
 

های رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ها و تنظیم کنندهبررسی تأثیر محیط کشت

(Solanum muricatum Aitonدر ) بافت کشت شرایط 
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 چکیده

 موفقیت بذر طریق از که باشدمی آن تکثیر گیاه این کشت یتوسعه در اساسی متعلق به خانواده سوالناسه بوده که مشکل ایمیوه سبزیک پپینو ی
یم منظور دستیابی به بهترین نوع محیط کشت و ترکیب  تنظب  به. یدگرد انجامکشت بافت  یقانبوه از طر یرتکث رو این پژوهش با هدفاز این. دارد اندکی
 ½، MSسه آزمایش جداگانه با استفاده از چهار نوع محیط کشت )در قال   یقتحق این. گردید پپینو استفاده های رشد گیاهی از ریزنمونه تک گرهکننده

MS ،SH  5وB( (، دو نوع سیتوکنین )بنزیل آدنینBA( و کینتین )Kin   ( ( و دو نوع اکسین )اینبدو  بوتریبک اسبید)IBA  و نفتبالین اسبت )  یک اسبید
(NAAبرای تعیین )) شبد  زایی انجامهای رشد گیاهی برای پرآوری شاخساره و ریشهبهترین محیط کشت و دستیابی به ترکی  مناسبی از تنظیم کننده .

ریشبه، طبو  ریشبه،    تعداد  به تعداد شاخساره، طو  شاخساره، توجه با پپینوتک گره  ریزنمونه ریزازدیادی برای محیط کشت بهترینداد که  نتایج نشان
ترین تعداد شاخساره، تعداد برگ، رنگ شاخساره و کیفیت شاخسباره  بود. در آزمایش پرآوری شاخه، بیش MSپایه  کشت تعداد برگ و طو  برگ محیط

تبرین  . همچنبین ببیش  دست آمبد به Kinگرم در لیتر همراه یک میلیبه BAگرم در لیتر غنی شده با دو میلی MSالقا شده در اثر کاربرد محیط کشت 
و  Kinگبرم در لیتبر   همراه ببا دو میلبی   BAگرم در لیتر غنی شده با یک میلی MSکاربرد محیط کشت  ترتی  بامیزان طو  شاخساره و طو  برگ به

عداد ریشه و کیفیت ریشه ببا  ترین میانگین تزایی، بیشحاصل شد. در آزمایش ریشه Kinگرم در لیتر همراه با یک میلی BAگرم در لیتر تیمار یک میلی
گرم در لیتبر  میلی 3/0با غلظت  IBAکاربرد  ترین میانگین طو  ریشه بادست آمد، در حالی که بیشگرم در لیتر بهمیلی 6/0با غلظت  IBAاستفاده از 

جهبت پبرآوری و    Kinگبرم در لیتبر   همراه ببا یبک میلبی    BAگرم در لیتر ، غلظت دو میلیMSمشاهده شد. در مجموع بهترین نتایج با محیط کشت 
 دست آمد.زایی ریزنمونه پپینو بهجهت ریشه IBAگرم در لیتر میلی 6/0همچنین غلظت 

 
 زایی، کشت بافتپرآوری، ریشه پپینو،ایندو  بوتریک اسید، بنزیل آدنین، : های کلیدیواژه
 

 1مقدمه

( گیاهی علفی و دیپلوئیبد  Solanum muricatum Aitonپپینو )
(2n=24متعلق به خانواده سوالناسه )هبای آنبد  کبوه  گرفته از أمنش و5 

 ،پپینبو  از جملبه هبای مختلفبی   نبام دارای  بوده، که در مناطق مختلف
 16، 7، 5، 3)باشد می توماو گالبی خربزه، شاه کیوی  ،ی گالبیخربزه
صبور   ای تقریببا  ناشبناخته ببه   عنوان یک سبزی میوه(. پپینو به30و 

ژلبه،   ،میوه، شربت، ساالد میوه، آبزدهیخسبزی پخته شده، زه، میوه تا
                                                 

خته دکتری و اسبتادیار، گبروه علبوم باغببانی، دانشبکده      ترتی  دانش آموبه -2و  1
  کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 (Email: Nemati@um.ac.ir                             نویسنده مسئو : -)*
 مشهد ، دانشگاه فردوسیپژوهشکده علوم گیاهی گروه گیاهان زینتی، استادیار - 3
 یخراسان رضو یجهاد دانشگاه ،ینتیز اهانیگ یوتکنولوژیگروه باستادیار،  -4

DOI: 10.22067/jhorts4.v33i3.76833 

. داشبتن  (40و  17، 16شبود ) خشک شده و کنسرو شده مصبرف مبی  
های خوراکی آبدار، معطر و شیرین، تنوع زیباد در رنبگ و شبکل    میوه

پبرور    میوه و همچنین مصارف مختلبف ایبن محصبو  منجبر ببه     
از جملبه بولیبوی، کلمبیبا،    تجاری آن در کشورهای آمریکای جنبوبی  

اکوادر و پرو و همچنبین کشبورهایی نظیبر نیوزیلنبد و اسبترالیا شبده       
برای نخستین بار های خاص ویژگیداشتن دلیل به یاهگ (. این30است)
 سازی مبورد توجبه قبرار   جهت بومیدر ایران معرفی و  1382سا   در

 (.19)گرفت 

بوده و ببذرهای زنبده   هرچند اغل  ارقام پپینو از نظر جنسی بارور 
سبط  بباالی   ببذر و  زنبی ضبعیف   جوانبه کننبد، امبا قبدر     تولید می

شبود،  مبی  هبا دانهبا  تفبر  صبفا  در   که منجر به هتروزیگوتی بذر 
ایبن گیباه از    ی تکثیبر زمینبه در و تأثیرگبذار  منفی  عنوان دو عاملبه

در زنی بذر پپینبو  میزان جوانه .(30و  29، 27، 25باشد )طریق بذر می
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درصبد   56و  28، 4ترتیب   دیش و بسبتر پیبت ببه   بستر خاکی، پتری
ببذر ایبن   زنی ضبعیف  جوانهقدر  (، که بیانگر 19گزار  شده است )

های تکثیر رویشبی  رو  کاربرد ویژه در بستر خاکی و ضرور گیاه به
تبرین  رایبج زدن قلمبه باشد. با وجود اینکه می منظور ازدیاد این گیاهبه

از طریبق قلمبه   ازدیاد این گیاه (، 28و  12باشد )پینو میپرو  تکثیر 
ی با مشکل روببرو مبی باشبد    های ویروسانتقا  بیماری خطر دلیل به
(37.) 

