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  چكيده
 نفر از كشاورزان زيره كار اين 150اي بر روي  كاران شهرستان سبزوار، مطالعه با هدف بررسي ميزان دانش كشاورزي زيره

اند و   متغيرهاي وابسته اين تحقيق بوده،حله كاشت، داشت و برداشتكاران در سه مر دانش كشاورزي زيره. شهرستان صورت گرفت
ها و خدمات ترويج و بعد  مندي از توصيه سن، سطح تحصيالت، سابقه كار كشاورزي، ميزان بهره: متغيرهاي مستقل عبارت بودند از

تر  ران مورد مطالعه در سطح متوسط يا پايينكا زيره) درصد 1/76( كه ميزان دانش كشاورزي اكثريت دادنشان  نتايج مطالعه .خانوار
 درصد از كشاورزان زيره كار از اصول و روشهاي صحيح كاشت، داشت و برداشت به ميزان  8/18اي كه فقط  گونه  بهشتقرار دا

 با اصول و كاران در ارتباط هاي مطالعه حاكي است، بيشترين ميزان دانش كشاورزي زيره داده. زياد و خيلي زياد آگاهي داشتند
 و استانداردهاي فني نكات و كمترين ميزان دانش كشاورزي آنها در ارتباط با رعايت) درصد 85/64(روشهاي آبياري و كوددهي 

 ،نتايج حاصل از محاسبه ضريب همبستگي .باشد مي ) درصد81/26( بازار به نتقال اجهت محصول سازي و آماده بندي بسته موجود در
. وجود داشته است)  درصد5در سطح (دار  ح تحصيالت و كليه متغيرهاي وابسته، همبستگي مثبت و معني كه بين سطدادنشان 

 به جز در مورد كنترل علفهاي هرز و موارد مطرح شده در مرحله ،همچنين بين سابقه كار كشاورزي با سطح دانش كشاورزي
محاسبه ضريب همبستگي بين بعد خانوار با دانش . ستداري وجود داشته ا  درصد همبستگي مثبت و معني5 در سطح ،برداشت

هاي تحقيق حاكي از  يافته. دادداري را نشان ن رابطه معني كاران در كليه مراحل سه گانه كاشت، داشت و برداشت كشاورزي زيره
 بيانگر نقش ، تحقيقنتايج. ويژه در مرحله كاشت است تر به كاران جوان نسبت به افراد مسن افزايش سطح دانش كشاورزي زيره

ويژه در مرحله كاشت و نيز پيشگيري  ها و خدمات ترويجي در ارتقاء سطح دانش كشاورزي افراد مورد مطالعه به مثبت و مؤثر توصيه
 نتوانسته نقش مؤثر و ،كه بخش ترويج كشاورزيشت حكايت از آن دانتايج  .و مبارزه با بيماريها بخصوص بيماريهاي قارچي است

ويژه رعايت اصول بهداشتي و فني در مراحل بوجاري و   به،كاران در مرحله برداشت در افزايش سطح دانش زيرهرا اي  شايسته
روش . سازي محصول جهت انتقال به بازار ايفا نمايد بندي و آماده نگهداري در انبار و نيز رعايت استانداردهاي موجود در بسته

گيري از روش  هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه و بهره داده. نوع پيمايشي بودتحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، از 
گيري از آزمونهاي  ها با استفاده از آمارهاي توصيفي و بهره ه داد. آوري شده است  جمع،بندي شده طبقه -گيري تصادفي نمونه

 .ناپارامتري و ضريب همبستگي مورد تحليل قرار گرفته است
  

 .كاران، دانش كشاورزي، خراسان، سبزوار زيره: يكلمات كليد
 

                                                      
  عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد -1
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  مقدمه
زيره سبز به عنوان مهمترين گياه دارويي اهلي در كشور 

 در حال حاضر در استانهاي خراسان، وشناخته شده است 
. )11 (شود سمنان و اصفهان كشت مي ،آذربايجان شرقي، يزد

ژانتين،  آركشورهاي كشت و كار زيره سبز عالوه بر ايران در
قبرس، دانمارك، هندوستان، مصر، لبنان، مالت، مكزيك، 
افغانستان، پاكستان، چين، اندونزي، مراكش، اوكراين، 

