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های مختلف آبیاری بر وزن بنه، مقدار علوفه و تعداد و عملکرد گل زعفران در اقلیم نقش دوره

 گرم و خشک
 

 3و ابوطالب هزارجریبی *2، سمیه امامی1یحیی چوپان

 

 چکیده
این تحقیق بدلیل عدم وجود . شودآن میموجب کاهش بازدهی ، برداشت نگردد موقعبه است که چنانچه بازدهی اقتصادی باالییزعفران گیاهی ارزشمند و دارای 

. تیمارهای خرید محصول انجام شد زمانیمت در و نوسان قمناطق مختلف ، تفاوت در شرایط آب و هوایی محصول زعفران یروی انسانی کافی در زمان برداشتن
. بودند، (T3)خیر روز تأ 03و آبیاری با  (T2)خیر أروز ت 51آبیاری با  ،(T1)(عنوان تیمار شاهدبه روز قبل از برداشت 51زمان عرف منطقه )آبیاری در شامل، تحقیق 

در سطح احتمال دار آماری نه فاقد تفاوت معنیدار ولی صفات تعداد گل و وزن بمعنی %1دار علوفه در سطح احتمال صفات عملکرد و مقتجزیه واریانس نشان داد نتایج 
ترین بیشبر اساس نتایج حاصله، . و شاهد مشاهده گردید T3و تعداد گل به ترتیب در تیمارهای گل زعفران فات عملکرد ترین مقدار برای صترین و کم. بیشندشد 1%

یر، روز تأخ 03توان اظهار نمود تیمار آبیاری با می یطورکلبه. دست آمدهب مترمربعدر گرم  0/899گرم و  6/7با مقادیر  T2برای تیمار  تازه وزن بنه و مقدار علوفه
 شود.موجب افزایش عملکرد محصول زعفران می

 بنه، علوفه.، وزن زعفران، تعداد گل های کلیدی:واژه

 

 5مقدمه

 زنبقیان خانواده از گیاهی .Crocus sativus L علمی نام با زعفران
(Iridaceae )باشدمی (Gresta et al., 2009.) ازجمله زعفران 

رضوی و  خراسان هایستانا در کشاورزی استراتژیک مهم محصوالت
نشانگر آن است که  ،صورت گرفته تحقیقاتبررسی  و بودهجنوبی 
 و هاخانواده در کار نیروی وجود ،آبیکم مالکی، خرده ازجمله عواملی
 کند پیدا کشور در خوبی جایگاه زعفران تا گردیده باعث بومی دانش

ان، ایر خشکیمهندر مناطق خشک و  (.5095 همکاران، و کافی)
مهم در توسعه نگرشی جدید و  عنوانبهخشکی و مدیریت آب، 

                                                             
، دانشگاه علوم وخاکآبدانشکده  ،یو زهکش یاریآب یدکتر یدانشجو 5

 .رانیگرگان، گرگان، ا یعیو منابع طب یکشاورز
 ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یدانشکده کشاورز ،یآب هایسازه یدکتر یدانشجو 2
 somayehemami70@gmail.com))* نویسنده مسئول:  رانیا
 ی، دانشگاه علوم کشاورزوخاکآبدانشکده  ،یو زهکش یاریگروه آب اریدانش 0

 رانیگرگان، گرگان، ا یعیو منابع طب
 29/55/89 تاریخ دریافت:
 58/52/89 تاریخ پذیرش:

 از (. استفاده5083 روند )آقائی و احسان زاده،می به شمارکشاورزی 

 ارزش با و آب کم ایهکشت توسعه و آبی منابع حفظ با پایدار کشاورزی

می بنابراین، ؛باشد آب بحران بر اندازیچشم تواندمناسب می اقتصادی
 کشاورزی هایسیستم در گیاه مناسب یک عنوانبه را زعفران اهگی توان

 .(Temperini et al., 2009) به شمار آورد کم وریبهره با
قرار داشتن مرحله آبیاری در فصل رشد(،  1تا  0نیاز آبی کم )

تقویم آبیاری دوره رشد در فصل سرد و مرطوب سال،  زیادی ازبخش 
اییز و زمستان( و نیز برخی از )پ خشکیمهنمناسب اقلیم خشک و 

های از مزیتهای باریک و ضخیم، خصوصیات ظاهری مانند برگ
مناطق خشک برای رشد در  زعفرانباالی  انطباققدرت  ،کلیدیبسیار 
 ,.Yarami et al ؛5099 )علیزاده و همکاران، خشک استو نیمه