 ازدیباد  ببرای  جایگزین یک رو  عنوانای، بهدرون شیشه کشت
تکثیبر گیاهبان شبده اسبت      عظبیم در  منجر به ایجاد تحولی گیاهان،

ان شده در مورد تکثیر پپینو از طریق بذر با توجه به مشکال  بی(. 26)
 و تکثیبر  توان در جهتبافت می کشت مختلف هایاز تکنیکو قلمه، 
 از عوامبل  عباری  و بباال  انبوه پپینو، تولیبد گیاهبانی ببا کیفیبت     تولید

ی تبباکنون مطالعببا  محببدودی در زمینببه اسببتفاده نمببود. زابیمبباری
های کشت تبک گبره و نبو     هریزازدیادی پپینو با استفاده از ریزنمون

( 34( و بباززایی شباخه از کبالو  )   33) (، پروتوپالست27و  6( شاخه
( ببذور گیباه پپینبو را پب  از     2انجام شده است. آتکینسون و گاردنر )

درصبد هیپوکلریبت    5/1دقیقه ببا محلبو     10مد  استریل کردن )به
 5B، 30هبای  )حاوی ویتبامین  MSسدیم(، بر روی محیط کشت پایه 

جهبت پبرآوری   درصد آگار( پرور  دادنبد.   8/0گرم در لیتر ساکارز و 
و نبو  شباخه    گره تکهای های جانبی ریزنمونهشاخه و ایجاد شاخه

ای، از های پپینو حاصل از کشت بذر در شبرایط درون شیشبه  گیاهچه
گرم میلی 01/0ها، شده با سه درصد ساکاروز، ویتامینغنی MSمحیط 
گبرم در لیتبر   میلبی  1/0و  BAگرم در لیتبر  میلی NAA ،7/0در لیتر 

GA3 ( 25و  13، 2استفاده کردند.)  همچنین کاووسوگلو و سولوسگلو
را  BAP لیتبر  در گبرم میلبی  غلظت یبک  شده باغنی MSمحیط ( 6)
 گبره  تک ریزنمونه هر عنوان بهترین محیط جهت پرآوری شاخه دربه
 محبیط  بهتبرین  عنبوان ببه  را NAA لیتبر  در گبرم میلبی  غلظت دو و

هبای  ( شاخچه27ای دیگر، پریک )در مطالعه زایی معرفی کردند.ریشه
 1/0شبده ببا دو درصبد سباکارز و     غنبی  MSپپینو را در محیط کشت 

با وجود تحقیقا  محبدود انجبام   دار کرد. ریشه IAAگرم در لیتر میلی
قبو  خبود   مشکل تکثیر این گیباه ببه   هنوز گرفته بر روی گیاه پپینو،

تبر در ایبن   تبر و دقیبق  مانده است و نیازمند انجام تحقیقاتی بیشباقی
 باشد. ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تعیبین بهتبرین محبیط   راستا می
جهت ریزازدیادی پپینو انجام  های رشدیو ترکی  تنظیم کننده کشت

 پذیرفت.
 

 هامواد و روش

 زنمونهیر هیته یمحل انجام آزمایش و نحوه

آزمایشبگاه کشبت   در  ن پژوهش در قال  سه آزمایش جداگانبه ای
 در سبا   ی علوم گیباهی دانشبگاه فردوسبی مشبهد    بافت پژوهشکده

 Plant Worldبذور پپینو از شرکت منظور انجام پذیرفت. بدین 1395

Seed منظور گنبدزدایی سبطحی، ببذور    انگلستان خریداری گردید. به
مد  چهبار دقیقبه در   صد و سپ  بهدر 70 اتانو ثانیه در  30مد  به

دقیقه  5/4مد  درصد قرار داده شدند و نهایتا  به 5/1هیپوکلرید سدیم 
سه بار با آب مقطر استریل شستشو شدند. بذور گندزدایی شده جهبت  

( استریل شبده  1)موراشیگ و اسکوگ MSزنی، در محیط کشت جوانه
 کشبت گردیدنبد.   گبراد( درجه سانتی 121دقیقه در دمای  20مد  )به

سباعت روشبنایی،    16ظروف کشت در اتاقک رشبد و تحبت شبرایط    
میکرومبو  ببر متبر     30گراد و شد  نور حدود درجه سانتی 25دمای 

زنبی ببذور   هبای حاصبل از جوانبه   مربع بر ثانیه قرار گرفتند. گیاهچبه 
 . کار گرفته شدندعنوان مواد مادری برای تأمین ریزنمونه تک گره بهبه

 

 کشت طیمح ن بهترینتعیی

ترین محیط کشت جهت ریزازدیبادی گیباه   منظور تعیین مناس به
شبامل دو فباکتور   ( 2×4 شیآرا)با  صور  فاکتوریلپپینو، آزمایشی به

 پبنج  هشت تیمار و بامحیط کشت و زمان بر پایه طرح کامال  تصادفی 
زیبر  منظور در گردید. بدین یطراح (ریزنمونه 4 حاوی تکرار هر) تکرار

متر حاوی جوانبه  میلی 10طو  های تک گره بههود استریل ریزنمونه
 ½، MS) مختلف هاکشت طیمحاز گیاهان مادری جدا شده و بر روی 

MS ،SH 5( و 2هیلببدبرانت و )شببنکB کشببت گردیببد. 3گببامبورگ )
ارزیابی اثر محیط کشت بر تعبداد شاخسباره، طبو  شاخسباره، تعبداد      

هبای دو و  برگ و طو  ببرگ در طبی زمبان   ریشه، طو  ریشه، تعداد 
 ها بررسی شد.چهار هفته پ  از کشت ریز نمونه

 

 یپرآورمرحله 

(BA)جهت بررسی تأثیر بنزیبل آدنبین    
4

 (Kin)و کینتبین  
ببر   5

های نیم، یبک  با غلظت MS ،BAی پرآوری شاخساره در محیط پایه
گرم و میلیهای نیم، یک و دگرم در لیتر در ترکی  با غلظتو دو میلی
هبای دو، چهبار و   به تنهبایی ببا غلظبت    BAو همچنین  Kinدر لیتر 

 pHگرم در لیتبر اسبتفاده گردیبد. قببل از اتبوکالو کبردن       شش میلی
های حاوی تک گره در تنظیم شد. ریزنمونه 7/5محیط کشت بر روی 

