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 چکیده

کاران برای ارتقتای کیفیتت و عملکترد    شود و زعفران زعفران از جمله محصوی  صادراتی و دارای مزیت رقابتی در ایران محسو  می

هتال منتاب  و راهبردهتای     یتابی و شناستایی مقو ته    رو پرداختن به رستار اوالع ازاین. د دسترسی به اوالعا  مناسب هستندزراعی خود  یازمن

رو  ازایتن . رستان متو یتان امتر باشتد     های مقتاتی یتاری   گیری گذاری و تصمی  توا د در سیاست ها و مشکال  موجود می یابی و چا ش اوالع

 گرستته   عادی استان خراسان جنوبی به روش پیمایشی ا جتام  کاران  مو ه ویابی زعفران یسه رستار اوالعپهوهش کاربردی حایر باهد  مقا

کته از وریت  سرمتول مورگتان و بتا روش      ( =27437N) کاران استان خراسان جنتوبی استت  آماری پهوهش شامل کلیه زعفرانجام ه. است

ها  کش ل آست(6از  63/4 نیا گیمبا ) داد پیاز زعفرانهای پهوهش  شان یاسته. تخا  شدعنوان  مو ه ا   فر به 476ای ت داد  گیری خوشه  مو ه

. استت  کتاران بتود   یابی دو گرو  زعفران های اوالع ترین مقو ه ترتیب مه به( 63/4با میا گین )و کارگر مزرعه  ( 65/4با میا گین ) و کودها

ل (57/1با میتا گین  ) جوار ه  کارانزعفرانل (6از  53/1با میا گین ) یقبله به تجار  مراج مناب  کسب اوالعا  برای دو گرو  بیشتر شامل 

 3با میا گین )همچنین اراته اوالعا  به زبان محلی . است( 53/1با میا گین ) خا واد و سایر اعاای ( 53/1با میا گین ) متل تما  با اسراد 

تترین   از مهت   (31/4بتا میتا گین   )هزینته بتودن    و کت  ( 03/4با میا گین )سه  بودن قابل ل وایح و(03/4با میا گین )ل توسط اسراد بومی(6از 

کاران با مشکال  مشترکی همچون عدم توجه کارشناستان   زعفران. استمتا  ه بود  یابی دو گرو  مورد کنند  رستار اوالع م یارهای هدایت

همچنین مشخص شد که بین رستتار  . روبرو هستند( 31/4با میا گین )شناسان سنیل کاسی  بودن کار(6از  67/4با میا گین )به  یاز کشاورزان 

هتای   با توجه به یاستته (. p= 0.133 و r= -0.08)کاران عادی و  مو ه رابته م ناداری وجود  دارد یابی و میزان عملکرد دو گرو  زعفران اوالع

ل (6از  37/4بتا میتا گین   )تترین مشتکل    عنوان اصلی کاران بهاتی زعفرانتحقی  مبنی بر عدم توجه کارشناسان کشاورزی به  یازهای اوالع

 .کاران وراحی و اجرا کنندهای آموزشی مربووه را مبتنی بر  یازهای زعفران شود سازمان ترویج کشاورزی خراسان جنوبی دور  پیشنهاد می

 

 . یابی های اوالع  هکارانل  یازهای اوالعاتیل مقویابیل زعفران رستار اوالع :کلمات کلیدی

 

   14 2 مقدمه

شتودل  در عصری که اوالعا  قدر  و توا ایی محسو  متی 

                                                                                           
 (ع)کارشنا  ارشدل عل  اوالعا  و دا ش شناسیل دا شگا  بین ا مللی امام ریا  -2
 (ع)دا شگا  بین ا مللی امام ریا استادیار گرو  عل  اوالعا  و دا ش شناسیل  -1
 دا شگا  سردوسی مشهد استادیار گرو  عل  اوالعا  و دا ش شناسیل  -4
 (irajradad@yahoo.com:  ویسند  مسئول-)* 

-یروری است توزی  اوالعا  بتر استا   یتاز واق تی استتفاد      

کته در   6یتابی  و رستتار اوتالع   3 یازهای اوالعاتی. کنندگان باشد

کنندگان  زمر  تحقیقا  بسیار مه  در متا  ا  مربوط به استفاد 

آیندل مفاهیمی مکمل یکدیگر د که عوامتل مت تددی    مار میشبه

                                                                                           
4- Information Need 

5- Information Searching  Behaviour 
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عبارتی  یازهای اوالعاتی به پیتدایش  به. گذارد ها تأثیر می بر آن

و رستتار   (Safari Rad, 2002) شتو د یتابی منجتر متی    رستار اوالع

هتا  جول روشوهال اهدا  و ماهیت جستیابی همان ا گیز اوالع

 & Tasviri Ghamsari)   استت و ابزارهای دستیابی به اوالعتا 

Radmehr, 2005.)     از سوی دیگرل اسا  و پایته هتر تصتمیمی

 2یتابی رستا ی و اوتالع   اوالعا  دقی  و به هنگام استل اوتالع 

. هتای مربتوط بته توست ه دارد    سزایی در موسقیت س ا یته قش ب

های مختلف در عصر حایر کته در  حج  زیاد اوالعا  در زمینه

استل های مدرن اوالعاتی و ارتباوی میسر شد اثر ظهور سناوری

استت  یابی و دستیابی به اوالعتا  را بیشتتر کترد     اهمیت اوالع

(Zamani Miandashti, 2004) .این قاعد   حوز  کشاورزی  یز از

های خود در مزرعه  وور مدام س ا یت کشاورزان به. مستثنی  یست

د تا در این جهتان  کنن را مدیریت و با تغییرا  سناوری منتب  می

ایتن کتار از وریت     . در حال تحول از میدان رقابتت دور  ما نتد  

کتارگیری   های موجتود و یتا  بته    ها و سناوری تنظی  دقی  س ا یت

هتا   هتا و س ا یتت   های یزم در زمینه محصوی ل سنتاوری   وآوری

هتای مت تددی پتیش روی     کته گزینته   زمتا ی . گیترد  صور  می

تترین گزینته را    م آن است که او مناسبکشاورز قرار داردل مستلز

که بیشترین مزایا را برای وی همترا  دارد و بته بهتترین  حتو      

بنتابراینل  . سازدل ا تخا  کند وکار او را برآورد  می  یازهای کسب

های مه ل کشاورزان زمان و تالش زیادی را  گیری هنگام تصمی 

و ا تخا   های پیش رو آوری اوالعا  مربوط به گزینه برای جم 

منظور به حداقل رسا دن ریسک تصمی  اشتتبا    بهترین گزینه به

 قتش  بتدین ترتیتب   . (Kavithaa et al., 2014)کننتد   صر  متی 

ا کتار استت    اوالعا  در بهبود سرایند توس ه کشاورزی غیرقابل

وری ای کتته  استتتفاد  از اوالعتتا  در استتزایش بهتتر   گو تته بتته

 (.Bachhav, 2012) ترین عامل است کشاورزی مه 

وورکلی کشاورزان برای رس   یازهای اوالعاتی ختود کته    به

                                                                                           
1-Information Searching 

هتا و کودهتال    کتش  عمدتاً شامل اوالعا  مربوط به بذرهال آستت 

کشتت و   ادوا  کشاورزیل اوالعا  مرتبط با بازارل ارایتی قابتل  

شتودل از منتاب  رستمی و     هتا متی   های دو تی و  ظتایر آن  حمایت

هتای   منتاب  رستمی شتامل کتال      .کننتد  غیررسمی استفاد  می

هتا و   ترویجتیل  شتریا  ترویجتیل بروشتورهال کتتا       -آموزشی

از ستوی دیگترل منتاب     . ها استت  های همرا  با  هاد  دستورا  مل

جتتوارل مستتئوین محلتتیل   غیررستتمی شتتامل کشتتاورزان هتت   

های رادیویی و تلویزیتو یل   کارشناسان مروج و کشاورزیل بر امه

 Rezvanfar et) گردد اران عمد  و غیر  میاعاای خا واد ل خرید

al., 2002; Hejazi & Sharifi, 2007; Yusuf et al., 2013). 

یابی اسراد متأثر از عوامل است کته   در این میانل رستار اوالع

کننتد    ها تحتت عنتوان م یارهتای هتدایت     در ادبیا  حوز  از آن

سترد بته   درواق   توع  گترش و رجحتان    . کنند یابی یاد می اوالع

استفاد  از یک منب  اوالعاتی تحت تتأثیر حتداقل یکتی از ایتن     

کننتتد  رستتتار  برختتی از م یارهتتای هتتدایت . م یارهتتا قتترار دارد

وتور اختص شتامل متواردی      یابی در میان کشتاورزان بته   اوالع

همچون اوالعا  به زبان محلیل اراتته اوالعتا  توستط استراد     

اوالعتا  حاصتل از    بومیل اوالعا  مرتبط باکارهتای روزمتر ل  

کارگیری موس  از سوی سایر کشاورزانل دسترسی اوالعا  در  به

هتای روزمتر  و    زمان مناسبل کاربردپذیری اوالعا  در س ا یتت 

  (.Oladele, 2010)روز بودن اوالعا  است  به

ترین محصویتی است کته در خراستان    زعفران یکی از مه 

نکه این محصول  قتش  د یل ایشود و بهجنوبی کشت و تو ید می

کنتد و یکتی از   مهمی در درآمدزایی و اشتغال در منتقه ایفا متی 

-ترین محصوی  صادراتی کشاورزی و ارزآور محسو  متی  مه 

ای در  مالحظتته بنتتابراینل  قتتش قابتتل. (Sadeghi, 1993)گتتردد 

از وتر   . وی یت اقتصادی و اجتماعی ساکنین این مناو  دارد

کتاران  شد کشتاورزان ازجملته زعفتران   نگو ه که بیا دیگرل همان

بتترای بهبتتود عملکتترد و استتزایش تو یتتد ختتود از وریتت  اختتذ   

هتا و رویکردهتای    های صحیح در ا تخا  و اجرای روش تصمی 
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. مؤثر و جدید  یازمنتد دسترستی بته اوالعتا  مناستب هستتند      