2011.) 
 با مهرماه 51را  برای زعفران آبیاری زمان ترینمناسبپژوهشگران 

 مترمکعب 0333 حدود ساالنه آبی با توجه به نیاز روز 51 آبیاری دور
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 یمسافر، Behdani et al., 2008) توصیه کردند خراسان در
 روش در هابنه تعداددر پژوهشی نتیجه گرفته شد (. 5093 ،یاءالدینیض

و  بود کرتیوش آبیاری ر از تربیش اریدمعنی طورهب یاجویچه آبیاری
بود  تربیش یاجویچه آبیاری روش در هادوره اکثر در نیز هابنه وزن

 که داد نشانپژوهشگران  تحقیقات نتایج. (5082 همکاران، و خزائی)

 آبیاری تیمارهای به نسبت زعفران کاری گیاهدیم تیمار در کالله وزن

همبستگی باالیی بین  (.5091همکاران،  و )عزیزی بود ترکم بسیار
که طوریهب ،ملکرد گل و بنه زعفران وجود داردآبیاری، ع فواصل

 ,.Behdani et al) دست آمدهبآبیاری تر عملکرد باالتر با فواصل کم

2008). 
 1 و کرتی و شیاریهای به روش کشت تیمار دودیگری مطالعه  در
 فواصل حاکی از آن بود که روز( 51 و 01 ،21 ،51 دیم،) آبیاری سطح

 و داشت یتوجهقابل اثر عملکرد و صفات بر روز 21 و 51 آبیاری

 یک در .(Pazoki et al., 2013مشاهده شد ) دیم تیمار در اثر ترینکم

 این برای آبیاری دور ،باجگاه منطقه در روی زعفران دوساله تحقیق

عزیزی و شد )پیشنهاد  روش کرتی، کشت روش و بهترین روز 25، گیاه
داری تأثیر معنیفصل  قطع آبیاری انتهایتأخیر در (. 5091 همکاران،

بنه  کمتوسط وزن بنه و وزن تر و خش ولی تهبر تعداد بنه زعفران نداش
 (.5089رضایی و همکاران، دهد )اهش میدر واحد سطح را ک

ضرورت شود که مشخص می شدهانجامبا بررسی مطالعات 
ه در منطق زعفـرانزمینه مدیریت آبیاری  تری درتحقیقات بیش

به اهمیت در همین راستا، با توجه شود. یاحسـاس مـ یدریهحتربت
ت هدف از این تحقیق بررسی اثرا بهبود مدیریت زراعی این محصول،

خصوصیات رشدی و عملکرد گل و علوفه گیاه زعفران ر زمان آبیاری بـ
 است.
 

 هامواد و روش
ریل صورت فاکتوتصادفی به کامالًر قالب طرح بلوک این پژوهش د

انجام  یدریهحتربتدر اراضی کشاورزی شهرستان  5087در سال زراعی 
مدیریت آبیاری )آبیاری در  فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند ازشد. 

روز تأخیر(.  03روز تأخیر و آبیاری با  51زمان عرف منطقه، آبیاری با 
 552و به فاصله  یلومترمربعک 8173با وسعت  یدریهحتربتشهرستان 

دقیقه  52درجه و  18ومتری از مرکز استان خراسان رضوی در مدار کیل
این دقیقه عرض شمالی قرار دارد.  57درجه و  05طول شرقی و 

از جنوب به ، های فریمان و مشهداز شمال به شهرستانشهرستان 

از سمت شرق به شهرستان رشتخوار و از سمت غرب ، شهرستان گناباد
ارتفاع این  .شوداشمر محدود میهای نیشابور و کبه شهرستان

ایستگاه  این اقلیمی باشد. وضعیتمیمتر  5000شهرستان از سطح دریا 
باشد. متوسط بارش بندی آمبرژه، اقلیم گرم و خشک میبر اساس طبقه

باشد. بر درجه می 25متر و میانگین دمای ساالنه آن میلی 263سالیانه 
ایستگاه هواشناسی شهرستان  ساله 23های هواشناسی آمار اساس داده

 2/55 یدریهحتربت، متوسط درجه حرارت روزانه در ایستگاه یدریهحتربت
و  -6/25گراد، حداقل و حداکثر دما سالیانه به ترتیب برابر درجه سانتی

و متوسط تبخیر  %51گراد، متوسط رطوبت نسبی درجه سانتی 5/53
(. یدریهحتربتهواشناسی  باشد )ایستگاهمتر میمیلی 50/5550سالیانه 

