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پرورش گل نرگس (Narcissus tazetta) در شهرستان خوسف بسیار رونق دارد و محصول استراتژیک این منطقه می  باشد. 

کشاورزان زحمت زیادي براي تولید متحمل مي  شوند، اما به اندازه مطلوب برداشت ندارند. این امر مي تواند بخاطر عدم 

اطالعات کافي آنان در رابطه با پرورش علمي این گل باشد. در این تحقیق خصوصیات رویشگاهی از جمله شرایط آب و 

هوایی، خصوصیات خاک، فنولوژی و مورفولوژی گل نرگس بررسی شد. همچنین با ارزیابي دانش بومي کشاورزان منطقه 

انتقال  بتوان از طریق  تا  در مورد مسائل گوناگون پرورش گل نرگس، نقاط ضعف و قوت آنان مورد بررسي قرار گرفت 

یافته هاي این تحقیق به پژوهشگران، متولیان و کشاورزان گام هاي موثري جهت افزایش عملكرد و کیفیت این گل برداشت. 

براي بررسي دانش  بومي پرورش نرگس از روش  هاي تحقیق کیفي از جمله مشاهده مستقیم، مصاحبه  هاي آزاد، مصاحبه  هاي 

عمیق فردي و گروهي و مشارکت منظم در فعالیت نرگس  کاران، عكس برداري و فیلم برداري استفاده شد. بررسی خصوصیات 

رویشگاهی نشان داد که  نرگس در خاک شنی  لومی با pH قلیایی که میزان پایینی از عناصر غذایی دارد، رویش دارد. با توجه 

به زمان بارندگی، رشد رویشی از دی و گلدهی از بهمن شروع گردیده و تا آخر اردیبهشت وارد رکود می شود. نتایج بررسی 

دانش بومی نیز نشان داد کشاورزان براي ازدیاد گل  نرگس از پیازهاي دختري و براي پیش  رسي و تنظیم گلدهي از آبیاري 

استفاده می كنند. 
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مقدمه
به  توجه  و  کشور  بومی  گیاهان  شناخت 
در  که  غیرمحیطی  و  محیطی  مختلف  عوامل 
آنها  از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  و  استقرار 
که  است  گام هایی  اولین  جزء  هستند،  دخیل 
می تواند برای اهلی سازی این گیاهان برداشته 
بوم شناسی  مطالعات   .)Vogel, 2004( شود 
بنیادی  و  کاربردی  مطالعات  جمله  از  گیاهان 
 Zare Kia(در مدیریت استفاده از گیاهان است
همکاران  و  فتاحي   .  )& Omidbaigi, 2006

)2013( بیان نمودند که یکي از نیازهای اولیه 
مختلف،  گیاهان  کشت  و  سازی  اهلي  برای 
و  مراتع  در  موجود  طبیعي  شرایط  بررسي 
خصوصیات بوم شناسی آن گیاه است. دانش 
از مجموعه تجربه و دانشی  نیز عبارت  بومی 
با مشکالت  برخورد  در  که یک جامعه  است 
آشنا و ناآشنا به دست مي آورد و آن را به عنوان 
اساسی برای تصمیم گیری ها و چالش های خود 
قرار داده است. لذا دانش بومی براساس تجربه 
می شود  آزمون  زمان  طول  در  غالبًا  و  است 
و   )Bouzarjomehri & Rokneddin, 2002(
حاصل قرن ها تجربه انسان است که از اجداد 
خود به ارث برده است و یا در طول زندگي 
زیست  هر  مخصوص  و  آورده  به دست  خود 

.)Komaki, et al., 2015(بوم می باشد
تیره  به  متعلق   )Narcissus( نرگس  گیاه  
گیاهان  مهم ترین  از  یکي   Amaryllidaceae

