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  بازده مصرف آب  بر عملکرد و و کود ازت میزان آب آبیاريبررسی تأثیر 
 در گوجه فرنگی

  
  1عبدالکریم کاشیو  عبدالمجید لیاقت، حسین فرداد، علیرضا فرهمند

  
  چکیده

درصد نیاز آبی و مقـادیر   120و  100، 80، 60، 40این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تیمارهاي آبیاري به میزان 
  کیلوگرم در هکتار و بر همکنش آنها بر عملکرد و بازده مصرف آب گوجه 180و  120، 60به میزان ازت  مختلف

پژوهش در مزرعه تحقیقاتی گروه آبیاري و آبادانی دانشـکده   .انجام گرفت 1382فرنگی رقم ارلی اوربانا در سال 
هاي خردشـده بـا سـه     طرح کرت البق در یک خاك لوم رسی و در) منطقه نیمه خشک(کشاورزي دانشگاه تهران 

نتایج تجزیه  .انجام شد) هاي فرعی هاي اصلی و مقادیر ازت به عنوان کرت تیمارهاي آبیاري به عنوان کرت(تکرار 
و بازده  آماري نشان داد که میزان آب آبیاري و مقادیر مختلف ازت و همچنین تأثیر متقابل آنها بر عملکرد محصول

حداکثر عملکرد محصول و حداکثر بازده مصرف آب  .دار بوده است یک درصد معنی در سطح (WUE)مصرف آب 
کـه  عالوه بر این مشاهده شد . کیلوگرم ازت در هکتار بدست آمد 120با ) آبیاري کامل(نیاز آبی % 100 در تیمار

  .افتیکاهش  %74و% 57،%24ب ینیاز آبی، عملکرد محصول به ترت% 60و % 40، %20با کاهش مصرف آب به میزان 

  گوجه فرنگی و بازده مصرف آب، عملکرد گوجه فرنگی، کم آبیاري، ازت :واژه هاي کلیدي
 

 مقدمه
محصوالتی است که در بین گوجه فرنگی یکی از       

بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده و  سبزیجات،
میلیون تن  50در طی قرن گذشته با تولید ساالنه حدود 

به تازگی با شود و  رین سبزیها محسوب مییکی از محبوبت
  شورها، دیگر ک هاي آن به  صدور فرآورده) 1: (توجه به

رونق بازار جهانی تولیدات حاصل از این فرآوري و ) 2(
امکانات وسیع تولید و فرآوري آن در ایران، اهمیت ) 3(

، اقتصادي زیادي یافته و با توجه به ارزآوري مناسب
مورد توجه مسؤولین،  ي یافته واهمیت اقتصادي زیاد

سالهاي در . صاحبان صنایع و کشاورزان قرار گرفته است
به شدت افزایش یافته  این محصولسطح زیر کشت  اخیر

است، به طوریکه به عنوان یک گیاه زراعی در سطوح 
طبق گزارش فائو، . گیرد وسیع مورد کشت و کار قرار می

میالدي  2000ال سطح زیر کشت این گیاه در ایران در س
تن در هکتار  82/26هکتار و عملکرد آن به 119000به 

رسید در حالیکه متوسط عملکرد در همین سال در کشور 
 اختالف . تـن در هکتـار رسیده است 69/66آمـریکـا بـه 

عملکرد در ایران و بطور کلی در کشورهاي جهـان سـوم    
ـ     ئط دلیـل شـرا  ه در مقایسه با کشـورهاي پیشـرفته تنهـا ب

محیطی متفاوت نبوده بلکه عواملی مانند آبیـاري، تغذیـه،   
و سایر عملیات بـه زراعـی در آن دخالـت     ءپرورش نشا

و عامـل بسـیار   آب و ازت داز بین عوامل تولیـد،   .دارند
 تولیــد انــد کــه نقشــی چشــمگیر در مهــم شــناخته شــده

و کمیـت و کیفیـت    نمایند ایفا میکشاورزي هاي  فرآورده
از . وابستگی زیادي به آنهـا دارنـد   رزيت کشاومحصوال

انـدازه ایـن دو عامـل در     از طرف دیگـر، مصـرف بـیش   
بسیاري از اراضی کشاورزي، خطر آلودگی آبهاي سطحی 