 آمده است. 5در شکل  موردمطالعهمنطقه  یاییجغرافمختصات 
 

 
 موردمطالعهمنطقه موقعیت  -1شکل 

 

 یآنالیز فیزیک از اطالع باشد. جهتلومی شنی می از نوع خاک بافت
-53اعماق  در طرح اجرای محل از طرح، اجرای خاک محل شیمیایی و
 5جدول  نتایج آن در که گردید هیهت متری خاک، نمونهسانتی 3

 است. شدهارائه
 متری(سانتی 4-04آنالیز شیمیایی خاک مزرعه ) -1جدول 

 نوع آزمایش گیریواحد اندازه نتایج آزمایش

 پتاسیم کیلوگرم بر گرممیلی 503
 فسفر کیلوگرم بر گرممیلی 1/0

 هدایت الکتریکی متر بر زیمنس دسی 9/1

 اسیدیته - 2/7
 آهک (%) 11/59

 مواد آلی (%) 38/3

 شن (%) 59

 رس (%) 57

 سیلت (%) 01
 درصد اشباع (%) 5/00



  881 ...لوفه وبر وزن بنه، مقدار ع یاریمختلف آب یهانقش دوره

 

صورت دستی و روش آبیاری کرتی انجام شد. کشت زعفران به
هایی با گرمی در کرت 53تا  6های کاشت زعفران بـا استفاده از بنه

زعفران، ردیف  53متـر انجام شد. در داخل هر کرت  2*1/2د ابعـا
. فاصله متر کاشت گردیدسانتی 52مسـطح و با عمق کاشت  صورتبه

 ها نیز یک متر از یکدیگر در نظر گرفته شدند.کرت

)آبیاری  زمان عرف منطقهاز های تحقیق عبارتند بدین منظور تیمار
، آبیاری T1( تیمار شاهد عنوانبه یورماهشهردر  روز قبل از برداشت 51
سه تکرار در نظر  درخیر روز تأ 03آبیاری با  و T2خیر روز تأ 51با 

 .است شدهارائه 2ول یایی آب چاه در جد. نتایج تجزیه شیمندگرفته شد

 
 آنالیز شیمیایی آب آبیاری -2جدول 

 هدایت الکتریکی
(EC) 

اسیدیته 
(pH) 

 سدیمنسبت جذب 
(SAR) 

 کلسیم
(Ca) 

 منیزیم
(Mg) 

 سدیم
(Na) 

 کربنات
(-2

3OC) 
 اتکربنبی

(3COH) 
 کلر

(Cl) 
 سولفات

(2
4OS) 

(ds/m) - - (meq/l) 

1/2 9/6 5/50 2/5 9/2 5/59 - 5/0 1/53 9/53 

 
، Cropwat مدلو  یدریهحتربتآمار اداره هواشناسی  از با استفاده

 محاسبه شد. برای محاسبه آبی نیاز و مؤثر بارش تعرق، و تبخیر میزان

 رطوبت و حداکثر، حداقل دمای ایهداده مدل، این در گیاه آبی نیاز

 محاسبه برای ثانیه، بر متر برحسب باد آفتابی، ساعات میانگین نسبی،

 بارش های(، دادهFAO, 1992پنمن مانتیث ) روش به تعرق و تبخیر

 جغرافیایی ، اطالعاتUSDAروش  بر اساس مؤثر بارش محاسبه برای

 برای FAO توسط شدهیینتع ضرایب و گیاه نوع ،موردمطالعه منطقه

 خصوصیات و نوع نمودن مشخص رشد، مختلف هایدوره ها درآن

 در گیاه تعرق و ضرب تبخیر با توانمی یتدرنهااست.  یازموردن خاک

 نیاز ،مؤثر بارش با آن تفاضل و فائو سوی از شدهیینتع گیاهی ضریب

 شدهارائه، 0جدول  ضریب گیاهی زعفران در .محاسبه نمود را آبیاری
 (.Sepaskhah and Kamgar-Haghighi, 2009)ست ا

 شدهارائه، مجموع نیاز آبی و تبخیر و تعرق زعفران 5در جدول 
 است.

