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Introduction 
 Cherry fruit has a high nutritional value and because of its favorable taste, its attractive appearance is of 

great importance. Iran is the origin of many horticultural products, especially cherries. The quality and quantity 
of the Iranian cherry crop are much more suitable in comparison with other producing countries due to suitable 
climatic conditions and significant areas under cultivation. This fruit has a very short shelf life due to its 
susceptibility to transport damage. After harvest, the cherry fruit decays quickly and in some cases, due to the 
time of transfer and marketing, does not reach consumers with good quality. Therefore, the use of natural 
compounds to increase shelf life and maintain its quality seems necessary inlcuding lower moisture, and 
perishability. On the other hand, storage of products involves a series of biochemical changes that take place, 
which is accompanied by softening of the fruit, destruction of the cell wall, and reduction of the external and 
internal quality of the products. Therefore, the use of appropriate compounds to increase durability and maintain 
its quality seems necessary. Phytohormonal treatments such as melatonin increase the cold resistance of fruits 
during storage and reduce the development of mechanical damage in the refrigerator during fruit storage. 
Melatonins have an amphiphilic indole ring structure, through which they can easily move out of the cell and 
play a role in the structure of the cell wall or membrane. Besides, melatonin is structurally similar to auxin and 
has similar effects, helping to maintain cell wall structure under stress and reducing the denaturation of cell wall 
proteins. Melatonin is also known as a biostimulant. These biostimulants in plants affect the production of 
secondary metabolites, biosynthesis of various phytohormones, facilitate plant uptake of nutrients, stimulate 
growth, and increase product quality and quantity. Melatonin, in interaction with other signaling agents, 
increases fruit metabolism and induces stress resistance. 

Materials and Methods 
 In the present study, cherry fruits were harvested from the commercial garden at full maturity and after 

washing with distilled water with zero melatonin (control), 50, 100, 200 micromolar were treated by immersion 
for 5 minutes and Store at 1.5 with a relative humidity of 85% for 35 days. Parameters such as weight loss, 
titratable acidity, organic acids, soluble solids, antioxidants (DPPH), phenolic compounds, anthocyanin content, 
peroxidase, and ascorbate peroxidase activity were examined per week. 

Results and Discussion 
 The results indicated that fruits treated with 200 μM melatonin showed less weight loss than other treatments 

and controls, and melatonin prevented fruit water loss, as well as of phenolic compounds, titratable acidity, 
soluble solids. The activity of peroxidase and ascorbate peroxidase enzymes have all increased. These 
compounds preserve the fruits during storage and increase the oxidation resistance. Melatonin coating on cherry 
fruit and can protect cells from stress by raising antioxidant levels. Consumption of edible coatings on 
horticultural products such as fruits increases durability and marketability. Edible coatings reduce fruit rot and 
prevent microbial growth on their surface. These coatings have a positive effect on physical properties and 
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reduce physiological activity. Oral coatings better preserve organic acids by changing the internal atmosphere 
and slowing down the respiration of the fruit. 

Conclusion 
 The use of exogenous compounds or growth regulators has in many cases been effective in reducing the 

effects of environmental stresses. These results show that the combination of melatonin has high antioxidant 
properties and can act as a protective compound and inhibit free radicals. Besides, it acts as a signaling molecule 
at the cellular level and manages antioxidant activity, thus preventing membrane damage and lipid peroxidation 
of the membrane. Melatonin also increases plant tolerance to environmental stresses and follows this mechanism 
by regulating gene expression in various horticultural crops. The use of melatonin improves the process of 
coping with oxidative stress by further regulating the biosynthesis of anthocyanins and the antioxidant-encoding 
gene.  

Decomposition of cell wall compounds may increase total soluble solids, melatonin reduces the process of 
wall destruction, and preserves the appearance of the fruit. Increasing the amount of soluble solids increases the 
total antioxidant, phenolic and increases the activity of antioxidant enzymes. Melatonin is also at the forefront of 
stress management, and other antioxidants act as support after melatonin. Melatonin can prevent further stress 
damage by activating the plant signaling pathway. 

 
Keywords: Antioxidant, Anthocyanins, Marketability, Oral coating, Phenol 
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 مقاله پژوهشي

 11-58 ، ص1041، بهار 1، شماره 63جلد 

 

 طی دوره انبارمانی ‘سیاه مشهد’گیالس رقم  همیوپس از برداشت  خصوصیات بر مالتونیننقش 

 
 2رقیه نجف زاده -*1بهاره قربانی

 61/61/6911تاریخ دریافت: 

 19/11/6011تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

 دلیول  بوه  میووه  ایو   اسوت   برخووردار  باالیی اهمیت از جذاب مطلوب، و ظاهر مزه و طعم دلیل وده و بهگیالس دارای ارزش غذایی باالیی ب میوه

سرعت دچوار  میوه گیالس پس از برداشت، بهدارد   کوتاهی بسیار انبارمانی عمر بودن پذیر فساد و رطوبت نقل، کاهش و حمل صدمات به بودن حساس
رسد  بنابرای  استفاده از ترکیبات طبیعوی  کنندگان نمیدست مصرفزمان انتقال و بازاریابی، با کیفیت مناسب بهدلیل مدت زوال شده و در برخی موارد به

 دقیقه در چهار سطح صفر 51پژوهش حاضر تیمار غوطه وری مالتونی  به مدت  رسد  درجهت افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت آن ضروری به نظر می
اعمال شود و   ‘سیاه مشهد’گیالس رقم  موالر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار بر روی میوهمیکرو 055و  555، 15، (شاهد)

وزن، اسویدیته  روز نگهداری شدند  پارامترهایی مانند کواهش  51درصد به مدت  51گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 1±5ها در سردخانه در دمای میوه
های پراکسیداز و آسکوربات (، ترکیبات فنلی، محتوای آنتوسیانی ، فعالیت آنزیمDPPHاکسیدان )سیدهای آلی، مواد جامد محلول، آنتیقابل تیتراسیون، ا