از  گوشه  هر  در  آن  گونه هاي  که  است  باغی 
جهان به استثناي مناطق گرمسیري رشد مي کند 
و به عنوان گل بریده، گیاه گلداني و در فضاي 
 .)Dole & Wilkins, 1999( دارند  کاربرد  سبز 

اسـانس گونـه هـاي نـرگس از ارزش بـسیار 
بــــاالیي در صــــنعت عطــــر ســــازي 
از  یکي   .  Narcissus tazettaبرخوردارنــــد
عطر  در  که  اسـت  نـرگس  معطر  گونه هاي 
 .)Hans, et al., 1993( سازي استفاده مي شود
همچنین نرگس به صورت ضماد گل با عسل 
و یا آمیخته کردن پیاز له شده آن با عسل براي 
سوختگي و التیام جراحات مسکن و سودمند 
کتاب هاي  در    )Nasiry, et al., 2013( است 
نرگس  مانند  گرم  بوهاي  ایراني  سنتي  طب 
تقویت کننده میل و توان جنسي معرفي شده 
مناطق  در  نرگس   .  )Nasiry, et al., 2018(اند
جنوبي،  خراسان  مانند،  کشورمان  مختلف 
شمال، شمال شرق و اکثر مناطق جنوب ایران 
به صورت خودرو رویش دارد و در اغلب نقاط 
کشور پرورش داده مي شود. زمان گلدهي این 
 Nakhaei, et al.,( گیاه پاییز و زمستان مي باشد

 .)2008; Pouyan, 2015

تولید نرگس به دلیل ویژگی های منحصر به 
فرد، از لحاظ اقتصادی و تجاری در سال هاي 
اخیر مورد توجه کشاورزان شهرستان خوسف 
قرار گرفته است. علی رغم قدمت کشت نرگس 
در مقایسه با بسیاری از محصوالت رایج،  تولید 
این گل از فن آوری های نوین سهمی نداشته 
از طرف دیگر  بومی است.  دانش  بر  متکی  و 
نرگس نیز همانند سایر گیاهان باغی و زراعی 
محیط،  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  برای 
عالوه بر شرایط آب و هوایی و خاک مناسب، 
نیازمند به مدیریت مطلوب باغی جهت حصول 
این  در  می باشد.  کیفیت  و  عملکرد  حداکثر 
راستا گزارش  شده کاربرد دي آمونیوم فسفات 
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بررسی خصوصیات رویشگاهی  ....

به میزان 120 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با 
هکتار  در  کیلوگرم    80 و    40  ،0 میزان های 
هنگام کاشت پیاز، سبب تولید پیازهاي درشت 
 Turkoglu et( تر و کیفیت باالتر گل شده است
al., 2008(. کاربرد نیترات پتاسیم به مقدار 1، 

2 و 4 گرم در هر کیلوگرم خاک گلدان بر قطر 
ساقه گلدهنده، میزان کربوهیدرات و پروتئین 
معنی دار  گلچه   قطر  بر  و  برگ  محلول  هاي 
محلول   .Mosavi matin, et al., 2015(  ( بود 
بر  گرم   1/5 و   1 با  نرگس  گلدان هاي  پاشي 
لیتر نانوپتاسیم کیفیت گل ها را بهتر کرده است 
)Asgari, et al., 2014(. در تحقیقی تاثیر انواع 
نرگس  گیاه  پرورش  در  خاک  بافت  مختلف 
بافت  بهترین  گردید  مشخص  و  شد  بررسی 
 Habib, et(می باشد لومي  نرگس  برای  خاک 
al., 2007( . پیازهاي درشت تر براي تولید گل 

ارتفاع  زیرا  مي باشد.  مناسب تر  نرگس  بریده 
ساقه، تعداد ساقه، تعداد گل، اندازه و وزن پیاز 
 Ozel &(اصلي در پیازهاي درشت بیشتراست
Erden, 2018( . از آنجا که ازدیاد طبیعی نرگس 