 

 ایب گیاهی زعفران در طول دوره رشدضر -3جدول 

 دوره
اردیبهشت تا  55

 خرداد 53
فروردین تا  52
 اردیبهشت 53

اسفند تا  53
 فروردین 55

بهمن  52
 اسفند 8تا 

 55 دی تا 55
 بهمن

 8آبان تا  53
 آذر

 53آذر تا  53
 دی

 8مهر تا  8
 آبان

 09/3 79/3 56/3 95/3 69/3 13/3 55/3 07/3 مقدار

 
 

 مجموع نیاز آبی و تبخیر و تعرق مورد زعفران -0جدول 

  پنمن مانتیث-فائو

78/2 
59/3 

 میانگین ماهانه تبخیر و تعرق
 میانگین ماهانه نیاز آبی خالص

 یانگین ماهانه نیاز آبی ناخالصم 27/555

 
مترمکعب  0333زراعی  فصلیکان زعفرخالص قدار نیاز آبی م

 صورتبه آبیاری (. فاصلهیدریهحتربتمحاسبه شد )ایستگاه هواشناسی 
شد  انتخاب نوبت آبیاری و مقدار یکسان برای هر آبیاری 1روز در  51

تحویل داده شد.  هاوسیله کنتور حجمی با دقت لیتر به کرتکه به
ای، از مرکز برداری برای هر کرت آزمایشی به دلیل اثر حاشیهنمونه

با صفات  تجزیه آماری است. شدهانجام مترمربعکرت و به ابعاد یک 
چنین انجام شد. هم EXCEL2016و  SAS 9.2افزار نرماسـتفاده از 

 1ـال از آزمون دانکن در سـطح احتم استفاده ها بامقایسه میانگین
 ت.صـورت گرف درصد
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 نتایج و بحث
 یموردبررس صفاتمربعات مقایسه میانگین 

، ، تعداد گلگل زعفرانتجزیه واریانس زمان آبیاری بر عملکرد 
است. نتایج نشان داد که  آورده شده 1وزن بنه و مقدار علوفه در جدول 

درصد  1و مقدار علوفه در سطح  گل زعفران آبیاری بر عملکرد تیمار
های چنین نوع آب آبیاری بر مشخصهدار است. همدارای تفاوت معنی

 داری نشان نداد.ن بنه تفاوت معنیتعداد گل و وز

 
 تجزیه واریانس )میانگین مربعات( زمان آبیاری بر عملکرد، تعداد گل، وزن بنه و مقدار علوفه -5جدول 

 مقدار علوفه زن بنهو تعداد گل گل زعفران عملکرد درجه آزادی منابع تغییرات

 ns6/85 Ns71/3 *2/1595 1/507* 2 آبیاریتیمار 
 0/5051 89/3 78/0 7/09 6 خطا

 55/5 5/2 20/3 1/9 _ (.S.E.M)خطای استاندارد میانگین 

 37/2 0 00/3 5/52 _ (.S.E.D)خطای استاندارد 

 37/1 21/7 95/3 1/28 _ (p<0.05) داریمعنی

 8/2 1/52 6/1 11/5 _ (CV) ضریب تغییرات
 داریو فاقد معنی 31/3دار در سطح به ترتیب معنی nsو  *

 

 گل تازه عملکرد
در  وزنی گل تازه ترین مقدار برای عملکردترین و کمبیش

کیلوگرم در هکتار  98و  89به ترتیب با مقادیر و شاهد  T3تیمارهای 
بین  رفتند.ار گگروه آماری قر دوتیمارها در دست آمدند و هطبق نتایج ب

. مقدار کاهش دار آماری مشاهده نشدتفاوت معنی T3و  T2 یمارهایت
و  %5/8به ترتیب  T3 نسبت به تیمار T2عملکرد در تیمارهای شاهد و 

 در زعفران گیاه زودتر گلدهی مهم دالیل از یکیدست آمد. هب 7/5%
کرد،  بیان دریا سطح از ارتفاع بودن باال توانمی را یدریهحتربت منطقه

 آبیاری وابسته حدودی تا زعفران کردن با توجه به اینکه گل چنینهم
دهنده عملکرد بهتر محصول با تأخیر نتایج نشان بنابراین باشد،می اولیه

توان نتیجه میباشد. در حالت کلی، روز می 03در زمان آبیاری به مقدار 
وی انسانی و نیر فقدانشود در زمان آبیاری باعث میتأخیر گرفت 

نیز  یسودآورنوسان قیمت محصول در بازار عالوه بر افزایش عملکرد، 
 شدهدادهنشان  حاضر لکرد تیمارهای تحقیقعم 2در شکل . داشته باشد

 است.
 