این آزمبایش ببر پایبه     زیر هود استریل به محیط کشت انتقا  یافتند.
تکرار که تعبداد مشباهده در    پنج تصادفی با سیزده تیمار وطرح کامال  
 ازجملبه هبای کمبی    شباخ  . دیب گرد انجام بود زنمونهیر 4هر تکرار 

القا شده، طو  شاخساره، تعبداد ببرگ، طبو  ببرگ( و      تعداد شاخساره

                                                 
1- Murashige and Skoog 

2- Schenk and Hildebrandt (SH) 

3- Gamborg (B5) 

4- Benzyl adenine (BA) 

5- Kinetin (Kin) 
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، کیفیت 3، کیفیت متوسط 4کیفی )کیفیت شاخساره )باالترین کیفیت 
، 3های گیاه )رنگ سبز تیره شاخساره ( و رنگ1و بدون کیفیت  2کم 

هبای کمبی   (( مورد ارزیابی قبرار گرفبت. شباخ    1و زرد  2سبز زرد 
گیبری  کش مبورد انبدازه  مربوط به طو  شاخساره و طو  برگ با خط

 قرار گرفتند. 
 

 ییزاشهیر مرحله

تببرین غلظببت تنظببیم جهببت تعیببین بهتببرین ترکیبب  و مناسبب 
زایی ریزنمونبه پپینبو، شاخسباره   های رشدی گیاهی جهت ریشهکننده

متر از محیط پرآوری شباخه جبدا شبده و ببه     هایی با طو  پنج سانتی
فاقبد هورمبون    MSلیتبری از محبیط   میلبی  35مربایی حاوی  ظروف

 1غنی شده ببا اینبدو  بوتریبک اسبید     MSعنوان شاهد( و محیط )به

و  6/0، 3/0) 2گرم در لیتر( یا نفتبالین اسبتیک اسبید   میلی 6/0و  3/0)
گرم در لیتر( انتقا  داده شدند. چهار شباخچه در هبر شیشبه    میلی 9/0

عنوان یک تکرار( کشت گردید. این آزمایش بر پایبه طبرح   مربایی )به
های رشبدی مبرتبط   کامال  تصادفی با سه تکرار اجرا گردید و شاخ 

زایی از جمله تعداد ریشه و طو  بلنبدترین ریشبه و همچنبین    با ریشه
ریشه در زمان چهار هفته پ  از کشت ارزیابی شبد. گیاهچبه   کیفیت

دار شده که دارای وضعیت رشدی مناسبی بودنبد از محبیط   های ریشه
ها با آب مقطر و حذف کامل کشت خارج و پ  از شستن مالیم ریشه

آگار از محیط اطراف ریشه، برای گذراندن مرحله سازگاری به سه نوع 
)ببا  پرالیبت   ، پیبت + (یسببت مسباو  )ببا ن + ماسه  محیط کشت پیت

 از پب   (و5)شبکل   و یا پیبت خبال  منتقبل شبدند    ( ینسبت مساو
هبا   آن یرو ببر شبده   دهیکش یها کیپالست مرور به هفته دو گذشت

 تیب درنها. شبوند  سازگار اهانیگ گلخانه یهوا باشد تا کم کم  یچیق
 6بزرگتر ببدون روکبش مطبابق شبکل      یماه به گلدان ها کیاز  بعد
 محاسبه شد.  دوماه از بعددرصد سازگاری گیاهان شدند و  قلمنت

 

 هاداده لیتحل و هیتجز
و  3/9نسبخه   SASافبزار  ها با استفاده از نرمداده ان یوارتجزیه 

دار ببر اسبا  آزمبون حبداقل تفباو  معنبی       صبفا  مقایسه میانگین 
(LSD  در سط  احتما )چنین برای رسبم  درصد انجام پذیرفت. هم 5

 افزار اکسل استفاده گردید.ارها از نرمنمود
 

 نتایج و بحث

 هاکشت بررسی محیط

ببرداری ببر   نتایج نشان داد که نبوع محبیط کشبت و زمبان داده    

                                                 
1- Indole‐3‐butyric acid (IBA) 

2- 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) 

کبه  داری داشت، در حالیهای مختلف رشدی پپینو تأثیر معنیشاخ 
یک از صفا  مورد بررسی تحت تأثیر برهمکنش ایبن دو عامبل   هیچ 

ا  قرار نگرفبت. براسبا  نتبایج، تمبامی صبف     )محیط کشت و زمان( 
داری گیری شده در زمان چهار هفته پ  از کشت افزایش معنبی اندازه

 (. 1کشت نشان دادند )جدو   در مقایسه با دو هفته پ  از
براسا  نتایج، نوع محیط کشت در میزان موفقیت تکثیبر کشبت   

ی تحت ی فاکتورهای مورد بررسبافت پپینو نقش مهمی داشت و همه
ها نشان تأثیر نوع محیط کشت قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین داده

نسببت   MSها از نظر تعداد شاخساره در محیط کشت داد که ریزنمونه
تبرین  به سه محیط کشت دیگر واکنش بهتری نشبان دادنبد و ببیش   

کبه  دسبت آمبد، در حبالی   ببه  MSتعداد شاخسباره در محبیط کشبت    
ببود کبه تفباو      MS ½مربوط ببه محبیط    ترین طو  شاخسارهبیش

B5داری را نسبت به محبیط  معنی
(. همچنبین  2نشبان داد )جبدو     3

کشبت  ترتی  مربوط به محبیط ترین تعداد ریشه و طو  ریشه بهبیش
 هبای کشبت  بود. از نظر تعداد برگ ببین محبیط   MS ½و  MS های
MS ،½ MS  وB5 داری وجبود نداشبت و تنهبا کباهش     تفاو  معنی

4داری در محیط یمعن
SH تبرین طبو    که بیشمشاهده شد، در حالی

حاصل گردید که منجر ببه ببروز اخبتالف     MSبرگ در محیط کشت 
(. درمجموع 2دیگر گردید )جدو   هایکشت دار نسبت به محیطمعنی

 مبورد  هبای کشبت  نتایج این آزمایش نشبان داد کبه در ببین محبیط    
 ریزنمونه تک گره پپینو دیریزازدیا برای محیط کشت بهترینبررسی، 