به دلیل تولید کم پیازهای دختری کند می باشد، 
و  دوتایي  فلس  روش  سریع  ازدیاد  براي 
 .)Gordon, 1979( ریزازدیادي توصیه مي گردد
محصول  خوسف  شهرستان  در  نرگس  گل 
به  کشاورزان  اشتیاق  و  باشد  می  راهبردی 
کشت نرگس به خاطر درآمد بسیار باالی آن 
زیادی  کاران زحمت  نرگس  است.  زیاد شده 
به  اما  شده  متحمل  محصول  این  تولید  برای 
اندازه مطلوب برداشت ندارند. این امر ناشی از 
عدم اطالعات کافی در رابطه با پرورش علمی 
گل نرگس می باشد که این مشکل با تحقیقات 

بیشتر قابل حل است. تاکنون تحقیقي در مورد 
خصوصیات رویشگاهی و دانش بومي پرورش 
نرگس انجام نشده است. هدف از این تحقیق 
بررسی خصوصیات رویشگاهی و دانش بومی 

پرورش گل نرگس است. 
مواد و روش ها 

خصوصیات رویشگاهی 

واقع  کوه  نرگس  نام  به  کوهی  در  نرگس 
در 17 کیلومتری شهر خوسف رویش وحشی 
محدود  رویشگاه  سطح  آنجاییکه  از  دارد. 
 20 مورفولوژیکی  صفات  بررسی  برای  بود 
صفات  و  شدند  انتخاب  تصادفی  بطور  بوته 
مورفولوژی شامل ارتفاع ساقه، قطر ساقه، طول 
برگ، عرض برگ، طول پیاز، عرض پیاز، قطر 
تر  ترگل، وزن  تعداد گل در ساقه، وزن  گل، 
برگ و وزن پیاز  مورد ارزیابی قرار گرفت و به 
منظور بررسی فنولوژی گیاه به صورت 7 روز 
یک بار رویشگاه بازدید شد و مراحل مختلف 
و  گلدهی  شدن،  سبز  شامل  نرگس  فنولوژی 
تعیین  برای  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  رکود 
میزان بارندگی ساالنه، دمای ساالنه و نوع اقلیم 
نزدیک  ساله   30 هواشناسی  آمار  از  رویشگاه 
ترین ایستگاه به رویشگاه )ایستگاه هواشناسی 
اندازه  برای  شد.  استفاده  خوسف(  سینوپتیک 
فیزیکی خاک،  گیری خصوصیات شیمیایی و 
تعداد 3 پروفیل از عمق صفر تا 30 سانتی متر 
خصوصیات  و  گردید  حفر  رویشگاه  هر  در 
مختلف شامل بافت خاک )درصد نسبي ذرات 
خاک شامل رس، سیلت و شن(، pH، هدایت 
آهک،  درصد  آلی،  کربن  درصد  الکتریکی، 
در  محلول  فسفر  پتاسیم،  ازت،  عناصر  میزان 
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خاک در آزمایشگاه خاک شناسی اندازه گیری 
شد.

دانش بومی

گل  پرورش  بومي  دانش  بررسي  براي 
شهرستان  در   )Narcissus tazetta( نرگس 
روش هاي  از  جنوبی  خراسان  استان  خوسف 
تحقیق کیفي از جمله مشاهده مستقیم، مصاحبه 
هاي آزاد، مصاحبه هاي عمیق فردي و گروهي 
کاران،  نرگس  فعالیت  در  منظم  مشارکت  و 
عکس برداري و فیلم برداري استفاده شد. در 
این پژوهش از نمونه گیري هدفمند و از روش 
انتخاب  مواردي  و  شد  استفاده  برفي  گلوله 
پژوهش  مورد  موضوع  مورد  در  که  گردید 
 Hezarjarbi(داشتند زیادي  اطالعات  و  تجربه 
این  در  آماري  جامعه   .  )& Safaishali, 2015