کاران و عوامل تأثیرگتذار  یابی زعفران رو بررسی رستار اوالع ازاین

همچنین موا   و مشتکال  موجتودل اهمیتت یزم بترای     برآن و 

 .کند بار  را توجیه می این ا جام پهوهش در

کتاران  کاران  مو ه  سبت به زعفرانبا توجه به اینکه زعفران

رود کته تفتاو  رستتار     عادی عملکرد بهتری دار تد احتمتال متی   

  های مورداستفادهای ارتباوی و مناب  و کا الیابیل مهار  اوالع

رول این  این از. استها بر میزان عملکرد بهتر آ ان تأثیر گذاشته آن

-پهوهش برآن است تا با استفاد  از روش پیمایشیل رستار اوتالع 

-الرستار او شناخت. دهد بررسی قرار کاران را مورد یابی زعفران

خصتوص در  هبتر آن در کشتاورزان کته بت     متؤثر یابی و عوامل ع

ول به س ا یت هستندل از اهمیت زیتادی  توس ه اقتصاد کشور مشغ

 .است برخوردار

در پهوهشتی   (Rezvanfar et al., 2002) ریوا فر و همکاران

به بررسی  یازهای اوالعاتی ز تان کشتاورز شهرستتان شتیروان     

ا د که مناب  کسب اوالعا   یاسته  پرداختند و به این  تیجه دست

هتای   اب  و رستا ه برای ز ان کشاورز موردمتا  ه بیشتر شامل من

محلی  ظیر دوستتانل همستایگان و م لمتان روستتایی استت و      

هتای  های  وین ارتباوی  ظیر رادیتول تلویزیتون و رستا ه   سناوری

ای در تأمین اوالعا   مو ه متورد متا  ته    وشتاری  قش عمد 

 ,.Malek Mohammadi et al) ملک محمدی و همکاران . دار د

کاران  سر گی یابی تو  سی رستار اوالعای به برردر متا  ه (2007

داد کته   تتایج تحلیلتی تحقیت   شتان    . استان کردستان پرداختند

یتتابی  رستتتار اوتتالع»داری بتتین متغیتتر وابستتتهل   رابتتته م نتتی

ل با متغیرهای ت داد استراد ختا وارل ستتح زیتر     «کاران سر گی تو 

کشتل میزان درآمدل ساصله مزرعه تا بازار ستروشل دسترستی بته    

 تتایج  . مناب  تو یدی و میزان  یاز به کسب اوالعا  وجتود دارد 

 موردیابی در سه شهرستان  حاکی از آن بود که بین رستار اوالع

 کتتته   حتتتوی بتتته دارد  وجتتتود داری م نتتتیتفتتتاو   متا  تتته

یتابی بهتتری    کاران شهرستان سنندج از رستار اوتالع  سر گی تو 

 & Myrgohari) محمتدی  موحتد و میرگتوهر  . ا تد برخوردار بود 

Movahed Mohammadi, 2007)  بررستتی و در پهوهشتتی بتته

فاد  از  یازهای آموزشی و ترویجی کشاورزان با استت  بندی او ویت

رویکرد سنجش اختالسی ستح دا ش سنتی و میتزان کتاربرد آن    

 (تهتران و اصتتفهان  هتای  کتتاران استتان گنتدم متا  ته متوردی   )

مقدار بذرل مصر  بهینه داد که های پهوهش  شانیاسته .پرداختند

های هرزل روش کاشتل تناو  زراعیل ت داد و زمتان   کودهال علف

 یتز   هتا  بیماریکنترل آسا  و  آبیاریل یدعفو ی و بوجاری بذر و

برای تحق   یازهای . استترویجی آ ان  های او ویتترین  از مه 

ل هتا  مهتار  ترویجیل عالو  بر آموزش و ارتقای ستح دا تش و  

 .است مورد یازخدما  حمایتی و  ظارتی  یز  اراته

در پهوهشتی   (Hejazi & Sharifi, 2007)حجازی و شتریفی  

های ارتبتاوی در پتذیرش    والعاتی و کا البررسی تأثیر مناب  ابه

متتدیریت تلفیقتتی آستتا  بتتر ج متا  تته متتوردی بختتش درودزن 

هتای پتهوهش   یاسته. شهرستان مرودشتل استان سار  پرداختند

هتا و منتاب  اوالعتاتی متورد استتفاد       داد که از بین کا ال شان

مدیریت تلفیقتی آستا  بتر جل همستایگان و      زمینه کشاورزان در

کتودل  ) هتای کشتاورزی   کنندگان  هاد  نل مراج ه به تأمین زدیکا

و بازدیتتد کشتتاورزان از متتزارع او ویتتت بیشتتتری  (غیتتر ستت  و 

در ( Rezvanfar et al., 2011) و همکتاران  ریتوا فر  .برخوردار تد 

کاران از منتاب    پهوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر استفاد  سبزی

 گیری از آ ودگی ختاک های ارتباوی جهت پیشاوالعاتی و کا ال

 تتایج آمتار توصتیفی    . پرداختنتد ( متا  ه موردی شهرستان ری)

-از مناب  اوالعاتی و کا تال ( درصد30) ها داد که بیشتر آن شان

بتر استا   تتایج    . کرد تد های ارتباوی به میزان ک  استفاد  می

تحلیل رگرسیون مشخص گردید که سه متغیر ستح تحصیال ل 

ن دا ش  سبت به راهکارهتای پیشتگیری از   میزان زراعی و میزا

درصتد از تغییترا  متغیتر وابستته را      61آ ودگی خاکل در حدود 

در  (Ghiyasi & Paryab, 2012) غیتاثی و پاریتا    .تبیین کرد تد 

کاران جتوین   یابی هندوا ه پهوهشی به بررسی رستار و مناب  اوالع

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13028
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=22153
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 4/56ه داد کت  تتایج  شتان  .  سبت به کشاورزی پایدار پرداختنتد 

