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 لسا بمرطو و دسر فصلدر  را دووووخ دوووشر دوره از یشتروووبی

 ینا در ریبیاآ به کمتر زنیا و رانبا رشبا یول بوه دل  و یذرانود  یم

 .باشد یم خشک یمهن مناطق در کاشت ایروب مناسبی هییا ،فصل

-نیمه مناطق هوو ب سبتوو ن را هاویی ینا ق،فو خصوصیت هرچند

 که دکر لتدالوسا ینوچن توان ینم اما ستا دهکر ریازسا ،خشک

 و ندییربا دجوو که اچر ستا وممقا خشکی به نسبت هییا ینا

 بووا آن رییازسا لیلد ندامیتو لسا از فصل ینا در کافی طوبتر

 فناوری زعفراننشریه زراعت و 
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 هییا ینا در گبر یک فولورمو تخصوصیا ماا .باشد مناطق نویا

 وممقا خشکی به نسبت هییا ینا هشد سوبب  که ستا یا یونوه  به

اسووووت  نسبتاً ضخیم و یکربا ربسیا هییا ینا در هاگبر. باشد

(Mollafilabi, 2004; Gholami Turan Poshti et al., 

دن بودارا لیل دبوووهجنوبی ی و ضون رسااخری هانستاا(. 2005

در شمند ه ارزین ییااتولید ه قطب عمده، یژویی اهوآب و یط اشر

( Mollafilabi et al., 2014)میشوند ب محسور کشو

بالغ  4339ل ساان در یران در اعفرزیر کشت زسطح که  طوری به

دو به ط مربور آن هکتا 19999از که بیش د بور هکتا 12462بر 

ن سااخرای برر هکتا 21999)جنوبی ی و ضون رسااخرن ستاا

ریووم لوویع. ستا( جنوبین سااخرای برر هکتا 43999ی و ضور

مناطق   خاو یی اهوآب و یط ابا شران عفره زییاری یازسا

ورزی کشاارزش با ل ین محصواعظم اقسمت ر، کشواز سیعی و

و خشکی د جووجنوبی با ی و مرکزن ساارخاز مناطقی در 

نش بومی کشت و داقلیمی اموقعیت مناسب علت ، بهندیی کمربا

  .(Koocheki, 2004) ددیرتولید میر و کاو 

 است دانشی و تجربهعه مجمو از بومی عبارت دانش، اصوالً

-می ستدبه ،ناآشنا و آشنا مشکالت با برخورد در جامعه یک که

 هایشچال و هاییریتصمیم برای اساسینوان عبه را آن وآورد 

 هاینقر تجربه در ریشه ،بومی دانش. است داده قرار خود

 پایه عنوانبه ،پابرجاست جامعه که وقتی تا و دارد یذشته

عبارت دیگر، به. شودمورد استفاده قرار داده می ،فنی و فرهنگی

 در را آن و دارند اعتقاد آن به مردم که است دانشی ،بومی دانش

 دانشلذا . اندبخشیده بهبود و توسعه خود جامعه در زمان لطو

شود می آزمون زمان طول یالباً در و است تجربه اسار بر  بومی

(Bouzarjomehri & Rokneddin honor, 2002).  در مورد

هایی انجام یرفته است که از دانش بومی زعفران، اند  پژوهش

 Fallahi et)الحی و همکاران توان به پژوهش فآن جمله می

al., 2013 ) در انعفرز تولید بومی نشدا مطالعهدر مورد 

در تحقیق . اشاره کرد( جنوبی نسااخر نستاا) نیااسر نشهرستا

های بومی زراعت زعفران، منظور مطالعه روشبهمذکور، 

ای در شهرستان سرایان واق  در استان پژوهشی پرسشنامه

تصادفی از  صورت بهکشاورز  62تعداد . دخراسان جنوبی انجام ش

( کار شهرستان سرایانکشاورزان زعفران)بین جامعه آماری 

نتایج نشان داد در این . ها تکمیل یردیدانتخاب و پرسشنامه

از نیمه شهریور تا نیمه مهرماه  عمدتاً شهرستان، کشت زعفران

ی هابنه درصد کشاورزان استفاده از 69حدود . ییردصورت می

یرم را جهت بهبود عملکرد زعفران مفید  1با وزن بیش از 

درصد زارعان زعفران، حذف مقداری  19بیش از  .ارزیابی نمودند

-های اطراف بنه را قبل از کاشت توصیه کرده و مناسباز فلس

ترین خا  را جهت کاشت زعفران خا  با بافت متوسط 

ه زعفران، دهندبر اسار اظهارات کشاورزان پرورش. دانستند

ترین متر و مناسبسانتی 29بهترین عمق کاشت برای این ییاه، 