كشورهاي ديگر برخي سوريه، تركيه، آمريكاي مركزي و 
كه در اين ميان كشورهاي ايران و هند در زمينه    رواج دارد

رخوردارند اي ب توليد و صادرات اين محصول از جايگاه ويژه
  .)17 و 3(

مبدأ جغرافيايي زيره سبز اختالف نظر وجود مورد  در 
اي   و عده،بعضي آن را بومي مناطق جنوبي مديترانه. دارد

در . )16  و14(دانند بومي ناحيه علياي مصر و سواحل نيل مي
هاي وحشي اين گياه در سبزوار، بين   نمونهحضورايران 

، گرمسار، غرب كاشمر، آباد، سرخه سمنان سرخس و صالح
حيدريه گزارش گرديده  بين خواف و تايباد و جنوب تربت

 درصد از زيره صادراتي ايران در 90حدود . )8 و 17(است 
 درصد بقيه در استانهاي كرمان، سمنان، 10 و ،استان خراسان

. )12 و 6 (گردد آذربايجان شرقي، فارس و يزد توليد مي
 كانون اصلي تجارت ،سانشهرستان سبزوار در استان خرا

اين شهرستان پس از فردوس،  .زيره سبز در كشور است
دومين رتبه توليد زيره سبز در استان خراسان را نيز به خود 

 .)11(اختصاص داده است 
با توجه به اهميت زيره سبز به ويژه در مناطقي كه آب  

عامل محدودكننده كشاورزي است، ترويج كشاورزي به 
 رسالت مهمي در ،آموزشي و غيررسميعنوان نهادي 

هاي آنان در  سازي و كمك به كشاورزان و خانواده آگاه
جهت اصالح و بهبود روشهاي كاشت، داشت و برداشت اين 

  .محصول به عهده دارد
توانند نقش مهمي در ارتقاي   مييهاي ترويج برنامه 

  سطح يادگيري و آموزش و پيشبرد روند توسعه داشته باشند

ي بر بتنوريهاي مĤرو، وظيفه انتقال بخش اعظم فن اين  از.)9( 
  دانش كشاورزي، به عهده نظام ترويج ملي يا استاني است

هاي خاص به كارگيري دانش علمي  اگرچه جنبه. )9(
كشاورزي در فرايند پذيرش و اشاعه نوآوري توسط ترويج 
مورد مطالعه قرار گرفته، ولي شيوه توليد اين دانش و 

تلفيق آن با روشهاي مورد نظر كشاورزان و چگونگي 
دانش ) 9( رولينگ ).15(اند   ناديده گرفته شده،روستاييان

داند كه از ظرفيت آن  ارزشي مي بومي كشاورزان را منبع با
 مشكل مهم ، معتقد استوي. شود  استفاده نميبدرستي 

كشاورزي و ترويج آن است كه درك بسيار ضعيفي از 
بنابراين بخش . و مردم روستايي داردماهيت دانش بومي 

 موظف است دانش كشاورزان را متحول سازد تا ،ترويج
  . را بپيمايند  رشد و توسعهكشاورزان بتوانند مراحل

 بررسي و مطالعه دانش كشاورزي ،بر اين اساس 
يابي  براي دست. كاران از اهميت خاصي برخوردار است زيره

نش كشاورزي آنان مورد  الزم است ابتدا دا،به اين منظور
در اين مقاله تالش شده است كه دانش . سنجش قرار گيرد
كاران در سه مرحله كاشت، داشت و برداشت  كشاورزي زيره

  .مورد مطالعه و ارزيابي قرار گيرد
 

 مواد و روشها  
ابتدا با مطالعه منابع گوناگون در زمينه اصول و روشهاي 

ز و گفتگو با صحيح كاشت، داشت و برداشت زيره سب
اندركار   محققين و متخصصين دست،نظران  صاحب،اساتيد

 رهبران محلي جين، و نيز مذاكره با مرو،اين محصول
گياه، روستايي و كشاورزان با سابقه و متخصص در توليد اين 

فهرستي از نكات و موضوعات مهم در سنجش و ارزيابي 
ت و كاران در سه مرحله كاشت، داش دانش كشاورزي زيره
سپس از طريق مطالعه ميداني، با توجه به . برداشت تدوين شد