تحقیق نرگس کاران روستاهاي آریش و کالته 
حبیب اله بیک می باشند. این روستاها بیشترین 
سطح زیر کشت نرگس را در شهرستان خوسف 
دارند و اهلي کردن گل نرگس خوسف توسط 
کشاورزان این روستاها انجام شده و با تجربه 
باشند.  مي  نرگس  کشت  در  کشاورزان  ترین 
مصاحبه شوندگان همگي باالي 40 سال سن 
گل  پرورش  و  کشت  با  کودکي  از  و  داشتند 
زمینه  در  امروز  به  تا  و  داشته  آشنایي  نرگس 
مصاحبه  کنند.  مي  فعالیت  آن  تولید  و  کشت 
کاشت،  مختلف  جنبه هاي  مورد  در  عمیق 
داشت و برداشت و پس از برداشت با هر یک 

از مصاحبه شوندگان انجام شد.
نتایج و بحث

خصوصیات رویشگاهی

مختصات  با  کوه  نرگس  گل  رویشگاه 

ثانیه   4 و  دقیقه   45 درجه،   58( جغرافیایی 
شرقی و 32 درجه، 50 دقیقه و31 ثانیه شمالی 
اقلیم  در  دریا  سطح  از  متر   1349 ارتفاع  و 
خشک و نیمه خشک  با متوسط دمای سالیانه 
14/2درجه سلسیوس و متوسط بارش سالیانه 
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نتایج آنالیز خاک )جدول 2( نشان داد که 
بافت شنی  با  هایی  نرگس در خاک  گیاه گل 
لومی با pH )اسیدیته( قلیایی که میزان  اندکي 

عناصر غذایی دارد رویش دارد. 
از  منطقه،  آمبروترمیک  نمودار  اساس  بر 
درجه  ماه  آبان  اواسط  تا  ماه  فروردین  اوایل 
حرارت از بارندگی فزونی دارد )از اردیبهشت 

تا اواخر آبان دوره خشکي است( و از اواسط 
آبان ماه تا اواخر اسفند ماه بارندگی ادامه دارد 

)شکل1(.
با توجه به زمان اولین بارش رشد رویشی 
نرگس در آذر ماه در نرگس کوه آغاز می شود 
تا  از اواسط  و در دی و بهمن گل می دهد و 
اواخر اردیبهشت برگ ها خشک و وارد مرحله 
متوسط طول  بطور  رکود می گردد )جدول3(. 
نرگس کوه  نرگس در رویشگاه  گیاه گل  ساقه 
شهرستان خوسف 39/63 سانتی متر، قطر ساقه 
21/2 میلی متر، قطر گل 39/85 میلی متر، تعداد 
گرم  پیاز 40  وزن  و  عدد  ساقه 8/42  در  گل 

