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 چکیده

-98زراعیی  های ل در ایستگاه تحقیقات برازجان در سالمدت دو سا ، آزمایشی بهفرنگیگوجهتاریخ انتقال نشاء و رقم  ترینمنظور تعیین مناسببه
 51مهر،  1شهریور،  81های کامل تصادفی با تیمارهای تاریخ انتقال نشاء در چهار سطح )رت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکصوبه 8898-89و  8899
و کیمیا در کرت فرعی درچهار تکیرار اجیرا    N3، پتوارلی سی اچ، کالجی5توپرایدآبان( در کرت اصلی و تیمار رقم در چهار سطح شامل ارقام پ 81مهر و 

 اسیدیته و درصد مواد جامد محلول بودند. عملکرد تک بوته، طول و قطر میوه،شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد کل، تعداد میوه در بوته، وزن میوه، 
برای تعییین طیول  .گیری شداندازه عملکییرد تییک بوتییه بوتییه، وزن میییوه، تعیداد مییوه در، صفات عملکرد میوه، پس از برداشت میوه در هر چین
نتایج حاصیل از آزمیایش نشیان داد کیه ا یر      شد.  تیصادفی انتخیابطور بهمییوه  89 کرت آزمایش،جامد محلول از هر  و قطیر مییوه، اسییدیته و میواد

. معنیی دار بیود   در سطح یک درصدر صفات عملکرد میوه، عملکرد تک بوته، تعداد میوه در بوته، وزن میوه و قطر میوه رقم ب بامتقابل تاریخ انتقال نشاء 
 5شهریور و رقم پتوپراید 81بود. در سال اول بیشترین مقدار عملکرد کل و عملکرد تک بوته ازتاریخ کاشت دار ا ر سال بر عملکرد و اجزاء عملکرد معنی

 1) آبان( و رقم کیمیا به دست آمد. در سال دوم بیشترین مقدار عملکرد کل و تک بوته از تیاریخ کاشیت دوم   81کرد از تاریخ کاشت آخر )و کمترین عمل
  دست آمد.ارلی سی اچ بهآبان و رقم پتو 81مهر( و رقم کیمیا و کمترین مقدار از تاریخ کاشت 

 
 بار خرد شده، مواد جامد محلول طول میوه، قطر میوه، کرتهای یکهاي كلیدي: واژه

 

   2  1 مقدمه

از  (.Lycopersicon esculentum Mill)فرنگیییی گوجیییه
( و بیه  5شیود ) سبزیجاتی است که بطور وسیعی در جهان کشیت میی  

عنوان دومین سبزی اقتصادی در جهان پیس از سییب زمینیی طبقیه     
طیور  کیه ب (. این گیاه یک سبزی با ارزش باال است 81شود )بندی می
فرآوری شیده مصیرف شیده و     ایتازه مصرف و به صورت  یگسترده ا

 (.88کند )رشد می از جهان یکشورر ه در بایتقر
ه فرنگیی بی  گوجیه خصیو   در استان بوشهر اکثر سیبزیجات بیه  

هایی از استان از طوریکه در بخشگردند، بهصورت زمستانه کشت می
شیود. بیه   ماه یا کمی زودتر این محصول به بازار عرضه میی اوایل دی

                                                 
 یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ی،و باغ یعلوم زراع قاتیبخش تحقمحقق،  -8
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فرنگی از اهمیت اقتصیادی بیاالیی در   گوجهدلیل تولید خارج از فصل، 
استان بوشهر برخوردار اسیت و بیشیترین سیطح زییر کشیت در بیین       

باشد. در سالهای اخییر  محصوالت سبزی و صیفی را در استان دارا می
فرنگیی خیارج از فصیل در اسیتان بوشیهر بیه       سطح زیر کشت گوجه

تین در   19سط عملکرد میوه در حدود هکتار رسیده است. متو 85199
باشد. تاریخ کاشت و ارقام مناسب از جملیه میوارد میدیریت    هکتار می

