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 دهيچك

ه رشد يول در مراحل اپاشي محلولكوسل به صورت ي مصرف ساتأثير، ي دو سال زراعي طيا  مزرعهيها  مطالعهيك سريدر 
در مزرعه  اصفهان، ي، رقم محل).Carthamus tinctorius L( اه گلرنگي عملكرد آن در گيبر عملكرد دانه و اجزا) ي برگ4-3(

در سال . ديمطالعه گردي كامل تصادفي با سه تكرار ها بلوكهنر كرمان، در قالب طرح قاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه باتحقي
 بر طول و قطر ساقه يتأثيركوسل يسه با شاهد، سايدر مقا. ش شدنديتر آزمايگرم در ل  ميلي2000 و 1000، 0 يها غلظتثر اول ا

 ،دانهته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاراه، تعداد طبق در بوي انشعابات كل، تعداد برگ در گدار معنيش ي باعث افزا ونداشت
 يها غلظتدر سال دوم اثر . ن و روغن و شاخص برداشت نداشتيئ بر درصد پروتيتأثير يد، وليك و دانه گرديولوژيعملكرد ب

 3000  غلظتتاكوسل يش غلظت سايسه با شاهد، افزايدر مقا. ش شديتر آزمايگرم در ل  ميلي4000 و 3000، 2000، 1000، 0
دانه، عملكرد دانه و ، تعداد طبق در بوته، وزن طبق، وزن هزاريش انشعابات كل، انشعابات فرعيتر باعث افزايگرم در ل ميلي

ج دو ساله، به نظر يبا توجه به نتا. تر بودمؤثر ها غلظته يگرم نسبت به بق  ميلي3000 موارد غلظت يد و در برخيك گرديولوژيب
 .تر باشديگرم در ل  ميلي1000ش محصول دانه يكوسل جهت افزاين غلظت سايترمؤثررسد  يم

 
 .).Carthamus tinctorius L (رنگمار، گليكوسل، مرحله تي سا:يدي كليها واژه

 
 مقدمه

 .Carthamus tinctorius L يگلرنگ با نام علم
عنوان   جهان بهيكشورهااز  ياريهاست كه در بس مدت

 متعدد كشت يد، با كاربردهاياه سازگار و مفيك گي
 يهادي كه اسياديت زيامروزه با توجه به اهم. شود مي

غن دارند، روغن  رويا هيت تغذيفياشباع در كريچرب غ

ار مورد يراشباع بسيد چرب غي اس%80ش از يگلرنگ با ب
 ,.Sato et al؛ Isah et al., 2007(است  توجه قرار گرفته

عنوان   گلرنگ بهگرياز طرف د. )Zhu et al., 2003؛ 2005
كه ) Mozaffarian, 1996( شناخته شده يياه دارويك گي

سم و يرومات، ي قلبيهايماري درمان بي برايدر طب سنت
 Kanehira ؛Ibrahim et al., 2005 (شود ميابت استفاده يد
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et al., 2003 ؛Zhu et al., 2003 .(ييايميش فتويزهايآنال 
 ي كه منبع غنرداد از آن تيا گلرنگ حكيهاگل

 تيست و فعال ا كامپرول وني مانند كوئرسييدهايفالونوئ
ارتباط ا ه بين تركيك آن به ايسميگلپويدان و هياكس آنتي
 ياهي گيها فنل ين پليتر ن ازجمله فراوانيكوئرست. دارد

  در مورد آن صورت گرفتهيقات متعدديبوده كه تحق
 ).Zhao et al., 2005؛ Sato et al., 2005(است 

ون يلي م3/1 گلرنگ در جهان دانهر كشت يسطح ز
 يهاشورن كيمهمتر. باشد ي هزار تن م790 ديبا تولهكتار 

االت يك، اي هندوستان، مكزينگ را كشورهادكننده گلريتول
 نشان ها يبررس. دهند يل مين و كانادا تشكيمتحده، چ