  .دنبال داشته استه و زیر زمینی را ب
لذا تحقیق در مصـرف بهینـه آب و ازت بـراي    

 .رسد کلیه محصوالت کشاورزي امري ضروري به نظر می
ازت، نـه تنهـا   آب و فاده به جا و بـه هنگـام از   پیامد است

تلفات آبشویی  ، بلکه ازنماید را میایجاد بیشترین درآمد 
و نیترات جلوگیري شده و خطر آلودگی محیط زیست را 

 .رساند ه کمترین اندازه ممکن مینیز ب
                                                        

استاد ن، گروه آبیاري دانشگاه تهرا ر، دانشیادانشیار گروه آبیاري دانشگاه تهران، کارشناس ارشد گروه آبیاري دانشگاه تهرانبه ترتیب  -1
  گروه باغبانی دانشگاه تهران 

 - 25/2/84: و تصویب 11/5/83:وصول  
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در محصــــول ) 1991( 1مطالعــــات میشــــل 
کـاهش  فرنگی نشان داد که کم آبیـاري، عملکـرد را    گوجه

مشـاهده کردنـد   ) 1982( و همکـارانش 2 پئـوالرج  .دهد می
کیلوگرم در  100و  50افزایش مقدار ازت در سطوح صفر، 

در ) 1371(هاشـمی   .شود هکتار باعث افزایش محصول می
آزمایشات خود مشاهده کـرد کـه عملکـرد کـل محصـول      
گوجه فرنگی در سطوح مختلف کود ازتـی کـه عبـارت از    

باشــد،  کیلــوگرم در هکتــار مــی 250و 200، 150، 100، 50
داري وجود دارد و بیشترین محصول در  تفاوت بسیار معنی

کیلــوگرم ازت خــالص بدســت آمــده  200و  150ســطوح 
افزایش مقـدار  ) 1990( 4و لوکاسیو 3دانگلربه عقیده  .است

 طبـق مشــاهدات . گـردد  ازت باعـث کـاهش عملکـرد مــی   
باعـث افـزایش    آبیـاري  ،)1987(و همکارانش  5کانیزسکی

حالیکه تغذیه ازت در غیـاب   گردد در وزن متوسط میوه می
  7و لوکاسـکیو 6 اسماسـترا  .کنـد  مـی  آبیاري خالف آن عمل

درصـد   40و  37، 15با اعمال کم آبیاري به میزان ) 1994(
میـزان   کـاهش  کـه بـا   نسبت به آبیاري کامل اعالم نمودند

ل قابل عرضه میزان محصو ،%40اندازهآب آبیاري به  واقعی
 10 ، نسـار  )1986( 9و ساینی8مهتا . کاهش داشته است% 30

به این نتیجه رسیدند که حـداکثر  ) 1986(11 و تاها) 1986(
 192و  150، 125میـزان محصـول بــه ترتیـب بـا مصــرف     

  .کیلوگرم ازت خالص در هکتار قابل حصول است
در این پژوهش، اثر تیمارهاي آبیـاري بـه میـزان    

درصد نیاز آبی و مقـادیر مختلـف    120و 100، 80، 60، 40
کیلــوگرم در هکتــار و   180و  120، 60ازت بــه میــزان  

برهمکنش آنهـا بـر عملکـرد و بـازده مصـرف آب گوجـه       
  .فرنگی رقم ارلی اوربانا بررسی گردید

  مواد و روشها
و  12این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی گروه آبیاري

 1382در سـال   آبادانی دانشکده کشاورزي دانشگاه تهـران 
خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خـاك  از برخی . دشانجام 

  .ارائه شده است 1محل آزمایش در جدول 

                                                        
1 Mithell 
2 Poalareg 
3 Dangler 
4 Locascio 
5 Kaniszewski 
6 Smajstrla 
7 Locascio 
8 Mehta 
9 Saini 
10 Nassar 
11 Taha 
12 Saini  

هاي خرد شده با  طرح پژوهشی در قالب طرح کرتاین 
سه تکرار انجام شد که تیمارهاي آبیاري به عنوان کرت 

انتخاب اصلی و مقادیر مختلف ازت به عنوان کرت فرعی 
صلی شامل پنج رژیم هاي ا کرت .شدند