، میکروموالر نسبت به سوایر تیمارهوا و شواهد    055های تیمار شده با مالتونی  در غلظتپراکسیداز به مدت پنج هفته بررسی شدند  نتایج نشان داد میوه
(، مواد جامد اسید گالیکبر صد گرم وزن تر گرم میلی 01ها میزان ترکیبات فنلی )وزن کمتری داشتند و همچنی  در ای  میوه درصد( کاهش 05میزان )
کیب مالتونی  خاصیت ( افزایش یافتند  ترگرم پروتئی واحد بر میلی 05های پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز )درصد بریکس( و فعالیت آنزیم 0محلول )

هوای آزاد را مهوار نمایود  در ایو  پوژوهش دیوده شود        اکسیدانی باالیی داشته و قادر است مانند یک ترکیب محافظت کننده عمل کرده و رادیکوال آنتی
 هبود بخشد اکسیدانی باال برده و کیفیت را بمیکروموالر توانسته است عمر انبارداری میوه گیالس را با حفظ خواص آنتی 055غلظت

 
 اکسیدان، آنتوسیانی ، بازارپسندی، پوشش خوراکی، فنلآنتی های کلیدی:واژه

 

   2 1 مقدمه

تجاری  و مهم محصوالت از ( یکیavium L. Prunus) گیالس
میوه گویالس یوک منبوا عوالی بورای        باشدمی سطح دنیا در باغبانی

آلی بووده و یکوی از    ها و مواداکسیدانها، آنتیعناصر معدنی، ویتامی 
باشد  اخیوراً تحقیقوات   های خوراکی برای سبد غذایی میبهتری  میوه

تواند خطر ابتال به نشان داده که گنجاندن گیالس در برنامه غذایی می
های دیابت، قلبی عروقی، فشار خون باال و سرطان را کواهش  بیماری

                                                 
 دانشوگاه  کشواورزی و منوابا طبیعوی،    باغبوانی، دانشوکده   دکتری دانش آموخته -5

 ارومیه

مرکوز آمووزش عوالی شوهید بواکری میانودوآب،        ،استادیار گروه گیاهان دارویوی  -0
 دانشگاه ارومیه

 (Email: ghorbani.bahareh@ymail.com     نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/JHS.2021.67437.1001 

 اسوت  هاییمیوه جمله از (  گیالسPetriccione et al., 2014دهد )
 بواالیی  اقتصوادی  ارزش و از شده برداشت تابستان فصل اوایل در که

 پوسوت  رنو   میوه ای  بازارپسند هایشاخص جمله از برخوردار است 
 در TA/TSS نسوبت  افوزایش  و آنتوسیانی  تجما اثر در که است آن

(  Martinez-Romero et al., 2005شوود ) می تشکیل رسیدن موقا
 کاهش بازارپسندی میووه گویالس در طوی انبوارداری     اصلی از دالیل

 فرورفتگی نرمی گوشت میوه، و رن  تغییرات وزن، توان به کاهشمی
 Bernalte) نموداشاره  وهیم تهیدیاس کاهش و شدن یاقهوه ،یسطح

et al., 2003دلیول مطالعوات گسوترده پیراموون مودیریت      به (  امروزه
عمور   بتواننود  کوه  هوایی روش از استفاده به محصوالت باغبانی تمایل

اکسیدانی را حفظ کننود قابول توجوه    انبارمانی، کیفیت و پتانسیل آنتی
که به افزایش مانودگاری محصوول کموک     هاییاز راهکار است  یکی

 هوای خووراکی  رشود و پوشوش   هوای تنظیم کننوده  از کند استفادهمی
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های خوراکی به علت هزینه کم و حالل بودن در آب پوشش باشد می
هوای  (  ای  پوشوش Dahital et al., 2018گیرند )مورد توجه قرار می

هوای  هوا، بهبوود ویژگوی   خوراکی باعث کاهش میزان پوسیدگی میووه 
شووود هووا موویری از رشوود میکروبووی در سووطح میوووهظوواهری، جلوووگی

(Mohammadi et al., 2016پوشش  )ایجواد یوک   خوراکی بوا  های 
بووی   دی اکسوویدکرب  و اکسوویژن آب، بخووار بووه تووراوا نیمووه مووانا

 ماندگاری محصوول  افزایش باعث ها،آن اطراف اتمسفر و محصوالت
 اسوتیل  N– یوا  (  مالتوونی  Ghorbani et al., 2018شووند ) موی 

 سواختار  یوک  و مولکولی پوایی  بووده   وزن دارای تریپتامی ، متوکسی
 از بسویاری  عوالوه بور جوانوران در    دارد  ای  ترکیب ایندول بر مبتنی

 یهوا نقوش  از یعیوسو  فیو ط و اسوت  شوده  ییشناسا مختلف اهانیگ
 ,.Tan et alه دارد )عهود  بوه  را یمولکوول و  ینتزوسیب ،یکیولوژیزیف

 از بسویاری  در اکسویدان آنتوی  یک عنوان به (  ترکیب مالتونی 2012
کنود  رسان را ایفا موی دارد و نقش پیام نقش سلول عملکردهای حیاتی

(Reiter et al., 2013همچنی  ترکی  )در گیاهوان  از تواندب فوق می 
 از غیرزیسوتی  و زیسوتی  مختلوف  هوای تنش از ناشی هایآسیب برابر
 ,.Tan et alسونگی  )  فلوزات  (،Li et al., 2013خشکسوالی )  جمله

 Baghurst and، تنش گرموایی ) (Li et al., 2012(، شوری )2007

Coghill, 2006( و سرمازدگی )Lei et al., 2004   محافظت نمایود )
سیتوکینی   هوایی میزان اندام تولید و القای اکسی  طریق از مالتونی 

 کنندهتنظیم انعنو به مالتونی  از دلیل همی  به کند،می را نیز تنظیم
(  عوالوه بور ایو  تحقیقوات     Arnao, 2014برند )می نام گیاهی رشد

گوردد  مرتبط با سرما می هایژن بیان نشان داد مالتونی  سبب القای
(Shi and Chan, 2014و می )از پوروتئی   از موجب محافظوت  تواند 