آزمتون یتریب   . ا تد   داشتته گویان رستار پایتداری  از پاسخ درصد

داد کتته کشتاورزان همستتایه و ستایر کشتتاورزان   تغییترا   شتان  

منب  کسب اوالعا  کشتاورزان در زمینته کشتاورزی     ترین مه 

 یتابی  اوتالع داد کته منتاب    همچنتین  تتایج  شتان   . استت پایدار 

تلویزیتون   هتای  ر امته بکشاورزان همسایه و ستایر کشتاورزان و   

 .رابته مثبتی با رستار کشاورزان  سبت به کشاورزی پایدار دارد

در پهوهشتتی بتته ( Daudu et al., 2009)دادو و همکتتاران 

ل 2مناب  اوالعاتی مورداستفاد  کشتاورزان در دو تت بنیتو    بررسی

ترین منب   داد که مه های پهوهش  شان یاسته. پرداختند 1 یجریه

محتدودیت  . دادن بته رادیتو بتود   ان دوستان و گوشاوالعاتی آ 

ای مشکال  ما ی مشخص گردیتد و از   استفاد  از مناب  کتابخا ه

های اقتصادی و اجتماعی کشاورزان تنها سن رابتته  تمام ویهگی

م ناداری بتا او ویتت منتاب  اوالعتاتی مورداستتفاد  کشتاورزان       

هوهشتی بته   در پ (Meena & Meena , 2012) مینا و مینا. داشت

هنتد   4بررسی مناب  اوالعاتی و ارتباوی کشاورزان در راجستتان 

داد که اکثریت از مناب  ستنتی و غیررستمی    تایج  شان. پرداختند

و همچنین متوستط تجربته هریتک از      کنند اوالعا  استفاد  می

جوام   سبت به دیگتری در همتان منتقته جغراسیتایی متفتاو       

در پهوهشی به  (Adebayo & Adele, 2013) آدبایو و عادل .است

-جنو  کار ارگا یک درسبزی کشاورزان یابیبررسی رستار اوالع

داد که مناب  اصلی اوالعتا    تایج  شان. غربی  یجریه پرداختند

شامل عوامل توس هل تما  با دیگر کشاورزانل همسایهل سازمان 

رستتار جستتجوی اوالعتا     . کشاورزان و اعاای خا واد  استت 

دهندگان عمدتاً غیررسمی است و بیشتر متکی بر اوالعا   پاسخ

تما  با کشاورزانل همسایهل کشاورزان سازمان و  آمد  از دست به

 .اعاای خا واد  است

                                                                                           
1- Bornu 

2- Nigeria 

3- Rajestan 

به بررسی  یازهتای   (Yusuf et al., 2013)یوسف و همکاران 

. ل آسریقتای جنتوبی پرداختنتد   3کشاورز در ا کوبته  اوالعاتی ز ان

درصد برای رست   یازهتای    1/63داد که  شان های پهوهشیاسته

اوالعاتی خود به خا واد ل دوستتان و همستایگان ختود مراج ته     

. دهنتد درصد اسراد کارگران مزرعه را ترجیح می 2/00کنند و  می

عنوان بررستی   با (Benard & Dulle, 2014) دول و بنارد متا  ه

 تتایج  . استت شد   ا جام 6کاران در تا زا یا یازهای اوالعاتی بر ج

کاران اوالعتا   ای از بر جداد که ویف گسترد این متا  ه  شان

های کاشتت و  وهوال وامل روش مورد یاز خود در مورد وی یت آ 

شخصتتیل  کنتتترل آستتا  را از ختتا واد ل همستتایگانل تجربتته  

کمبتود ختدما  اوالعتا ل     .آور ددست میکارشناسان ترویج به

ترویجل بودجه  اکاسی و عتدم آگتاهی از   ت داد  اکاسی کارشناسان 

هتتا در دسترستتی بتته  منتتاب  اوالعتتاتی از موا تت  و مشتتکال  آن

 . استاوالعا  بود 

در پهوهشتتی بتته بررستتی رستتتار    (Kumar, 2014)کومتتار 

 در راته به7و ماویا 5یابی کشاورزان در دو روستای خوجا پور اوالع

ه ستتح دا تش   داد کهای پهوهش  شانیاسته. هند پرداخت 3ر ی

هتا کت     بسیاری از کشاورزان پایین است و مساحت کل زمین آن

داد  شد که کشاورزان از دوستان و بستگان همچنین  شان. است

خود د بال اوالعا  هستند و بتا مشتکال  مشتترکی همچتون     

ستوادیل در دستتر   بتودن کتابخا ته و خشتو ت در رستتار        بی

 .کارشناسان روبرو هستند

شود کته   گو ه استنتاج می رور سابقه پهوهشل اینم با توجه به

هتای پهوهشتی    یابی کشاورزان ازجمله حتوز   متا  ه رستار اوالع

هتای تحقیقتا     یاسته. ا مللی بود  است مه  در ستح ملی و بین

یابی و  یازهای اوالعتاتی   صور  گرسته دربار  راهبردهای اوالع

                                                                                           
4- Nkonkobe 

5- Tanzania 

6- Khojanpur 
7- Mavaiya 
8- Raebareli 
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ا تدل منجتر بته      شد کشاورزان که عمدتاً به روش پیمایشی ا جام

کارهتایی  شناسایی وی یت و موا   موجتود و در تیجته اراتته را    

حالل تاکنون هیچ پهوهشی که به مقایسته رستتار    بااین. استشد 

یتابی بتر    یابی کشاورزان عادی و  مو ه و تأثیر رستار اوالع اوالع

بدین . ها بپردازدل در داخل و خارج از کشور یاست  شد عملکرد آن

یتابی   هد  اصلی از پهوهش حایر مقایسه رستتار اوتالع   ترتیبل

کاران  مو ه با عادی استان خراسان جنوبی و رابته آن با زعفران

عملکردشان بود  که در را  رسیدن به این هد  اصتلیل اهتدا    

 :سرعی زیر مترن است

کتاران  مو ته و   یابی زعفران های اوالع شناسایی مقو ه .2

 عادی استان خراسان جنوبی؛

کاران  مو ه و عادی یابی زعفرانناسایی مناب  اوالعش .1

 استان خراسان جنوبی؛

یتابی   کننتد  رستتار اوتالع    شناسایی م یارهای هتدایت  .4

 کاران  مو ه و عادی استان خراسان جنوبی؛زعفران

کاران  مو ه و عادی استتان  شناسایی مشکال  زعفران .3

 یابی؛ خراسان جنوبی در سرآیند اوالع

کاران  مو ته   یابی زعفران اوالع بین رستارت یین رابته  .6

 .ها و عادی استان خراسان جنوبی و میزان عملکرد آن
 

 هامواد و روش

با توجه به ماهیت مویوع و جام ه آمتاری پتهوهش حایترل    

توان این پهوهش را از  توع کتاربردی دا ستت کته بته روش       می

 .استتوصیفی پیمایشی ا جام پذیرسته

کاران  مو ته و  وهش شامل کلیه زعفرانجام ه آماری این په

جنوبی است که بر اسا  آمارهتای موجتود   عادی استان خراسان

 27437بر  ها با   کشاورزی استانل ت داد کل آن در سازمان جهاد

کته   با توجته بته ایتن    .(Gardening Database, 2013) فر است 

ها چهار  فر بر استا  م یارهتایی همچتون     هرسال در شهرستان

 حتداقل مصتر  کتودل ست  و آ      یزان عملکرد در واحد ستحلم

کتاران   شتو دل زعفتران   کاران  مو ه ا تخا  متی عنوان زعفران به

از وریت  سرشتماری   2437-2401ستال گذشتته    6 مو ه وتی  

گیتری مورداستتفاد  در ایتن تحقیت       روش  مو ه .ا د شد  ا تخا 

ای  همرحلت  ای تتک  کاران عادی روش خوشته برای ت یین زعفران

است و برای ت یین حج   مو ه یزم  یز از جدول بترآورد حجت    

 فر ا تخا  شد دکه از  476 مو ه جرسی مورگان استفاد  و ت داد 

کتتاران عتتادی و زعفتتران(  فتتر106) درصتتد 7/73ایتتن ت تتداد 

 . کاران  مو ه بود دزعفران(  فر 30) درصد4/12

ر اینجتا  شهرستان است که د 7استان خراسان جنوبی دارای 

شهرستان برتر در تو ید زعفران بر اسا  آمار با ک اوالعتاتی   3

صتور    جنوبی بته باغبا ی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان

سپس از وری  رابته زیترل ت تداد  مو ته     .هدسمند ا تخا  گردید

 (.Human, 2006) شد برای هر شهرستان مشخص 

(2) Nk=n*pk            Pk=Nk/N 

N= شد  های ا تخا  کاران کل شهرستاند زعفرانت دا 

n= مو هت داد کل  

nk= ت داد  مو ه هر شهرستان 

Pk= کاران هر شهرستان به جام ه موردمتا  ه سبت زعفران 

NK= کار هر آبادیت داد زعفران 

سپس بترای ا تختا  استراد  مو ته از روش تصتادسی ستاد        

سشنامه محقت  ستاخته   ها از پر آوری داد  برای جم  .شد استفاد 

جهتت ت یتین روایتی پتس از تهیته پرسشتنامهل       . استفاد  گردید

ای از آن بین چند  فر از متخصصتین ستن ازجملته استاتید       سخه

های آ ان  عل  اوالعا  و دا ش شناسی توزی  و برحسب پیشنهاد

پایایی ابزار پتهوهش بتا استتفاد  از یتریب آ فتای       .تصحیح شد

هتای پرسشتنامه    برای تمام بخش( رصدد01تا  70بین )کرو باخ 

با توجه به اینکه هد  کلی ایتن پتهوهش متا  ته    . دست آمدبه

کاران  مو ته بتا عتادی استتان      یابی زعفران تتبیقی رستار اوالع

استل برای این منظور تالش شد تتا اب تاد و   خراسان جنوبی بود 

یابی در چهتار ب تد میتزان پیگیتری بترای       های رستار اوالع جنبه
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یابیل میزان دسترستی   های اوالعکسب اوالعا  پیرامون مقو ه

بتته اوالعتتا  متتورد پیگیتتریل ریتتامندی اوالعتتاتی پیرامتتون  

یتابی و  یتز مشتکال  در دسترستی بته ایتن        های اوتالع  مقو ه

برای ستنجش ایتن متغیرهتا از    . اوالعا  موردبررسی قرار گیرد

 .شدای استفاد  درجه 6ای و از ویف  یکر  مقیا  رتبه

 

 شده، جامعه و تعداد نمونه هر شهرستان ی انتخابها هرستانش -1 جدول
Table 1- Selected counties, population and the number of samples of each county 

 نمونه

Number of samples 

 جامعه

Population 

 شهرستان

County 

 استان

Province 

145 6666 
 سرایان

Sarayan 

 یخراسان جنوب

South 
Khorasan 

 

70 2021 
 سردو 

Ferdows 

125 6467 
 قاین

Qaen 

35 451 
 بیرجند

Birjand 

 

عنوان مجرا یا مستیر   های اوالعاتی بهدر این پهوهشلکا ال

یابی  عنوان غایت رستار اوالع یابیل مناب  اوالعاتی به رستار اوالع

رد ظر و  یز یوابط و م یارهای ارزیتابی مناستبت اوالعتا  متو    

 یتابی متورد   کننتد  رستتار اوتالع    عنوان هتدایت  کاران به زعفران

 .ا د بندی قرارگرسته بررسی و او ویت

ویترایش   SPSSاستزار   های پهوهشل پس از گردآوری در  رمداد 

 و  وارد شد و در دو ستح توصیفی و استنباوی متورد تجزیته   23

راوا تی و  س در بخش توصیفیل از جداول توزی . گرست تحلیل قرار

و ( ا حترا  م یتار  )و پراکنتدگی  ( میتا گین )های مرکزی  شاخص

در بخش آمتار استتنباویل بتا    . استشد  ای استفاد   میا گین رتبه

ی پتارامتر  ریت غآزمتون  توجه به غیر رمال بودن توزی  متغیرها از 

یتابی در دو   های اوتالع  ای برای مقایسه مقو ه عالمت یک  مو ه

و ه و عادی و آزمون  سبت برای مقایسته   م کاران زعفرانگرو  

ی متان ویتنتی و    Uیابی دو گرو ؛ و آزمون  وی یت مناب  اوالع

هتای   هتای دو گترو  در مقو ته    بترای مقایسته میتا گین    Zآمار  

و یریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون رابته میان  یابی اوالع

 .استت  شتد   استتفاد   کتاران  زعفتران یابی و عملکرد  رستار اوالع

بترای ت یتین  رمتال    اسمیر و  کو متوگرو    همچنین از آزمون

 .استشد   بودن متغیرها استفاد 

 