تعداد ریشبه، طبو  ریشبه،     به تعداد شاخساره، طو  شاخساره، توجه با
 (.2باشد )جدو  می MSپایه  کشت تعداد برگ و طو  برگ محیط

ویژه در مورد تأثیر و به ریزازدیادی مورد در زیادی هرچند مطالعا 
پینو ای پمختلف  بر کشت درون شیشه یها ی محیط کشتو مقایسه

های انجام گرفته ببر روی  تر پژوهشبا این وجود در بیش ندارد، وجود
 محبیط  عنوانبه MS محیط کشت ( همواره27و  25، 13، 6، 2پپینو )

دست آمده در این آزمایش مبنی است. نتایج به شده استفاده کشت پایه
ببا   هبای کشت در مقایسه با دیگر محیط MSبر برتری محیط کشت 

( روی گیاه پیرتروم مطابقبت دارد  ایبن   11و خوشخوی ) نتایج هدایت
( ببر  B5و  MS ،SHمختلبف )  هبای کشبت  محققین با بررسی محیط

 وزن و طبو   تعداد، ترینبیش بیان کردند که 5ریزافزایی گیاه پیرتروم
حاصبل گردیبده کبه منجبر ببه       MSکشبت   محیط در هاشاخساره تر

 B5و  SH هبای تکشب  برتری این محیط کشت در مقایسه با محبیط 
و MS کشبت   تبر ببودن محبیط   شده است، و دلیل این امبر را بهینبه  

 کشبت  ی محبیط تشکیل دهنبده  یهاتر بودن نمکعبارتی مناس به

MS محبیط کشبت   (. 11ذکر کردند ) کشت دیگر نسبت به دو محیط

                                                 
3- Gamborg et al. 

4- Schenk and Hilderbrandt 

5- Tanacetum cinerariaefolium 
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MS    از نظر چندین نمک معدنی پرمصرف از جمله نیتبرا  و آمونیبوم
هبا در  تر ریزنمونهرشد بیشتر بودن و راین مناس بنابباشد. تر میغنی

احتماال  ناشی از نیاز  ها نسبت به سایر محیط کشت MSمحیط کشت 

هبا در  نمبک  ترباال تر پرآوری شاخه و رشد شاخه پپینو به غلظتبیش
 (. 18و  8باشد )می MSاین محیط کشت 

 
 ایدر شرایط درون شیشه ختلف رشدی پپینوهای مشاخصبرخی برداری بر تأثیر زمان نمونه -1جدول 

Table 1- Effect of sampling time on some growth parameters of pepino in vitro 

 طول برگ

Leaf length 
(mm) 

 تعداد برگ

Leaf number 

 طول ریشه
Root length 

(mm) 

 تعداد ریشه

Root number 

 طول شاخساره

Shoot length 

 (mm) 

 تعداد شاخساره

Shoot number 
 زمان

Time 

a9.43 b1.96 b6.37 a1.04 b3.37 a0.72 
 دو هفته از بعد رشد تغییر

Changing growth after two weeks 

b3.00 a3.29 a16.93 a1.54 a6.22 a0.81 
 هفته  چهاررشد بعد از  تغییر

Changing growth after four weeks 
 ندارند.یکدیگر داری با درصد تفاو  معنی 5( در سط  احتما  LSDدار )آزمون حداقل تفاو  معنی اسا   بر هایی با حروف مشابه در هر ستون*میانگین

Means with the same letter in each column are not significantly different using LSD test at p≤0.05. 
 

 ایدر شرایط درون شیشه وهای رشدی پپینمختلف بر برخی شاخص هایکشت اثر محیط -2 جدول

Table 2- Effect of different tissue cultures on some growth parameters of pepino in vitro 
 طول برگ

Leaf length 
(mm) 

 تعداد برگ

Leaf number 

 طول ریشه
Root length 

(mm) 

 تعداد ریشه

Root number 

 طول شاخساره
Shoot length 

(mm) 

 تعداد شاخساره

Shoot number 

 محیط کشت
Tissue culture 

medium 
a14.99 a4.03 a18.84  a2.49 ab6.41 a1.35 MS 
b11.42 a3.96 a20.35 b1.96 a7.84 b1.16 ½ MS 
c 6.39 b2.33 ab13.15 bc1.59 ab6.22 bc1.05 SH 
b10.93 a4.10 b01 7. c1.21 b5.45 c0.92 B5 

 داری با هم ندارند.درصد تفاو  معنی 5( در سط  احتما  LSDدار )آزمون حداقل تفاو  معنی اسا  ن برهایی با حروف مشابه در هر ستو*میانگین
Means with the same letter in each column are not significantly different using LSD test at p≤0.05. 

 

تعیین بهتررین نروو و ظل رت هورمروت سریتوکهین  هرت       

 پرآوری ریزنمونه

بررسی نوع هورمون سیتوکنین بر میزان پبرآوری ریزنمونبه تبک    
های مختلف رشدی تحبت تبأثیر نبوع    گره پپینو نشان داد که شاخ 
 هبای کننبده  تنظبیم  یبهینبه  غلظت هورمون سیتوکنین قرار گرفت و

 .ببود  متفاو  تیمارها بین جانابه هایتولید شاخساره برای رشد گیاهی
شده با غنی MS محیط کشت شاخساره، باززایی ترکی  جهت بهترین
 Kinگبرم در لیتبر   همراه با یک میلی BAگرم در لیتر میلیدو  غلظت
هبببر چنبببد از نظبببر آمببباری ببببا دو تیمبببار   ،(2BA+1Kinببببود )

(2BA+0.5Kin)  و(1BA+1Kin) داری نشببان نببداد تفبباو  معنببی
 (. 1)شکل 

در لیتبر  گرم ترین طو  شاخساره القا شده در تیمار یک میلیبیش
BA گرم در لیتر همراه با دو میلیKin (1BA+2Kin )دسبت آمبد   به

داری نسبت به بقیه تیمارها گردیبد، در  که منجر به بروز اختالف معنی
ببدون    MSترین طو  شاخساره مربوط به تیمار شباهد ) حالی که کم

طور کلی نتبایج نشبان   (. به2( بود )شکل Kinو  BAکاربرد هورمون 
زایی در ریزنمونه تک گره پپینبو و همچنبین   ای القای شاخهداد که بر

نیباز   Kinو  BAافزایش طو  شاخه القا شبده ببه دو نبوع هورمبون     
گرم تا سط  دو میلی BAباشد که براسا  نتایج با افزایش غلظت می