می باشد )جدول 4(.
دانش بومی کشاورزان در مورد پرورش 

گل نرگس
را  نرگس  پیازهای  کشاورزان  بار  اولین 
در  و  جمع آوري  کوه  نرگس  رویشگاه  از 
بررسي  در  )شکل2(.  کردند  کشت  مزارع 
دیگر  با  نرگس  پرورش گل  اقتصادي  مقایسه 
محصوالت این منطقه، کشاورزان اذعان کردند 
دارد.  باالتري  بسیار  درآمد  نرگس  پرورش 
کشاورزان معتقد بودند که حساسیت نرگس به 
یخبندان از زعفران بیشتر است. کشاورزان یخ 
زدگي زعفران را در این منطقه مشاهده نکرده 
بودند. اما اظهار کردند نرگس در یخبندان هاي 
آسیب  کاهش  جهت  بینند.  مي  آسیب  شدید 
سرد  هاي  شب  از  قبل  را  مزرعه  یخبندان، 
آبیاري مي کنند. براي ایجاد مزارع جدید نرگس 
مزرعه  در  پیاز  زمان کشت  بهترین  کشاورزان 
گودال هایي  مزرعه  در  کردند.  اعالم  تیرماه  را 
به فاصله نیم متر از یکدیگر حفر گردیده و 2 
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تا 3 عدد پیاز نرگس با عمق 20 سانتي متر در 
این گودال ها کاشت مي شوند. در تیرماه قبل 
از کشت پیاز 20 تن در هکتار کود حیواني به 
زمیني  معتقدند  داده مي شود. کشاورزان  زمین 
که این مقدار کود حیواني را دریافت کرده تا 
سال سوم به کود شیمیایي نیازي ندارد. ولي اگر 
کود حیوانی کمتر از این مقدار به مزرعه داده 
هنگام  هکتار،  در  کیلو   8 میزان  به  اوره  شود، 
ساده  سوپرفسفات  کود  و  مزرعه  شدن  سبز 
زمین  به  آبیاری  اولین  از  قبل  مقدار  همین  به 
داده می شود. در همین راستا پژوهشگران در 
 12 کاربرد  که  رسیدند  نتیجه  این  به  تحقیقي 
به  فسفات  آمونیوم  دي  کود  هکتار  در  کیلو 
همراه کاشت پیاز باعث افزایش اندازه گردیده 
است )Turkoglu, et al., 2008(. آنها از آبیاری 
استفاده  نرگس  مزارع  آبیاری  جهت  غرقابی 
منطقه خوسف مشکل  که  آنجایي  از  می کنند. 
سیستم  اینرو،  از  دارد.  خشکسالي  و  آبي  کم 
هاي آبیاري تحت فشار (آبیاري بارانی و قطره 

اي( که یکی از راهکارهاي اساسی براي مقابله 
باشد  می  آب  عرضه  مدیریت  و  آبی  کم  با 
 Ghaderzade & Zareei,( گردد  مي  پیشنهاد 
پیاز  اندازه  مورد  در  کشاورزان  تجربه   .)2020

درشت  پیاز  چه  هر  که  بود  این  شده  کشت 
پیازهاي  کند.  مي  تولید  گل  زودتر  باشد  تر 
و  داد  اول گل خواهند  درشت حتما در سال 
کیفیت گل پیازهاي درشت تر بهتر مي باشد. 
پیازهاي ریزتر با توجه به اندازه، در سال دوم 
یا سوم پس از کاشت گل مي دهند. محققین 
تولید  براي  درشت  پیازهاي  کردند  تایید  نیز 
در  و  باشند  مي  تر  مناسب  نرگس  بریده  گل 
پیازهاي ریز عملکرد و کیفیت گل  با  مقایسه 
 Ozel & Erden,( و روشد رویشي بهتري دارند
بودند  رسیده  نتیجه  این  به  کشاورزان   .)2018

نرگس  مزارع  گلدهي  زمان  تنظیم  براي  که 
هر  کنند.  استفاده  آبیاري  از  زمستان  فصل  در 
کاشته  مزارع  آبیاري  به  شروع  تیرماه  از  ساله 
شده نرگس مي کنند. تجربه کشاورزان معلوم 
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کرد از تیرماه هرچه مزرعه زودتر آبیاری شود 
زودتر گل تولید خواهد کرد. مزرعه اي که از 
در  و  شده  سبز  شهریور  در  شود  آبیاري  تیر 
مرداد  که  مزرعه ای  و  دهد  مي  آذر گل  اوایل 
آغاز آبیاری آن باشد در دی ماه گل خواهد داد. 
اواسط اسفند پایان گلدهي کلیه مزارع نرگس 