انه، ي خاورمي گلرنگ كشورهايدهد كه موطن اصل يم
 ي بوم.)1378، ينليز(باشد  يه ميران و تركيخصوص ا به

ران ازجمله ي ايميط اقلي آن با شراياه و سازگارين گيبودن ا
 .باشد يگ در كشور ما ماه گلرنيازات گيامت

 ،دي كلر مكوات كلراييايمي با نام شCCCا يكوسل يسا
ن يآم -ليمت يتر كه از واكنش استن ي از مشتقات كوليكي

. شود ميد ي كلرو اتان، تول-2و1د به نام يهال كيك آلفاتيو 
ابل حل قستال بوده و در آب يد شده به شكل كريماده تول

عنوان   بهكوسليسا). 1375امام و همكاران، (باشد  يم
 يت كميرا سمي زشود ميده  استفاياهيكننده رشد گ ميتنظ

ن يهمچن. ذاردگ ي اثر مياهان زراعي از گياريدارد و در بس
توانند آن را جذب كنند  ي مييشه و هم اندام هوايهم ر

 ). 1381اكار، ن و بنيآرو(
ق ين است كه از طريبراليج -يك عامل آنتي كوسليسا
ر يروفسفات در مسيپ ليژران -از چرخه ترانس يريجلوگ
ماده  شيپ(د، منجر به كاهش سطوح كورن ياس كيموالون

ن يبراليجه كاهش سطوح جيو در نت) ديك اسيبرليسنتز ج

 دهد ياه را كاهش ميگردد و ارتفاع گ ياه ميدر گ
)De et al., 1982(. 

 كوسليسامار شده با ياهان تياست كه گ گزارش شده
 Ma(ز مقاومترند يتر و در مقابل ورس ن  كوتاه ساقهيدارا

& Smith, 1991 .(كوسل در حنا يمار با سايت
)Khandewal et al., 2002(،جو بهاره و زمستانه ) Ma 

& Smith, 1992( گندمو ) De et al., 1982 ( با كاهش
 و يشي روي جانبيها ، منجر به رشد جوانهييت انتهايغالب
ش تعداد يت افزاي نها و دري فرعيها ل شاخهيتشك

ن قات نشايتحق. است هدي گردمقدار محصول و انشعابات
ش يكوسل سبب افزايسابا اه ي گپاشي محلولدهد كه  يم

 ,Humphries et al., 1965 ،Ma & Smith(عملكرد جو 

. است دهيگرد) De et al., 1982(م ي گندم د و)1992
 كوسل بهيمار شده با ساياهان تيشتر در گيعملكرد ب

 توان و يا ش مقاومت روزنهيشه، افزايشتر ريخاطر رشد ب
ش در بهبود بازده ي افزاتاًي و نهابرگهاشتر در يآب ب

شه و كاهش يت ريش در فعاليق افزايمصرف آب از طر
؛ Starman & Williams, 2000 (باشد ي ماهيگدر تعرق 

De et al., 1982 .(ياهي رشد گيها  كندكنندهيطور كل به 
م ير در تسهييق تغيكوسل، از طريازجمله سا

ت آنها به سمت مقصد باعث يها و هدا التيميفتوآس
 .گردند يش در عملكرد ميافزا

ر كشت گلرنگ در نقاط مختلف ي سطح زراًياخ
د روغن و يل نقش آن در توليكشور و كرمان به دل

. ، در حال گسترش استيين داشتن خواص دارويهمچن
 واكنش گلرنگ به يررس هدف بن پژوهش باين ايبنابرا

كوسل به اجرا ي متفاوت كندكننده رشد سايها غلظت
 .درآمد
 



129 1، شماره 27، جلد فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

 مواد و روشها
 بر كوسليسا  كندكننده رشدتأثير يبه منظور بررس

 يگلرنگ رقم محل عملكرد ي عملكرد و اجزايرو
 و 1384 ي دو سال زراعي در طييها شي آزما،اصفهان
 دانشگاه يدانشكده كشاورز يقاتي مزرعه تحق در،1385
 منطقه ييايعرض جغراف. ديانجام گردد باهنر كرمان يشه
 30 آن يياي و طول جغرافيقه شمالي دق10 درجه و 57