 در لیتر روند افزایشی در پرآوری ریزنمونه مشاهده شد.
ریزنمونه، رنگ شاخسباره   ترین تعداد برگ دربراسا  نتایج، بیش

گبرم در لیتبر   حاوی دو میلبی  MSو کیفیت شاخساره در محیط کشت 
BA گرم در لیتر همراه با یک میلیKin (2BA+1Kin )دست آمد، به

گبرم  ترین میزان طو  برگ مربوط به تیمار یک میلیکه بیشدر حالی
د ( ببو 1BA+1Kin) Kinگرم در لیتبر  همراه با یک میلی BAدر لیتر 

دار نسبت به سایر تیمارهای اعما  شبده  که موج  بروز اختالف معنی
(. در مجمببوع، بهتببرین ترکیبب  سببایتوکنین جهببت 3گردیببد )جببدو  

گرم در لیتبر  ، غلظت دو میلیMSپرآوری شاخه پپینو در محیط کشت 
BA گرم در لیتر همراه با یک میلیKin  بود که منجر به بروز اختالف
 ایر تیمارها شد.دار نسبت به سمعنی
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 ایدر شرایط درون شیشه پپینو تأثیر تیمارهای مختلف بنزیل آدنین و کینتین بر تعداد شاخساره در هر ریزنمونه -1شکل 

Figure 1- Effect of different treatments of BA and Kin on number of shoots per explant of pepino in vitro (LSD, p≤0.05) 
 

 
 ایدر شرایط درون شیشهپپینو  تأثیر تیمارهای مختلف بنزیل آدنین و کینتین بر طول شاخساره -2شکل 

Figure 2- Effect of different treatments of BA and Kin on shoot length of pepino in vitro (LSD, p≤0.05) 
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 ایدر شرایط درون شیشه های رشدی پپینوتأثیر تیمارهای بنزیل آدنین و کینتین بر برخی شاخص -3جدول 

Table 3- Effect of BA and Kin treatments on some growth parameters of pepino in vitro 
 تیمار

Treatment 
 طول برگ Leaf numberتعداد برگ

Leaf length 
 رنگ شاخساره

Shoot color 
 شاخساره یفیتک

Shoot quality 
MS  )شاهد(MS (control) e3.73  de4.37 c2.00  de1.20  

 کینتین گرم در لیتر میلی 5/0بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی 5/0

0.5 mg/l BA + 0.5 mg/l kin  
de4.00  de4.57  c2.00  de1.27  

 کینتینر گرم در لیتمیلی 1 بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی5/0
 0.5 mg/l BA + 1 mg/l kin 

bcd5.60  de6.77  c2.00  de1.47  

 کینتینگرم در لیتر میلی 2 بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی5/0
 0.5 mg/l BA + 2 mg/l kin 

cde4.80  bc11.53  c2.00  b3.00  

  کینتینگرم در لیتر میلی 5/0 بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی 1

1 mg/l BA + 0.5 mg/l kin 
abc6.46  cde7.00  c2.00  b2.80  

  کینتینگرم در لیتر میلی 1 بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی 1 

1 mg/l BA + 1 mg/l kin  
b5.40 -e a21.03  c2.00  cd1.73  

 کینتینگرم در لیتر میلی 2 بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی 1
 1 mg/l BA + 2 mg/l kin 

ab 6.73 cd8.16  a2.87  b3.13  

 کینتینگرم در لیتر میلی 5/0 بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی 2
 2 mg/l BA + 0.5 mg/l kin 

de4.47  de5.73  c2.00  c2.13  

  کینتینگرم در لیتر میلی 1 بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی 2

2 mg/l BA + 1 mg/l kin 
a7.80  b14.21 a3.00  a4.00  

 کینتینگرم در لیتر میلی 2 بنزیل آدنین +گرم در لیتر میلی 2 
 2 mg/l BA + 2 mg/l kin  

abc6.47  de4.41  a2.93  b2.73  

 بنزیل آدنین گرم در لیتر میلی 2

2 mg/l BA  
abc6.34  de6.69  b2.60  b2.87  

 بنزیل آدنین گرم در لیتر میلی 4

4 mg/l BA 
b5.13 -e cde7.22  c7 2.0 c2.07  

 بنزیل آدنینگرم در لیتر میلی 6

6 mg/l BA 
de4.00  e3.31  c2.20  e1.00  

 داری با هم ندارند.درصد تفاو  معنی 5( در سط  احتما  LSDدار )هایی با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاو  معنی*میانگین

Means with the same letter in each column are not significantly different using LSD test at p≤0.05. 
 

ای در شبرایط کشبت درون شیشبه    هبا ریزنمونه مورفوژنیک پاسخ
نبوع تنظبیم    و از جمله غلظت کشت محیط مختلف اجزای تأثیر تحت
نتبایج پبژوهش حاضبر در     (.10) گیبرد می قرار های رشد گیاهیکننده

هبای رشبد گیباهی نشبان داد کبه افبزایش       مورد غلظت تنظیم کننده
گرم در لیتبر در محبیط کشبت    در سط  باالتر از دو میلی BAغلظت 

MS          منجر ببه کباهش پبرآوری شباخه پپینبو نسببت ببه غلظبت دو
دلیبل مربر ببودن    توانبد ببه  شود، که این امر میگرم در لیتر میمیلی
 امناسب  ن و همچنین هاشاخساره رشد برای BAاندازه  از بیش مقادیر

، که نهایتا  سب  کاهش میزان پرآوری و (20باشد ) کشت شدن شرایط
شود. براسا  نتایج، میزان رشد های القا شده میمیزان رشد شاخساره

همبراه ببا یبک     BAگرم در لیتبر  شاخساره القا شده در تیمار دو میلی
عنوان بهترین تیمار از نظبر    بهKin ((2BA+1Kinگرم در لیتر میلی
عببارتی دیگبر،   . ببه (3 شبکل ) میزان بسیار کم ببود اد شاخساره( بهتعد

تبر  های تیمار شاهد ببیش طو  شاخساره در این تیمار تنها از شاخساره
دلیل تعبداد زیباد شاخسباره    تواند بهبود، که این کاهش میزان رشد می

تولید شده باشد که سب  کاهش طو  شاخساره شده است. مشبخ   
 افبزایش  باززایی شده  هایشاخه تعداد که رهاییتیما شده است که در