گلدهي  از  پس  مي باشد.  خوسف  منطقه  در 
آبیاري مزارع با دور بیشتر )24 روز( به دلیل 
کمبود آب تا قبل از خشک شدن مزرعه ادامه 
مزرعه  در  شیمیایي  کود  کاربرد  مي کند.  پیدا 
مي شود.  شروع  کشت،  از  پس  سوم  سال  از 
سبز شدن  هنگام  ساله  هر  که  این صورت  به 
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برگ ها قبل از ظهور غنچه گل، 220 کیلوگرم 
در هکتار اوره به مزرعه به صورت سرک داده 
مي شود و کود سوپرفسفات هم قبل از اولین 
در  کیلوگرم   155 میزان  به  آبیاری  دومین  یا 
هکتار مصرف می شود. نرگس کاران خوسف 
استفاده  نرگس  مزارع  در  پتاسیمي  کود  از 
نمي کنند. ولی تاثیرات مثبت نیترات پتاسیم بر 
برخي خصوصیات نرگس در آزمایشي گلداني 
 Mosavi matin, et al.,( است  شده  گزارش 
پاشي  محلول  شده  گزارش  همچنین   .)2015

بر  گرم   1/5 و   1 با  نرگس  گلدان هاي  برگي 
لیتر نانوپتاسیم اثرات سودمندي بر خصوصیات 
 Asgari,(رویشي و کیفیت گل ها داشته است
et al., 2014( . بنابراین جهت توصیه این کود 

اي  مزرعه  تحقیقات  به  نیاز  کاران  نرگس  به 
مي باشد. کود حیواني هم هر ساله قبل از اولین 
آبیاري به مقدار 20 تن در هکتار به مزرعه داده 
مي شود. در مورد نوع کود دامي کشاورزان به 
براي  گاوي  کود  که  بودند  رسیده  نتیجه  این 
مزرعه نرگس از کود گوسفند و بز سودمند تر 
کشاورز  براي  گاوی  کود  تهیه  اگر  باشد.  مي 
با  همراه  حداقل  مي کنند  سعي  باشد  مشکل 
زمین  به  گاوي  کود  مقداري  گوسفندي  کود 
گلداني  آزمایشي  در  نیز  پژوهشگران  بدهند. 
تاثیر مثبت کودهاي حیواني گوسفندي و مرغي 
را بر خصوصیات رویشي و کیفي گل نرگس 
 Khushaba & Abdulrahman,( گزارش کردند
2018(.  کشاورزان به این نتیجه رسیده بودند 

که هر ساله از شروع تا پایان گلدهي هر مزرعه 
30 تا 45 روز طول مي کشد. این مدت زمان 
وابسته به دماي هوا است. اگر هوا گرمتر باشد 