اي تهيه  اهداف، فرضيات و متغيرهاي تحقيق، پرسشنامه
.  داراي دو نوع سؤاالت باز و بسته بود،پرسشنامه. گرديد
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 5 تا 1 بوده و داراي امتيازاتي از ١ليكرت سؤاالت بسته از نوع 
نش كشاورزي نوع سؤاالت جهت سنجش ميزان دا. بودند
 بر اساس اصول و روشهاي به كار گرفته شده در ،كاران زيره

  .توليد و توزيع اين محصول تنظيم شده بودند
 دانش كشاورزي گروههاي ميزانبه منظور سنجش  

 ضمن در نظر گرفتن اصول و روشهاي صحيح ،مورد مطالعه
علمي در زمينه كاشت، داشت و برداشت زيره سبز، كوشش 

اي كامالً كاربردي مورد سنجش  مذكور به شيوه عاملشده، 
متغيرهاي در نظر گرفته شده به منظور ارزيابي . قرار گيرد

  :كاران عبارت بودند از دانش كشاورزي زيره
سازي   آماده-2رعايت اصول صحيح تناوب زراعي،  -1

 - 3خاك و تقويت زمين از نظر مواد آلي و عناصر غذايي، 
سازي آن،   مرغوبيت و عمليات آماده،)تراكم بوته(ميزان بذر 

 اصول -5، ) سنتي-رديفي ( زمان و روش كاشت صحيح -4
 اصول صحيح كنترل علفهاي -6صحيح آبياري و كوددهي، 

هاي زراعي در پيشگيري و مبارزه با   رعايت توصيه-7هرز، 
 زمان مناسب و -8، )ويژه بيماريهاي قارچي به(بيماريها 

 رعايت اصول بهداشتي و فني -9روشهاي صحيح برداشت، 
 رعايت نكات -10در مراحل بوجاري و نگهداري در انبار، 
سازي  بندي و آماده فني و استانداردهاي موجود در بسته

  . محصول جهت انتقال به بازار
 آزمون ابزار سنجش طراحي و ،قبل از توزيع پرسشنامه 

 كه هدف از انجام آن سنجش ميزان روايي و ،اجرا گرديد
 از طريق ارائه ،روايي پرسشنامه تهيه شده. ايايي پرسشنامه بودپ

نظران در زمينه توليد و توزيع   متخصصين و صاحب،به اساتيد
كارگيري نقطه نظرات آنان، و پايايي  محصول زيره سبز و به

 پرسشنامه اوليه توسط كشاورزان و 25آن از طريق تكميل 
گيري  نمونه. م شد انجا )α%= 68 (  كرونباخαمحاسبه ضريب 

 ،بدين منظور. بندي انجام گرفت به روش تصادفي طبقه
روستاهاي مهم در توليد زيره سبز در شهرستان سبزوار 

  .گيري كشاورزان گرديد شناسايي و اقدام به نمونه

                                                      
1- Likert  

2 از فرمول،براي تعيين تعداد نمونه
2

d
qpzn .

=  
نمونه و نيز به موارد افُت نمودن استفاده شد كه با لحاظ 

 نفر كشاورز زيره كار 150منظور باال بردن اعتبار نتايج، نهايتاً 
 .طور تصادفي انتخاب گرديد به

 از آمار ،كاران براي تعيين ميزان دانش كشاورزي زيره 
 ،توصيفي و براي بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته

  . شداز آمار استنباطي نظير ضريب همبستگي بهره گرفته
  

 نتايج و بحث 
بر اساس اصول و روشهاي صحيح كاشت، داشت و 

 ليكرت، دانش كشاورزي  برداشت و بر مبناي طيف
، كه نتايج حاصل مورد محاسبه قرار گرفت ، آماريهاي نمونه

) 1(جدول . آورده شده است) 1(از اين محاسبه در جدول 
ه كاران شهرستان سبزوار را ب ميزان دانش كشاورزي زيره

 .دهد ترتيب اولويت نشان مي
ميزان دانش و اطالعات فني ) 1(هاي جدول  داده

در ارتباط با اصول و روشهاي را كاران مورد مطالعه  زيره
اين . دهد داشت و برداشت زيره سبز نشان مي، صحيح كاشت

كاران مورد  ها بيانگر دانش متوسط و نسبتاً ضعيف زيره داده
دهنده ميانگين  كه نشان) 1 (ستون آخر جدول. مطالعه است