 تعداد گل
شاهد  و T3ترین مقدار تعداد گل برای تیمارهای ترین و کمبیش

عدد در مترمربع مشاهده شد. کاهش  7/25و  02به ترتیب با مقادیر 
ب برابر به ترتی T3و شاهد نسبت به تیمار  T2 یمارهایتتعداد گل در 

روز  03خیر أمزیت آبیاری با ت نتیجه، اینشد. حاصل  %9/22و  %5با 
 را شامل تعداد گل را در برداردشاهد که افزایش  در مقایسه با تیمار

 
 است. آورده شدهتعداد گل در تیمارهای تحقیق  0در شکل . شودمی

 

 وزن بنه
وزن پیاز زعفران پس از برداشت محصول را گویند. وزن وزن بنه، 
و تفاوت  قرارگرفتهه آماری های تحقیق در یک گروبنه در تیمار

ترین مقدار برای ترین و کم. بیشندبا یکدیگر نداشتدار آماری معنی
. دست آمدهگرم ب 8/6و  6/7ا مقادیر ب T3و  T2یمار وزن بنه برای ت

تواند به دلیل مقدار وزن بنه زعفران در این تحقیق می تغییرات ناچیز در
های وزن بنه در تیمار 5در شکل  شد.آبیاری یکسان برای تیمارها با

 است. شدهارائهتحقیق 
 

 تازه مقدار علوفه
یک منبع  عنوانبهاند تودر مزارع زعفران می شدهبرداشتعلوفه 

علوفه در زعفران بالفاصله بعد از اتمام  استفاده شود.دام غذایی برای 
ای سال بعد زیرا باعث تضعیف پیاز زعفران بر ،شودگلدهی برداشت نمی

در  شدهبرداشتتازه مقدار علوفه  گردد.میو کاهش محصول زعفران 
باشد. نتایج میدار آماری طبق تیمارهای تحقیق دارای تفاوت معنی

و  T2در تیمارهای  شدهبرداشتترین مقدار برای علوفه ترین و کمبیش
دست آمد و هگرم در مترمربع ب 805و  0/899شاهد به ترتیب با مقادیر 

به  T3های شاهد و نسبت به تیمار T2مقدار علوفه در تیمار  افزایش
فه تازه در مقدار علو 1در شکل . باشدیم %6/0و  %1/1ترتیب برابر 

 است. شدهدادهنشان های تحقیق تیمار
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 تعداد گل درتیمارهای تحقیق -3شکل  های تحقیقعملکرد در تیمار -2شکل 

 
 

 های تحقیقمقدار علوفه تازه در تیمار -5شکل  وزن بنه در تیمارهای تحقیق -0شکل 

 

 مصرف آب وریبهره
مقدار محصول به  شاخص کارایی مصرف آب آبیاری به معنای

کیلوگرم بر مترمکعب ارائه صورت بهو  باشدحجم آب مصرفی می
 6مصرف آب در تیمارهای تحقیق حاضر در شکل  ییکاراگردد. می

مصرف آب محصوالت در مناطق مختلف  کاراییدار قماست.  شدهارائه
، نوع منبع آب وخاکآبشرایط اقلیمی، کیفیت  ازجملهزیادی  به عوامل
نژادی، ارقام گیاهی، زراعی و بهم آبیاری، مسائل مدیریت بهو سیست

های کشاورزی مالکیت و مساحت اراضی و میزان و نوع عملیات و نهاده
تحقیق میزان آب دریافتی در تمام تیمارها یکسان  یندر ا دارد.بستگی 

با توجه به میزان نیاز آبیاری در تیمارها، متفاوت است. بوده ولی زمان 
 چنین عملکرد محصول، فران در سال برای یک هکتار و همآبی زع

 
 T3یمار برای ت زعفران خشک رف آب مادهمص ییکاراترین بیش

ا ترین مقدار در تیمار شاهد بمکعب( و کمیلوگرم در مترک 300/3)
-بین تیمارچنین . همدست آمدکعب( بهمکیلوگرم بر متر 303/3مقدار )

 زعفـران هرچند آماری مشاهده نشد. دارتفاوت معنی T2و  T3های 
 تولید تریکم خشک ماده کیلوگرم ،آب مصرفی مکعـبمتر مقابـل در

 ارزش از تولیـدی محصـول که توجـه داشت بایـد امـا کنـد،مـی
 آب مصرف اقتصادی کارایی لـذا شاخص اسـت، برخـوردار بـاالتری