ا يارتفاع منطقه از سطح در.  استيقه شرقي دق20درجه و 
 . متر است1750
لوم ، خاك، بافت خاك مزرعه هيج تجزياساس نتابر

 41/2 ،عصاره اشباع يكيت الكتريهدا.  استيشن
. باشد ي م8/7  آن حدودpHمتر و  يكروموس بر سانتيم

ل در قالب طرح ي صورت فاكتورسال اول بهش يآزما
فاكتورها .  با سه تكرار انجام شدي كامل تصادفيها بلوك

و دو ) 2000 و 1000، 0(ل كوسي سايها غلظتشامل 
 و دو ي برگ3-4ك دفعه در مرحله ي (پاشي محلولمرحله 

 و مرحله ي برگ3-4 در مرحله اشيپ محلولدفعه شامل 
 يها در قالب بلوكش سال دوم يآزما. بود) ساقه رفتن
 و 3000، 2000، 1000، 0 يها غلظت و با يكامل تصادف

 3-4(ه رشد يتر و در مرحله اوليگرم در ل  ميلي4000
 .انجام گرفت) يبرگ

 عمود سك بهارهيزه و دو دييشخم پان شامل يه زميته
 بر يله لولر بود و كودپاشيوس هن بيح زميبر هم و تسط

در  (گرم كود اورهلوي ك100اساس آزمون خاك به مقدار 
 150، )دو مرحله قبل از كاشت و مرحله ساقه رفتن

و )  قبل از كاشتتماماً(پل يتر گرم كود سوپر فسفاتلويك
 در ) قبل از كاشتتماماً (ميپتاس گرم كود سولفاتلوي ك100

ز قبل و بعد ي هرز نيها زه با علفمبار. ديهكتار انجام گرد
 6 به صورت يشيهر كرت آزما. شدن انجام شداز سبز 

ها و فاصله  فين رديمتر ب ي سانت40، با فاصله ي متر5خط 
 پاشي محلول. ف در نظر گرفته شدي رديرومتر  ي سانت10

 2000 و 1000 يها غلظت با ش سال اولي در آزمابرگها
مار يت (ي برگ3-4 مرحله دركوسل يساتر يگرم در ل ميلي

ن ي و همچني برگ3-4و در مرحله ) پاشي محلولبار  كي
) پاشي محلولمار دو بار يت( مرحله به ساقه رفتن يدر انتها

، 1000 يها غلظتش سال دوم از ي در آزما.صورت گرفت
 3-4 در مرحله ،تريگرم در ل  ميلي4000  و3000، 2000
مار ياهان تيزمان گ همدر هر دو سال، .  استفاده شديبرگ

 . شدنديز با آب اسپريشاهد ن
 از هر كرت از دو هفته پس از اعمال يبردار نمونه

در مرحله . ف دوم هر كرت انجام شدي از رد،ماريت
 هر كرت، 5 و 4، 3 يها فيك رديولوژيزي فيدگيرس

 مترمربع، برداشت و صفات عملكرد 3 معادل يمساحت
اقه، تعداد كل انشعابات تعداد طبق س( عملكرد يدانه، اجزا

و شاخص برداشت ك يولوژيعملكرد ب ،)و وزن هزاردانه
ن ي درصد روغن كل و پروتئ. شديريگ  آنها اندازهيبر رو
دست آمده  بيها داده . شدنديريگ ت اندازهيز در نهايدانه ن

ا با ه نيانگيسه ميو مقا زي آنالSPSSافزار  با استفاده از نرم
افزار   دانكن با استفاده از نرميا دامنهاستفاده از آزمون چند 

MSTAT-Cانجام شد . 
 