 مترسانتی 29 در 29آرایش کاشت، استفاده از فواصل کاشت 

دانش  (Khadem & Anbari, 2014)خادم و عنبری  .باشدمی

محر  برای توسعه عنوان یک ان را بهکاربومی زعفران

شهرستان : موردیمطالعه ) روستاهای محروم خراسان جنوبی

. بررسی قرار دادندمورد  (روستاهای کریمو و مصعبی -سرایان

به دو صورت  در تحقیق ایشان روش یردآوری اطالعات

پرسشنامه همراه با مصاحبه، مشاهده ) ای و میدانیکتابخانه

نتایج  .انجام شد( سازی جریان یادییریمشارکتی، معکور

کاران نقش مهم و رانزعفدانش بومی داد ایشان نشانپژوهش 

در تولید و توسعه کیفی محصول زعفران در ای برجسته

بر توسعه  مهمی اثر رو ینازاداشته و  روستاهای خراسان

 لیلدبه 4نقدینه هییا ینا. استان دارد محیطی یستزکشاورزی و 

 و نییاها ه سایروب بتونس هژویو شناختیبوم نشیاآ دنبو دارا

 بین در خاصی توهمیا از ،فرد بهمنحصر دیقتصاا ییژییهاو

                                                                                           
1- Cash crop 
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 کشت قدمت یمرعلی. ستا رداربرخو ییاهی مختلف ییونهها

 از هییا این ،جویرا توالومحص از ریبسیا با مقایسه در انعفرز

 بیشترآن  دوتولی و تهوشدا یروکمت سهم نوین یهاآوریفن

 ،یگرد فطر از. (Koocheki, 2004) است بومی نشدا بر متکی

 دهستفاا ایروب یوعزرا ناوییاه ایروس دوماننه زونی انروعفز

  خا و ییاهو و آب یطاشر بر وهعال ،محیط ظرفیت از بیشینه

 لطو یشازوفا توجه یوعزرا بمطلو مدیریت به زنیا ،مناسب

 همین در. دارد دروعملک کثرادوح به ستیابید و داریبرهبهر دوره

 ;De-Maastro & Ruta, 1993 )ت اوتحقیق برخی نتایج ستارا

Kafi et al., 2002; Kafi & Showket, 2006; Molina et 

al., 2005;Munshi, 1994 )یحاصلخیز که ستا دادهننشا 

 و شدر دووبهب روب ییازوسوب نقش بنه کماتر و وزن  ،خا

 با انعفرز هییا رییازسا یمرعلی. دارد شمندارز هییا ینا دعملکر

 قسمت ر،وکش از سیعیو مناطق  خا و ییاهو و آب یطاشر

 نسااخر از مناطقی در ورزیکشا ارزشبا  لمحصو ینا عظما

 موقعیت علتبه ،کم ندییربا و خشکی دجوو با جنوبی و رضوی

دد یرمی تولید و رکا و کشت بومی نشدا و قلیمیا مناسب

(2004 ,Koocheki). خا بافت، قلیما مانند دییاز ملاعو،  

 به ستیابید در یذیهت ،نو و ریبیاآ ،کاشت عمق و کماتر ن،ماز

 نقش انعفرز دیقتصاا دعملکر و بنه بهینه کیفیت و کمیت

 از کثراحد دهستفاا ایبر (.Roosta et al., 2009) نددار ییابسز

 به زنیا ،مناسب ییاهو و آب یطاشر بر وهعال ،محیط پتانسیل

 از داریبرهبهر دوره لطو یشافزا جهت ب،مطلو عیزرا مدیریت

 .(Naderi Darbaghshahi et al., 2008)میباشد  عهرمز

زعفران در استان خراسان جنوبی یک محصول راهبردی 

کاران در این استان، ایرچه زحمت زعفران. یرددمحسوب می

-زیادی را برای تولید هر چه بیشتر این محصول، متحمل می

تواند این امر می. اندازه مطلوب خود، برداشت ندارندشوند، اما به

اطالعات کافی در رابطه با کاشت علمی ییاه ناشی از عدم 

کیلویرم متوسط برداشت  2/3در حال حاضر  .زعفران باشد

قابل افزایش با برنامه ریزی، است که این  در ایرانزعفران 

هدف این تحقیق ارزیابی دانش (. SYBAKRP, 2010)است

بومی کشاورزان منطقه در رابطه با مسائل مرتبط با آبیاری 

و انتقال  ها آنتا با شناسایی نقاط ضعف و قوت  زعفران است

های این پژوهش به متولیان این بخش و کشاورزان، بتوان یافته

 .های مؤثری را در جهت افزایش عملکرد، برداشتقدم

 