 نتایج و بحث

 ای جامعه پژوهشهای جمعیت شناختی و حرفه ویژگی

شد  است از ظر ستنل     شان داد  1گو ه که در جدول همان 

سال بیشترین و قشر جوان کمترین درصد را در هتر دو   قشر میان

-زعفتران همچنینل بیشتتر  . دهند کاران تشکیل میزعفرانگرو  

عتادیل دارای تحصتیال  کمتتر از     کارانزعفراندر گرو   کاران

پس به دییل بای بودن سن اکثتر  تحصیال  دا شگاهی هستند 

کاران و عدم برخورداری از امکا ا  آموزشی بایتد ست ی    زعفران

 .اراتته شتود   کتاران  های یزم به این گرو  زعفتران شود آموزش

کاران عادی به شترکت  شد  از عدم تمایل زیاد زعفران  تایج اراته

کاران  مو ه که زعفران درحا ی. دهد ها را  شان می در این کال 

 . دا ند ها را مفید و یروری می شرکت در این کال 

کشتت   توان بیان کرد ستتح زیتر   شد  می  با توجه به  تایج اراته 

 مو ه  ستبت عتادی ستبب استزایش میتزان      کاران بایی زعفران

 .برداشت آ ان شد  است
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 ای جامعه پژوهشهای جمعیت شناختی و حرفه ویژگی -2جدول 

Table 2- Descriptive statistics of demographic and professional characteristics of research population 
 عامل

Factor 

 نوع زعفران کار
Saffron farmers 

 فراوانی
Frequency 

 درصد

Percent 

 سن

Age 

 

سال 40کمتر از   

Less than 30 years 

 عادی

Normal 
82 27.8 

  مو ه
Elite 

5 6.3 

 

سال 60تا  40بین   

Between 30 to 50 years 

 عادی

Normal 
129 43.7 

  مو ه
Elite 

59 73.7 

 

سال 60بایی   

Over 50 years 

 عادی

Normal 
84 28.5 

  مو ه
Elite 

16 20 

 جنسیت

Sex 

 

 زن
Female 

 عادی

Normal 
20 6.8 

  مو ه
Elite 

3 3.8 

 

 مرد
Men 

 عادی

Normal 
358 87.4 

  مو ه
Elite 

75 93.8 

 

پاسخ یب  

No reply 

 عادی

Normal 
17 5.8 

  مو ه
Elite 

2 2.5 

 ستح تحصیال 

Education Level 

سواد یب  

 Illiterate 

 عادی

Normal 
50 16.9 

  مو ه
Elite 

17 21.3 

 

 ابتدایی
 Primary 

 عادی

Normal 
94 31.9 

  مو ه
Elite 

22 27.4 

 

 سیکل

Cycle 

 عادی

Normal 
41 13.9 

  مو ه
Elite 

12 15 

 دیپل 
Diploma 

 عادی

Normal 
60 21.3 

  مو ه
Eelite 

20 25 

 تحصیال  دا شگاهی
College education 

 عادی

Normal 
48 16.3 

  مو ه
Elite 

9 11.3 

پاسخ یب  

No reply 

 عادی

Normal 
2 0.7 

  مو ه
Elite 

0 0 
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 Table 2  Continued                                                    2جدول  ادامه

  عامل

Factor 

 نوع زعفران کار
Saffron farmers 

 فراوانی

Frequency 

 درصد

Percent 

  شگاهیرشته دا
College degree 

  سنی مهندسی
Technical engineering 

 عادی
 Normal 

9 3.1 

   مو ه
Elite 

3 3.8 

  کشاورزی
Agriculture 

  عادی

Normal 
31 10.5 

   مو ه
Elite 

5 6.25 

های دا شگاهی سایر رشته   
Other disciplines 

  عادی

Normal 
8 25.4 

   مو ه
Elite 

1 1.25 

د رشته دا شگاهیساق  

No discipline 

  عادی

Normal 
178 60.3 

   مو ه
Elite 

58 72.4 

 سابقه کشت محصول

Crop record 

 

سال 6کمتر از   

Less than 5 years 

  عادی

Normal 
100 33.9 

   مو ه
Elite 

12 15 

سال 20تا 6بین   

Between 5 to 10 years 

  عادی

Normal 
98 33.2 

   مو ه
Elite 

52 65 

سال 20بایی   

Over 10 years 

  عادی

Normal 
82 27.8 

   مو ه
Elite 

15 18.7 

 

پاسخ یب   
No reply 

  عادی

Normal 
15 5.1 

   مو ه
Elite 

1 1.3 

 های ترویجی شرکت در کال 

Extension classes 

 

ام شرکت  داشته  

I was not involved 

  عادی

Normal 
72 24.4 

   مو ه
Elite 

4 5 

 

 خیلی ک 

Very low 

 عادی

 Normal 
130 44.1 

   مو ه
Elite 

15 18.8 

 

 زیاد
High 

  عادی

Normal 
64 21.7 

   مو ه
Elite 

46 57.5 

 
 

 خیلی زیاد

Very high 

  عادی

Normal 
29 9.8 

  
   مو ه
Elite 

15 18.8 
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 Table 2  Continued                                                     2جدول  ادامه

  عامل

Factor 

 نوع زعفران کار
Saffron farmers 

 فراوانی

Frequency 

 درصد

Percent 

  وع ما کیت زمین

Land ownership 

 

  ملکی
Property 

  عادی

Normal 
166 56.3 

   مو ه
Elite 

54 67.5 

  مشاع
Common 

  عادی
Normal 

34 11.5 

  مو ه
 Elite 

7 8.8 

  سه  بری
Share in 

  عادی

Normal 
59 20 

   مو ه
Elite 

9 11.3 

 

ای اجار    
Rental 

  عادی

Normal 
  

   مو ه
Elite 

9 11.3 

پاسخ یب   
No reply 

  عادی

Normal 
31 10.5 

   مو ه
Elite 

1 1.3 

 تقریبی زیرکشتستح

Approximate area under cultivation 

 کمتر از یک هکتار
Less than one hectare 

  عادی

Normal 
224 75.9 

   مو ه
Elite 

22 27.5 

هکتار 4تا 2بین   

Between 1 and 3 hectare 

  عادی

Normal 
61 20.7 

   مو ه
Elite 

56 70 

هکتار4بیش از   

more than3 hectare 

  عادی

Normal 
10 3.4 

   مو ه
Elite 

2 2.5 

 
 

 میزان برداشت
Amount of product 

کیلوگرم 6کمتر از   
less than 5 kilogram 

 عادی 

Normal 
241 81.7 

  مو ه
 Elite 

1 1.3 

کیلوگرم 26تا 6بین   

Between 5and 15 kilogram 

  عادی

Normal 
45 15.3 

   مو ه
Elite 

14 17.5 

کیلوگرم 16تا  25بین   

Between 16and 25 kilogram 

  عادی

Normal 
7 2.4 

   ه مو

Elite 
18 22.5 

کیلوگرم 16بیش از   
More than 25 kilogram 

  عادی

Normal 
2 0.7 

   مو ه
Elite 

47 58.7 
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نمونه و عادی استان خراساان   زعفران کارانمقایسه رفتار 

 یابیی اطالعها هقولمجنوبی در تعیین 

ان  مو ته و عتادی استتان    کتار  برای مقایسته رستتار زعفتران   

یابی و با توجه به غیتر  های اوالع ی در ت یین مقو هجنوب خراسان

ی متان   Uل از آزمون (3جدول )  رمال بودن متغیر تحت بررسی

شترن زیتر   های آزمون بته  بنابراین سرض .شود ویتنیل استفاد  می

 :است

0H :کاران  مو ه و عادی استتان خراستان    بین رستار زعفران

 .یابی تفاو  وجود  دارد های اوالع در ت یین مقو هجنوبی 

1H :کاران  مو ه و عادی استتان خراستان    بین رستار زعفران

 .یابی تفاو  وجود دارد های اوالع جنوبی در ت یین مقو ه

 

 یابی های اطالع کاران نمونه و عادی در تعیین مقوله های توصیفی رفتار زعفرانآماره -3جدول 

Table 3- Descriptive statistics of elite and normal saffron farmers’ behavior in determining information  
searching components 

 یابیهای اطالع مقوله

Information searching components 

 کاران زعفران

Saffron farmers 

 های توصیفی یافته
Descriptive statistics 

 میانگین

Mean 

 معیار افانحر

SD 

 رتبه میانگین

Mean rank 

 

زعفران بنه  
Saffron corm 

 عادی
Normal 

3.58 0.44 191.74 

  مو ه
Elite 

3.57 0.42 174.19 

 

 ها و کودها کش آست

Pesticides and fertilizers 

 عادی
Normal 

3.56 0.43 190.6 

  مو ه
Elite 

3.55 0.4 178.41 

 ادوا  کشاورزی
Agriculture machinery 

 عادی
Normal 

3.11 0.53 186.45 

  مو ه
Elite 

3.12 0.4 193.71 

 اوالعا  مرتبط
 با بازار

Market-related information 

 عادی
Normal 

3.49 0.42 192.42 

  مو ه
Elite 

3.4 0.39 171.71 

 کشت ارایی قابل
Cultivatable lands 

 

 عادی
Normal 

3.5 0.39 192.46 

  مو ه
Elite 

3.42 0.38 171.53 

 

 کارگر مزرعه
Farm 

 عادی
Normal 

3.54 0.65 190.82 

  مو ه
Elite 

3.53 0.64 177.59 

دو تیهای  هادهای حمایت  

 
State institution supports 

 عادی
Normal 

3.21 0.52 190.01 

  مو ه
Elite 

3.17 0.47 180.6 

 

 نیا گیت مبتا  ) زعفتران ی پیاز ها نهیزمعادی و  مو ه به ترتیب در کتاران   هر دو گرو  از زعفتران  است آنبیا گر  4 جدول جی تا
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( 66/4 و 65/4 نیا گیت مبا ) هاو کود ها کش آست ل(67/4 و 63/4

 یازمنتد اوالعتا     ل(64/4 و 63/4 نیا گیت مبتا  ) مزرعهو کارگر 

بتا  )و اوالعا  مربوط در زمینه ادوا  کشاورزی  هستندبیشتری 

 .کمتری برخوردار است تیاهم ازان برای آ ( 22/4میا گین 

 

 آزمون کولموگروف اسمیرنف متغیرهای تحقیق -4جدول 

Table 4- Kolmogorov-Smirnov variables test   
 متغیرها

Variables 

 Zآماره 

Z Statistics 

 داری سطح معنی

Level of sig. 