باشد  سردتر  اگر  و  شده  تمام  زودتر  گلدهي 
گلدهي مدت طوالني تري ادامه مي یابد. تجربه 
کشاورزان در مورد پایان رشد رویشي و آغاز 
پایان  در  که  کرد  معلوم  مزرعه  رکود  دوره 
فصل رشد قسمت هایي هوایي زرد و خشک 
رشد  فصل  اول  در  مزرعه  چه  هر  مي شوند. 
باشد زودتر هم خشک و  آبیاري شده  زودتر 
پیازها وارد دوره رکود مي گردند. مزارعي که 
تیر ماه آغاز آبیاري آن ها باشد اواخر فروردین 
و مزارعي که آبان ماه آغاز آبیاري آن ها باشد 
اواخراردیبهشت خشک خواهند شد. پیازها در 
باقي  بعد  براي رشد و گلدهي در سال  خاک 
مي مانند. در مورد نیاز نوري نرگس کشاورزان 
نتیجه رسیده بودند که نرگس هایی که  این  به 
زیر سایه درختان کشت مي شوند پیازچه های 
دختری کمتری تولید می کنند و کیفیت گل های 
آن ها نیز در مقایسه با بوته هایی که در معرض 
شدند  مزرعه کشت  در  مستقیم خورشید  نور 
کمتر است و براي تولید گل بیشتر، درشت تر 
نیاز به نور مستقیم است. تجربه  و عطر بهتر، 
کشت  برای  مناسب  خاک  درمورد  کشاورزان 
خاکي  نیازمند  نرگس  که  کرد  معلوم  نرگس 
تقریبا سنگین و بدون سنگریزه است. متحمل 
به شوري خاک و آب نمي باشد و حتما کشت 
مواجه  شکست  با  شور  آب  و  خاک  در  آن 
خواهد شد. مطابق توصیه کشاورزان که خاک 
توصیه  نرگس  کشت  برای  را  سنگین  تقریبا 
مشخص  نیز  دانشمندان  های  بررسی  کردند. 
کرد که بهترین خاک برای نرگس خاک لومي 
بر خالف  اما   .)Habib, et al., 2007( می باشد 
با  داراي خاکي  نرگس  رویشگاه  ها  یافته  این 
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باال بود. نظر  الکتریکي  بافت سبک و هدایت 
بود  این  تناوب  مورد  در  کشاورزان  تجربه  و 
که نرگس نیاز به رعایت تناوب خاصي ندارد. 
حتي پس از خروج پیازها از مزرعه پیر، امکان 
دارد.  وجود  مزرعه  همان  در  مجدد  کشت 
خوشبختانه کشاورزان آفت و بیماري خاصی 
را در مزارع نرگس شهرستان خوسف مشاهده 
نکرده بودند. حیوانات وحشی و اهلی از پیاز 
و برگ سبز نرگس تغذیه نمی کنند. شاید دلیل 
آن وجود ترکیبات تلخ آلکالوئیدی در این گیاه 
مورد  در   .)Solimani, et al, 2007( باشد  می 
شهرستان  در  نرگس  گل  مزارع  عمر  طول 
نرگس  مزارع  اظهارکردند  کشاورزان  خوسف 
نگهداري  و  شده  پیر  سال   20 تا   15 از  پس 

مزرعه پیر توجیه اقتصادي ندارد. 
یافته های ترویجی

باالی  درآمد  و  اقتصای  اهمیت  جهت  به 
گیاه گل نرگس، پرورش این گل بعنوان کشتی 
جایگزین برای فصل سرد خصوصٌا در مناطقی 
شهرستان  مشابه  خاکی  و  اقلیمی  نظر  از  که 
خوسف )نواحی حاشیه کویر( می باشند توصیه 
آبی  نیاز  تابستان  در  رکود  دلیل  به  می گردد. 

چندانی در این فصل ندارد و نیاز آبی آن در 
فصل سرد می باشد که عالوه بر نزوالت جوی 

آب بیشتری در اختیار کشاورز است.
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Abastract:

Narcissus (Narcissus tazetta) cultivation is very prosperous in Khosf  county 

and is a strategic crop of this region. Farmers are working hard to produce 

narcissus flowers. But not as desirable as the harvest. This could be due to their 

lack of information about the scientific cultivation of this flower. In this research 

habitat characteristics (climatic conditions, soil characteristics, phenology and 

morphology of narcissus) were investigated. Also, another aim of this study is to 

evaluate the indigenous knowledge of farmers in the region on various issues of 

narcissus production, their strengths and weaknesses point investigated. In order 

to be able to take effective steps to increase the yield and quality of this flower 

through the transfers of this research finding to researchers, trustees and farmers. 

To investigate the indigenous knowledge of narcissism production, qualitative 

research methods such as direct observation, free interviews, in depth individual 

and group interviews and regular participation in Narcissus planter’s activities, 

photography and filming were used. Investigation of habitat characteristics showed 
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that narcissus grow in sandy   loamy soil with alkaline pH that has low amounts 

of nutrients. Due to the onset of rainfall, vegetative growth started from January 

and flowering from February and entered the dormancy at the end of May. Also 

the results from investigation of indigenous knowledge showed that farmers have 

used daughter bulbs to propagation Narcissus and from irrigation to forcing and 

regulate flowering. 
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