 هامواد و روش

( انجوام شود   4333کوه در سوال   )برای انجوام ایون تحقیوق    

داشت و در خصوص مراحل کاشت،  سؤاالتیای حاوی پرسشنامه

سؤاالت مرتبط با موضو، کشت و . برداشت زعفران، آماده یردید

از مناب  علمی مرتبط استخراش یردید و توسط اساتید  کار زعفران

هوای ایون   آزموودنی . متخصص مورد بررسی و تأیید قرار یرفوت 

ای تصوادفی از کشواورزانی بودنود کوه در زمینوه      تحقیق، نمونوه 

های تهیوه شوده در   پرسشنامه. ندنمایزراعت زعفران، فعالیت می

استان خراسوان جنووبی توزیو      خیززعفرانهای سطح شهرستان

های خام یوردآوری  ها، ابتدا دادهپس از تکمیل پرسشنامه. یردید

سوؤاالت   .وارد شود ( 2943ویورایش  ) Excelافوزار  شده در نورم 

ها نظیر جنسیت، پرسشنامه مزبور، در برییرنده اطالعات آزمودنی

محل سکونت، میزان سواد، شیل اصلی، بیمه محصووالت،  سن، 

های ترویجی، عالقه به کشوت و کوار، کموک    شرکت در کالر

. خانواده در امر زراعت زعفران و رضایت از زراعت زعفران بودنود 

توسوط  )دست آمده، سپس در دو بخش آمار توصیفی های بهداده

SPSS افزارنرم
 افوزار ط نرمتوس)و آمار استنباطی ( 22ویرایش  1

SAS
2
 .مورد تجزیه و تحلیل قرار یرفت( 2/3ویرایش  

نظور  اسوت و از نقطوه   3ایلحاظ نو،، مشاهدهبه  تحقیقاین 

جمعیوت  . یوردد ای و میدانی محسوب میشناسی، کتابخانهروش

جنوبی است که کاران استان خراسانآماری تحت مطالعه، زعفران

                                                                                           
1- Statistical Package for the Social Sciences 

2- Statistical Analysis System 

3- Observational 
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ابووزار تحقیووق، . شوود های تصووادفی یرفتووهووا، نمونووهاز بووین آن

بود که مشتمل بر سؤاالت مرتبط  "ای محقق ساختپرسشنامه"