هاي  درصد نیاز آبی و کرت 120و 40،60،80،100:آبیاري
خالص  کیلوگرم ازت 180و  120، 60فرعی شامل مقادیر 

هاي فرعی به  کرت. در هکتار به صورت کود اوره بودند
ه و هر یک داراي سه ردیف کاشت بودند، ب متر 3×4 ابعاد

 30 ها جویچهسانتیمتر، عرض  70ها  طوریکه عرض پشته
فاصله بین کرتهاي  .متر بودند 4 ها جویچهسانتیمتر و طول 

 .متر در نظر گرفته شد 1 متر و کرتهاي فرعی 5/1اصلی 
سانتیمتر از هم در یک  25فرنگی به فاصله  هاي گوجه نشاء

کاشته  1382اردیبهشت  28در تاریخ  ها جویچهطرف 
تقسیم  مساوي هر یک از سطوح ازت به سه قسمت. شدند

قسمت اول همزمان با عملیات تهیه زمین و همراه . شد
کیلوگرم فسفر خالص در  100به میزان  فسفر(کودهاي پایه 

کیلوگرم پتاسیم خالص در  200به میزان  و پتاسیمهکتار 
بعدي ازت متناسب با رشد  قسمت هاي. داده شد) هکتار
ازت، در  دوم طوریکه قسمته ب ،کار برده شدنده گیاه ب

ازت بعد از اولین برداشت  دهی و قسمت سومزمان گل
نحوه کوددهی ازت به این صورت انجام  .مصرف شدند

ها شیاري  سانتیمتر از بوته 10گرفت که، به فاصله حدود 
ایجاد و تیمار کود اوره در آن شیار ریخته و سپس شیار از 

پارامترهاي کیفی آب آبیاري در جدول شماره . خاك پر شد
جهت استقرار نشاءها دو نوبت آبیاري  .آورده شده است 2

بدون اعمال تیمارهاي آبیاري، صورت گرفت و از سومین 
گیري  جهت اندازه. آبیاري، اعمال تیمارها شروع گردید

استفاده  حجمی میزان آب ورودي به هر کرت از یک کنتور
تبخیر و تعرق  نیاز آبی گیاه در هر مرحله بر اساس .شد

ضریب گیاهی مربوطه تعیین شده  بالقوه، دور آبیاري و
جهت تعیین تبخیر و تعرق بالقوه در منطقه از رابطه . است

. شتک و تبخیر و تعرق بالقوه استفاده به عمل آمدتتبخیر از 
در این تحقیق، با توجه به قرار داشتن زمین مورد آزمایش 

مزرعه تحقیقاتی گروه آبیاري دانشکده کشاورزي دانشگاه (
ورت ایستگاه هواشناسی واقع در مزرعه در مجا) تهران

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، آمار موجود و 
همچنین تحقیقات انجام شده قبلی، از روش تشتک تبخیر 
که جزء روشهاي تجربی تعیین تبخیر و تعرق بالقوه 

. باشد، براي محاسبه تبخیر و تعرق بالقوه استفاده شد می
  :توان از رابطه زیر بدست آورد را میتبخیر و تعرق بالقوه 

ETo= Kp.Epan 
  :که در آن
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Epan = تبخیر از تشتک برحسب میلیمتر در روز و نشان
  .دهنده مقدار متوسط روزانه تبخیر در دوره مورد نظر است

Kp =ضریب تشتک تبخیر  
بنابراین در این تحقیق جهت برآورد آب مورد نیاز گیاه 

جود مربوط به تبخیر از تشتک ابتدا از روي آمار گذشته مو
مشخص و سپس با مراجعه به  Epanدر ایستگاه هواشناسی، 

و با توجه به  Aجداول موجود مربوط به تشتک کالس 
تعیین شد Kp عوامل اقلیمی و محل استقرار تشتک، ضریب 

از طرف دیگر پس از تعیین . محاسبه شد EToو بعد از آن 
وجه به اینکه در این با ت. نیز محاسبه شد Kc ،ETcضریب 

تحقیق نحوه توزیع آب در کرتهاي آزمایشی از طریق 
گرفت، جهت تعیین نیاز  شلنگ پالستیکی صورت می