  جينتا

 در كوسليسا مختلف يها غلظتاثر متقابل كاربرد 
 يريگ ك از صفات اندازهيچ ي هي براپاشي محلولدفعات 

ج ين نتاي بنابرا،دي نگرددار معني %5شده در سطح احتمال 
 دهي گزارش گردپاشي محلولل صرف نظر از اثر دفعات يذ

 .است
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 شيسال اول آزما
 عوامـل  يكوسـل بـر رو    ي سا تـأثير ج مربـوط بـه      ينتا
 1ش در جــدول ي شــده در ســال اول آزمــاگيــري انــدازه

 تـأثير چ  يكوسـل هـ   ي سا پاشي  محلول. است گزارش شده 
ـ  ،اه نداشـت  يـ  ارتفـاع گ   ي بـر رو   يدار  معني  باعـث   يول
 كــاربرد .ديــ گرددر بوتــه برگهــاتعــداد  يش جزئــيافــزا
اه نسبت  يوماس كل گ  يش ب يب بهبود و افزا   كوسل سب يسا

عابات بـه    و تعـداد انشـ     %5/12زان حـدود    ي م به شاهد به  
كوسـل تعـداد طبـق در    يسان يهمچنـ . دي گرد %64زان  يم

تـر  يگرم در ل    ميلي 2000ش داد و اثر غلظت      يبوته را افزا  
گرم در    ميلي 1000ك به دو برابر غلظت      يكوسل نزد يسا
ــريل ــودت ــا شــاهيدر مقا.  ب ــهي سا،دســه ب طــور  كوســل ب

 زانيـ  بـه م   ، سبب كاهش تعداد دانـه در طبـق        يدار  معني
 اسـتفاده از    تـأثير ز تحـت    يـ عملكرد دانـه ن   . ديگرد% 14
 يها  غلظتسه با شاهد،    ي در مقا   و كوسل قرار گرفت  يسا

ب يـ ترت كوسـل بـه  يتـر سا  يگـرم در ل     ميلي 2000 و   1000
در . ندشـد ش عملكـرد دانـه      ي درصد افزا  22 و   16سبب  
 شـاخص   ي بر رو  يدار  معني تأثيرچ  يكوسل ه يساضمن  

 .داشت دانه نني درصد روغن و پروتئ،برداشت
 

 شيسال دوم آزما
 ي پارامترهـا  يكوسل بر رو  ي سا تأثيرج مربوط به    ينتا
 2ش در جـدول     يآزمـا  دوم شـده در سـال       گيـري   اندازه

 4000فقـط در غلظـت      ارتفاع بوتـه     .است گزارش شده 
در مقابـل،   .  داشـت  يدار يمعنـ تر كـاهش    يگرم در ل   ميلي
 و كـل    يكوسل تعداد انشعابات فرع   ي سا يها  غلظتتمام  
 يطـور   بـه  ند،ديبات را نسبت به شاهد بهبود بخشـ       انشعا

گـرم   ميلـي  4000 و   3000،  2000،  1000 يها  غلظتكه  
 و  250ب  يـ ترت  و كل را به    ي تعداد انشعابات فرع   ،تريدر ل 

 و 6/90 و    %2/160 و    448،  %8/46 و    286،  8/37%
كوسـل تعـداد    ي سا پاشـي   محلول. ش دادند ي افزا 55/19%

تـر  يل گـرم در    ميلـي  3000ش داد و    يطبق در بوته را افزا    
گـرم در     ميلـي  4000كـه    ي در حال  ن اثر را داشت،   يشتريب
سـه بـا   يدر مقا.  با شاهد نداشـت يدار معنيتر اختالف   يل

 تعداد دانـه در طبـق       يدار يطور معن  كوسل به يشاهد، سا 
گرم   ميلي 4000 و   3000،  2000،  1000 يها غلظترا در   
ــه يدر ل ــر ب ــترت ت ــد 21/6 و 12/3، 16/4، 8/6ب ي  درص

كوسـل  يز در اثر استفاده از سا     يها ن  وزن طبق . كاهش داد 
صـد   در 78/40 و   24/38،  84/33زان  يه م افت و ب  يبهبود  