و ارزیوابی دانوش   ( کارانزعفران)ها با خصوصیات فردی آزمودنی

حجم . باشدها از مسائل پیرامون آبیاری ییاه زعفران میبومی آن

بور اسوار   )آزموودنی   232نمونه مورد استفاده در ایون تحقیوق،   

کواران  بود که به صورت تصادفی در بین زعفران( فرمول کوکران

-های زعفوران شامل کشاورزان شهرستان)استان خراسان جنوبی 

توزیو   ( خیز قاین، فردور، بشرویه، سربیشه، سورایان و بیرجنود  

یردید و اطالعات اخذ یردیده از پرسشنامه تکمیل شوده توسوط   

 منظوور بوه  . افزار صفحه یسوترده اکسول وارد شود   ها، در نرمآن

در مووورد  یویههایی ورزان،کشا هیدیاد از فنی یشاخصها تعیین

. مسائل پیرامون آبیاری زعفران در قالب پرسشنامه تهیوه یردیود  

اقلیم . شرح زیر استای از سؤاالت و پاسخ صحیح آنها بهخالصه

های مالیم یرمسیری و زمستانمناسب برای زعفران، اقلیم نیمه

دوره . مناسب کشت زعفوران اسوت   های یرم و خشکو تابستان

ای است که آبیاری برای ایون ییواه مضور    استراحت زعفران دوره

زمان مناسب برای آبیاری اواسط مهر تا دهوه اول آبوان و   . است

-ییرد و مهوم روز پس از کاشت انجام می 42تا  49اولین آبیاری 

روز پس از  29 تا 42ها اولین یل. ترین آبیاری، آب یلدهی است

شود و آبیاری مناسب بین آبیاری زایشی و لین آبیاری ظاهر میاو

-زردآب مناسوب . پذیردروز یکبار صورت می 42تا  6زردآب بین 

زمان مناسوب بورای   . تر شدن بنه استترین آبیاری برای درشت

استفاده از کود اوره، قبل از آب اول و بعود از یخبنودان زمسوتان    

 399توا   299 ه برای زعفوران بهترین میزان بارندیی ساالن. است

از بوین  تا  هشد ستهاخو ورزانکشا از .متر تعیین شوده اسوت  میلی

 .چهار یزینه موجود پاسخ درست را انتخاب نمایند

هوای خوام، از یوک مودل     برای تجزیه و تحلیل آمواری داده 

نظیر سن، )خطی استفاده شد که در آن، اثرات متییرهای مستقل 

رتبط بووا کشوواورزی، جوونس، میووزان تحصوویالت، تحصوویالت موو

منودی و  وضعیت سکونت، دریافوت وام، وضوعیت بیموه، عالقوه    

ی خوانواده و شورکت در   رمندی به کاشت زعفران، همکارضایت

( نمره کل آزمودنی)بر متییر وابسته تحقیق ( های ترویجیکالر

نمره نهوایی هور یوک از کشواورزان از     . مورد بررسی قرار یرفت

 دسوت آموده  بوه  سوؤاالت اده شده به های صحیح دتجمی  پاسخ

انجام شود   SASبرازش مدل خطی مزبور توسط نرم افزار . است

و مقایسووه آموواری بووین میووانگین سووطوح مختلووف هوور یووک از 

 . کرامر اجرا یردید –روش توکی متییرهای مستقل، به

 

 کارانای زعفرانهای فردی و حرفهویژگی

 44)زن  26و ( درصوود 13)موورد  293جنسوویت کشوواورزان، 

 42سال با انحراف معیار  11میانگین سن کشاوران . است( درصد

عنووان یوک متییور هموراه در نظور       متییر سن به)باشند می سال

 423در شووهر و ( درصوود 11)کشوواورز  442 (.اسووتیرفتووه شووده

میزان تحصویالت  . کننددر روستا زندیی می( درصد 22)کشاورز 

نفر دیپلم و  32زیر دیپلم و ( درصد 69)کاران نفر از زعفران 419

 414دهندیان این پوژوهش  از میان پاسخ. بود( درصد 19)باالتر 

( درصود  19)نفر  31شیل اصلی آنها کشاورزی و ( درصد 69)نفر 

تعوداد افورادی کوه وام    . دارای شیل اصلی ییر از کشاورزی بوود 

( درصود  32)نفر  223. بودند( درصد 44)نفر  21اند دریافت کرده

از ( درصوود 41)نفوور  12فقووط . می خراسووان جنوووبی بودنوود بووو

در ( درصود  23)نفر  63. اندکشاورزان محصول خود را بیمه کرده

بوه  ( درصود  32)نفور   221. انود های ترویجی شرکت کردهکالر

( درصود  31)نفور   229های خانواده. داشتند کاشت زعفران عالقه

از کوار خوود   ( درصود  19)نفر  413. کنندمی به کشاورزان کمک

 (.4جدول )رضایت داشتند 

در این پژوهش پس از تعیین نمره کول آزموون هور یوک از     

داری رابطوه بوین نموره آزموون و اطالعوات      ، معنوی هاپرسشنامه

جنسیت، سن، محل سکونت، تحصیالت، وام دریافتی )کشاورزان 

هووای زعفوران، بوومی منظقوه، بیمووه بوودن، شورکت در کوالر      

( ت، کموک خوانواده، رضوایت از عملکورد    عالقه به کش ترویجی،

 .بررسی شد
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 متغیرهای مستقل گنجانده شده در پرسشنامه به همراه سطوح مختلف هریک از آنها -1 جدول

Table 1- Independent variables included in the questionnaire along with different levels 
 متغیر مستقل