در نظر گرفته % 90آبیاري، راندمان آبیاري به طور متوسط 
نیاز % 100تیمار (پس از محاسبه نیاز آبیاري کامل . شد
، 80، 60، 40(، جهت تعیین تیمارهاي مختلف آبیاري )آبی
، 4/0، نیاز آبیاري کامل در ضرایب )نیاز آبی% 120و  100

ضمناً میزان رطوبت خاك . ضرب شد 2/1و  0/1، 8/0، 6/0
در اعماق مختلف ریشه قبل و بعد از هر آبیاري 

  .شد گیري می اندازه
ــد در    ــل رش ــول فص ــرفی در ط ــزان آب مص می

م الز .ارائه شده است 3تیمارهاي مختلف آبیاري در جدول 
به ذکر است که تیمارهاي تـنش از آبیـاري سـوم بـه بعـد      
ــاي   ــزان آب مصــرفی در تیماره ــال شــده اســت و می اعم

گیـاهی   هـاي  نمونه .باشد مختلف، مجموع تمام آبیاریها می
عملکرد از ردیف میانی هر کرت با حفظ اثـر   جهت تعیین

آوري شـده در   اطالعـات جمـع  . برداشت شـدند  اي حاشیه
استفاده از  با خردشده با سه تکرار از قالب طرح کرت هاي

مقایســه . تجزیــه و تحلیــل گردیــد MSTATCرم افــزار نــ
  .ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد میانگین

  ج و بحثنتای
  بر عملکرد میوه و ازت اثر آبیاري

 در آبیاري بر عملکرد میـوه  مختلف تیمارهاي اثر
ه ب  I5  و I1 ،I2 ،I3 ،I4حروف  .نشان داده شده است 1 شکل

 120و  100، 80، 60، 40ترتیــب مصــرف تیمارهــاي آبــی 
همـانطور کـه مشـاهده    . باشـند  درصد نیاز آبی واقعـی مـی  

شود اثر تیمارهاي مختلف آبیاري بـر عملکـرد میـوه در     می
افـزایش  . دار بوده است درصد داراي اختالف معنی 1سطح 

تولیـد   موجب افزایش نیاز واقعی %20آب آبیاري به میزان 
کاهش . بوده است که بسیار ناچیز است نیم درصدبه اندازة 

نیــاز واقعــی بــه % 60و % 40، %20مصــرف آب بــه میــزان 
% 74و %  57، % 24ترتیب موجب کاهش عملکرد به میزان 

دهـد کـه عملکـرد گیـاه در      این مساله نشان می .بوده است
شرایط کم آبیاري به شدت تحت تاثیر قرار گرفته ولـی در  

شرایطی که بیش از نیاز واقعی آب دریافت کند حساسـیت  
  .دهد چندانی نشان نمی

، )N1( 60کـه شـامل    ازت مختلـف  اثر تیمارهاي
120 )N2 (180و )N3 ( ــار ــر هکت ــوگرم ب ــز کیل ــود نی ــر ب ب

شـکل  (  می باشدمعنی دار  درصد 1در سطح  عملکرد میوه
در  کیلوگرم ازت 120ار یمحداکثر مقدار عملکرد در ت) .  2

نه  N3تیمار . تن در هکتار بدست آمد 47/52برابر با هکتار 
کاهش  N2تنها افزایش عملکرد نداشته بلکه نسبت به تیمار 

عـالوه بـر    دلیـل ایـن امـر   . عملکرد را نیز سبب شده است
ممکـن اسـت بخـاطر تـنش اسـمزي       دالیل فیزیولوژیکی،

حاصل از مصـرف زیـادي ازت باشـد کـه در جـذب آب      
  .اختالل ایجاد می کندتوسط ریشه 

بـر روي  نیـز  اثر متقابل تیمارهاي آبیاري و ازت 
 1سـطح  نشـان داده شـده کـه در    3شـکل  در  عملکرد میوه

حداکثر عملکـرد   .باشند ي دارا میمعنی دار اختالف درصد
ــا ) آبیــاري کامــل(نیــاز آبــی % 100میــوه در تیمــار   120ب

مـار بـا   این تی. دست آمده ب )I4N2(کیلوگرم ازت در هکتار
که بیشترین مصرف آب و ازت را در برداشت   N3 I5 تیمار