اگرچه .  كند  اين نكته را تأييد مي،امتيازات كسب شده است
كاران تحقيق مشخصي  تاكنون در زمينه دانش كشاورزي زيره

 در مورد دانش )10(انجام نگرفته، ولي صديقي و روستا 
 مطالعاتي انجام ،كشاورزي پايدار ذرت كاران استان فارس

 بيانگر اين است كه ميزان دانش پژوهش، نتايج اين  .اند داده
در . كشاورزان مورد مطالعه در حد متوسط بوده است

، ميزان  )13( و لشكرآرا ) 5(تحقيقات مشابهي توسط حياتي 
دانش كشاورزي پايدار گندم كاران نمونه استانهاي فارس و 

  . گزارش شده است» متوسط«لرستان نيز در سطح 
كاران نمونه  شاورزي زيرهبندي ميزان دانش ك اولويت

نيز برحسب ميانگين پاسخهاي به دست آمده تنظيم شده 
دهد كه بيشترين ميزان  نشان مي) 1(اطالعات جدول . است

 در زمينه اصول صحيح ،كشاورزي افراد مورد مطالعهدانش 
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 و كمترين دانش كشاورزي  آبياري و كوددهي است
استانداردهاي پاسخگويان در رابطه با رعايت نكات فني و 

سازي محصول جهت انتقال به  بندي و آماده موجود در بسته
  .باشد بازار مي

كاران مورد مطالعه را با  زيرهكشاورزي اگر ميزان دانش 
و بر اساس سه مرحله كاشت، ) 1 (هاي جدول توجه به داده

 )2( اطالعات جدول ،بندي نماييم داشت و برداشت تقسيم
 .شود حاصل مي

حاكي است كه بيشترين ميزان ) 2(ول اطالعات جد
 84/52(دانش كشاورزي افراد مورد مطالعه در مرحله داشت 

و در زمينه به كارگيري اصول صحيح آبياري و ) درصد
 و كمترين دانش كشاورزي آنان ،) درصد85/64(كوددهي 

و در زمينه رعايت نكات ) درصد 91/32( در مرحله برداشت
سازي  بندي و آماده در بستهفني و استانداردهاي موجود 
اين . باشد مي)  درصد81/26(محصول جهت انتقال به بازار

داري در سطح دانش  دهنده تفاوت معني  نشان،اطالعات
كاران در مراحل كاشت، داشت و برداشت  كشاورزي زيره

 در سطح دانش كشاورزي افراد مورد مطالعه در هرچند، بود
به . شتداري وجود ندا مرحله كاشت و داشت، اختالف معني

كاران شهرستان سبزوار در كليه مراحل   زيره،عبارت ديگر
نيازمند آموزش و فراگيري اصول و روشهاي علمي 
. كشاورزي هستند كه اين نياز در مرحله برداشت بيشتر است

 اهميت توجه بيشتر به ، ارائه شده در جدول فوقاطالعات 
  .سازد  را خاطرنشان ميهگفت گروه پيش

در مورد نيازهاي آموزشي ) 4 (تايج تحقيق تبرائي ن
 نشان داده است كه بيشترين ،خراسانجنوب زعفران كاران 

نياز آموزشي آنان در مرحله داشت و در نحوه كنترل آفات و 
  .علفهاي هرز بوده است

  
   اجتماعي بر دانش كشاورزي-همبستگي بين متغيرهاي فردي

 كاران زيره
 معيارهاي ساده جهت تبيين ضريب همبستگي يكي از 

در پژوهش حاضر، . باشد رابطه خطي بين متغيرهاي تحقيق مي
كاران مورد   اجتماعي زيره-همبستگي برخي متغيرهاي فردي 

مطالعه با ميزان دانش كشاورزي آنها مورد بررسي قرار 
  .نشان داده شده است) 3(گرفت كه نتايج آن در جدول 

  

 