Independent variable 
 ختلفسطوح م

Different levels 
 تعداد

Number 
 درصد

Percent 
 مقیاس سنجش

Scale 

 جنسیت
Sexuality 

 مذکر
Male 

209 89 
 اسمیمقیار 

Nominal Scale  مؤن 
Female 

26 11 

 سن

Age 

 سال 19زیر 
Under 40 years 

67 29 
 مقیار نسبتی
Ratio scale 19 سال و باالتر 

40 years and above 
168 71 

 محل سکونت

Lodging 

 شهر
City 

 اسمیمقیار  48 112
Nominal Scale روستا 

Village 
123 52 

 تحصیالت

Education 

 مپلزیردی
Under Diploma 

140 60 
 اسمیمقیار 

Nominal Scale لم و باالترپدی 
Diploma and above 

95 40 

 و، تحصیالتن

Type of education 

 مرتبط با کشاورزی
Related to agriculture 

28 12 
 اسمیمقیار 

Nominal Scale با کشاورزی ییرمرتبط 
Unrelated to agriculture 

207 88 

 شیلی اصلی

Main job 

 کشاورز
Farmer 

 اسمیمقیار  60 141
Nominal Scale ییر کشاورز 

Non-farmer 
94 40 

 ؟ایدزعفران وام دریافت کرده تولید برای آیا
Have you received any loan for Saffron 

production? 

 بلی
Yes 

27 11 
 اسمیمقیار 

Nominal Scale خیر 
No 

208 89 

 ؟آیا بومی خراسان جنوبی هستید

Are you a native in South Khorasan? 

 بلی
Yes 

223 95 
 اسمیمقیار 

Nominal Scale یرخ 
No 

12 5 

 آیا محصول زعفران شما بیمه است؟

Have you insured your saffron product? 

 بلی
Yes 

 اسمیمقیار  18 42
Nominal Scale خیر 

No 
193 82 

 اید؟شرکت کرده آموزشیهای آیا در کالر

Have you attended in extensional classes? 

 بلی
Yes 

69 29 
 اسمیمقیار 

Nominal Scale خیر 
No 

166 71 

 ای دارید؟آیا به کار کشت زعفران عالقه

Are you interested in saffron agronomy? 

 بلی
Yes 

224 95 
 اسمیمقیار 

Nominal Scale خیر 
No 

11 5 

 کنند؟آیا افراد خانواده به شما کمک می

Do your family members help you? 

 بلی
Yes 

 اسمیمقیار  94 220
Nominal Scale خیر 

No 
15 6 

 از کارتان راضی هستید؟ یطورکل بهآیا 

Are you generally satisfied? 

 بلی
Yes 

189 80 
 اسمیمقیار 

Nominal Scale خیر 
No 

46 20 

http://www.perdic.com/?w=ration%20scale
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 نتایج و بحث