مزرعه هستند که در افزایش عملکیرد میو ر هسیتند. هیدف از تیاریخ      
کاشت یافتن زمان کاشت رقم یا گروهی از ارقام مشابه یک گیاه است 

سیبز شیدن،    طوری که مجموعه عوامل محیطی در آن زمان بیرای به
االمکان استقرار و بقاء گیاهچه مناسب باشد و ضمن این که گیاه حتی

گردد بیا شیرایط   در هر مرحله از رشد با شرایط مطلوب خود روبرو می
(. بهتیرین تیاریخ انتقیال نشیاء     81) نامساعد محیطی نیز برخورد نکند

منجر به دستیابی به عملکرد بهتیر در مقایسیه بیا سیایر تیاریخ هیای       
گردد. انتخاب ارقام مناسب از نظر سازگاری با منطقه و شت نشاء میکا

توانید جوابگیوی نیازهیا و خواسیته هیای      پرمحصولی و زودرسی میی 
کشاورزان استان باشد. در یک مطالعه بیا بررسیی ا یر روش و تیاریخ     

فرنگیی در شیرایط   هگوجکاشت بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد 
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 81) ارش شید کیه تیاریخ کاشیت دوم    آب و هوایی منطقه مشهد گیز 
اردیبهشت( در هر دو سال آزمایش عملکرد اولیه بیشیتری نسیبت بیه    

های کاشت داشت در حالی که از نظر عملکرد کیل در هیر   سایر تاریخ
در (. 89) های کاشت مشاهده نشدداری بین تاریخدو سال تفاوت معنی

اء بر عملکرد و های متفاوت انتقال نشبا بررسی ا ر تاریخ یک پژوهش
فرنگی مشخص شد که تعداد میوه مو رترین جیزء  گوجه رقم 1کیفیت 

دار بیود  عملکیرد بسییار معنیی   محصول بوده و میزان همبستگی آن با 
فرنگی گوجهرقم و الین  81(. در پژوهشی دیگر با مقایسه عملکرد 1)

تین در هکتیار بیشیترین     81/19بیا عملکیرد     Sp-99در بوشهر، الین
(. برخی از محققین گزارش کردند کیه ارقیامی   81عملکرد را دارا بود )

تری داشتند، کمترین تعداد میوه در بوته را داشتند های درشتکه میوه
(. دو محقق با بررسی ا رتیاریخ کاشیت بیر روی عملکیرد و     58و  89)

گیزارش    Pusa Rubyرقیم فرنگیی  گوجیه های اجزاء عملکیرد  ویژگی
فوریه درصد تشکیل مییوه، تعیداد    88نمودند که انتقال نشاء در تاریخ 

های دیگر داشت. اما انتقال نشاء میوه در بوته بیشتری نسبت به تاریخ
میوه، قطر مییوه و عملکیرد شید،     مارس سبب افزایش وزن تک 1در 

ا برداشیت  مارس تعداد روزهای کاشت ت 51همچنین با انتقال نشاء در 
در بررسیی دیگیری بیا سیه تیاریخ کاشیت)اول،       (. 58) کاهش یافیت 
زارش شید کیه   فرنگیی   ام اکتبر( و پنج ژنوتیپ گوجهپانزدهم و سی

دست بیشترین عملکرد میوه، قطر و وزن میوه از تاریخ کاشت زودتر به
فرنگیی بیه زمیان    گوجهتعدادی از محققان با بررسی واکنش  .(9آمد )

گیزارش   روی عملکرد مییوه و خصوصییات زراعیی ارقیام    انتقال نشاء 
داری بیر تعیداد روزهیا تیا     کردند که تاریخ انتقال نشاء ا ر بسیار معنیی 

شروع گلدهی، رسیدگی محصول، تعداد شاخه در بوته، قطر میوه،تعداد 
هنگیام نشیاء دوره   میوه در بوتیه و عملکیرد مییوه داشیت، انتقیال زود     

داری طور معنیالی که تاریخ کاشت دیر بهبرداشت را افزایش داد، در ح
 (.55و  8، 8) ها زودتر به گل رفتندروی گلدهی مو ر بود و بوته