 در موجبود  موادغبذایی  و هبا هورمون از هاآن استفاده دلیلبه  یابد یم
 تبر کبم  رشبد  ها ازمحیط در این شده باززایی هایشاخه کشت، محیط

 (. 14)باشند برخوردار می
هبای  ها جهت پرآوری شاخه از ترکی  هورمبون در برخی از گونه

( 35کنند  ازجمله سانتوموبی و شبارما ) و اکسین استفاده می سیتوکنین
 MSهای نو  شاخه فلفل بر روی محبیط  در بررسی کشت ریز نمونه

هبا  گزار  کردند که پرآوری شاخه در محیط کشت حاوی سبیتوکنین 
دهبد. همچنبین در مطالعبه    رخ مبی  IAAتنهایی یبا در ترکیب  ببا    به

 محیط را گیاه گوجه فرنگی ادیریزازدی جهت ترکی  دیگری، بهترین
 یبک همبراه ببا    Kinدر لیتبر   گبرم میلبی  یک حاوی MSپایه  کشت
 .(21)گزار  شده است  NAAدر لیتر  گرممیلی
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 بعد از گذشت چهار هفته BA+ 1(mg/L)Kin(mg/L)2 حاوی های گیاه پپینو کشت شده در محیط کشتریزنمونه -3 شکل

Figure 3- Pepino explants on medium containing 2 (mg/L) BA+ 1 (mg/L) Kin after 4 weaks 
 

هبای مختلبف ببه    ( ببا کباربرد سبیتوکنین   38تیکلت و همکاران )
بیبان کردنبد کبه     MS تنهایی یا در ترکی  با هبم در محبیط کشبت   

ترین تعداد شاخساره در هبر ریزنمونبه و بلنبدترین طبو  شباخه      بیش
ببوده اسبت.    BAگرم در لیتبر  حاوی یک میلی MSمربوط به محیط 

های مختلف گیباهی از طریبق کشبت    برای تکثیر گونه BAهورمون 
نتبایج   BAرود و در برخی از مطالعبا  در اثبر کباربرد    کار میبافت به
ها حاصل شده اسبت  از جملبه   تری نسبت به سایر سایتوکنینمطلوب

 شبرایط  در تبو  فرنگبی   ببر رشبد   BAگزار  شده است کبه تبأثیر   
از طبرف   (.9ببوده اسبت )   بهتبر  TDZو  Kinنسبت به  یشگاهیآزما

در مقایسبه ببا    Kinهبایی مبنبی ببر کبارایی بهتبر      دیگر نیز گبزار  
توان باشد، که در این مورد میهای دیگر نیز در دستر  میسیتوکنین

 MSروی محبیط   1های تک گبره تباجریزی  به نتایج بررسی ریزنمونه
 اشاره کرد کبه در ایبن   BAPو  Kinهای مختلف غنی شده با غلظت

در پببرآوری شبباخه و همچنببین  Kinمشببخ  شببده اسببت پببژوهش 
 (.23بوده است ) BAPتر از مؤثر افزایش تعداد شاخه در هر ریزنمونه

دست آمده در این پژوهش مبنی ببر تبأثیر مثببت کباربرد     نتایج به
( در پرآوری شاخه با نتایج گبزار   Kinو  BAترکی  دو سیتوکنین )

کبه  طبوری ( مطابقبت دارد. ببه  33( و تو  فرنگی )1) 2ده در استویاش
حباوی   MSترین القای شاخه ریزنمونه استویا در محبیط کشبت   بیش
دست به Kinگرم در لیتر میلی 5/0همراه با   BAگرم در لیترمیلی 5/1

( جهبت تکثیبر درون   33(. همچنین ساکیال و همکاران )1آمده است )
منظور پرآوری شباخه ببر   از قطعا  گره ساقه بهای تو  فرنگی شیشه

ببه   BAهبای مختلبف   غنی شده ببا غلظبت   MS کشت روی محیط
اسبتفاده کردنبد و بیبان کردنبد کبه       3GAیا در ترکی  با  Kinهمراه 
گرم در میلی 5/1حاوی  MSترین پرآوری شاخه در محیط کشت بیش
اصبل شبده   ح Kinگبرم در لیتبر   میلبی  5/0تا  1/0به همراه  BAلیتر 

                                                 
1- Solanum nigrum 

2- Stevia rebaudiana Bertoni 

هبا در  در پرآوری ریزنمونبه  هادرمجموع تأثیر مثبت سایتوکینیناست. 
 در هبا دلیل نقش مثبت سبایتوکینین تواند بهای میکشت درون شیشه

 باشبد. همچنبین افبزایش تعبداد     سبلولی  تقسیم در تسریع و زاییاندام
 انتهایی دلیل کاهش چیرگیتواند بهمی BAشاخساره درنتیجه کاربرد 

شده  شاخساره باشد که نهایتا منجر به افزایش تعداد BAکاربرد  در اثر
 (.14است )
 

تعیررین بهترررین نرروو و ظل ررت هورمرروت اک ررین  هررت    

 زایی ریزنمونهریشه

داری تحت تأثیر طور معنیزایی ریزنمونه را بهبراسا  نتایج، ریشه
کباربرد   ها نشان داد کهاکسین قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین داده

تیمارهای اکسینی سب  افزایش تعبداد ریشبه در هبر ریزنمونبه شبده      
گبرم در  میلبی  6/0و  3/0هبای  با غلظت IBAاست. کاربرد سه تیمار 

بدون اخبتالف   یترگرم در لمیلی 9/0با غلظت  NAAلیتر و همچنین 
دار تعداد ریشه نسببت  داری با یکدیگر سب  افزایش معنیآماری معنی
تبرین میبانگین   ( گردید. با این وجود ببیش MSهد )محیط به تیمار شا
گبرم در لیتبر   میلی 6/0با غلظت  IBAعدد( در تیمار  35تعداد ریشه )

برابری تعداد ریشبه در مقایسبه    5/3مشاهده شد که منجر به افزایش 
 (.4با تیمار شاهد گردید )شکل 

طو  بلندترین ریشه و کیفیت ریشه نیبز تحبت تبأثیر تیمارهبای     
 MSهبا در محبیط کشبت    ترین طو  ریشهسینی قرار گرفتند  بیشاک

کبه  دسبت آمبد، در حبالی   به IBAگرم در لیتر میلی 3/0حاوی غلظت 
گبرم در  میلی 6/0با غلظت   IBAبهترین کیفیت ریشه مربوط به تیمار