های درست و نادرسوت بورای   پاسخ( فراوانی)توزی  بسامدی 

 2در جدول  کارهریک از سؤاالت مرتبط با ارزیابی دانش زعفران

-یونه که در این جدول مشاهده میهمان. نشان داده شده است

 49کمتور از  )سوؤال مطورح شوده     44سوؤال از   4شود فقوط در  

درصد به باال، پاسوخ صوحیح را    29اند کشاورزان توانسته( درصد

ای کوه آبیواری بورای    سؤالی که مربوط بوه دوره . انتخاب نمایند

د بیشترین پاسخ صحیح را بوه خوود   درص 13زعفران مضر بود با 

درصود سوؤاالت را    39در سایر موارد که بویش از  . اختصاص داد

ی کاران خراسان جنووبی نتوانسوتند نموره   شود، زعفرانشامل می

هوا و  اما به سوؤالی کوه در موورد زمسوتان    . قبولی دریافت نمایند

درصود از   29 های مناسب منطقه کشت اسوت، کمتور از  تابستان

این آمارها نیاز هر . ن توانستند پاسخ صحیح را ارائه دهندکشاورزا

چه بیشتر افزایش سطح دانش کشاورزان را در این بخش یوشزد 

نموره کول   )میانگین نمورات کسوب شوده از کشواورزان      .کندمی

 .دست آمدبه 44از  13/3( آزمودنی

اطالعات عموومی و ترویجوی   )اثر متییر مستقل  3 جدولدر 

در .  بررسوی شود  ( نمره کل آزمودنی)تییر وابسته بر م( کشاورزان

دار در آنوالیز انفورادی بوود، اثور     سطح معنیمرحله اول که تعیین 

در . تک تک متییرهای مسوتقل بور متییور وابسوته بررسوی شود      

بعدی اثر تمامی متییرهای مستقل بر متییر وابسوته موورد    مرحله

تور،  توایج دقیوق  در نهایت برای دستیابی به ن. ارزیابی قرار یرفت

-دار داشت و یا نزدیک به معنوی متییرهای مستقلی که اثر معنی

 .داری بود، مورد بررسی قرار یرفت

محول   نتایج نشان داد که بین نموره کول آزموون و عامول     

. درصوود وجووود دارد 2داری در سووطح سووکونت، ارتبوواط معنووی 

همچنین در موورد بیموه محصووالت، بوومی منطقوه و شورکت       

درصود وجوود    4داری در سطح ترویجی، ارتباط معنیهای کالر

 . داشت

کسانی که محل سکونتشوان در روسوتاها کوه یالبواً منطقوه      

تواننود بوه آسوانی بوه تجربیوات      خیز است، قرار دارد، میزعفران

دار بودن معنی. نزدیکان و کشاورزان منطقه دسترسی داشته باشد

 Enaytyrad et)راد و همکواران  محل سکونت با نتایج عنوایتی 

al., 2010)    و شواهرودی و همکواران(Shahroodi et al., 

 .همخوانی دارد (2008

 جنووبی نموره  کواران خراسوان  پژوهش در بین زعفران ایندر 

انود کوه محصوول خوود را بیموه      باالتر را کسانی دریافوت کورده  

 بخش در اریسرمایهیذ تهدید خطور و  با توجه به اینکه. اند کرده

باشوود، ادز قهووری و طبیعووی مووی  حو ،قوو از شینا ورزیکشا

کشاورز برای رهوایی از ریسوک نوابودی محصووالت و زحموات      

 .کندخویش، زعفران خود را بیمه می

 نشدا انمیز بر اریذبسیار اثر عامل یک شیزموآ یهارکال

ی هارکال کووه دمیشو توصیه ینابنابر. میباشد ورزانکشا فنی

 فنی نشدا تقویت و یشافزا جهت یبیشتر یجیوتر -شیزموآ

بر این اسوار،  . دشوار بریزرابطه با کشت زعفران  در ورزانکشا

تحصویالت   مدت در افوزایش سوطح  کوتاه توان یامیهرچند نمی

کاران استان خراسان جنوبی برداشوت، اموا   عمومی جامعه زعفران

-های ترویجی سطح اطالعات زعفرانتوان با تشکیل کالرمی

تحقیق  با نتیجه ینا. طقه را افوزایش داد کاری کشاورزان این من

یوی  همسو (Rasouli & Fsdyqy, 2008)رسوولی و همکواران   

 .دارد

کاران استان خراسوان  بین زعفران درسایر متییرهای مستقل 

کشووت وکووار،  جنوووبی شووامل جوونس، نووو، تحصوویالت، سووابقه

منودی، همکواری خوانواده،    تحصیالت، شیل، دریافت وام، عالقه

داری را نشوان نوداد   معنوی  ه کول آزموودنی رابطوه   رضایت و نمر

یعنی هر جنسیتی، هر نو، تحصویالتی، کسوانی کوه    (. 3جدول )



 47     ...کاران پیرامون مسائل مرتبط با آبیاریبررسی دانش بومی زعفران

اند، با هر میزان تحصیالتی، سابقه کشت و کاری داشته یا نداشته

با هر شیلی، چه عالقه به کشت دارند یا ندارند، وام دریافت کرده 

یود یوا خیور و اینکوه     باشد یا نه، خانواده با کشاورز همکواری نما 

انود یوا ناراضوی     کسانی که با رضایت به انجام این کوار مشویول  

. کوواران اثوور نداشووته اسووتهسووتند روی میووزان دانووش زعفووران

یونه که در عنوان پژوهش آمده اسوت بوه ارزیوابی دانوش      همان

. بووومی زعفووران کوواران خراسووان جنوووبی پرداختووه شووده اسووت 

 که است دانشی مده اسوت، آبومی  دانشطور که در تعریف  همان

 خود جامعه در زمان لطووووو در را آن و دارند اعتقاد آن به مردم

رسوود عووواملی ماننوود  نظوور مووی بووه .اندبخشیده بهبود و توسعه

. مستقیم با دانش بومی نداشته باشوند  نحصیالت و نو، آن رابطه

-عوامل ذکر شده مؤثر هستند اما در این تحقیق معنی البته همه

 .اندهدار نبود

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 لحواظ  از فورد،  منحصوربه  هوای دلیل ویژیی تولید زعفران به

 کشوورهای  موردتوجوه  اخیور  هوای سوال  در تجواری  و اقتصادی

 کشوور  موردم  از بسویاری  برای زعفران .است یرفته قرار مختلف

 اسوت  راهبوردی  اهمیت دارای و نیاکان بهاییران ایران، میراز

یردیوده   حفو   و شوده  داده آمووزش  نسل به نسل آن کشت که

  .است

 