)از  شودن  دنواتوره  حرارتی گوردد و از  شوک هایپروتئی  القای قطری
 Xu etفرنگی ممانعوت کنود )  گوجه در ها یپروتئ( تیدست دادن ماه

al., 2016 )  در را فتوسونتز  مالتوونی  کوارایی   اسوت  ممک  همچنی 
 II مفتوسویت  بهتور  کوارایی  دهد به ای  صورت که بوه  افزایش گیاهان
 ,.Pitar et alدهد )را افزایش می ایروزنه کند و نیز هدایتمی کمک

 هووای رنگدانووه در درختووان گوویالس مالتووونی  از (  اسووتفاده2014
باال برده و گیواه   را هاریشه پرولی  محتوای و کربوهیدرات فتوسنتزی،

(  Sarropoulou et al., 2012کند )ها مقاومت میرا در برابر استرس
 شده ریزی یبرنامه مرگ مسیر مهار با مطالعات نشان دادند مالتونی 

 هایآسیب برابر در محافظتی اثر فرابنفش، اشعه از ناشی میتوکندریایی
ترکیب مالتونی  در (  Fischer et al., 2008دارد ) اشعه از ای  ناشی

یش تحمول در برابور   افوزا  ی درسوت یزگیاهان به عنوان یوک محورک   
 هوا، فیتوهورمون بیوسنتز های زنده، غیرزنده، بهبود رشد، تحریکتنش

کمیوت   و کیفیوت  افوزایش  و ریشوه  رشد عناصرغذایی، جذب تسهیل
داده شود   نشوان  هشوی (  در پژوLi et al., 2012نقش دارد ) محصول

که کاربرد مالتونی  روی میوه انگور موجوب ممانعوت از کواهش وزن    
(  همچنی  کاربرد Meng et al., 2015گردد )انگور طی انبارمانی می

اکسوویدانی در میوووه انگووور مالتووونی  سووبب افووزایش ظرفیووت آنتووی 
(Boccalandro et al., 2011 ( و گویالس )Zhao et al., 2013 )

اکسویدانی در  مالتونی  محرکی بر افوزایش ترکیبوات آنتوی   گردید  می
( Gao et al., 2016( و میووه هلوو )  Vitalini et al., 2011انگوور ) 

 باشد می

 
 هاروش و مواد

بلوغ  حالت در‘ سیاه مشهد’ رقمگیالس  هایپژوهش میوه در ای 
و زمانی که روی درخت در باالتری  سطح کیفی قرار داشت و  تجاری

(، از یوک بواغ در   اردیبهشت اوایل خورداد قابل برداشت بود )نیمه دوم 
 باغبانی دانشگاه علوم آزمایشگاه به و شمال غربی شهر ارومیه برداشت

 شوکل،  لحوا   از هوا شدند  سپس میوه )واحد میاندوآب( منتقل ارومیه
 صودمات ظواهری   و هوا بیمواری  و آفوات  از بوودن  عاری رن ، اندازه،

متور، سوالم و عواری از    میلوی  02-00هایی با قطر شدند  میوه بررسی
مالتوونی  در   بوا  دقیقوه  51آفات و بیمواری انتخواب شودند و سوپس     

بوا روش غوطوه وری    مووالر میکرو 055و  555، 15های صفر، غلظت
شودند    بنودی بسته متر(سانتی50×55×0ظروف پالستیکی ) تیمار و در

 پوس  گیالس هایمیوه  عدد میوه قرار داده شد 51در هر ظرف تعداد 
گوراد و  درجوه سوانتی   1±5دموای   بوا  داخل سردخانه بندی بهاز بسته

ای پس از برداشت هشاخص و گردیدند درصد منتقل 51رطوبت نسبی 
هفتوه موورد    1یک بار به مدت  روز 7 هر زمانی فاصله مورد مطالعه با

 بررسی قرار گرفتند 
 

 شده گیریاندازه هایشاخص

 میوه عدد 51 وزن، کاهش میزان تعیی  برای میوه: وزنکاهش 
 انتخاب انبارمانی دوره طی نیز و آزمایش شروع در تیمار هر ثابت برای

از معادله زیور   وزن کاهش درصد اولیه، وزن به توجه با و شدند وزن و
 ( Zokaee-Khosroshahi et al., 2007گردید ) محاسبه
 ( =وزن اولیوه میووه   –وزن ثانویه میوه /  وزن اولیه میوه )× 555

 درصد کاهش وزن
 مدل دیجیتالی متر pH دستگاه با میوه آب pH عصاره آب میوه:

(pH-Meter CG 824) چهوار و  هوای بوافری  محلول با شده کالیبره 
لیتر عصاره میووه را در بشور   میلی 55تا  55شد  ابتدا  گیریاندازه هفت

موورد   pHمتر در محلول،  pHریخته و پس از قرار دادن الکترودهای 
 ( Jalilimarandi, 2004) نظر قرائت شد

ایوو  منظووور از روش  بوورای تیتراسیییون: ته قابیی اسییید 
 مصورفی  هیدروکسید سدیم مقدار (  براساس0تیتراسیون استفاده شد )

 گرم صورت به میوه عصاره موجود در اسید مقدار تیتراسیون جریان در
 محاسوبه ( لیتور میلی 555 در گرم) میوه عصاره لیترمیلی 555 در اسید
   شد
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 میووه  عصاره از چند قطره   آزمایشای برای محلول: جامد مواد
 قورار   (ATAGOمدل ) دستی رفراکتومتر روی اتاق دمای در گیالس
 برحسب هاداده شد و قرائت مدرج ستون روی از عدد مربوطه و گرفت
 ( Jalilimarandi, 2004گردید ) یاداشت بریکس

در  :(DPPH) اره مییوه اکسیدان ک  عصمیزان فعالیت آنتی
میکرولیتر عصواره آمواده شوده را بوا      15کل ابتدا اکسیدانارزیابی آنتی