ش يافـزا  3000 و   2000،  1000 يهـا   غلظتب در   يترت به
 وزن  يدار يطور معن  تر به يگرم در ل    ميلي 4000 اما   ،افتي

 زيـ وزن هزاردانـه ن   . كاهش داد  ها را نسبت به شاهد     طبق
 .افتيش ي افزايبه مقدار جزئ

كوسل ي سا تأثير تحت   يدار يطور معن  عملكرد دانه به  
، 1000كوســل يســه بــا شــاهد، سايدر مقا. قــرار گرفــت

ــي3000 و 2000 ــرم در ل  ميل ــه را   يگ ــرد دان ــر عملك ت
كه  ي در صورت  .ش داد ي درصد افزا  38 و   42،  39ب  يترت به
تر عملكرد دانـه   يگرم در ل    ميلي 4000 در غلظت    ن ماده يا

افـت و نسـبت بـه       يز بهبود   يوماس كل ن  يب. را كاهش داد  
 و  2000 يهـا   غلظـت  درصد، در    27/43 و   43/50شاهد  
 گـر ياز طـرف د   . افـت يش  يتر افـزا  يگرم در ل    ميلي 3000

 4000 و   1000 يهـا   غلظـت شاخص برداشـت تنهـا در       
 .افتيش يتر افزايگرم در ل ميلي
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  در واريته محلي اصفهان در سال اول آزمايشصفات مختلفبر روي ) CCC(پاشي سايكوسل   اثر دو بار محلول-1جدول 

شاخص 

 برداشت
 عملكرد بيولوژيك

(ton/ha) 
 عملكرد دانه

(ton/ha) 

 وزن هزاردانه
(gr) 

 تعداد دانه

 در طبق

 تعداد طبق

 در بوته
 ئين دانهپروت

(%) 

 روغن دانه
(%) 

 تعداد برگ
(/plant) 

 انشعابات كل
(/plant) 

 قطر ساقه
(cm) 

 طول ساقه

(cm) 

 سايكوسل
(mg/L-1) 

a 95/18 b 84/8 b 67/1 b 33/29  a 92/27 c 92/6 a 54/14 a 94/27 b 44/129 b 59/7 a 80/0 a 87/75 0 

a 01/19 a 96/9 a 89/1 a 90/30 b 14/26 b 94/9 a 00/16 a 20/27 a 00/137 a 92/12 a 81/0 a 00/76 1000 

a 24/19 a 92/9 a 91/1 a 07/31 b 26/26 a 13/11 a 16/16 a 80/26 a 57/135 a 03/13 a 80/0 a 23/76 2000 

 .)05/0ر سطح ، داي دانكن آزمون چند دامنه(داري ندارند  هاي هر ستون كه حرف مشابه دارند از نظر آماري اختالف معني ميانگين
 

 در واريته محلي اصفهان در سال دوم آزمايش صفات مختلفروي )  برگي3-4(در مرحله اوليه رشد ) CCC(پاشي سايكوسل   اثر محلول-2جدول 

شاخص 

 برداشت
 عملكرد بيولوژيك

(ton/ha) 
 عملكرد دانه

(ton/ha) 

 وزن هزاردانه
(gr) 

 وزن طبق
(gr) 

 تعداد طبق

 در بوته

تعداد دانه 

  طبقدر
 انشعابات فرعي

(/plant) 

 انشعابات اصلي
(plant) 

 انشعابات كل
(plant) 

 طول ساقه

(cm) 

 سايكوسل
(mg/L-1) 

b 79/32 b 58/7 b 62/2 b 53/29 c 88/18 d 31/9 a 01/28 d 25/2 a 59/6 d 66/8 ab 17/57 0 

a 02/46 b 03/8 a 64/3 a 99/30 b 27/25 c 68/11 b 22/26 bc 64/5 a 29/6 b 94/11 bc 94/51 1000 

b 75/32 a 41/11 a 73/3 a 23/31 a 10/26 b 86/13 b 89/26 b 44/6 a 15/7 b 70/12 a 42/65 2000 

b 48/33 a 86/10 a 64/3 a 67/30 a 58/26 a 09/14 b 16/27 a 01/11 a 63/7 a 63/17 b 10/54 3000 

a 13/46 c 48/5 b 51/2 b 23/30 d 09/13 d 30/8 b 37/26 c 29/4 a 02/6 c 31/10 c 64/48 4000 

