ظرفیت آنتیاکسیدانی و فعالیت آنزيم کاتاالز به طوری

با توجه به اينكه متیل جاسمونات قادر است تولید

معنیداری تحت تأثیر تیمارهای شوری ،متیل جاسمونات و

گونههای فعال اکسیژن را در گیاهان القا کند ،بنابراين يک

برهمكنش شوری و متیل جاسمونات قرار گرفت .اثر هیچ کدام

سیستم آنتیاکسیدانتی قوی برای حفظ عملكردهای متابولیكی

از تیمارها بر فعالیت آنزيم آسكوربات پراکسیداز معنیدار نشد

گیاه در اين شرايط ضروری میباشد .برای مثال در

(جدول .)3

پژوهشهای انجام شده روی گیاهان آرابیدوپسیس (

مقايسه میانگین دادهها نشان داد که با افزايش شوری،

 ،)2004کلزا ( ،)Comparot et al., 2002بادام زمینی

Jung,

( Kumari

ظرفیت آنتی اکسیدانی برگ گشنیز کاهش يافت و کاربرد متیل

 )et al., 2006و آفتابگردان ()Parra-Lobato et al., 2009

جاسمونات موجب بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی شد .بر

گزارش شده که کاربرد متیل جاسمونات موجب افزايش

همكنش شوری و متیل جاسمونات نشان داد که بیشترين

فعالیت آنزيمهای آنتیاکسیدان شده است .در اين پژوهش

ظرفیت آنتی اکسیدانی مربوط به تیمار شوری  dS/mصفر و

احتماالً متیل جاسمونات محتوای  H2O2را افزايش داده و
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شرايط تنش را در گیاه القاء کرده است .از آنجا که

سوبسترای الزم برای آنزيمهای کاتاالز و آسكوربات پراکسیداز

اکسیدانی و فعالیت آنزيم کاتاالز موجب کاهش آثار تنش

میباشد ،میتوان فرض کرد که بخشی از افزايش فعالیت آنزيم

شوری شد .متیل جاسمونات به عنوان يک تنظیم کننده جديد

کاتاالز در نتیجه تولید  H2O2در گیاهان تیمار شده با متیل

رشد گیاهی ،قادر است با انگیزش پاسخهای آنتی اکسیدانی ،از

جاسمونات در مقايسه با شاهد باشد.

غشا و ساير ماکرومولكولها در برابر آسیبهای اکسیداتیو
حفاظت کرده و از اين طريق موجب بهبود رشد و فعالیت گیاه

نتیجهگیری کلی

در شرايط تنش شود.

به طور کلی ،با توجه به نتايج ،تیمار شوری سبب کاهش
صفات فیزيولوژيكی ،غلظت يون پتاسیم اندام هوايی ،ظرفیت

سپاسگزاری

آنتیاکسیدانی و فعالیت آنزيم کاتاالز در گیاه گشنیز شد؛ در

امكانات مالی و تجهیزات الزم برای انجام اين پژوهش توسط

حالیکه نشت يونی و غلظت يون سديم اندام هوايی در اثر

دانشگاه صنعتی اصفهان فراهم شده است که بدين وسیله

شوری افزايش يافت .کاربرد خارجی متیل جاسمونات،

مراتب تشكر و قدردانی اعالم میشود.

مخصوصاً با غلظت  0/25 mMبا تأثیر قابل توجه روی وزن تر
منابع
امیدبیگی ،ر )1376( .رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارويی .جلد  ،2انتشارات طراحان نشر ،تهران.
امیری ،الف .و بانی نسب ،ب )1395( .اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ويژگیهای رويشی و فیزيولوژيكی دانهالهای بادام تلخ در
شرايط تنش کلريد سديم .مجله علوم و فنون باغبانی ايران .1-12 :17
حسیبی ،ن ،.منوچهری کالنتری ،خ ،.مظاهری ،م .و احمدی موسوی  ،ع )1387( .اثر متیل جاسمونات ،اتیلن و برهمكنش آنها بر جوانه
زنی بذر و برخی عاملهای بیوشیمیايی دانه رستهای کلزا ( .)Brassica napus L.زيست شناسی ايران .206-215 :21
ستايش مهر ،ز .و اسماعیل زاده بهابادی ،ص )1392( .اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزيولوژيكی و بیوشیمیايی در گیاه گشنیز
( .)Coriandrum sativum L.نشريه پژوهشهای تولید گیاهی.111-128 : 20
سفیدکن ،ف )1378( .بررسی اسانس اندامهای هوايی ومیوه گشنیز .تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران .32-38 :13
سلیمی ،ف .و شكاری ،ف )1391( .تأثیر متیل جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات ريخت شناسی و عملكرد گل در
بابونه آلمانی ( .)Matricaria chamomilia L.زيست شناسی گیاهی .27-38 :4
سلیمی ،ف ،.شكاری ،ف .و حمزهئی ،ج )1393( .تأثیر تنش شوری و محلولپاشی متیل جاسمونات بر سرعت فتوسنتز ،هدايت
روزنهای ،کارائی مصرف آب و عملكرد بابونه آلمانی .نشريه پژوهشهای زراعی ايران .328-334 :12
سلیمی ،ف ،.شكاری ،ف ،.عظیمی ،م .ر .و زنگانی ،الف ) 1390( .نقش متیل جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طريق تأثیر بر
برخی خصوصیات فیزيولوژيک در گیاه بابونه آلمانی ( .)Matricaria chamomilla L.تحقیقات گیاهان دارويی و معطر ايران.
.700-711 :27
سیدلر فاطمی ،ل ،.طباطبايی ،ج .و فالحی ،الف )1388( .تأثیر سیلیسیوم بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذايی گیاه توت فرنگی در
شرايط تنش شوری .دانش کشاورزی پايدار .107-117 :19
شريعتمداری ،م .ح ،.زمانی ،غ .و سیاری ،م .ح )1390( .اثرات شوری و محلولپاشی آهن بر شاخص سطح برگ ،درصد جذب نور و
رابطه آنها با عملكرد دانه آفتابگردان .نشريه پژوهشهای زراعی ايران .285-293 :9
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...اثر متیل جاسمونات بر برخی صفات فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی گیاه گشنیز

.)Cucumis sativus L.( ) اثر متیل جاسمونات در افزايش تحمل به سرمازدگی گیاهچههای خیار1395( . م، و سیاری. ف،صید پور
.47-59 :6 نشريه تولید و فرآوری محصوالت زراعی و باغی
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.)Glycine max L.( ) نقش دوگانه متیل جاسمونات بر عملكردهای فیزيولوژيک در گیاه سويا1391( . ف، و دانشمند. ب،کرامت
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Abstract
An experiment was conducted to study the effect of methyl jasmonate (MJ) on salinity stress alleviation of coriander
plantlet. The experiment was set up as factorial experiment in completely randomized design with two factors including
NaCl concentration (0, 3 and 6 dS/m) and MJ at three levels (0, 0.25 or 0.5 mM). The results showed that salt stress
decreased fresh and dry weight of aerial, concentation of potassium, K/Na ratio, carotenoid, antioxidant capacity and
catalase. Parameters such as ion leakage and concentation of aerial sodium were increased by salinity stress.
Application of MJ decreased ion leakage and sodium of aerial, but improved fresh and dry weight of aerial, K/Na ratio,
antioxidant capacity and catalase. Improved stress indexes in MJ-treated plantlets showed that applied of MJ
ameliorated the adverse effects of injury caused by salt stress.
Key Words: Salinity Stress, Coriander, Methyl Jasmonate, Physiological Parameters.
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