کارانهای درست و نادرست برای هریک از سؤاالت مرتبط با ارزیابی دانش فنی زعفرانتوزیع بسامدی پاسخ -2 جدول  
Table 2- Frequency distribution of correct and wrong answers to any question related to the assessment of Saffron farmers’ 

knowledge 

 سؤال
Question 

 صحیح تعداد پاسخ

Number of correct 

answers 

 پاسخ صحیح
Correct answer (%) 

 ای که آبیاری برای زعفران مضر استدوره
Harmful period for irrigation of Saffron 

173 73 

 مناسب اقلیم
Suitable climate 

112 48 

 آب آبیاریزمان مناسب برای اولین 
Suitable time for the first irrigation 

82 35 

 تر شدن بنهمناسب برای درشت آبیاری
Suitable irrigation for making larger corm 

78 33 

 ییردانجام می آبیاری چند روز بعد از کشت
Number of days after planting for irrigation 

73 31 

 نهبهترین میزان بارندیی ساال
The best amount of annual rainfall 

71 30 

 نسبت به زمان آبیاری زمان مناسب برای استفاده از کود اوره
Suitable time to use urea compared to irrigation 

70 30 

 ترین آبیاری زعفرانمهم
The most important irrigation for saffron 

67 28 

 اولین آبیاری ها پس ازظاهر شدن اولین یل
The appearance time flowers after the first irrigation 

66 28 

 تعداد آبیاری مناسب بین آبیاری زایشی و زردآب
Suitable number of irrigation between reproductive and bile 

stages 

57 24 

 های مناسب منطقه کشتها و تابستانزمستان
Suitable winters and summers of planting region 

33 14 
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 شده داده برازش مختلف یمدلها در مستقل یرهایمتغ داریمعن سطوح -3 جدول

Table 3- Significant levels of the independent variables in different fitted models 

سطح معنادار در آنالیز 

 نهایی
Level of 

significance in  

final model 

در آنالیز  دارمعنی سطح

 جمعی اثرات

Level of significance 

in full model 

دار در سطح معنی

 آنالیز انفرادی اثرات
Level of 

significance in 

individual 

analysis 

 متغیر مستقل

Independent variable 

- 0.9113 0.9213 
 جنسیت
Sex 

- 0.3194 0.5649 
 سن

Age 

0.0355 0.0643 0.0530 
حل سکونتم  

Lodging 

- 0.3673 0.8333 
 تحصیالت

Education 

- 0.6789 0.3577 
 نو، تحصیالت

Type of education 

- 0.5096 0.2339 
 شیل اصلی
Main job 

- 0.6566 0.5093 
 سابقه کشت کار دارید؟

Planting background? 

- 0.5464 0.6750 
؟ایدآیا وام برای زعفران دریافت کرده  

Have you received any loan for Saffron production? 

0.0001 0.0005 0.0008 
؟آیا بومی خراسان جنوبی هستید  

Are you a native in South Khorasan? 

0.0027 0.0015 0.0239 
 آیا محصول زعفران شما بیمه است؟

Have you insured your saffron product? 

0.0004 0.0021 0.0016 
اید؟ای ترویجی شرکت کردههآیا در کالر  

Have you intended in extensional classes? 

- 0.6364 0.5356 
ای دارید؟آیا به کار کشت زعفران عالقه  

Are you interested in saffron agronomy? 

- 0.6954 0.5574 
کنند؟آیا افراد خانواده به شما کمک می  

Do your family members help you? 

- 0.8364 0.9884 
از کارتان راضی هستید؟ یطورکل بهآیا   

Are you generally satisfied? 
 

زعفووران و نقووش مهووم اقتصووادی آن و   راهبووردی اهمیووت

 حفو   و یسوترده  زایوی اشوتیال  مانند اجتماعی اثرات و هاقابلیت

 کوه بخوش   اسوت  شوده  سبب آینده، هاینسل در تولید فرهنگ

 لوذا تولیدکننوده   و بپردازد محصول این تولید به کشور از وسیعی

هووای ترویجووی، بیمووه  کووالر. شووود محسوووب جهووان، اول

دار در محصوالت، بومی منطقه و محل سکونت، از عوامل معنوی 

 (.1جدول )این تحقیق بودند 

با توجه به میانگین پایین نمره کسب شده، نتوایج نشوان داد   

سوه بوا   کواران خراسوان جنووبی در مقای   که دانش آبیاری زعفران

آموده، از سوطح بسویار    دانش آبیاری زعفران که در کتب علموی  

توان با استفاده از نتایجی کوه  بنابراین، می. پایینی برخوردار است

مدت های کوتاهریزیدست آمده است و با برنامهدر این تحقیق به

و بلندمدت، سطح دانش و همچنین عملکرد کشاورزان منطقوه را  

یدن بوه نتوایج مطلووب، ضوروری اسوت      بورای رسو  . افزایش داد

کوه   نهادهای مربوطه، اقودامات الزم را انجوام دهنود؛ ضومن آن    

 .نمایدکوش را نیز طلب میهمکاری کشاورزان سخت
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 : سطح دانش کشاورزان را افزایش داد توانمیبا اقدامات زیر 