 

 هامواد و روش

به صورت  8898-89و  8899-98این آزمایش در دو سال زراعی 
قالب طرح بلوکهای کامیل تصیادفی بیا     کرتهای یک بار خرد شده در

چهار تکرار در مزرعه تحقیقیاتی ایسیتگاه تحقیقیات برازجیان اسیتان      
دقیقیه شیرقی و    81درجیه و   18بوشهر با مختصات طول جغرافییایی 

متر از سطح دریا و  889دقیقه شمالی و با ارتفاع  5درجه و  58عرض 
اجرا در آمید. در  متر به میلی 519-899میانگین بارندگی ساالنه حدود 

 1شهریور، 81های انتقال نشاء در چهار سطح شامل )این مطالعه تاریخ
آبان( به عنوان عامل اصلی و ارقام در چهار سیطح   81مهر و  51مهر، 

( بیه عنیوان عامیل    5پتو ارلی سی اچ و پتوپرایید  ،N3 )کیمیا، کالجی 

رعیه  فرعی در آزمایش بودند.  ضریب هدایت الکتریکی آب و خاک مز
دسی زیمینس بیر متیر و مقیادیر شین، رس،       1999و  8199به ترتیب

درصید بیود. خیاک     85و  85، 11سیلت و کربن آلی خاک به ترتییب  
 مزرعه دارای بافت لومی بود. 

 19هیا  متر و فاصله بوتهسانتی 819های کاشت فاصله بین ردیف 
ل از متر بود. قب 1خط کاشت به طول  1متر بود. هر کرت شامل سانتی

کاشت در فصل تابستان عملییات تهییه زمیین شیامل شیخم عمییق،       
دیسک، ماله و کودپاشیی در زمیان مناسیب انجیام شید. مییزان کیود        
مصرفی بر اساس نتایج آزمون خیاک تعییین شید. کودهیای فسیفره،      

هیای نیتروژنیه و سکوسیترون آهین     سوم کودمصرف و یکپتاسه، کم
های تیپ مصرف از استقرار لوله همراه با کود حیوانی پوسیده شده قبل

سوم کودهای نیتروژنه و سکوسترون آهین  و با خاک مخلوط شد. یک
دهیی داده  سوم باقی مانده در زمان شروع میوهدر هنگام گلدهی و یک

کیلیوگرم در   199شد. کودهای مصرفی شامل نیتیروژن از منبیع اوره )  
رم در هکتیار(،  کیلیوگ  599هکتار(، فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل )

کیلیوگرم در هکتیار( و کودهیای     599پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم )
کیلوگرم در هکتیار(،   59میکرو شامل سولفات روی و منگنز )هر کدام 

کیلوگرم در  1کیلوگرم در هکتار(، سکوسترون آهن ) 89سولفات مس )
تن در هکتار کود دامی پوسیده شده طبق آزمون خاک و  81هکتار( و 

 آبده آبیاری میدل  نیوارتوصیه کارشناس تغذیه محاسبه و مصرف شد. 
 59 هیای روزنیه  فاصله خروجی ساخت کشور ایتالییا و بیا سی پالست

. تیاریخ  نشاءها در دو طرف نوار آبده انجام شید  سانتیمتر بیود. کیشت
روز قبل از هر تیاریخ   11تهیه خزانه برای هر تاریخ انتقال نشاء حدود 

هیای کشیت یونیولیتی در گلخانیه تهییه      ها در سینینشاء کاشت بود.
آبیاری با توجه به نوع تیمار، شیرایط آب و هیوایی و نییاز گییاه     شدند. 