 نتیجه
Result 

 یابیهای اوالعمقو ه
Information seeking components 

2.019 0.001 
 غیر رمال

Non-normal 
 

 یابی ی اطالعها مقولهکاران نمونه و عادی در تعیین  ی مان ویتنی برای مقایسه رفتار زعفران Uآزمون  -5جدول 

Table 5- Mann-Whitney U test for comparing elite and normal saffron farmers’ behavior in determining information 

searching components 

یابی اطالع یها مقوله  
Information searching components 

 مان ویتنی ی uآماره 

Mann-Whitney U 

 Z آماره

Z Statistics 

 داری سطح معنی

Level of 

sig. 
زعفران بنه  

Saffron corm 
10695.5 -1.288 0.198 

ها و کودها کش آست  
Pesticides and fertilizers 

11032.5 -0.896 0.37 

 ادوا  کشاورزی
Agriculture machinery 

11343.5 

 -0.567 0.57 

 اوالعا  مرتبط با بازار
Market-related information 

10497 
 

-1.52 0.128 

 کشت ارایی قابل
Cultivatable lands 

 

10485.5 -1.541 0.123 

 کارگر مزرعه
Farm 

10967.5 
 -0.979 0.328 

و تیدهای  هادهای حمایت  
State institution supports 

11208 
 -0.693 0.488 

 

داری  دهتدل ستتح م نتی    متی  شتان  6 جتدول وور که همان

ی هتا  مقو ته کاران  مو ه و عادی در ت یتین   مقایسه رستار زعفران

رو سترض صتفر را    ایتن  بیشتر هستل از 06/0یابیل از عدد  اوالع

و ته و عتادی استتان    کاران  م ی نی بین رستار زعفران ؛پذیری  می

دار وجتود   یابی تفتاو  م نتی  های اوالعخراسان جنوبی در مقو ه

کتاران  عدم اختال  م نادار بتین دو گترو  زعفتران    درواق  . دارد

این واق یت است که هتر دو گترو  از    دهند   شانعادی و  مو ه 

های ای برخوردار هستند و اهمیت مقو ه یازهای اوالعاتی مشابه

 .ی برای هر دو گرو  یکسان استیاباوالع

 

کاران نمونه و عادی استان  یابی زعفران مقایسه منابع اطالع

 خراسان جنوبی

کاران  مو ه و عادی و  یابی زعفران برای مقایسه مناب  اوالع

ی  Uبا توجه به غیر رمال بودن متغیر تحت بررستیل از آزمتون   

زمون به شترن  های آ بنابراین سرض. شود مان ویتنیل استفاد  می

 :زیر است

0H :کتاران  مو ته و عتادی     یتابی زعفتران  بین مناب  اوالع

 .استان خراسان جنوبی تفاو  وجود  دارد

1H :کتاران  مو ته و عتادی     یتابی زعفتران  بین مناب  اوالع

 .استان خراسان جنوبی تفاو  وجود دارد
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 ادیکاران نمونه و ع یابی زعفران توصیفی منابع اطالع آماره -6جدول 

Table 6- Descriptive statistics of information searching sources of elite and normal saffron farmers 

 عامل

Factor 

 های توصیفی یافته
Descriptive statistics 

 میانگین

Mean 

 انحراف معیار

SD 

 میانگین رتبه

Mean rank 
 جوار کاران ه  زعفران

Neighboring 

saffron farmers 

2.651 0.567 176.08 

2.671 0.502 175.68 

 ...(کودل س  و )سروشندگان  هاد  
Input sellers (fertilizer, pesticides,…) 

2.252 0.564 148.14 
2.286 0.551 19.152 

 مسئوین محلی
Local authorities 

1.593 0.845 132.47 
1.712 0.892 141.70 

 کارشناسان کشاورزی
Agriculture experts 

2.413 0.684 162.26 

2.535 0.629 177.32 

 کشاورزان  مو ه
Elite farmers 

2.080 0.718 89.22 

2.098 0.735 90.43 

 بازدید از مزارع  مو ه
Visit of elite farms 

2.123 0.719 90.13 
2.205 0.734 95.80 

  شریا  ترویجی
Extension publications 

2.126 0.663 99.36 

2.195 0.676 104.94 

 

 Instruction along with input(fertilizer, pesticide etc.) ...(کودل س  و )های همرا  با  هاد   دستورا  مل

2.554 0.594 122.20 

2.531 0.581 118.73 

 ترویجی های آموزشی کال 
Educational. promotion classes 

2.014 0.956 139.95 

2.017 0.946 140.20 

 استفاد  از کارشناسان مروج
Employing extension experts 

2.276 0.600 141.96 

2.393 0.585 156.36 

 
 مراج ه به کارشناسان مراکز

Visiting of center experts 

2.200 0.598 166.28 

2.301 0.617 181.19 

 بروشورها
Brochures 

1.485 0.696 79.91 

1.667 0.777 90.24 

 های رادیویی بر امه
Radio programs 

1.760 0.840 124.79 

1.877 0.847 134.59 

 های تلویزیو ی بر امه
TV programs 

1.655 0.752 162.72 

1.743 0.777 172.86 

 اینتر ت
Internet 

1.606 0.684 86.12 

1.750 0.803 93.63 

 تجار  قبلی
Previous experience 

2.673 0.610 169.14 

2.662 0.631 168.49 

 خریداران عمد 
Whole buyers 

2.019 0.515 134 

2.018 0.561 133.98 

 تما  با اسراد متل 
Contact with informants 

2.608 0.642 161.65 

2.647 0.567 163.30 

 ها سایر رسا ه
Other media 

1.776 0.644 67.35 

1.879 0.740 93.47 

 اعاای خا واد 
Family members 

2.606 0.656 176.54 

2.649 0.507 180.95 
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 یابی های اطالعکاران نمونه و عادی در تعیین مقوله یابی زعفران ی مان ویتنی برای مقایسه منابع اطالع Uآزمون  -7جدول 

Table 7- Mann-Whitney U test for comparing information-searching sources of elite and normal saffron farmers 
 عامل

Factor 
 مان ویتنی ی uآماره 

 Mann-Whitney U 
 Zآماره 

 Z Statistics 

 داری سطح معنی
 Level of sig. 

  جوار کاران ه  زعفران
Neighboring saffron farmers   

10123.5 -0.038 0.970 

  ...(کودل س  و )سروشندگان  هاد  
Input sellers (fertilizer, pesticides,…) 

7170 -0.389 
0.697 
 

 مسئوین محلی
 Local authorities 

5740.5 -0.942 
0.346 
 

  کارشناسان کشاورزی
Agricultural experts 

8355.5 -1.321 
0.186 
 

  کشاورزان  مو ه
Elite farmers 

2770.7 -0.142 
0.887 
 

  بازدید از مزارع  مو ه
Visit of elite farms  

2847 -0.672 0.502 

   شریا  ترویجی
Extension publications 

3077.5 -0.611 
0.541 
 

 ...(کودل س  و )های همرا  با  هاد   دستورا  مل

Instruction along with input(fertilizer, pesticide etc.) 
10398.5 -0.402 

0.981 
 

  ترویجی های آموزشی کال 
Educational. promotion classes 

6367.5 -0.023 
0.981 
 

  استفاد  از کارشناسان مروج
Employing extension experts 

6261 -1.355 
0.175 
 

  مراج ه به کارشناسان مراکز
Visiting of center experts 

6 -1.321 
0.186 
 

 بروشورها
Brochures 

1873 -1.292 
0.196 
 

 های رادیویی بر امه
Radio programs 

5153.5 -0.963 
0.336 
 

 های تلویزیو ی بر امه
 TV programs 

8853 -0.884 
0.377 
 

 اینتر ت
 Internet 

2076 -0.893 
0.401 
 

 تجار  قبلی
 Previous experience 

4593 -0.360 0.719 

 خریداران عمد 
 Whole buyers 

9406.5 -0.066 0.947 

 تما  با اسراد متل 
 Contact with informants 

5829 -0.003 0.998 

 ها ایر رسا هس
 Other media 

2195.5 -0.689 0.491 

 اعاای خا واد 
 Family members 

8581.5 -0.160 
0.873 
 

 

 یقبلت ل تجار  دهد یم شان 5ی جدول ها استهکه ی وور همان

ل (56/1 نیا گیت مبتا  ) جتوار  هت  کاران  ل زعفران(57/1 نیا گیمبا )

اعاتای ختا واد     سایر و( 50/1 نیا گیمبا )تما  با اسراد متل  

ترتیتب چهتار او تویتی بود تد کته بیشتتر        به( 50/1 نیا گیمبا )

مراج ته   کته  یدرحا . کرد د یمکاران عادی به آن مراج ه  زعفران

بتا  ) جتوار  هت  کتاران   ل زعفران(53/1 نیا گیمبا ) یقبلبه تجار  
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( 53/1 نیا گیتتمبتتا ) متلتت و تمتتا  بتتا استتراد ( 57/1 نیا گیتتم