  كاران شهرستان سبزوار زي زيره ميزان دانش كشاور- 1جدول 

 )درصد(ميزان دانش كشاورزي 
خيلي  زياد متوسط كمخيلي كم موضوعات كشاورزي

 زياد
بدون پاسخ

  ميانگين
 پاسخها

 *5از 

 24/3 7/5 8/22 4/21 20 7/15 2/14 آبياري و كوددهي. 1
 18/3 1/7 1/22 7/20 2/19 5/13 1/17ري ومبارزه با بيماريهاي قارچيدرپيشگي زراعي هاي رعايت توصيه. 2
 04/3 2/4 8/17 7/15 7/30 7/15 7/15 آماده سازي خاك و تقويت زمين ازنظر موادآلي و عناصر غذايي. 3
 78/2 1/7 5/13 7/10 1/32 15 4/12 ، مرغوبيت و عمليات آماده سازي آن)تراكم بوته(ميزان بذر . 4
 33/2 7/5 8/7 1/7 4/21 30 8/27 صول صحيح تناوب زراعيرعايت ا. 5
 17/2 2/4 1/2 8/7 8/22 2/34 5/28 زمان مناسب و روشهاي صحيح برداشت. 6
 08/2 5/3 1/2 7/5 2/19 40 2/29 ) سنتي- رديفي (زمان مناسب و روشهاي صحيح كاشت . 7
 5/1 7/5 4/1 1/2 4/6 1/22 1/62 اصول و روشهاي صحيح كنترل علفهاي هرز. 8
 رعايت اصول بهداشتي و فني در مراحل بوجاري. 9
  و نگهداري در انبار   

1/57 2/34 5/3 - - 5 42/1 

  34/1  5/3  -  -  1/2  5/28  7/65 رعايت نكات فني و استانداردهاي موجود در. 10
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  بسته بندي و آماده سازي محصول جهت انتقال به بازار
  :ميانگين پاسخها بر اساس الگوي زير به دست آمده است* 

  5= خيلي زياد  , 4= زياد  , 3= متوسط  , 2= كم  , 1=خيلي كم 
 )درصد(كاران شهرستان سبزوار در مراحل كاشت، داشت و برداشت   ميزان دانش كشاورزي زيره - 2جدول 

 موضوعات كشاورزي  
ميزان دانش 

 )درصد(كشاورزي 
ميزان دانش كشاورزي در هر يك از 

 )درصد(مراحل كاشت، داشت و برداشت 

 كاشت

  رعايت اصول صحيح تناوب زراعي
  آماده سازي خاك و تقويت زمين از نظر مواد آلي و عناصرغذايي

  ، مرغوبيت و عمليات آماده سازي آن)تراكم بوته(ميزان بذر 
 ) سنتي-رديفي (زمان و روش كاشت صحيح 

66/46  
89/60  
69/55  
63/41 

21/51  

 داشت

  اصول صحيح آبياري و كوددهي
  ول صحيح كنترل علفهاي هرزاص

رعايت توصيه هاي زراعي در پيشگيري و مبارزه با بيماريها بويژه 
 بيماريهاي قارچي

85/64  
30  
  

69/63 

84/52  

برداشت

  زمان مناسب و روشهاي صحيح برداشت
  رعايت اصول بهداشتي و فني در مراحل بوجاري و نگهداري در انبار

ود در بسته بندي و آماده سازي رعايت نكات فني و استانداردهاي موج
 محصول جهت انتقال به بازار

43/43  
  

5/28  
81/26 

91/32  

  
   كاران  اجتماعي با دانش كشاورزي زيره-  همبستگي بين متغيرهاي فردي  -  3جدول 

 سن موضوعات كشاورزي 
ميزان 
 تحصيالت

سابقه كار 
 كشاورزي

بعد 
  خانوار

استفاده از توصيه ها 
 و خدمات ترويجي

 + - + + + ول صحيح تناوب زراعيرعايت اص
آماده سازي خاك براي تقويت زمين از نظر مواد آلي و 

 عناصر غذايي
+ + + - + 

 + - + + + سازي آن ، مرغوبيت و عمليات آماده)تراكم بوته(ميزان بذر 
 كاشت

 + - + + + ) سنتي-رديفي (زمان و روش كاشت صحيح 
 + - + + - اصول صحيح آبياري و كوددهي

 داشت + - - + - اصول صحيح كنترل علفهاي هرز
رعايت توصيه هاي زراعي در پيشگيري و مبارزه با بيماريها 

 بويژه بيماريهاي قارچي
+ + - - + 

 - - - + - زمان مناسب و روشهاي صحيح برداشت
رعايت اصول بهداشتي و فني در مراحل بوجاري و 