 میزان نظر از محصول این برای مقایسه تریجامع شاخص تواندمی
که بحث در مورد شاخص اقتصادی  باشد مصرفی آب یبه ازا تولید

 .مصرف آب خارج از اهداف تحقیق حاضر است
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 یی مصرف آب در تیمارهای تحقیقکارا -6شکل 

 

 رهیافت ترویجی
ترین مقدار عملکرد گل تازه و تعداد گل برای بیش ان دادنتایج نش

برای صفات  دست آمد.بهیاری زعفران در آب (T3)خیر أروز ت 03تیمار 
در زمان  (T2)خیر أروز ت 51تیمار  شدهبرداشتوزن بنه و علوفه تازه 

برای عملکرد گل  ترین مقدارکم هترین مقدار را به دست داد.آبیاری ب
 حاصلهنتایج با توجه به . مشاهده شد تیمار شاهددر نیز ن تازه زعفرا

آبیاری باعث افزایش عملکرد، وزن بنه  خیر در زمانأبیان کرد تتوان می
چنین در زمان برداشت محصول با شود و هممی گل زعفران و تعداد
به انی کافی و نوسان قیمت در بازار، آسیبی نیروی انس فقدانمشکل 

 .شودمیمحصول و کشاورز تحمیل ن
 

 عمراج
ر . اثر رژیم آبیاری و نیتروژن ب5083زاده، پ. آقائی، ا. ح. و احسان

کدوی تخم  یداروئعملکرد برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه 
 .285-288 :(50) 0علوم باغبانی ایران،  مجلهکاغذی. 

. 5082، م.، منفرد، م.، کامکار حقیقی، ع. ا. و سپاسخواه، ع. ل. خزائی
بررسی روند تغییرات وزن و تعداد پداژه زعفران در مقادیر و 

 مجلههای مختلف کشت. رههای متفاوت آبیاری در دوروش

 .59-16 :(5) 5های زعفران، پژوهش
تأثیر زمان قطع آخرین . 5089رضایی، ا.، مرادی، ر. ا. و فیضی، ح. 

 مجله. آبیاری و منابع مختلف کودی بر خصوصیات بنه زعفران
 .297-033 :(0) 7 ،زراعت و فناوری زعفران

. بررسی 5099ا.  علیزاده، ا.، سیاری، ن.، احمدیان، ج. و محمدیان،
های ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استانمناسب

)علوم و صنایع  وخاکآب مجلهخراسان رضوی، شمالی و جنوبی. 
 .538-559 :(5) 20کشاورزی(، 

. اثر 5091، ع. ا. و سپاسخواه، ع. ل. یقیکامکار حقزهان، ع.، عزیزی
 Crocusزعفران ) روش و دور آبیاری بر تولید پداژه و گلدهی

sativus L. .)(5) 53علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،  مجله: 
15-51. 

. 5095کافی، م.، راشدمحصل، م. ح.، کوچکی، ک. و مالفیالبی، ک. 
 زعفران، فناوری تولید و فرآوری. انتشارات دانشگاه فردوسی.

ران. های مختلف آبیاری بر عملکرد زعف. اثر رژیم5093مسافری، ض. 
نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه فردوسی پایان
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The Role of Different Irrigation Periods on Corm Weight, Forage Content and Number and 

Yield of Saffron Flowers in Warm and Dry Climates 

 
Y. Choopan5, S. Emami*2 and A. Hezarjaribi0 

 

Abstract 

 
Saffron is a valuable and highly economical plant that will reduce its yield if not harvested in a timely manner. The 

research was conducted because of lack of sufficient manpower at harvest time, differences in weather conditions and price 

fluctuations at the time of purchase of the product. Irrigation treatments were irrigation on the conventional time (15 days 

before harvest), T1, irrigation with 15 days delayed T2 and irrigation delayed by 30 days. In the mean study, the yield and 

forage content were statistically significant at 5% probability level, but no significant differences were observed between 

the number of flowers and corm weight. The highest and lowest values for yield and number of flowers were observed in T3 

and control treatments, respectively. The highest fresh weight and fresh fodder for T2 treatment with 7.6 grams and 88.3 g / 
m2 were obtained according to the results. The results showed that analysis of variance of yield and forage yield at 5% 

probability level (P <0.05) were statistically significant. There were no significant differences between the number of 

flowers per square meter and the weight of the bunches. In general, it can be stated that irrigation treatment with 30 days 

delay increases the yield of saffron. 

 
Keywords: Saffron, Flower number, Corm weight, Forage. 
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