دقیقووه توسووط  55مخلوووک کوورده و بعوود از  DPPHمیکرولیتوور  015
نوانومتر قرائوت و در فرموول     157دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 

 زیر جاگذاری شد:

% DPPH sc= 
 ×555 

در حضور نمونه عصاره و  DPPH میزان جذب Abs sampleکه 
Abs control  جذبDPPH  باشود ) بدون عصاره مویNavarro et 

al., 2006 ) 
برای ارزیوابی فنول طبوق روش اسولینکارد و      محتوای فن  ک :

( عمول شود و جوذب    Slinkard and Singleton, 1977ت  )سینگل
اسوپکتروفتومتر قرائوت    دسوتگاه  با نانومتر 721ها در طول موج مونهن

 گردید 

آنتوسویانی  بوا اسوتفاده از روش     :کی  آنتوسیانین محتوای
در طوول   دقیقه نگهداری در تاریکی 55بعد از  pH  اختالف
 Wrolstad etقرائت گردید ) اسپکتروفتومتر دستگاه با 105موج 

al., 2005 ) 
 عصواره  سوازی  آمواده  از پس پراکسیداز: میزان فعالیت آنز م

 زیور  هوای از معورف  پراکسویداز  آنزیم فعالیت سنجش برای پروتیئنی،
 555مووالر، میلوی  555 توریس  بوافر  لیتور میلوی  0استفاده گردید: بوه  

 55 گایواکول  لیتور میکورو  055مووالر،  میلوی  1 اکسیژنه آب لیترمیکرو
 15 و نمووده  مخلوک هم با یخ حمام در را هاآن همگی موالر کهمیلی

 در جوذب  تغییورات  منحنوی  و نمووده  اضافه آنزیمی عصاره میکرولیتر
 Kochbaشد ) خوانده اسپکتروفتومتر دستگاه با نانومتر 001 موج طول

et al., 1977 ) 
فعالیت ای  آنزیم  :پراکسیداز میزان فعالیت آنز م آسکوربات

نوانومتر   005براساس اکسیداسیون اسید آسوربیک و کاهش جذب در 
 (  Nakano and Asada, 1981گیری قرار گرفت )مورد اندازه

 

 هادادهتجزیه 

 1زموان( بوا   ×ای  آزمایش به صورت فاکتوریل )غلظت مالتوونی  
 1میکرومووالر( بوه مودت     055و  555، 15سطح از مالتونی  )صوفر،  

هفته در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اجرا شد  تجزیه آماری 
هوا  انجام گرفت و میانگی   SAS (Ver. 9.4)داده ها توسط نرم افزار
درصود مقایسوه    1و  5ای دانک  در سطح احتموال  با آزمون چند دامنه

 شد   استفاده Excel شدند  برای رسم نمودارها از نرم افزار 

 

طی دوره ‘ سیاه مشهد’ رقمه گیالس میونتا ج تجز ه وار انس تاثیر کاربرد پس از برداشت مالتونین بر برخی صفات بیوشیمیا ی  -1جدول 

 انبارمانی
Table 1- ANOVA result for the effect of postharvest application of melatonin on some biochemical traits of sweet cherry fruit 

cv. ‘Siah Mashhad’ during storage 

   
 مربعات میانگین

Mean squares 

 منابع تغییرات

S.O.V 
 میوه وزن df درجه آزادی

Fruit weight 

 اسید ته قاب  تیتراسیون

TA 

 

اسید 

 ته

pH 

 مواد جامد محلول

 TSS 

 ک آنتی اکسیدان
 Total antioxidants 

( DPPH) 

( M)Melatonin 3 *77.7 *63.5 *0.24 *14.4 *184.7 

(T )Time 4 *253.7 *182.1 *0.36 *26.11 *167.2 

T×M 12 **154.4 *8.79 *0.12 **1.5 **17.48 

 خطای آزما ش

Error 
- 0.5 0.27 0.019 0.02 5.7 

 

 ضر ب تغییرات 

C.V (%)   
- 14.5 6.9 9.5 15.2 16.9 

ns درصد 1و  5داری در سطح احتمال معنیداری و ،** و* به ترتیب عدم معنی 
ns: Non-Significant, ** and * : significant at 0.01 and 0.05 of probability levels, respectively 
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 نتا ج و بحث

میزان آب از دست دهی و کاهش وزن  میوه: وزنمیزان کاهش 
موده از  میوه طی انبارمانی روندی افزایشی دارد  طبق نتایج به دسوت آ 

(، نشوان داده شود کوه اثور متقابول      5جودول  ها )تجزیه واریانس داده
دار بوود و  معنی درصد 5سطح احتمال  درزمان بر وزن میوه ×مالتونی 

میکرومووالر   055و555هفتوه انبارموانی در غلظوت     1پس از گذشت 
نه شاهد بیشوتری   درصد( و در نمو 55تیمار مالتونی  کمتری  میزان )

(  5شوکل  هوا نشوان داده شود )   درصد( کواهش وزن میووه   15میزان )
دهی طی انبارداری امری طبیعی است کاهش وزن میوه و آب از دست

شود  دو عامل در آب از دسوت  که طی آن آب از سطح میوه تبخیر می
دن رابطوه آبوی   دهی و کاهش وزن محصول نقش دارند، یکی قطا ش

میوه با گیاه مادری و دوم افزایش تعرق در سطح میوه، ای  رخداد یک 
 Zhangفرآیند فیزیکی است و کاهش وزن محصول را به دنبال دارد )

et al., 2009میوه  پوست کم نفوذی مقاومت به دلیل گیالس، (  میوه
 هاسایر میوه به نسبت بیشتری وزن کاهش روند باالی تنفس و میزان

رشد، حفظ آب  تنظیم در (  تیمار مالتونی Boriss et al., 2006دارد )
کلیماکتریوک   میووه  و کاهش از دست دهی وزن میوه و نیوز رسویدن  

-Perez)سیب( و غیور کلیماکتریوک )انگوور( تاثیرگوذار بووده اسوت )      