یابی  منب  اوالع عنوان بهکاران  مو ه  ه زعفرانیی بود کها تیاو و

ل هتا  رستا ه  ریستا بروشتورهال   که یدرحا . کرد د یمبه آن مراج ه 

ی رادیتویی و  هتا  بر امته ی تلویزیو یل ها بر امه شریا  ترویجیل 

اینتر ت به  سبت کمتر برای دریاست اوالعا  به آ تان مراج ته   

 .کرد د یم

 یابی اوالعداری مقایسه  م نیستح  7 تایج جدول  به باتوجه

رو  این بیشتر هستل از 06/0کاران  مو ه و عادیل از عدد  زعفران

یتتابی  اوتتالعی نتتی بتتین منتتاب    ؛پتتذیری  ستترض صتتفر را متتی

دار  جنوبی تفاو  م نیکاران  مو ه و عادی استان خراسان زعفران

وتتور کته مشتتخص استتتل   همتان  گتترید  انیتتب بته . وجتود  تتدارد 

رستمی و   ان  مو ه و عادی اکثراً مناب  اوالعاتی غیتر کار زعفران

رو منتتاب   ا تتدل ازایتتنشتتفاهی را بتتر منتتاب  رستتمی تتترجیح داد  

کاران  مو ه و عادی تفاو  م نتاداری   یابی در میان زعفران اوالع

 . داشته است

 

یااابی  کننااده رفتااار اطااالع   مقایسااه معیارهااای هاادایت  

 سان جنوبی کاران نمونه و عادی استان خرا زعفران

یتابی   کننتد  رستتار اوتالع    برای مقایسته م یارهتای هتدایت   

کاران  مو ه و عادی و با توجه به غیر  رمال بودن متغیتر   زعفران

 .شود ی مان ویتنیل استفاد  می Uتحت بررسیل از آزمون 

0H : یتتابی کننتتد  رستتتار اوتتالع  بتتین م یارهتتای هتتدایت

جنوبی تفتاو  وجتود   کاران  مو ه و عادی استان خراسان  زعفران

 . دارد

1H : یتتابی کننتتد  رستتتار اوتتالع  بتتین م یارهتتای هتتدایت

کاران  مو ه و عادی استان خراسان جنوبی تفتاو  وجتود    زعفران

 .دارد

مشتتخص استتتل در گتترو    3کتته در جتتدول  وتتور همتتان

ل (6از  3با میا گین )کاران عادی اوالعا  به زبان محلی  زعفران

اراتته اوالعتا     و( 7/4بتا میتا گین   )روزمتر    باکارمرتبط بودن 

با ) کشاورزانی موس  از سوی سایر ریکارگ بهتوسط اسراد بومی و 

کاران  مو ه اوالعا  به زبتان   و در گرو  زعفران( 63/4میا گین 

ل (03/4بتا میتا گین   ) نیا گیمبودن با  سه  قابلمحلی و وایح و 

تتازگی و   ل(73/4بتا میتا گین   )اراته اوالعا  توسط اسراد بتومی  

( 31/4با میا گین ) بودن نهیهز ک و ( 33/4با میا گین ) یروزآمد

ترین م یارهایی بود د که در استفاد  از آن منبت  اوالعتاتی    مه 

 .داشته است ریتأثکاران دو گرو   توسط زعفران

داری  ل ستح م نیشود یممالحظه  0وور که در جدول  همان

کتاران   یتابی زعفتران   اوتالع کنند  رستار  مقایسه م یارهای هدایت

رو سرض صفر را  بیشتر هستل ازاین 06/0 مو ه و عادیل از عدد 

یتابی   کننتد  رستتار اوتالع    ی نی بین م یارهای هدایت ؛پذیری  می

 .  دار وجود  دارد کاران  مو ه و عادی تفاو  م نی زعفران

 

کااران نموناه و عاادی در فرآیناد      مقایسه مشکالت زعفاران 

 یابی  اطالع

کتاران  مو ته و عتادی در     برای مقایسته مشتکال  زعفتران   

یابی و با توجه به غیتر  رمتال بتودن متغیتر تحتت       سرآیند اوالع

بنتابراین  . شتود  ی مان ویتنیل استتفاد  متی   Uبررسیل از آزمون 

 :های آزمون به شرن زیر است سرض

0H :کاران  مو ه و عتادی در سرآینتد    بین مشکال  زعفران

 .  وجود  داردیابی تفاو اوالع

1H :کاران  مو ه و عتادی در سرآینتد    بین مشکال  زعفران

 .یابی تفاو  وجود دارد اوالع

در هر دو گرو  عتدم   که است آن ا گریب 20ی جدول ها استهی

توجه کارشناسان به  یاز کشاورزان و کاسی  بودن کارشنا  سنی 

  شتد  انیت بیتابی   ترین مشکالتی بود د که در سرآیند اوتالع  مه 

کتاران عتادیل  امناستب بتودن زمتان       زعفتران  که یدرحا . است

کاران  مو هل اوالعتا    و زعفران( 6از  46/4 با میا گین) خدما 

بتا میتا گین   )ل  ...( کودل س  و)ها  هاد در مورد  شد  اراته امناسب 
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 .مشکل ذکر کرد د عنوان بهرا  یز ( 46/4

 

 

 

 کاران نمونه و عادی یابی زعفران اطالع کننده رفتار ایتهای توصیفی معیارهای هدآماره -8جدول 

Table 8- Descriptive statistics for leading criteria of elite and normal saffron farmers’ information searching behavior 

 عامل

Factor 

 کاران زعفران

Saffron farmers 

 های توصیفی یافته

Descriptive statistics 

 میانگین

Mean 
 انحراف معیار

SD 
 میانگین رتبه

Mean rank 

 Information in local language اوالعا  به زبان محلی

دیعا  
Normal 

4 0.5 190.45 

  مو ه
Elite 

3.98 0.55 178.97 

 اراته اوالعا  توسط اسراد بومی
Presenting information by local people 

 عادی
Normal 

3.58 0.51 185.12 

  مو ه
Elite 

3.78 0.63 186.88 

 Relevant daily works مرتبط بودن باکارهای روزمر 

 عادی

Normal 
3.7 0.58 190.2 

  مو ه
Elite 

3.6 0.68 179.9 

کشاورزان کارگیری موس  از سوی سایر به  

Successful utilizing of other farmers 

 عادی
Normal 

3.58 0.93 190.21 

  مو ه
Elite 

3.6 0.81 189.87 

 دسترسی به اوالعا  در زمان مناسب
Access to information in proper time 

 عادی
Normal 

3.41 

 0.79 190.28 

  مو ه
Elite 

3.65 0.75 179.85 

کارگیری قابلیت به  

 اوالعا 
Information utilization capacity 

 عادی
Normal 

3.41 0.94 190.24 

  مو ه
Elite 

3.52 0.76 179.74 

  ظر تاتید اسراد صاحب

Confirmed by specialists 

 عادی
Normal 

3.29 0.85 189.64 

  مو ه
Elite 

3.61 0.72 181.96 

 اوالعاتی م تبر مناب  از شد  اراته
Presented by 

Other reliable information sources 
 

 عادی
Normal 

3.47 0.72 190.31 

  مو ه
Elite 

3.56 0.77 179.49 

 

سه  بودن متا ب وایح و قابل  Clear and intelligible materials 

 عادی
Normal 

3.52 0.99 189.93 

  مو ه
Elite 

3.98 0.93 180.89 

 

 

 تازگی و روزآمدی
New and up to date 

 عادی
Normal 

3.41 0.94 190.94 

  مو ه
Elite 

3.88 0.98 177.16 

هزینه بودن ک   

Low cost 

ادیع  
Normal 

3.52 1.17 191.02 

  مو ه
Elite 

3.82 1.26 176.91 
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 کاران نمونه و عادی یابی زعفران کننده رفتار اطالع ی مان ویتنی برای مقایسه معیارهای هدایت Uآزمون  -9جدول 

Table 9- Mann-Whitney U test for leading criteria of elite and normal saffron farmers’ information searching behavior 
 عامل

Factor 

 مان ویتنی ی uآماره

Mann-Whitney U 

  Z آماره

Z Statistics 

 داری سطح معنی
 Level of sig. 