صفات مورد بررسی شامل عملکرد کل، تعداد میوه در بوته،  انجام شد.
وزن میوه، عملکرد تک بوته، طول و قطر میوه،  اسیدیته و درصد مواد 

عملکیرد مییوه،   پس از برداشت میوه در هر چیین  جامد محلول بودند. 
بوتییییه تییییه، وزن میییییوه، عملکییییرد تییییک بو تعیییداد مییییوه در

بیرای تعیییین طییول و قطییر میییوه،       .گیری شید اندازه محاسییبه و
طیور  بیه مییوه  89 کرت آزمایش،جامد محلول از هر  اسییدیته و میواد
با کیولیس   مترت سانتیدقبا میوه شد. طول و قطر  تیصادفی انتخیاب

 انیدازه  سیییاخت کیییشور چییییندیجیتال کاپیالر  میییدل دیجیتال
جامد محلول عصیاره   منظیور تعییین اسییدیته و میوادشید. بیه گیری
نرمیال بیا فنیل     8/9 تهیه شیده در مجیاورت سیود    عیصاره .تهیه شد
 یه اسیییدفرنگییی کیتیتییر شیید و اسییید غالییب گوجییه فتیالئین

بیه وسییله    جامیید محلییول  سییتریک اسیت، محاسیبه شیید. مییواد   
مییییدل   ATAGO دسیییتگاه رفراکتیییومتر دیجیتیییال شیییرکت

PAL-3 (. بعید از  81) گییری شید   اندازه سیییاخت کیییشور ژاپییین
برداشت میوه در هر چین، صفات تعداد مییوه در بوتیه، عملکیرد تیک     

ها با تجزیه واریانس دادهگیری شدند. بوته، وزن میوه محاسبه و اندازه
چنید   آزمون هیا توسیطو مقاییسه مییانگین SASافزار  نرم استفاده از

 .نجام شدل پنج درصد ادر سیطح احتمیا دامنه ای دانکن
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 نتایج و بحث

تجزیه واریانس مرکب داده های دو سال آزمیایش نشیان داد کیه    
ا ر سال بر صفات عملکرد کل، تعداد میوه در بوته، وزن میوه، عملکرد 
تک بوته، طول میوه، اسیدیته تیتر شده در سطح یک درصد معنی دار 

های مختلف انتقال نشاء بر روی تمام صفات ا یر معنیی دار   بود. تاریخ
سطح یک درصد داشتند. بیشترین عملکرد میوه، تعداد میوه در بوته در 

و قطر میوه از تاریخ کاشت اول و کمترین مقادیر از تاریخ کاشت آخیر  
به جز بر اسیدیته قابل تیتراسییون   فرنگیگوجهبه دست آمد. ا ر ارقام 

)سطح پنج درصد( برای بقیه صفات مورد بررسی در سطح یک درصد 
. همچنین برهمکنش تاریخ کاشت با رقیم تنهیا بیر روی    دار بودمعنی

 دار نبودصفات طول میوه، مواد جامد محلول و اسیدیته تیتر شده معنی
 (.8)جدول 

 

 بوتهو عملکرد تک عملکرد كل
نتایج تجزیه واریانس مرکب داده هیا نشیان داد کیه بیرهمکنش     

درصید  های انتقال نشاء و ارقام بر عملکرد کیل در سیطح ییک    تاریخ
ها نشان داد که در سیال اول  (. مقایسه میانگین8)جدول  معنی دار بود

به  5شهریور و رقم پتوپراید 81بیشترین مقدار عملکرد از تاریخ کاشت 
تن در هکتار و کمترین عملکیرد از تیاریخ کاشیت آخیر      81/18میزان 

تن در هکتیار بیه دسیت آمید      18/81آبان( و رقم کیمیا به میزان  81)
بیشترین مقدار عملکرد از تاریخ  8898-89(. در سال زراعی 5ل )جدو

تین در هکتیار و    19/11مهر( و رقم کیمییا بیه مییزان     1کاشت دوم )
ارلیی سیی اچ در   آبان و رقیم پتیو   81کمترین عملکرد از تاریخ کاشت 

تین در هکتیار بیه دسیت آمید       11/88آبان به میزان  81تاریخ کاشت 
 (.8)جدول 

هیا نشیان داد کیه بیرهمکنش     ریانس مرکیب داده نتایج تجزیه وا
های انتقال نشاء و ارقام بر عملکرد تک بوته در سطح یک درصد تاریخ
هیا نشیان داد کیه بیشیترین     (. مقایسه مییانگین 8)جدول  دار بودمعنی