Llorca et al., 2019     همچنی  در پژوهشی دیوده شوده اسوت کوه  )
، مانودگاری و افوزایش   کیفیوت  حفوظ موجوب   مالتوونی  پاشی محلول
(  Garcia-Pastor et al., 2017ه اسوت ) شدانار  وزن میوهو  عملکرد

 تحقیقات فوق با نتایج ای  پژوهش مطابقت دارد 

 

 
 ML 1 :05، شاهد ML 0:طی انبارمانی.  ‘سیاه مشهد’میوه گیالس رقم  وزنکاهش  میزانتاثیر کاربرد پس از برداشت مالتونین بر  -1  شک

 میکروموالر. ML 3 :255 و ،میکروموالر ML 2 :155 ،میکروموالر
Figure 1- The effect of post-harvest application of melatonin on fruit weight reduction of sweet cherry fruit cv. ‘Siah 

Mashhad’ during storage. ML 0: control, ML 1: 50 μM, ML 2: 100 μM, and ML 3: 200 μM of metatonin. (DMRT, p≤0.05) 

 

میوزان اسویدهای    میزان اسید ته و اسید ته قاب  تیتراسیون:
هشوی دارد  طبوق   های گیالس طی انبارموانی رونودی کا  آلی در میوه

(، نشوان داده  5جودول  هوا ) نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده
 درزمان بر میوزان اسویدهای آلوی میووه     ×شد که اثر متقابل مالتونی 

 055های تیموار شوده بوا    دار بود  در میوهمعنیدرصد  1سطح احتمال 
گورم   00بیشتری  مقدار اسید آلی ) میکروموالر مالتونی  هفته اول به

( و کمتری  آن در تیمار شاهد هفته پنجم انبارمانی به لیترمیلی555در 
(  تغییورات  A-0شوکل  ( بوده اسوت ) لیترمیلی555گرم در  55میزان )

ی گویالس طوی   هوا ( در میووه pHاسیدیته نشان داد میزان اسویدیته ) 

انبارمانی روندی افزایشی دارد، طبق نتایج بوه دسوت آموده از تجزیوه     
زمان بر میزان اسیدیته میوه ×(، اثر متقابل مالتونی 5واریانس )جدول 

دار بود  بیشتری  اسیدیته متعلق بوه شواهد   معنی %1سطح احتمال  در
ر میکروموال 055( و کمتری  آن مربوک به تیمارpH= 5/0هفته پنجم )

(  B-0شوکل  ( بووده اسوت )  pH= 0/0مالتونی  هفته اول انبارمانی )
 و باشود گیالس می میوه بررسی رسیدن برای مهمی شاخص اسیدیته
مصورف   ترتیوب  به سیتریک اسید و مالیک اسید میوه رسیدن در طول
یابود  در طوول   می تیتراسیون کاهش لقاب اسید مقدار نتیجه در و شده

هوای  هوا و اسوید  های اصلی تنفس یعنی قنددوره نگهداری پیش ماده
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طوی انبارموانی    pHکنند ای  امر باعث افزایش در آلی کاهش پیدا می
وری (  محققان بیان داشوتند غوطوه  Zhang, 2015شود )محصول می

 افزایشوی  در تیمار کیتوسان سبب کنود شودن رونود   میوه توت فرنگی 
در طی انبارمانی میوه گشته و عمرانبارموانی میووه را افوزایش     اسیدیته

(  تحقیقووات نشووان داد کوواربرد Vargas et al., 2006داده اسووت )
 Shi etمالتونی  سبب بیان سطوح مختلف نیتریک اکسوید در هلوو )  

al., 2015و مرکبات می )( شودZhou et al., 2016 ای  ترکیب به  )

ای عمل کرده و قادر است روند کواهش اسویدآلی را در   صورت واسطه
 تحقیقوی میوه مهار نموده و عمرانبارمانی را افزایش دهد  همچنی  در 

مالتونی  یده شد غوطه وری میوه با د دیگر بر روی میوه توت فرنگی
افوزایش تووان   کاهش فسواد و  سبب مول در لیتر میلی 5/5در غلظت 
-موی مواد جامد محلول و اسیدیته قابول تیتراسویون   سطح حفاظتی از 

 ( Liu et al., 2018گردد )

 

 

 
 

، شاهد ML 0:طی انبارمانی.  ‘سیاه مشهد ’( میوه گیالس رقمB( و اسید ته )Aاسیدآلی ) زانمیتاثیر کاربرد پس از برداشت مالتونین بر  -2شک  

ML 1 :05 میکروموالر، ML 2 :155 و ،میکروموالر ML 3 :255 .میکروموالر 
Figure 2 - The effect of post-harvest application of melatonin on organic acid (A) and acidity (B) contents of sweet cherry 

fruit cv. ‘Siah Mashhad’ during storage. ML 0: control, ML 1: 50 μM, ML 2: 100 μM, and ML 3: 200 μM of melatonin. 

(DMRT, p≤0.05) 
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میزان مواد جامد محلوول میووه طوی     میزان مواد جامد محلول:
ز تجزیوه  انبارمانی روندی افزایشی دارد  طبق نتایج بوه دسوت آموده ا   

(، نشووان داده شوود کووه اثوور متقابوول    5جوودول هووا )واریووانس داده
 درصود  5سطح احتمال  درزمان بر میزان مواد جامد محلول ×مالتونی 
میکرومووالر   055هوای تیموار شوده بوا مالتوونی       دار بود و میوهمعنی

و نمونه شواهد  درصد بریکس(  57بیشتری  میزان مواد جامد محلول )
درصد بریکس( را طی انبارموانی  55کمتری  میزان مواد جامد محلول )

 ندارد، نشاسته وجود گیالس میوه در که آنجایی (  از5شکلاند )داشته

 ناچیزی که افزایش مگر کندنمی پیدا افزایش گیالس میوه در شیرینی

آب  یوا  هیدرولیتیک هایآنزیم عالیتف دلیل به کلجامد محلول مواد در
 ,.LoScalzo et alافتود ) انبارموانی اتفواق موی    از دست دهوی طوی  