حـداقل عملکــرد میــوه در  . نداشــت ياخـتالف معنــی دار 
)  N3 I1 ( کیلوگرم ازت در هکتار 180نیاز آبی با % 40تیمار

به نظر مـی رسـد کـه مسـاله تـنش اسـمزي        .دست آمده ب
حاصل از مصرف زیادي ازت و کمبود آب در ایـن تیمـار   

همچنین نشان مـی   3شکل . خود را نشان داده است بیشتر
دهد که در شرایط تنش آبی یعنـی در جائیکـه محـدودیت    
آب وجود داشته باشد و مجبور باشیم تا کم آبیاري اعمـال  
نمائیم، مصرف کمتر کـود ازت عملکـرد بیشـتري حاصـل     

) I3تـا   I1(این مساله در کلیه تیمارهاي تـنش  . خواهد نمود
 ). 3 شکل(مشهود است 

  بر بازده مصرف آب و ازت اثر آبیاري
بازده مصرف آب از حاصل تقسیم عملکرد میـوه  

رفتـه در طـول    بر مقـدار آب بـه کـار   ) کیلوگرم در هکتار(
اثر تیمارهاي آبیاري بر . دمدست آه ب) میلی متر(فصل رشد 

).  4 شکل(  دار بود معنی درصد 1در سطح  بازده مصرف آب
مصرف آب به ترتیب در تیمارهاي  حداقل و حداکثر بازده

کیلوگرم در هکتـار بـه    52/78و  50/44برابر I4و    I1يآبیار
با توجه به شکل  .بدست آمدازاء هر میلی متر آب مصرفی 

شود در شرایطی کـه مجبـور بـه اعمـال کـم       مشاهده می 4
درصد نیاز آبی بیشترین بـازده   80با  I3آبیاري باشیم، تیمار 
کیلـوگرم   00/73باشـد کـه برابـر بـا     میمصرف آب را دارا 

گوجه فرنگی در هکتار به ازاء هر میلـی متـر آب مصـرفی    
بعد از این تیمار در جهت تنش آبی، بـازده مصـرف   . است

  .یابد آب به شدت کاهش می
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در  بـر بـازده مصـرف آب   نیز  اثر تیمارهاي ازت
حـداکثر بـازده   ). 5شـکل  (دار بـود   معنـی  درصـد  1سطح 

و برابـر   کیلوگرم ازت در هکتار 120ار مصرف آب در تیم
کیلـوگرم   60و حداقل بازده مصـرف آب در تیمـار    63/65

کیلـوگرم گوجـه فرنگـی در     34/61و برابر ازت در هکتار 
  . بدست آمدهکتار به ازاء هر میلی متر آب مصرفی 

اثر متقابل تیمارهاي آبیـاري و ازت بـر   همچنین 
حـداکثر بـازده    .)6شـکل  (بازده مصرف آب معنی دار بود 

و حداقل بازده  22/85و برابر با  I4N2مصرف آب در تیمار 
ــار ــا  I1N3 مصــرف آب در تیم ــر ب ــوگرم  54/40و براب کیل

ـ  گوجه ه فرنگی در هکتار به ازاء هر میلی متر آب مصرفی ب
  .دست آمد

  
  

  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش - 1جدول 
 )سانتیمتر(عمق خاك 

60-90 یات خاكخصوص  60-30  30-0  
 بافت خاك لوم رسی لوم رسی لوم رسی

31/1  83/1  89/0  EC (dS/m) 
86/7  92/7  23/8  pH 
83/0  85/0  41/0  SAR 

049/0  058/0  082/0  N (%) 
1/4  1/4  2/8  P (ppm) 

102 133 162 K (ppm) 
  
  
  

 مشخصات شیمیایی آب مورد استفاده در آبیاري -2جدول

pH EC 
(dS/m) 

CO3
2- 

(meq/lit) 
HCO3

- 
(meq/lit) 

Cl- 
(meq/lit) 

SO42- 
(meq/lit) 

Mg2++Ca2+ 
(meq/lit) 

K+ 
(meq/lit) 

Na+ 
(meq/lit) 

8/7  65/0  3/0  9/2  1/1  1/4  1/7  1/0  3/1  
  
  
 

  میزان آب مصرفی در طول فصل رشد در تیمارهاي مختلف آبیاري – 3جدول 
  تیمار آبیاري درصدي از نیاز آبی   )میلی متر(میزان آب 