های آموزشی در ارتباط با دانوش کشوت   بریزاری کاریاه -4

 .زعفران

 .های رادیویی و تلویزیونی محلینامهطراحی بر -2

 ورهمشا قبیل از ادینفرا -هیویر ترکیبی یهارکاسوواز و -3

 .ورزیکشان شناسارکا با

 ن وشناسارتوسط کا ورزانکشا عهرمز ازید زدبا -1

 .شیزموآ یهاهیارکااریبریز

، نمایشی ار،مز اریبریز قبیل از هیویر یهارکا -2 

 ستد دآوریروی توجه نظموم ینشستها و هاهیارکا اریبریز

 و اییووهمدیر اریزووبری و کشت زعفران هووعرص رانکارندا

 دلتبا و هالویتن اویودووت تووجه در یووشزموآ یاووههاوویرکا

 .متقابل یابیارز و

 و یووووهنوودمازاووووس و یرووووییصمیمووووت و دیریتووو م -6

 اوههوخبرنام و تالومج رشاونتا ای،هوحرف یاوهنجمنا تووتقوی

 .در ارتباط با کشت زعفران

 .ترویجی هایفعالیت در همراه تلفن از استفاده -1
 

 تقدیر و قدردانی

طورح پژوهشوی بوه شوماره ابالییوه      تحقیوق در قالوب   این 

بووا اسووتفاده از اعتبووارات  و 22/4/4331 مووورخ  4331/د/26131

و  تشوکر  بیرجند انجام شده است که بدینوسیله پژوهشی دانشگاه

 .شودقدردانی می

 قیتحق وابسته ریمتغ بر مستقل یرهایمتغاثر  مربوط به دار نهایییمعن حسط -4جدول 

Table 4- Final significant level for the effects of independent variables on dependent variable 
 متغیر مستقل

Independent variable 

 پاسخ
Reply 

 کد

Code 

 درصد

Percent 

 میانگین نمره آزمون
Avg. Scores 

دارسطح معنی  
Significant level 

 محل سکونت
Lodging 

 شهر
City 

1 48 4.2423 

0.0355 
 روستا

Village 
2 52 4.6374 

؟آیا بومی خراسان جنوبی هستید  

Are you a native in South Khorasan? 

 بله
Yes 

1 95 3.5430 

0.0001 
 خیر
No 

2 5 5.3367 

 آیا محصول زعفران شما بیمه است؟
Have you insured saffron product? 

 بله
Yes 

1 18 4.0671 

0.0027 
 خیر
No 

2 82 4.8126 

اید؟های ترویجی شرکت کردهآیا در کالر  

Have you attended in extensional classes? 

 بله
Yes 

1 29 4.8057 

0.0004 
 خیر
No 

2 71 4.0740 
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In spite of lots of work performed by saffron farmers in the Southern Khorasan province, a 

desirable yield has not been obtained which is partly attributed to the lack of scientific knowledge. 

This investigation is aimed to assess the indigenous knowledge of saffron farmers on the issues related 

to irrigation, and also to examine their strengths and weaknesses for taking effective steps to increase 

crop productivity. A questionnaire (researcher made) including 11 questions about the issues related to 

irrigation and 14 questions on general information and extensional items were randomly distributed to 

235 subjects in the population of farmers of the Southern Khorasan province. The dependent variable 

was the score of the subjects for the correct answers. Statistical comparison between the levels of each 

of the independent variables (with significant effect) was undertaken by Tukey-Kramer test using the 

SAS software. The findings revealed that the groups of subjects participating in the extension courses 

who were either natives in the South Khorasan province, or had insuring their products answered a 

greater number of questions correctly with a significant level of 1%. However, the subjects living in 

the villages had more correct answers at a significance level of 5%. Overall, the results suggest that 

short-term and long-term programming are needed for the region's farmers to gain appropriate 

scientific knowledge about saffron planting. 
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