 اوالعا  به زبان محلی
 Information in local language 

11077.5 -1.009 0.313 

  اراته اوالعا  توسط اسراد بومی
Presenting information by local people 

11489.5 -0.15 0.881 

 مرتبط بودن باکارهای روزمر 
 Relevant daily works 

11152 -0.857 0.391 

کشاورزان کارگیری موس  از سوی سایر به   
Successful utilizing of other farmers 

11149.5 -0.827 0.408 

 دسترسی به اوالعا  در زمان مناسب
Access to information in proper time 

11231 -0.699 0.484 

کارگیری اوالعا  قابلیت به  
 Information utilization capacity 

10933 -1.061 0.289 

  ظر اسراد صاحب دییتأ
Confirmed by specialists 

11126.5 -0.889 0.347 

 اوالعاتی م تبر مناب  از شد  اراته
 Presented by other reliable information sources 

11139.5 -0.835 0.404 

 

سه  بودن متا ب وایح و قابل  
Clear and intelligible materials 

11316.5 -0.679 0.497 

 تازگی و روزآمدی
 New and up to date 

 

11119.5 
 

-0.893 
 

0.372 
 

هزینه بودن ک   
 Low cost 

10913 -1.102 0.271 

 

قایسته مشتکال    داری م ستتح م نتی   22جتدول   اسا  بر

 06/0یتابیل از عتدد    کاران  مو ه و عادی در سرآیند اوالع زعفران

ی نتی بتین    ؛پتذیری   رو سترض صتفر را متی    بیشتر هستل ازایتن 

یتابی   کاران  مو ته و عتادی در سرآینتد اوتالع     مشکال  زعفران

 .دار وجود  دارد تفاو  م نی

و  نموناه  کااران  زعفاران ی ابی اطالعتعیین رابطه بین رفتار 

 عادی استان خراسان جنوبی و میزان عملکردشان 

با توجه به توزی  غیر  رمال و مقیا  ترتیبی متغیرهای رستار 

و میزان عملکردل بترای ت یتین همبستتگی از آزمتون      یابی اوالع

 .همبستگی اسپیرمن استفاد  شد

 :   یریب همبستگی واق ی اسپیرمن بین دو متغیتر رستتار

 .لکردل در جام ه آماری مورد بحثیابی و میزان عم اوالع

 :شرن زیر استهای آزمون به بنابراین سرض 

0H :یابی و میزان عملکرد رابته م نتاداری   بین رستار اوالع

 .وجود  دارد

1H :یابی و میزان عملکرد رابته م نتاداری   بین رستار اوالع

 .وجود دارد

شتتودل یتتریب  متتی شتاهد  م 21وتتور کتته در جتتدول  همتان 

 -03/0ل م تادل  یابی رستار اوالعو  عملکرد زانیم همبستگی بین

شد  استل بنابراین وجود رابتهل تاتید  244/0داری  و ستح م نی

گو ه استنباط کرد که  وع رستار توان اینمی گرید انیب به. شود  می

تأثیر م نتاداری   ها آنکاران در عملکرد زراعی یابی زعفراناوالع

 . داشته است
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 یابی کاران نمونه و عادی در فرآیند اطالع های توصیفی مشکالت زعفران مارهآ -11جدول 

Table 10- Descriptive statistics for elite and normal saffron farmers’ problems in the process of information searching 

 عامل

Factor 

 کاران زعفران

Saffron farmers 

 های توصیفی یافته

Descriptive statistics 

  میانگین
Mean 

  انحراف معیار

SD 

 میانگین رتبه
 Mean 
 Rank 

 کاسی  بودن کارشناسان سنی

 Insufficient number of experts 

  عادی

Normal 
3.41 0.71 187.67 

   مو ه
Elite 

3.42 0.72 184.56 

  عدم توجه کارشناسان به  یاز کشاورزان

Lack of attention to the needs of the farmers 

  عادی

Normal 
3.47 0.87 186.05 

  مو ه
 Elite 

3.52 0.63 190.34 

  جم ی عدم دسترسی به وسایل ارتباط

Lack of access to mass media 

  عادی

Normal 
2.88 1.22 185.55 

   مو ه
Elite 

 

2.41 1.25 192.32 

  ها اوالعا   امناسب  هاد 

Inappropriate information of inputs 

 عادی

 Normal 
3.17 0.81 186.79 

   مو ه
Elite 

 

3.35 0.79 187.78 

  ها کاربردی  بودن آموزش

Inapplicable education 

 

  عادی

Normal 
3.05 0.83 188.05 

   مو ه
Elite 

2.88 0.85 183.14 

 های دسترسی به   امناسب بودن را 

 کارشناسان

Inappropriate ways of access to experts 

 عادی

 Normal 
2.76 0.97 183.44 

   مو ه
Elite 

2.22 1.21 200.04 

  عدم پاسخگویی کارشناسان

Unresponsive experts 

  عادی

Normal 
3.11 0.6 188.14 

   مو ه
Elite 

3.02 0.71 182.81 

  های آموزش  امناسب کال 

Inappropriate education classes 

 عادی

 Normal 
2.94 0.74 186.4 

  مو ه
 Elite 

3.18 0.91 189.2 

   امناسب بودن زمان خدما 

Inappropriate time of service 

  عادی

Normal 
3.35 0.71 185.89 

   مو ه
Elite 

3.13 0.86 191.05 

 بروشور توییحا  پیچید 

Complexity of brochures 

 عادی
 Normal 

2.76 1.03 184.69 

  مو ه
 Elite 

2.38 0.11 195.47 

 عدم تمایل به همکاری 

Unwillingness to cooperation 

 عادی
 Normal 

2.47 1.17 189.19 

   مو ه
Elite 

2.37 1.07 189.96 

 عدم توجه مسئوین محلی

Lack of attention of local authorities 

 عادی
 Normal 

2.7 1.26 184.89 

   مو ه
Elite 

2.16 1.21 194.74 
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 یابی کاران نمونه و عادی در فرآیند اطالع ویتنی مقایسه مشکالت زعفرانی مان Uآزمون  -11جدول 

Table 11-  Mann-Whitney U test for comparing elite and normal saffron farmers’ problems in the process of information 

searching 
 عامل

Factor  

 ی مان ویتنیuآماره 
Mann-Whitney U 

 zآماره 

Z statistics  

 یدار یمعنسطح 
Significance level  

 کاسی  بودن کارشناسان سنی

Insufficient number of experts 
11524.5 -0.253 0.8 

 عدم توجه کارشناسان به  یاز کشاورزان

Lack of attention to the needs of farmers 
11453 -0.351 0.726 

 جم ی ایل ارتباطعدم دسترسی به وس

Lack of access to mass media 
11294.5 -0.517 0.605 

 ها اوالعا   امناسب  هاد 

Inappropriate information of inputs (fertilizers, pesticides.,,) 
11658 -0.079 0.937 

 ها کاربردی  بودن آموزش

Inapplicable education 
  امناسب بودن زمان خدما 

11411 -0.383 0.702 

Inappropriate time of Services 11396 -0.406 0.685 
 بروشورتوییحا  پیچید  

Complexity of 

 brochures explanation 
11042.5 -0.824 0.41 

 عدم تمایل به همکاری

Lack of saffron farmers’ willingness to cooperate 
11483 -0.289 0.773 

 رسی به کارشناسانهای دست  امناسب بودن را 

Inappropriate ways of access to information 
10677 -1.318 0.187 

 عدم پاسخگویی کارشناسان

Unresponsive experts 
11385 -0.432 0.666 

 های آموزش  امناسب کال 

Inappropriate educational classes 
11544 -0.218 0.827 

 عدم توجه مسئوین محلی

Lack of attention of local authorities to the needs of farmers 
11100.5 -0.772 0.44 

 

 عملکرد زانییابی و م رفتار اطالعآزمون همبستگی اسپیرمن بررسی رابطه میان  -12 جدول
Table 12- Spearman correlation test for investigating relationship between information searching behavior and amount of 

performance 

 عامل

Factor 

 Saffron کارزعفران

farmers 

 ی توصیفیها افتهی

Descriptive 

statistics 

 Spearman ضریب اسپیرمن

coefficient 

سطح 

 یدار یمعن
Level of sig. 

 

 

 میانگین

Mean 

انحراف 

 معیار

SD 

  

کاران زعفران رستار  

یابی اوالع سرآیند در  

Saffron farmers’ behavior in 

information seeking process 

 

 عادی

Normal 
3.48 0.34 

-0.08 0.133 

  مو ه
Elite 

3.42 0.32 

 میا گین عملکرد
در هکتار کارانزعفران  

Mean performance of saffron farmers 

per hectare 

 عادی

Normal 
3.9 2.33 

  مو ه
Elite 

15.71 5.43 
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دهتتد بیشتتتر   متتی شتتان 6و  3صتتل از جتتدول   تتتایج حا