شیهریور(   81) مقدار عملکرد تک بوته در سال اول ازتاریخ کاشت اول
رم میوه در بوته و کمترین عملکیرد  گ 5911به میزان  5و رقم پتوپراید

گرم میوه در  111آبان( و رقم کیمیا به میزان  81) از تاریخ کاشت آخر
(. در سال دوم بیشترین مقدار عملکرد تک 5بوته به دست آمد )جدول 
گیرم   8199مهر( و رقم کیمییا بیه مییزان     1بوته از تاریخ کاشت دوم)

ارلی آبان و رقم پتو 81کاشت میوه در بوته و کمترین عملکرد از تاریخ 
(. در 8گرم میوه در بوته به دست آمید )جیدول    158سی اچ به میزان 

درصد و در سال  15سال اول عملکرد کل با تأخیر در کاشت در حدود 
(. همان طیور  8و  5های درصد کاهش یافت )جدول 18دوم در حدود 
تک بوتیه   شود با تأخیر در کاشت در سال اول عملکردکه مشاهده می

درصد کاهش یافت.  18درصد و در سال دوم در حدود  1/15در حدود 
به طور کلی در طی دو سال آزمایش با تأخیر در کاشت عملکیرد تیک   

بوته کاهش یافت. تاریخ های کاشت زودتر بیه دلییل اینکیه گیاهیان     
فرصت کافی برای تکمیل مرحله رویشی را دارند، در افزایش عملکیرد  

با نتایج تعدادی از محققیان   مشابه(. نتایج به دست آمده 1تأ یر دارند )
است که همگی کاهش عملکرد میوه را با تأخیر در تاریخ انتقال نشیاء  

(. تیاریخ کاشیت نقیش تعییین کننیده      51و  58، 8، 1) گزارش کردنید 
تواند بر اساس ایین واقعییت   مهمی در تولید محصول دارد. این امر می

تاریخ کاشت زودتر از امتیاز استفاده از رطوبیت  باشد که گیاه زراعی در 
تر برخوردار است که در خاک و مواد مغذی در طی فصل رشد طوالنی

 (.85) کندنتیجه عملکرد بیشتری را تولید می

 

 تعداد میوه در بوته
نتایج تجزیه واریانس مرکب داده هیا نشیان داد کیه بیرهمکنش     

مییوه در بوتیه در سیطح ییک      های انتقال نشاء و ارقام بر تعیداد تاریخ
(. در سال اول بیشیترین تعیداد مییوه در    8درصد معنی دار بود )جدول 

عیدد   81/85مهرماه با  1در تاریخ انتقال نشاء  Cal J-N3بوته از رقم 
میوه در بوته به دست آمد. کمترین تعداد میوه در بوته از تاریخ کاشیت  

(. 5)جدول  به دست آمد عدد میوه 11/8آبان( و رقم کیمیا با  81) آخر
در سال دوم برهمکنش تاریخ انتقال نشاء و ارقام روی تعیداد مییوه در   

طور کلی تیمارهایی بیا تیاریخ هیای    (. به8)جدول  بوته معنی دار نبود
نتیایج  انتقال نشاء زودتر از نظر تعداد میوه در بوته برتری نشان دادند. 

بیه دسیت    (.58و  8به دست آمده با مطالعات مشیابه یکسیان اسیت )   
آمدن حداکثر تعداد میوه از تاریخ انتقال زود و حیداقل تعیداد از تیاریخ    

و  فرنگیگوجهانتقال دیر به دلیل دمای باال می باشد. شروع رشد میوه 
تشکیل میوه به شرایط محیطی خیلی حساس است. بنابراین به آسانی 

تنظییم  قابل درک است که شیرایط محیطیی تعیداد مییوه در بوتیه را      
کند وقتی که دما به حد بهینیه نزدییک بیود تعیداد مییوه در بوتیه       می