(  تحقیقات نشان داده است که کاربرد محلول پاشی مالتوونی   2007
 نتیجه موجب حفوظ  های مالتونی  درونی شده و درسبب بیوسنتز ژن

ارمانی شده و افزایش میوزان قنود در میووه    کیفیت محصول در طی انب
همچنوی  بیوان شوده     (Liu et al., 2018فرنگوی شوده اسوت )    توت

شدن،  ایوری سبب کاهش قهوهکاربرد تیمار مالتونی  بصورت غوطه
لیچی  میوه اکسیدانی و نیز مواد جامد محلول درافزایش ترکیبات آنتی

تحقیقوات  نتوایج  (  عوالوه بور ایو     Zhang et al., 2018گوردد ) می
اثورات  مالتوونی   پاشی محلولنشان داد که صورت گرفته روی انگور 

 Yangه است )انگور داشت درمفیدی در رشد نهال، متابولیسم گلوکز و 

et al., 2020  ) 

 

 
 ML 1 :05، شاهد ML 0:طی انبارمانی.  ‘سیاه مشهد’موادجامد محلول میوه گیالس رقم  میزاناربرد پس از برداشت مالتونین بر تاثیر ک -3شک  

  میکروموالر. ML 3 :255 و ،میکروموالر ML 2 :155 ،میکروموالر
Figure 3- The effect of post-harvest application of melatonin on the amount of soluble solids of sweet cherry fruit cv. ‘Siah 

Mashhad’ during storage. ML 0: control, ML 1: 50 μM, ML 2: 100 μM, and ML 3: 200 μM of melatonin. (DMRT, p≤0.05) 

 

میزان فعالیت  :(DPPH) ک  میوهاکسیدانمیزان فعالیت آنتی
ایشی دارد  طبق نتوایج  کل میوه طی انبارمانی روندی افزاکسیدانآنتی

(، نشان داده شد کوه  5جدول ها )به دست آمده از تجزیه واریانس داده
 دراکسویدان میووه   زمان بر میوزان فعالیوت آنتوی   ×اثر متقابل مالتونی 
هووای تیموار شوده بووا   دار بوود و میووه  معنووی درصود  5سوطح احتموال   

اکسیدان بیشتری  میزان فعالیت آنتی میکروموالر 055و  555مالتونی 
را در هفته چهارم انبارمانی و با اختالف اندکی در هفته پنجم انبارمانی 

اکسیدان در نمونوه  درصد( و کمتری  میزان فعالیت آنتی 05به میزان )

(  0 شوکل درصود( نشوان داده اسوت )    00شاهد هفته اول انبارموانی ) 
اکسویدانی خوود را   برای مقابله با تنش اکسیداتیو، سیستم آنتیگیاهان 
اکسویدانی از تخریوب   های دفواعی آنتوی  کنند و با تولید آنزیمفعال می
(  Gill and Tuteja, 2010نماینود ) هوا خوود جلووگیری موی    سولول 

 Vitalini et)اسوت   بواال  ظرفیت با قوی اکسیدانآنتی یک مالتونی 

al., 2011 و مطالعات نشان داده است که کاربرد مالتونی  به صورت )
اکسویدانی در  وری قادر به ارتقاء میوزان محتووای سیسوتم آنتوی    غوطه

محصوالت باغی از قبیل مرکبات شده و به ای  ترتیب اثرات ناشوی از  



 27     ره انبارمانيطي دو‘ سیاه مشهد’ه گیالس رقم میوپس از برداشت  خصوصیات بر مالتونیننقش و نجف زاده، قرباني 

پاشوی  (  همچنی  محلوول Lin et al., 2019دهد )تنش را کاهش می
  یسوطح پورول   شیافزا ی ودانیاکسیآنت تیباال بردن فعال در  یمالتون

 Wang et) با تنش در میوه انگور مشاهده شده اسوت  مقابله به جهت

al., 2013  )   
 

 
 ML 1 :05، شاهد ML 0:طی انبارمانی.  ‘سیاه مشهد’اکسیدان ک  میوه گیالس رقم آنتی میزانونین بر تاثیر کاربرد پس از برداشت مالت -4شک  

 میکروموالر. ML 3 :255 و ،میکروموالر ML 2 :155 ،میکروموالر
Figure 4- The effect of post-harvest application of melatonin on total antioxidant levels of sweet cherry fruit cv. ‘Siah 

Mashhad’ during storage. ML 0: control, ML 1: 50 μM, ML 2: 100 μM, and ML 3: 200 μM of melatonin. (DMRT, p≤0.05) 

 

 

طی دوره  ‘سیاه مشهد’ه گیالس رقم میونتا ج تجز ه وار انس تاثیر کاربرد پس از برداشت مالتونین بر برخی صفات بیوشیمیا ی  -2جدول 

 ارمانیانب

Table 2- ANOVA result for the effect of post-harvest application of melatonin on some biochemical traits of sweet cherry 

fruit cv. ‘Siah Mashhad’ during storage 

   
 مربعات میانگین

Mean squares 
  

 منابع تغییرات

  S.O.V 

 درجه آزادی

 df 

 ک فن 

Total 
phenolic 

 ک آنتوسیانین

Total Anthocyanin 
 Peroxidase  پراکسیدازفعالیت 

Activity 
 فعالیت آسکوربات پراکسیداز

   Ascorbate peroxidase  activity 

      

( M)Melatonin 3 *2.7 *120.5 *101.5 *137.8 

(T)Time  4 **354.1 *259.2 *115.3 *230.7 

T×M 12 **6.5 **19.7 **41.7 *1.416 

 خطای 

 آزما ش

Error  

- 0.02 0.73 5.5 7.47 

   ضر ب تغییرات

C.V (%) 
- 15.2 8.9 15.2 16.3 

ns درصد 1و  5داری در سطح احتمال ،** و* به ترتیب عدم معنی داری و معنی 

ns: Non-Significant, ** and * and significant at 0.01 and 0.05 of probability levels, respectively 
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میزان ترکیبات فنلی میوه طی انبارمانی  ک :میزان محتوای فن 
روندی افزایشی دارد  طبق نتایج به دسوت آموده از تجزیوه واریوانس     