 نگهداري در انبار
 برداشت - - - + -

رعايت نكات فني و استانداردهاي موجود در بسته بندي و 
  -  -  -  +  -  آماده سازي محصول جهت انتقال به بازار
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دهد   نشان مي،نتايج حاصل از محاسبه ضريب همبستگي
 ،كه بين سطح تحصيالت و كليه متغيرهاي وابسته، همبستگي

. وجود داشته است)  درصد5در سطح  (يدار مثبت و معني
 بر ميزان دانش كشاورزي ،يش سطح تحصيالتيعني با افزا

. گروههاي مورد مطالعه در كليه سطوح افزوده شده است
 ،همچنين بين سابقه كار كشاورزي با سطح دانش كشاورزي

به جز در مورد كنترل علفهاي هرز و موارد مطرح شده در 
 درصد همبستگي مثبت و 5 در سطح ،مرحله برداشت

 محاسبه ضريب همبستگي .داري وجود داشته است معني
داري بين بعد خانوار با دانش كشاورزي  رابطه معني

كاران در كليه مراحل سه گانه كاشت، برداشت و  زيره
 باال بودن حاكي از ،هاي تحقيق يافته. دادبرداشت را نشان ن

كاران جوان نسبت به افراد  سطح دانش كشاورزي زيره
ايج تحقيقات تفاوت نت. ويژه در مرحله كاشت است تر به مسن
كاران در مراحل  داري در سطح دانش كشاورزي زيره معني

طوري كه سطح   بهداد،كاشت، برداشت و برداشت را نشان 
كاران در مرحله برداشت كمتر از  دانش كشاورزي زيره

 اگرچه سطح دانش كشاورزي ،مراحل كاشت و داشت بود
را نشان داري  آنان در مرحله كاشت و داشت، اختالف معني

اين بدين معني است كه بيشترين نياز آموزشي . نداد
  . كاران مورد مطالعه در مرحله برداشت است زيره

ها و  نتايج تحقيق بيانگر نقش مثبت و مؤثر توصيه
خدمات ترويجي در ارتقاء سطح دانش كشاورزي افراد مورد 

ويژه در مرحله كاشت و نيز پيشگيري و مبارزه با   به،مطالعه
ها   اگرچه داده. بخصوص بيماريهاي قارچي است،اريهابيم

 نتوانسته ،حكايت از آن دارد كه بخش ترويج كشاورزي
كاران در  اي در افزايش سطح دانش زيره نقش مؤثر و شايسته
 فرآوري پس از ،ويژه مكانيزاسيون مرحله برداشت به

 رعايت استانداردهاي موجود در مرحله بوجاري، ،برداشت
  . بندي و انتقال به بازار را ايفا نمايد ر انبار، بستهنگهداري د

در بررسي نيازهاي ) 3(نتيجه تحقيق باقري و شهبازي  
دهد  آموزشي جوانان روستايي و عوامل مؤثر بر آن نشان مي

 بيشتر تحت تأثير ،كه افزايش مهارتهاي افراد مورد مطالعه
 و )تجربه(سن، ميزان سابقه كار كشاورزي : عواملي چون

 تا حدودي با نتايج ،اين نتايج. عامل ارتباطات بوده است
   و صديقي و روستا)2( تحقيقات اميري اردكاني و زماني 

 . اجتماعي همخواني دارد- در مورد تأثير عوامل فردي )12(
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Evaluation of knowledge level of  

cumin growers in Sabzevar 
 

Mohsen Tabaraei1 

 
 
 

Abstract 
 

In order to evaluate agricultural knowledge of cumin growers in Sabzevar , a survey was 
conducted for 150 cumin growers. Dependent variables were allocated to the level of their  
knowledge in three phases of planting , crop management, harvesting , and the extent they 
benefit from extension services , age, level of education, farming experiences and size of family 
were the independent variables . Results showed that only 18 % of the farmers were 
knowledgable In farming practices and methods of irrigation and fertilizer application 
contributed the highest rank , while processing   and packing the products shared the lowest 
rank. There was a positive correlation between the level of education and all dependent 
variables ( at 5% level ) . There was no correlation between the size of family and  the level of 
knowledge, and young farmers were  more knowledgable  in farming practices compared with 
the olders. Role of extension services in promoting these knowledge particularly in planting , 
and diseases control was significant . However such role was not effective in harvesting and 
processing . 

 
Keywords: cumin grower , agricultural knowledge, extension services , Sabzevar. 
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