بیشتری تولید کرد و دماهای نامطلوب تعداد مییوه در بوتیه را کیاهش    
درصد از گلهیا بیه مییوه تبیدیل شیدند،       19در تحقیقی، تنها  (.8) داد

بنییابراین انییدازه مخییزن یییک عامییل محییدود کننییده تولییید میییوه در 
 (.8باشد )میفرنگی گوجه
 

 وزن میوه
نتایج تجزیه واریانس مرکب داده هیا نشیان داد کیه بیرهمکنش     

های انتقال نشاء و ارقام روی وزن مییوه در سیطح ییک درصید     تاریخ
مییوه از رقیم   (. در سال اول بیشترین وزن تک 8معنی دار بود )جدول 

ین گرم و کمتیر  9/889مهرماه به میزان  1کیمیا در تاریخ انتقال نشاء 
آبیان بیه مییزان     81در تیاریخ انتقیال نشیاء     Cal J-N3مقدار از رقم 

سیال دوم بیرهمکنش تیاریخ     (. در5گرم به دست آمد )جدول  88/18
طیور  (. بیه 8دار نبیود )جیدول   انتقال نشاء و ارقام روی وزن میوه معنی

 شد.  کلی تأخیر در کاشت باعث کاهش وزن میوه تمامی ارقام
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 قطر میوه
نتایج تجزیه واریانس مرکب داده هیا نشیان داد کیه بیرهمکنش     

های انتقال نشاء و ارقام روی قطر مییوه در سیطح ییک درصید     تاریخ
کیمییا   (. در سال اول بیشترین قطر میوه از رقم8معنی دار بود )جدول 
متر و کمترین مقدار سانتی 19/1مهرماه با قطر  1در تاریخ انتقال نشاء 

 51/1آبییان بییا قطییر  81در تییاریخ انتقییال نشییاء  Cal J-N3از رقییم 
(. در سال دوم بیشترین قطیر از رقیم   5متر به دست آمد )جدول سانتی

متر و کمترین سانتی 91/1شهریور به میزان  81کیمیا در تاریخ کاشت 
 55/1آبان به میزان  81در تاریخ انتقال نشاء  Cal J-N3یزان از رقم م

طور کلی تأخیر در کاشت موجب (. به8متر به دست آمد )جدول سانتی
کاهش قطر میوه در تمامی ارقام شد. نتایج به دسیت آمیده مشیابه بیا     
نتایج تعدادی از محققان است که گزارش کردنید بیا تیأخیر در تیاریخ     

تیر در  هیای درشیت  . تشکیل میوه(9یابد )یوه کاهش میکاشت، قطر م
های کاشت زودتر ممکن اسیت بیه دلییل شیرایط آب و هیوایی      تاریخ

 (.88) میوه باشد مطلوبتر در زمان تشکیل
 

 نتیجه گیري

طور کلی نشان داد که عملکرد میوه و سیایر اجیزاء   این مطالعه به
و رقیم قیرار   داری تحیت تیأ یر تیاریخ کاشیت     طیور معنیی  عملکرد به

کلی تأخیر در کاشیت موجیب کیاهش عملکیرد مییوه،       بطور. گیردمی
شیود. عوامیل   عملکرد تک بوته، وزن میوه و تعداد میوه در بوتیه میی  

رطوبت از سیالی بیه سیال دیگیر      و 2coمحیطی مثل نور، دما، میزان 
فرنگی بر تعیداد گیل تشیکیل    قابل تغییر هستند. این عوامل در گوجه

گیذارد.  تشکیل میوه تیأ یر میی   آنها و درصدافشانی شده در بوته، گرده
دار داشته و همچنین پتانسیل ارقام نیز بر عملکرد و اجزاء آن ا ر معنی

نمودند کمترین تعیداد مییوه در    تری تولیدارقامی که میوه های درشت
بنابراین می توان از اندازه مخیزن بیه عنیوان یکیی از      بوته را داشتند.