ببا   IBA. شبایان ذکبر اسبت کبه ببین دو تیمبار       (5 شبکل ) لیتر ببود 
در لیتبر از نظبر آمباری اخببتالف    گبرم  میلبی  6/0و  3/0هبای  غلظبت 
نتبایج نشبان داد کبه در افبزایش     (. 4داری وجود نداشت )جدو  معنی

بوده  NAAمؤثرتر از  IBAطو  ریشه و بهبود کیفیت ریشه هورمون 
 العمبل ریزنمونبه  عکب   ببر  هااکسین متفاو  تأثیرنوعی بیانگر که به
هبا  فیت ریشهترین میزان ریشه و بهترین کیدر مجموع بیش باشد.می
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گبرم در  میلبی  6/0حاوی غلظبت   MSریزنمونه پپینو در محیط کشت 
 مشاهده شد. IBAلیتر 

مبورد   اکسبین  غلظبت  و خوبی مشخ  شبده اسبت کبه نبوع    به
 قبرار  تحت تبأثیر  را زاییریشه درصد ایمالحظه قابل طوربه استفاده،

 وعای بیان شده اسبت کبه نب   با بررسی ریزازدیادی فلفل دلمه .دهدمی
 پارامترهبای  ببر  متفباوتی  تبأثیرا   آن های مختلبف غلظت هورمون و

 زایبی ریشبه  و درصبد  ریشه طو  ریشه، تعداد رشدی مختلف از جمله
 دسبت ببه  نتبایج  با مطابق(. 22است ) داشته شده کشت هایریزنمونه
 از حاصببل هببایشبباخه( 2) آتکینسببونوگاردنر پببژوهش ایببن در آمببده

 MS محیط کشبت  به انتقا  از پ  را پپینو انتهایی جوانه ریزازدیادی
 .نمودند دارریشه IBA لیتر در گرممیلی 3/0 با شده غنی

 

 
 پپینو ریزنمونهدر هر تأثیر تیمارهای مختلف اکسین بر تعداد ریشه  -4شکل 

Figure 4- Effect of aucxin different treatments on number of roots per explantof pepino (LSD, p≤0.05) 

 

 
  IBAگرم بر لیترمیلی 6/0 در تیمارپپینو دار شده ی ریشهریزنمونه -5شکل 

Figure 5- Rooted explants of pepino on medium containing 0.6 (mg/L) IBA  
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 تأثیر تیمارهای مختلف بر طول بلندترین ریشه و کیفیت ریشه پپینو -4جدول 

Table 4- Effect of different treatments on the longest root length and root quality of pepino 

 تیمار

Treatment 

 طول بلندترین ریشه
The longest root length 

(mm) 

 کیفیت ریشه

Root quality 

 )شاهد( MS محیط

MS culture (control) 
c1.78 b2.00  

  ایندو  بوتریک اسیدگرم در لیتر میلی 3/0
0.3(mg/L) IBA 

 

a4.63 ab3.33 

 دایندو  بوتریک اسیگرم در لیتر میلی 6/0
0.6(mg/L) IBA 

b3.35 a4.67 

 نفتالین استیک اسید گرم در لیتر میلی 3/0

0.3(mg/L) NAA 
c3.25 b2.83 

 نفتالین استیک اسید گرم در لیتر میلی 6/0 

0.6(mg/L) NAA 
c2.03 b2.33 

 ک اسید نفتالین استیگرم در لیتر میلی 9/0

0.9(mg/L) NAA 
c1.89 b2.58 

 داری با هم ندارند.درصد تفاو  معنی 5( در سط  احتما  LSDدار )هایی با حروف مشابه در هر ستون با استفاده از آزمون حداقل تفاو  معنی*میانگین
Means with the same letter in each column are not significantly different using LSD test at p≤0.05. 

 
های مختلبف  ( با بررسی غلظت23پادماپیرا و همکاران )همچنین 

IBA  وD-4-2 بیان کردند که هر چند هر دو  1دهی تاجریزیبر ریشه
 IBAنوع اکسین تأثیر مثبتی در القا ریشه داشتند ولی ببا ایبن وجبود    

ه در ترین تعداد ریشتر بوده و بیشمؤثر ییزایشهر بر D-4-2نسبت به 
 تولید شده است.  IBAمحیط کشت حاوی 

نسببت   IBAنتایج پژوهش حاضر بیبانگر مبؤثرتر ببودن کباربرد     
( مبنی بر برتری 36بود که با نتایج گزار  شده در ریحان )  NAAبه

نسبت  IBA لیتر بر گرممیلی 24/203غنی شده با  MSمحیط کشت 
 مطابقت دارد.  NAAیا IAAهای حاوی به محیط

با نتایج گبزار  شبده در    IBAدر اثر کاربرد  تعداد ریشهافزایش 
ریشبه در نتیجبه کباربرد     طبو   ( و همچنین افزایش33تو  فرنگی )

IBA ( مطابقت دارد. 22ای )با نتایج گزار  شده در فلفل دلمه IBA 
 اسبتفاده  ایشیشبه  درون هبای کشبت  در ریشه آغاز  تحریک برای
جهبت   IBAطلوبی در نتیجه کاربرد که نتایج مطوریبه(. 24) شودمی
گزار  شبده   MSهای فلفل در محیط کشت پایه زایی ریزنمونهریشه
داری بر کیفیبت  تأثیر معنی NAA. نتایج نشان داد که (35و 15) است

( مبنی بر تولید 6ریشه نداشته است که با نتایج گزار  شده در پپینو )
گبرم در لیتبر   ک میلبی ها در اثر کاربرد غلظبت یب  ترین ریشهبا کیفیت

NAA  .مطابقت ندارد 
اخبتالف   NAAتجهیز شبده ببا سبطوح مختلبف      MSدر محیط 

هبا،  داری بین هیچ یک از صفا  سرعت پبرآوری، تعبداد شباخه   معنی
دهی ریزنمونبه پپینبو مشباهده    دهی و کالو طو  شاخه، میزان ریشه

                                                 
1- Solanum nigrum 

  ترین طبو موج  بیش NAAگرم در لیتر نشد و تنها غلظت دو میلی
( 31) همکبباران و (. سباباتینی 6ریشبه در هبر ریزنمونبه شبده اسبت )     

 فلبوئم  پارانشبیم  هایسلو  از ریشه هایآغازه که تمایز کردند گزار 
همچنین مشبخ   . بستگی دارد استفاده مورد اکسین غلظت و به نوع