زموان بور   ×(، نشان داده شد که اثر متقابول مالتوونی   0جدول ها )داده
دار بوود و  معنوی صود  در 5میزان ترکیبات فنلی میوه در سطح احتمال 

 055هووای تیمووار شووده بووا هفتووه انبارمووانی میوووه 1پووس از گذشووت 
میکروموالر مالتونی  بیشتری  میزان ترکیبات فنلی را در طوی هفتوه   

بور صود گورم وزن تور     گرم میلی 05سوم تا پنجم انبارمانی به میزان )
 5( و کمتری  میزان در نمونه شواهد هفتوه اول انبارموانی )   اسیدگالیک

 (  میزان1 شکل( بوده است )اسیدگالیکبر صد گرم وزن تر گرم میلی
ایو  امور در    و کول دارد فنول  با مستقیم اکسیدانی، ارتباکآنتی فعالیت

 Zovko-Koncicکنود ) ای اعمال میانبارمانی محصوالت نقش ویژه

et al., 2010  )اند که های مهم گیاهیت فنلی یکی از متابولیتترکیبا

نقوش مهموی را در خن وی     شووند و مسیر شیکمیک اسید سنتز موی از 
(  Lattanzio et al., 2012های آزاد برعهده دارند )سازی اثر رادیکال

در میووه   وریغوطه مالتونی  به صورت تحقیقات نشان داد که کاربرد
به سبب سفتی، بهبود رن  گوشوت، افوزایش میوزان بتوا کواروت  و      ان

کوه   دیگوری  در آزمایش ( Liu et al., 2020) شودترکیبات فنلی می
نشان داد که  ، نتایجگیالس انجام شدبر روی و همکاران یان  توسط 

مواد جامود   اناز طریق افزایش میز را کیفیت میوه استفاده از مالتونی 
 ,.Xia et alدهود ) افزایش موی اسید  کل و آسکوربیکمحلول و فنل

تیمار شده با مالتوونی    پژوهش ما نشان داد در میوه گیالس(   2020
رفت   باال دلیل بهاند و ای  داری پیدا کردهترکیبات فنلی افزایش معنی

اکسیدانی در میوه گیالس طی انبارموانی  آنتی هایآنزیم فعالیت سطح
 بوده است 

 

 
 ML 1 :05، شاهد ML 0:طی انبارمانی.  ‘سیاه مشهد’ک  میوه گیالس رقم محتوای فن  میزانتاثیر کاربرد پس از برداشت مالتونین بر  -0شک  

  میکروموالر. ML 3 :255 و ،میکروموالر ML 2 :155 ،میکروموالر
Figure 5- The effect of post-harvest application of melatonin on phenolic content of sweet cherry fruit cv. ‘Siah Mashhad’ 

during storage. ML 0: control, ML 1: 50 μM, ML 2: 100 μM, and ML 3: 200 μM of melatonin. (DMRT, p≤0.05) 

 

انی  میوه میزان محتوای آنتوسی میزان محتوای آنتوسیانین ک :
طی انبارمانی روندی افزایشی دارد  طبق نتایج به دست آمده از تجزیه 

(، نشووان داده شوود کووه اثوور متقابوول    0جوودول هووا )واریووانس داده
درصد  5زمان بر محتوای آنتوسیانی  میوه در سطح احتمال ×مالتونی 
هفته انبارمانی در  1شت دار بود و محتوای آنتوسیانی  پس از گذمعنی

میکروموووالر تیمووار مالتووونی  بیشووتری  میووزان    055و555غلظووت 

( و در نمونه شاهد کمتوری   میکرومول بر گرم وزن تر 50آنتوسیانی  )
 شوکل ( را نشان داد )میکرومول بر گرم وزن تر 05میزان آنتوسیانی  )

 هوا واکوئول  در و بووده  در آب محلوول  ترکیبوات  جزء هاآنتوسیانی  ( 2
 فنلی اصلی (  ای  ترکیبات جزءReque et al., 2014یابند )می تجما
توا حودودی تحوت تواثیر      هوا آن اکسویدانی آنتی فعالیت هستند و میوه

قیقوات نشوان   (  تحDeighton et al., 2009باشد )می فنلی محتوای
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ترکیبوات فنلوی و   در تیمار مالتونی  سبب تجما انگور وری داد غوطه
(  همچنوی   Meng et al., 2019گوردد ) وسویانینی در میووه موی   آنت

 پاشوی مالتوونی  قوادر اسوت محتووای     محلوول  گزارش شده است که
 یوسووتزهوای مسویر ب  ژن بیوان  میووه تووت فرنگوی و    کول آنتوسویانی  

(  با توجه به تحقیقات Kalt et al., 1999را افزایش دهد ) آنتوسیانی 
موثر بوده  کلآنتوسیانی  محتوای روی بر توان گفت مالتونی فوق می

محتووای   اکسیدانی ای  ترکیبات در سلولو عالوه بر حفظ سطح آنتی
 داده است    را طی انبارمانی افزایش کلآنتوسیانی 

 

 
 ML، شاهد ML 0:طی انبارمانی.  ‘سیاه مشهد’ک  میوه گیالس رقم محتوای آنتوسیانین میزانتاثیر کاربرد پس از برداشت مالتونین بر  -6شک  

  میکروموالر. ML 3 :255 و ،میکروموالر ML 2 :155 ،میکروموالر 05: 1
Figure 6- The effect of post-harvest application of melatonin on the total anthocyanin- content of sweet cherry fruit cv. ‘Siah 

Mashhad’ during storage. ML 0: control, ML 1: 50 μM, ML 2: 100 μM, and ML 3: 200 μM. (DMRT, p≤0.05) 

 

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز  میزان فعالیت آنز م پراکسیداز:
مانی روندی افزایشی دارد  طبق نتایج به دسوت آموده از   میوه طی انبار