 .)05/0، در سطح اي دانكن آزمون چند دامنه(داري ندارند  هاي هر ستون كه حرف مشابه دارند از نظر آماري اختالف معني ميانگين
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 بحث
سل بر طول كويش نشان داد كه مصرف ساي آزماجينتا

 اما در سال دوم تنها غلظت  نداشت،يو قطر ساقه اثر
اه ي گارتفاع دار معنيتر باعث كاهش يگرم در ل  ميلي4000
 و همكاران Khandewal يها افتهين با يد كه ايگرد

)2002( ،Ma و Smith) 1992 (ني همچنو Ma و Smith 
جو بهاره و  غالتحنا،  اهانيب در مورد گيترت به) 1991(

 .  دارديهمخوان
 ك ماده بازدارندهيعنوان  كوسل بهينجا كه ساآاز 

 ييت انتهايدهنده غالب ن كاهشين و همچنيبراليوسنتز جيب
 آن تأثيررود كه  ين انتظار مياست، بنابرا خته شدهساقه شنا

ان يصورت كاهش در ارتفاع نما شه بهياه هميبر ارتفاع گ
اهان يكوسل بر ارتفاع در گي از ساي متفاوتياهاما اثر. شود

كوسل ي ساتأثير ازجمله عدم ،است مختلف گزارش شده
والف يو ) De et al., 1982(بر طول ساقه در گندم 

)Peltonen-Sainio et al., 2003(البته  .است  گزارش شده
كوسل بر طول ساقه ممكن است بسته به ي ساتأثيرزان يم

ا نشان ه گزارشياشد چرا كه برخز متفاوت بياه نينوع گ
 مثل ياهيكوسل در كاهش ارتفاع در گيدهد كه اثر سا يم

تر و انتقال  فيل جذب ضعيسه با گندم به دليمقار جو د
 ).Ma & Smith, 1992( است مؤثرتر آن كمتر  عيسر

 بر تعداد كل كوسليسادهد كه  يش نشان ميج آزماينتا
جه در ين نتياست كه ا ابات در بوته اثر مثبت داشتهعانش

، جو بهاره و زمستانه )Khandewal et al., 2002(حنا 
)Ma & Smith, 1992(گندم  و )De, et al., 1982(ز ي ن

ق يش در كل انشعابات، از طريافزا. است گزارش شده
است و در واقع  جاد شدهي اي بر انشعابات فرعتأثير

ن ماده ي اتأثيرتحت ) هيانشعابات اول (يانشعابات ساقه اصل
 ييت انتهايكوسل با كاهش غالبيسا. است قرار نگرفته

ل ي و تشكيشي روي جانبيها منجر به رشد جوانه
 & Ma؛ Ma & Smith, 1992(گردد  ي مي فرعيها شاخه

Smith, 1991 .(كوسل يش نشان داد كه سايج آزماينتا
ن دانه در گلرنگ نداشت ي بر درصد روغن و پروتئياثر

گزارش ز ين )Larter, 1967( در جو ،جهي نتني اكه مشابه
 بر درصد يتأثير جو يبرگها پاشي محلولاست كه  شده
 .است ن دانه نداشتهيوتئپر

ش حداكثر تعداد طبق در بوته در يج آزمايبراساس نتا
كثر داست و ح تر بدست آمدهيگرم در ل  ميلي3000غلظت 

ن يبنابرا. ست ن غلظت بودهيز در هميانشعابات كل ن
جاد شده در يش ايش در تعداد طبق را به افزايتوان افزا يم