 و عالیببم بببه دهببیجهببت پاسببخ تمایزیافتببه هببایسببلو  شببده کببه
 نیاز دارنبد  اکسین از مناسبی غلظت و وعن به ارگانوژنیک هایسیگنا 

های پپینو ببه  نشان داد که واکنش ریزنمونه حاضر . نتایج پژوهش(4)
تر بوده اسبت. تجزیبه نبوری تنظبیم     بیش NAAنسبت  IBAکاربرد 
های رشبد گیباهی یکبی از فاکتورهبای مهبم در کشبت بافبت        کننده
یگر از جملبه  های دبسیار کندتر از اکسین IBA نوری باشد  تجزیهمی

IAA کند حرکت. باشدمی IBA تخریب   همچنبین  و بافت داخل در 
نسبت ببه دو   IBA بهتر کارایی عنوان دالیل اصلیرا به آن دیرهنگام
همچنببین تأثیرگببذاری  .(41) انببدذکببر کببرده IAA و NAA اکسببین
تواند ناشی از تفباو  در حساسبیت   می NAAنسبت به  IBAتر بیش

(. نتبایج حاصبل از   39ی رشد باشبد ) نظیم کنندهبافت گیاهی به نوع ت
سازگاری گیاهان نیز نشان داد که گیاهان کشت شده در سبه محبیط   
پیت+ماسه، پیت+پرالیت و پیت خال  ببه ترتیب  درصبد سبازگاری     

درصدی نشان دادند که بیانگر برتری محیط  37/84و  86/42، 66/91
بت ببه  هبای پپینبو نسب   کشت پیت+ماسبه جهبت سبازگاری گیاهچبه    

 (. 6 )شکل های دیگر بوده استمحیط
 یکنبواختی سالم و  یاهانگ یمذکر است، اگر بخواه یانانتها شا در

 بافبت  کشبت  رو  کنبیم  زیاد تولیبد در حجم  با صرف وقت کمتررا 
ی ژنی این گیباه نیبز در   باشد، که با این رو  خزانهمی گزینه بهترین

رو  قلمبه  ، محبدود  یبد اما در سط  کم و تول ایران حفظ خواهد شد.
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 گردد.یم یهزدن توص
 

                                    B                                                                                    A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (B) ماسه و تیپ یحاو یهاگلدان در شده سازگار اهانیگ ،(A) یخاک یهامخلوطکشت بافت به  طیدار شده در محشهیر اهانیانتقال گ -6 شکل

Figure 6- (A)Transferring in vitro rooted plants to the soil mixures, (B)Acclimatized plants in pots were filling with pit and 

sand 
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Introduction: Pepino (Solanum muricatum Aiton) is a diploid herbaceous plant belongs to the Solanaceae 

family, which is growing in subtropical zone, originates from Andes in South America. It is commercially grown 
for its fruit, which is appreciated not only for food but also for its appearance, in South American countries, 
including Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru, as well as in countries such as New Zealand and Australia. 
Pepino is propagated by seed, cutting, and tissue culture methods. Most pepino cultivars are sexually fertile and 
produce viable seeds, but their seeds have poor germination and high level of heterozygosis causing to highly 
variable plants. Both mentioned negative aspects have limited the mass production of this plant through seed. In 
this case, stem cutting is used as the most common way of propagating pepino led to transmission of viral 
diseases and increasing propagation costs as two main limiting factors of pepino propagation. So, 
micropropagation systems are a promising tool to produce disease-free clonal plant material with low costs. 
Therefore, the present study was aimed to assess the effect of different media and plant growth regulators on 
micropropagation traits of pepino. 

Materials and Methods: Three separate experiments were carried out in institute of plant sciences of 
Ferdowsi University of Mashhad in 2016. Pepino seeds were bought from company of Plant World Seed, UK, 
were cultivated on MS medium. Grown plants were used as source of providing explants. Four mediums, 
including MS, ½ MS, SH and B5 were used to determine the best culture medium for shoot regeneration of 
pepino using single node explant. A factorial experiment was conducted based on a completely randomized 
design. Some growth properties such as number of shoots, shoot length, number of roots, root length, leaf 
number and leaf length were evaluated after two and four weeks. In proliferation experiment, MS medium was 
compared with MS supplemented with different concentrations of BA (0.5, 1 and 2 mg L-1) and Kin (0.5, 1 and 2 
mg L-1) applied as combined treatments, and also BA used alone at concentrations of 2, 4 and 6 mg L-1 that was 
conducted based on a completely randomized design. For rooting of explants, an experiment was conducted 
based on a completely randomized design containing of two concentrations of IBA (at 0.3 and 0.6 mg L-1) and 
three concentrations of NAA (at 0.3, 0.6 and 0.9 mg L-1) in MS medium. Some growth properties including root 
number and length, root density and root quality were evaluated after four weeks  

Results and Discussion: Results indicated that micropropagation rate of pepino was affected by culture 
medium type. The highest shoot length, number of root, root length and leaf number were obtained in MS 
medium, although statistically there was no significant difference between MS and ½ MS media. The highest 
number of shoots and leaf length were observed in MS medium, which led to a significant difference with other 
media (½ MS, SH and B5). Overall, Based on obtained results MS medium was the best culture medium for 
micropropagation of pepino using single node. In the proliferation experiment, the highest shoot and leaf number 
and plant color were obtained with using 2 mg L-1 BA + 1 mg L-1 Kin, whereas the highest shoot length and leaf 
length were observed in the 1 mg L-1 BA + 2 mg L-1 Kin and 1 mg L-1 BA+1 mg L-1 Kin treatments, respectively. 
Increasing in concentration of BA up to 2 mg L-1 in combination with Kin had a positive effect on shoot 
proliferation, while applying BA at concentration 2, 4 and 6 mg L-1 alone led to decrease in proliferation. Results 
obtained from rooting experiment showed that the highest root number, root density and root quality were 
obtained using IBA at the concentration of 0.6 mg L-1, whereas the highest root length was observed by applying 
IBA at concentration of 0.3 mg L-1, which led to a significant difference with other treatments. Furthermore, 
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results indicated that the effect of IBA on rooting of pepino microshoots was more than NAA.  
Conclusion: Generally, the best results were obtained by MS medium, 2 mg L-1 BA with 1 mg L-1 Kin for 

shoot proliferation, and IBA at concentration of 0.6 mg L-1 for the rooting of pepino nodal segments. 
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