424 40%  I1 
591 60%  I2 
758 80%  I3 
925 100%  I4 
1089  120%  I5 
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 تیمارهاي آبیاري

  درصد داراي 1مقادیر با حروف مشابه در سطح (عملکرد میوه در تیمارهاي مختلف آبیاري  - 1شکل 
 .)اختالف معنی دار نمی باشند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  تیمارهاي ازت
  درصد داراي 1مقادیر با حروف مشابه در سطح (عملکرد میوه در تیمارهاي مختلف ازت  - 2شکل 

  .)باشند دار نمی اختالف معنی
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   تیمارهاي متقابل آبیاري و ازت

  درصد 1مقادیر با حروف مشابه در سطح (عملکرد میوه در تیمارهاي متقابل آبیاري و ازت  - 3شکل 
  .)ندباش دار نمی داراي اختالف معنی
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 تیمارهاي آبیاري
 درصد داراي 1مقادیر با حروف مشابه در سطح (بازده مصرف آب در تیمارهاي مختلف آبیاري  - 4شکل 

 .)باشند دار نمی اختالف معنی
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 درصد داراي 1مقادیر با حروف مشابه در سطح (بازده مصرف آب در تیمارهاي مختلف ازت  - 5شکل 

 .)ف معنی دار نمی باشنداختال
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 تیمارهاي متقابل آبیاري و ازت
 درصد داراي 1مقادیر با حروف مشابه در سطح (بازده مصرف آب در تیمارهاي متقابل آبیاري و ازت  -6شکل
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  نتیجه گیري
نیاز % 20نتایج نشان داد که افزایش آب به میزان 

داري روي عملکرد میـوه گوجـه فرنگـی     معنیواقعی تأثیر 
شود، بنابرین  ندارد و باعث کاهش بازده مصرف آب نیز می
کـاهش  . شـود  مصرف آب بیش از نیاز واقعی توصیه نمـی 

میزان آب نسبت به آبیاري کامل باعث کـاهش عملکـرد و   
کـم   لیکن در شرایطی که مجبور بـه  .بازده مصرف آب شد

درصد  20که نیاز آبی بیشتر از  شود آبیاري باشیم توصیه می

همچنـین تیمارهـاي مختلـف ازت بـر روي     . کاهش نیابـد 
دار داشت، بـه   عملکرد میوه و بازده مصرف آب تأثیر معنی

طوریکه حداکثر عملکرد میوه و بازده مصرف آب در تیمار 
در این پژوهش، . کیلوگرم ازت در هکتار به دست آمد 120

ر روي عملکرد میـوه و بـازده   اثر متقابل میزان آب و ازت ب
دار بود و حداکثر عملکـرد میـوه و بـازده     مصرف آب معنی

 120با ) نیاز آبی% 100(مصرف آب در تیمار آبیاري کامل 
  . کیلوگرم ازت در هکتار بدست آمد
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Investigation of the Effectiveness of Irrigation Water Regimes  

and Nitrogen Amount on the Yield and Water  
Use Efficiency of Tomato 

 
A. R. Farahmand, H. Fardad, A.M. Liaghat, A.K. Kashi1 

 
Abstract 

This study was carried out in 2003 to investigate the effects of different 
water treatments (40, 60, 80, 100 and 120 percent of water requirement) and 
different amounts of nitrogen (60, 120 and 180 kg/ha) as well as their 
interaction on the yield and water use efficiency (WUE) of tomato (Var. 
Early Urbana). The experiment was performed on the research farm of 
agriculture faculty of Tehran University (semi-arid area) in a clay–loam soil, 
using a split plot design with three replications (irrigation treatments as main 
plots and different amounts of nitrogen as sub plots). The results obtained 
from statistical analysis indicated that the different treatments of irrigation 
and nitrogen as well as their interactions have significant effect (1% level) on 
the yield and WUE of tomato. The maximum yield and WUE were obtained 
at 100% water requirement with 120 kgN/ha. Furthermore, it was observed 
that reduction of water consumption by 20, 40 and 60 percent reduced the 
crop yield by 20, 57, and 74 percent, respectively. 

Keyword: Deficit irrigation, Nitrogen, Tomato, Tomato yield and Water use efficiency. 
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