 و جو )De et al., 1982(در گندم . انشعابات نسبت داد
)Ma & Smith, 1992 (ت كه  اسز گزارش شدهين
 موجب ،در انشعابات بارورش يق افزايكوسل از طريسا
 .است ش عملكرد شدهي افزاتاًيش در تعداد سنبله و نهايافزا

جب كاهش تعداد ن ماده مويش نشان داد كه ايج آزماينتا
ارش كه در رابطه با غالت گز ي در حالد،يدانه در طبق گرد
ش تعداد دانه در سنبله يكوسل موجب افزايشده كه كاربرد سا

 تأثيرتحت در غالت كه وزن هزاردانه  نيضمن ا. است شده
 ,Ma & Smith؛ De et al., 1982(است  ن ماده قرار نگرفتهيا

كوسل در هر دو سال موجب يش ساين آزماياما در ا). 1991
ج نشان داد كه ي نتايطور كل به .دي هزاردانه گردنش وزيافزا
 ش دادهي دارد و آن را افزاتأثيركوسل بر عملكرد دانه يسا

ش يز افزاي عملكرد ن،ش غلظتيكه با افزا يطور  بهاست،
تر به حداكثر مقدار خود يگرم در ل  ميلي2000افته و در ي
گرم در   ميلي4000  بهغلظتش ين با افزاآرسد و پس از  يم
ش عملكرد در اثر يافزان يا. ابدي ي كاهش م، عملكردتريل

، حنا )De et al., 1982(كوسل در گندم ياستفاده از سا
)Khandewal et al., 2002 ( و جو)Ma & Smith, 1992 (
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ن است كه ي اعتقاد بر ايطور كل به. است گزارش شده
ها و  التيمير در فتوآسييق تغي رشد از طريها كنندهكند
عملكرد ش در يت آنها به سمت مقصد باعث افزايهدا
 مشتقات ياز طرف). Khandewal et al., 2002(گردند  يم

در د يراكوات كليد و مپيكوات كلرايكوسل، مير ساين نظيكول
وم هستند كه ممكن يك گروه آموني يساختمان خود دارا

ه در يزنها پس از تجآوم ياست ازت موجود در گروه آمون
ن منبع عنوا ده و بهي آزاد گرديسميابول متيهاندير فرايمس
ك رشد ياه قرار گرفته، منجر به تحري در دسترس گيتروژنين

 ).Ma & Smith, 1992(ن گردد آ وابسته به يها و شاخص
كوسل اثر قابل يش، كاربرد ساين آزماينجا كه در اآاز 
اه گلرنگ، رقم يش عملكرد دانه در گي بر افزايتوجه
ر ن ماده را ديتوان استفاده از ا يم اصفهان داشت، يمحل

د محصول دانه در گلرنگ يش توليع جهت افزايسوسطح 
 .شنهاد نموديپ
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Abstract 
Field studies were conducted over two growing seasons to study the effects of foliar 

application of cycocel (CCC) at early growth stage on grain yield and its components of 
(Carthamus tinctorius L.) cv. Isfahan, at Agricultural Research Station of Kerman University, 
using randomized complete block design with three replications. In the first year, the effects of 
0, 1000 and 2000 mgL-1 was studied. Compared with control treatment, CCC had no effects on 
stem diameter and length, but significantly increased total branches, leaf number, flower head 
biomass, flower head number, 1000-grain weight, seed yield and biological biomass, with no 
effect on seed oil, seed protein percentage and harvesting index. In the second year, the effects 
of 0, 1000, 2000, 3000 and 4000 mgL-1 was studied. Compared with control treatment, cycocel 
up to 3000 mgL-1 increased total and lateral branches, flower head number, flower head 
biomass, 1000-grain weight, grain yield and biological biomass. In some cases, 3000 mgL-1 
CCC was more effective than other concentrations. However, it can be concluded that, 1000 
mg/lit cycocel applied at early growth stage significantly increases grains in safflower. 

 
   Key words: Cycocel, stages treatment, Safflower (Carthamus tinctorius L.). 