هیای  تفیاوت  فرنگیی نیام بیرد.   عوامل محدود کننده تولید میوه گوجیه 
گوناگون در رشد و عملکرد ممکن است به تفاوت توزییع اکولیوژیکی   

ام کاشیته شیده در   های ژنتیکی بین ارقی فرنگی و یا تفاوتارقام گوجه
 .شرایط محیطی یکسان نسبت داده شود
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Introduction: Tomato is a major source of the antioxidant, lycopene, which has been linked to many health 

benefits, including reduced risk of heart disease and cancer. It is also a great source of vitamin C, potassium, 

folate and vitamin K. Optimal planting dates and appropriate cultivars are farm management cases that are 

effective in increasing yield. The purpose of the planting date is to find the planting time of a cultivar or a group 

of similar varieties of a plant so that the set of environmental factors at that time would be appropriate for the 

emergence, establishment and survival of the seedlings. Because of off-season production, tomato has a high 

economic status in Bushehr Province. Some researchers reported that cultivars with larger fruits had the lowest 

number of fruits per plant. By investigating the response of tomatoes to time of transplantation, fruit yield and 

crop characteristics of the cultivars, a number of researchers reported that the date of transplantation had a 

significant effect on the number of days to flowering, the number of branches per plant, the diameter of the fruit, 

the number of fruits per Plant and fruit yield, early transfer of seedlings increased the harvest period, while late 

planting date was significantly effective on flowering, and the plants sooner went to flower. 
Materials and Methods: The study was conducted in order to determine the best transplanting date and 

tomato cultivars. An experiment was carried out in Randomized Completely Block Design with four levels of 

transplanting dates (6 Sep, 27 Sep, 17 Oct and 6 Nov) in main plots and four cultivars (Petopride 2, Peto Early 

CH, Cal J-N3 and Kimia) in sub plots with four replications in Bushehr Agricultural and Natural research 

resource center during 2009-2011.The spacing between rows of planting was 140 cm and plant spacing was 50 

cm. Each plot included 4 planting lines of 4 meters long. Before planting in the summer, land preparation was 

done between June and August. The amount of fertilizer was determined based on soil test results. Phosphorus 

fertilizers, potassium, micronutrient and one third of nitrogen fertilizers and iron sequestrons, along with decayed 

animal manure, were mixed prior to deployment of type tubes and mixed with soil. One third of nitrogen 

fertilizers and iron sequestrons were given during flowering and one-third remained at the time of fruit start. 

Irrigation was carried out on a regular basis, taking into account the weather conditions and plant requirements. 

After each harvest, fruit yield, fruit number per plant, fruit weight, yield per plant were measured. To determine 

the length and diameter of fruit, acidity and soluble solids from each plot, 10 fruits were selected randomly. 

Results and Discussion: Interaction effect among the tomato cultivars and transplanting dates on fruit yield, 

yield per plant, number of fruits per plant, fruit weight and fruit diameter were significant at 1% probability 

level. In the first year, the highest total yield and fruit yield per plant were obtained from the transplanting date 

of 6 September and Potoperide 2 cultivar, and the lowest yield was produced with November 15 transplanting 

date and Kimia cultivar. In the second year, the highest total yield and fruit yield per plant were obtained from 

the transplanting date of 27 September and kimia cultivar, and the lowest amount was obtained from the 

transplanting date of 6 November and Peto Early CH cultivar. Planting date is one of the most important 

management practices which affects the crop growth through the effect on photoperiod, day and night 

temperature, light intensity and soil moisture. In most cases, earlier planting dates due to the longer vegetative 

and reproductive growth period of the plant may improve the allocation of photosynthetic materials to the plants. 

Conclusions: This study showed that fruit yield and yield components were significantly affected by 

planting date and cultivars. Generally, delay in planting reduces fruit yield, plant yield, fruit weight and number 

of fruits per plant. Environmental factors such as light, temperature, CO2, moisture content can be changed from 

year to year. These factors affect the number of flowers formed in the plant, their pollination, the percentage of 
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fruit formation. Also, the potential of cultivars had a significant effect on yield and its components and the 

cultivars producing the shorter fruit had the least number of fruits per plant. 
 
Keywords: Fruit lenght, Fruit diameter, Split plot, Brix 

 