های مربوط به پیاز زعفرانل کارگر مزرعته   کاران در زمینه زعفران

هال  یازمنتد اوالعتا  بیشتتری هستتند و اوالعتا       کش و آست

آی  کشتاورزی از اهمیتت کمتتری     مربوط بته ادوا  و ماشتین  

کاران  مو ه اراته خدما  حمایتی  برخورداراست؛ همچنین زعفران

هتای تحقیقتا     یاستته . ا د  یاز دا سته  هادهای دو تی را  یز مورد

 Myrgohari & Movahed) محمتتدی میرگتتوهری و موحتتد

Mohammadi,  2007 )و هتترز هتتای علتتفکنتتترل داد  شتتان 

استت  کاران  یازهای آموزشی گندم ترین جزو مه بذر  یدعفو ی

ی منتاب   ارزیتاب . که با  تایج این پهوهش تا حدودی متابقت دارد

یابی مورداستتفاد  کشتاورزان عتاملی مهت  در شتناخت و       اوالع

هتای   وبت  یاستته  . رود ها به شمار متی  یابی آن تبیین رستار اوالع

تجتار   یابی متورد بررستیل    منب  اوالع 10از بین  7و  5 جدول

ل تما  با اسراد متل  و سایر اعاتای  جوار ه  کاران زعفرانقبلیل 

کتاران   او ویتی بود تد کته بیشتتر زعفتران     ترتیب چهارخا واد  به

مراج تته بتته تجتتار  قبلتتیل . کرد تتد یمتتعتتادی بتته آن مراج تته 

کاران همجوارل تمتا  بتا استراد متلت  و ستایر اعاتای        زعفران

یی بود ها تیاو وخا واد ل کارشناسان مراکز خدما  کشاورزی  یز 

 ته  یابی بته آن مراج  منب  اوالع عنوان بهکاران  مو ه  که زعفران

ل  شریا  ترویجتیل  ها رسا ه ریسابروشورهال  که یدرحا . کرد د یم

ی رادیویی و اینتر تت بته  ستبت    ها بر امهی تلویزیو یل ها بر امه

 تتایج  . کرد تد  یمت کمتر برای دریاست به اوالعا  به آن مراج ه 

داد کته کشتاورزان    شان (Verma et al., 2012)ورما و همکاران 

والعا  به اعاتای ختا واد ل کارشناستانل    بیشتر برای دریاست ا

هتایی   کنند و کمتر از رستا ه  همسایگان و کارشناسان مراج ه می

جویند که تا حدودی بتا   چون رادیول تلویزیون و اینتر ت بهر  می

 متا  ته ریتوا فر و همکتاران    .های پهوهش متابقتت دارد  یاسته

(Rezvanfar et al., 2002)  والعتا   داد که مناب  کستب ا  شان

هتای   برای ز ان کشاورز موردمتا  ه بیشتر شامل مناب  و رستا ه 

محلی  ظیر دوستتانل همستایگان و م لمتان روستتایی استت و      

هتای  های  وین ارتباوی  ظیر رادیتول تلویزیتون و رستا ه   سناوری

ای در تأمین اوالعتا   مو ته موردمتا  ته     وشتاری  قش عمد 

 . دار د

کتاران عتادی    در گرو  زعفتران  0و  3های جدول  وب  یاسته

روزمتر  و اراتته    باکاراراته اوالعا  به زبان محلیل مرتبط بودن 

ی موست  از ستوی ستایر    ریکارگ بهاوالعا  توسط اسراد بومی و 

کاران  مو ه اوالعا  به زبان محلی  کشاورزان و در گرو  زعفران

 بتودن  نته یهز کت  بودنل تازگی و روزآمدی و  سه  قابلو وایح و 

ترین م یارهایی بود د که در استفاد  از آن منبت  اوالعتاتی    مه 

 .داشته است ریتأثدو گرو   کاران زعفرانتوسط 

داد در هردو گرو  عتدم   شان 22و  20  تایج حاصل از جدول

توجه کارشناسان به  یاز کشاورزانل کاسی  بودن کارشنا  سنی و 

تترین   مهت   ازجملهترویجی -های آموزشی امناسب بودن کال 

. مواجته هستتند   آن بتا یابی  مشکالتی بود د که در سرآیند اوالع

کاران عادی  امناسب بتودن زمتان ختدما  و     زعفران که یدرحا 

هتا   هاد در مورد  شد  اراتهکاران  مو ه اوالعا   امناسب  زعفران

 و دال بر تارد . مشکل ذکر کرد تد  عنوان بهرا  یز   ...(کودل س  و )

(Bernard & Dulle, 2014)     را ت داد  اکتاسی کارشناستان تترویج

 یکی از مشکال  اساسی کشاورزان عنتوان کرد تد؛ و همچنتین   

 ,Saleh & Lasisi) و صتا ح و یسیستی   ( Kumar, 2014)کومار 

سوادیل در دستر   بودن کتابخا ه  داد د که سقرل بی شان (2011

ورزان و خشو ت در رستار کارشناسانل از مشتکال  اساستی کشتا   

رسد با توجه به اینکه شناخت  یازهای  ظر میبه. رو د شمار میبه

های ترویجتی و   ها در بر امه کشاورزان از یروریا  مشارکت آن

ای  رابتته  21 هتای جتدول   متاب  یاسته. آموزش کشاورزی است

کاران و میزان عملکردشتان وجتود    یابی زعفران میان رستار اوالع

کرد رستار جستجوی اوالعتا  کته بته     توان بیان پس می.  دارد

رسا د  قشتی در   کاران در دسترسی به اوالعا  یاری می زعفران
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 . میزان برداشت این محصول  داشته است

 

 گیری نتیجه

هتتای  کتتدام از مقو تته داد هتتیچوتتور کتته  تتتایج  شتتان همتتان

کنند  و مشتکال    یابیل مناب  اوالعاتیل م یارهای هدایت اوالع

سقتط  . کاران تفاو  چندا ی بتاه  دیگتر  دار تد    ندو گرو  زعفرا

کاران  مو ه و سابقه کشت بیشتتر   ستح زیر کشت بیشتر زعفران

این محصول توسط آ ان احتمایً بر میتزان عملکترد آ تان تتأثیر     

با این حالل با توجه بته  تتایج پتهوهش پیشتنهادهایی     . گذارد می

هتای مربتوط    نیابی کشاورزان به ستازما  برای بهبود رستار اوالع

 :گردد اراته می

هتتای پتتهوهش مبنتتی بتتر عتتدم توجتته  بتتر استتا  یاستتته -

عنتتوان  کتتاران بتته کارشناستتان بتته  یازهتتای اوالعتتاتی زعفتتران

تتترین مشتتکلل آمتتوزش کشتتاورزان از وریتت  برگتتزاری   اصتتلی

های آموزشی سنی و ترویجی مبتنی بتر  یازهتای اوالعتاتی     دور 

هتا موجتب    زاری ایتن دور  برگت . شتود  کاران پیشنهاد می زعفران

هتای مناستب    اسزایش ستح دا ش و آگاهی کشتاورزان از شتیو   

تو ید و در تیجه باعث اسزایش کارایی سنیل تخصصی و اقتصادی 

 .کشاورزان خواهد شد

های پهوهش مبنی بر گترایش کشتاورزان   با توجه به یاسته -

 مو ه و عادی به مناب  غیررسمی و شفاهی اوالعتا  و اهمیتت   

اب  رسمی به اراته اوالعا  م تبرتر  سبت به مناب  غیررسمیل من

شود سازمان ترویج کشاورزی ا تشار مستمر اوالعا  پیشنهاد می

هتای رستمی   در راستای  یازهتای اوالعتاتی را در قا تب رستا ه    

هتای ترویجتی جهتت    همچون  شتریا ل بروشتورها و خبر امته   

ریزی جدی داشته هکاران بر اماسزایش و غنای اوالعاتی رعفران

های  وین همچون خدما  تلفن همچنین استفاد  از رسا ه. باشند

صور  رسمی در قا ب پیامتک یتا    همرا  جهت اراته اوالعا  به

های اجتماعی که امروز  مورداستفاد  اکثتر  ایجاد کا ال در شبکه

 .شوداسراد هستل اقدام مؤثری در این راستا قلمداد می

کتار  داد هر دو گترو  زعفتران  حقی   شانازآ جاکه  تایج ت -

تری همچتون اوالعتا  بته      مو ه و عادی از م یارهای ستحی

بتودن منتاب     هزینته  زبان محلیل اراته توسط استراد بتومی و کت    

کننتد و ب اتاً   اوالعاتی در ارزیابی اوالعا  حاصله استفاد  متی 

ممکن است تجار  و اوالعا  منتقل شد  از اعتبار علمی کاسی 

شتود  ها برخوردار  باشدل پیشنهاد متی  های زراعی آنرای س ا یتب

کارشناسان ترویج کشاورزی این  قیصه را متد ظر قترار داد ل در   

پذیر کردن هر چه مؤثرتر اوالعا  کاربردی علمی برای  دستر 

هتای یزم بترای   کشاورزان تدابیر یزم را اتخاذ کنند و از مشوق

هتای آموزشتی و   ت در دور کتاران بترای شترک   ترغیب زعفتران 

 .استفاد  از مناب  رسمی م تبر استفاد  کنند

تترین  عنوان یکتی از اصتلی   ازآ جاکه کارشناسان ترویج به -

شتو د و  منب  جهت اراته اوالعا  مورد یاز کشاورزان شناخته می

گر آن بود که ت داد  اکاسی این کارشناسان های تحقی  بیانیاسته

کاران در دسترسی به اوالعتا   ی زعفراندر زمر  مشکال  اصل

شود سازمان جهتاد کشتاورزی خراستان    قرار داشتل پیشنهاد می

. جنوبی جذ  کارشناسان بیشتر را در دستور کار خود قترار دهتد  

توا تد در قا تب   این کار جدای از استخدام رستمی و پیمتا ی متی   

صور  ورن سربازی و امریته   ا تحصیالن کشاورزی بهجذ  سارغ

 .گیرد تا  یازمند اختصاص بودجه کالن ه   باشدر صو
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Abstract  

Saffron is one of export products which has a competitive advantage in Iran and saffron farmers 

need proper information in order to improve the quality of their agricultural performance. Thus, 

addressing and identification of their information behavior components, sources, and strategies as well 

as the challenges and problems would help the authorities to make proper policies and decisions. The 

present research has been conducted in order to compare elite saffron farmers’ information-searching 

behavior with that of normal saffron farmers in the South Khorasan province. The study population 

comprised of all the saffron farmers of South Khorasan province (N =17387). Using Morgan formula 

and cluster sampling, 375 people were selected for the purpose of this study. The results showed that 

saffron onion (M=3.58 of 5), pesticides and fertilizers (M=3.56) and farmland worker (3.54) were the 

main components of saffron farmers’ information-searching of the two groups, respectively. The 

sources of information for both groups included reference to past experience (M=2.68 of 5), 

neighboring saffron farmers (M=2.67), contact with informants (2.64) and other family members 

(M=2.64). The information available in local language (M=4 of 5), by native people (M=3.98), clear 

and intelligible information (M=3.98) and low cost (M=3.82) were among the main criteria that affect 

the behavior of the two groups in the use of information sources.  Also they are confronted with 

common problems such as lack of attention to the needs of farmers (M=3.57 of 5), and insufficient 

number of technical experts (M=3.42). It was also found that there was no significant relationship 

between information searching behavior of elite and normal saffron farmers and their performance (r= 

-0.08, p= 0.133). Regarding the “lack of attention to the needs of farmers by technical experts” as the 

most major problem, South Khorasan Organization of Agricultural Extension is advised to design and 

implement relevant training courses based on the information needs of saffron farmers. 

 

Key words: Information behavior, saffron farmers, information needs, information components. 
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