(، نشوان داده شود کوه اثور متقابول      0جودول  ها )تجزیه واریانس داده
 5زمان بر فعالیت آنزیم پراکسیداز میووه در سوطح احتموال    ×مالتونی 
الر میکروموو  055دار بود و در هفته پنجم، تیمار مالتوونی  معنیدرصد 

( گرم پروتئی واحد بر میلی 17بیشتری  سطح فعالیت آنزیم پراکسیداز )
 05و نمونه شاهد هفته اول کمتری  سطح فعالیوت آنوزیم پراکسویداز )   

(  در اثر قطوا ارتبواک   7 شکل( را نشان داد )گرم پروتئی واحد بر میلی
در طوول دوره انبارموانی،    بافت میوه با گیاه موادری و افوزایش تونش   

یابود  اکسیدانی کاهش موی های آنتیای و پیش مادهمیزان مواد ذخیره
اما استفاده از پوشش خوراکی سوبب کواهش ایو  رونود در محصوول      

(  پراکسوویداز بووا داشووت  خاصوویت Xing et al., 2011گووردد )مووی
ها شده های دفاعی در برابر تنشاکسیدانی باعث فعال شدن پاسخآنتی

های آزاد اکسیدانی باعث حذف رادیکالهای آنتیو همراه با سایر آنزیم
التونی  به عنوان اولوی  خوط دفواعی    (  مMo et al., 2008شود )می

ست که های زنده و غیر زنده ابرای محافظت گیاهان در برابر استرس
پیری را های مربوک به ها، فعالیت آنزیماکسیدانیق بیوسنتز آنتیاز طر

وری تیمووار (  کوواربرد غوطووهLiang et al., 2018کنوود )مهووار مووی
محتوای فنلی مالتونی  سبب تاخیر در پیری میوه هلو شد و با افزایش 

 ,.Cao et alد )اکسیدانی میزان پراکسیدهیدروژن را کواهش دا و آنتی

2016  ) 
میوزان فعالیوت    میزان فعالیت آنز م آسکوربات پراکسییداز: 

آنزیم آسکوربات پراکسیداز میوه طی انبارمانی رونودی افزایشوی دارد    
(، نشوان  0جودول  ها )طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده

زمان بور فعالیوت آنوزیم آسوکوربات     ×شد که اثر متقابل مالتونی  داده
دار بوود و در هفتوه   درصود معنوی   1پراکسیداز میوه در سطح احتموال  

میکروموالر بیشتری  سوطح فعالیوت آنوزیم     055پنجم، تیمار مالتونی 
( و نمونوه شواهد   گرم پوروتئی  واحد بر میلی 22آسکوربات پراکسیداز )
گرم واحد بر میلی 05ح فعالیت آنزیم پراکسیداز )هفته اول کمتری  سط

 ( 5شکل ( را نشان داد )پروتئی 
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 ML، شاهد ML 0:طی انبارمانی. ‘سیاه مشهد’فعالیت آنز م پراکسیداز میوه گیالس رقم  میزانتاثیر کاربرد پس از برداشت مالتونین بر  -7شک  

  میکروموالر. ML 3 :255 و ،میکروموالر ML 2 :155 ،میکروموالر 05: 1
Figure 7- The effect of post-harvest application of melatonin on peroxidase activity of sweet cherry fruit cv. ‘Siah Mashhad’ 

during storage. ML 0: control, ML 1: 50 μM, ML 2: 100 μM, and ML 3: 200 μM of melatonin. (DMRT, p≤0.05) 

 

 
 ML 0:طی انبارمانی.  ‘سیاه مشهد’فعالیت آنز م آسکوربات پراکسیداز میوه گیالس رقم  میزانتاثیر کاربرد پس از برداشت مالتونین بر  -8شک  

  میکروموالر. ML 3 :255 و ،میکروموالر ML 2 :155 ،میکروموالر ML 1 :05، شاهد
Figure 8- The effect of melatonin application after harvest on the activity of ascorbate peroxidase of sweet cherry fruit cv. 

‘Siah Mashhad’ during storage. ML 0: control, ML 1: 50 μM, ML 2: 100 μM, and ML 3: 200 μM of melatonin. (DMRT, 

p≤0.05) 
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-م و مفید نه تنها بوه یک مولکول ایندولی سال مالتونی  به عنوان

اکسویدانی  زاد بلکه دارای نقش مستقیم آنتوی عنوان یک محرک درون
 ,Balکنود ) هوای آزاد کموک موی   رادیکوال  جاروب کوردن به  است و

تیمار مالتونی  سوبب  وری گالبی با (  تحقیقات نشان داد غوطه2019
در میوه شده و فعالیوت رادیکوال   اکسیدانی آنزیمی تقویت سیستم آنتی

(  عوالوه بور آن دیوده شوده     Zhai et al., 2018کند )آزاد را مهار می
 در هوا آنتوسویانی   و فالونوئیودها  ، هافنل سبب تجما مالتونی  تیمار

تحقیقات فووق بوا    (  نتایجXu et al., 2017شوند )می میوه انگور نیز
 نتایج ای  پژوهش مطابقت دارد 

 
 

 گیری  نتیجه

میوه گیالس به علت سرعت باالی تونفس و فعالیوت متوابولیکی    
توانود توا حودود    ماندگاری پایینی دارد  استفاده از ترکیبات پوششی می

زیادی عمر انبارمانی محصول را باال ببرد  مالتونی  ترکیبی سازگار بوا  
اکسیدانی و کند شدن روند های آنتیب افزایش فعالیتمیوه بوده و سب

کاهش وزن میوه گیالس شده است  کاربرد غوطه وری ای  ترکیب به 
‘ سویاه مشوهد  ’ رقوم میکروموالر بور روی میووه گویالس     055میزان 

های آنزیمی و حفظ کیفیت میوه طی پنج هفته موجب افزایش فعالیت
تواند به عنوان روشی   ترکیب میانبارمانی گردیده است  لذا کاربرد ای

 مناسب و سودمند در انبارمانی میوه گیالس توصیه گردد 
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