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 أ 

 
 نظر استاد رهنام

 
توت زمینی از جملۀ نباتات مناطق معتدله بـوده ، مگـر در منـاطق گـرم هـم رشـد 
ومنو کرده می تواند. در مناطق معتدله از جمله نباتات چندین ساله به شـامر رفتـه، در 
حالیکه در مناطق گرم نسبت بلند بودن درجه حرارت در جریان یک سـال دور  منـویی 

 ز بین می رود. خویرشا طی منوده و بعد از رفع حاصل ا
میوه توت زمینی در ترکیب خود دارای مقـدار زیـاد  ملالهـا ، ویتـامین هـا و غیـره 
مواد غذایی  می باشد که نه تنها به ارزش غذایی آن می افزاید، بلکه سـبب بلنـد رفـ  
ارزش طبی آن نیز می گردد. نبات  توت زمینی نسبت به متامی میـوه هـای دیگـر وقـرت 

ً  میـوه تولید گردیده  ک ه در چنین موقع مارکیت ها  به قلت میوه مواجه می باشند، بنـا
های این نبات به قیمت بلند به فروش می رسد و سبب رشد اقتصاد تولیـد کننـده گـان 

 توت زمینی می شود. 
تحقیقی را که محرتم معاون سمحقق محمد یاسین )فرهمنـد( آمـر  –رساله علمی 

عیین برخی مشخصات اگروتخنیکـی تـوت زمینـی در انستیتیوت زراعت  تحت عنوان )ت
رشایط کابل( تحت رهنامیی اینجانب تهیه منوده است، مطالعه منـودم. رسـاله هـذا بـر 
عالوه مقدمه دارای چهار فصل بوده که در فصل اول مروری به گذشته موضـو  ترشـیح 

ولـوژی، گردیده است. در فصل دوم معلومات عمومی که در برگیرنده سیستامتیک، مورف
بیولوژی، فیزیولوژی نبات توت زمینی، رشایط مناسب برای رشد ومنـوی تـوت زمینـی و 
غیره ترشیح گردیده است. در فصل سوم  تحـت عنـوان، ارزیـابی ، تحلیـل و محاسـبات 
تحقیق رشایط و روش تحقیق، اندازه گیری مساحت برگ، اندازه گیری طول ساقه هـا و 

ل ورایتـی هـا، تعیـین ورایتـی بهـرت، تـأثیر مقـادیر ریشه های توت زمینـی، مقـدار حاصـ
مختلف کود یوریا، کود دای امونیم فاسفیت و تأثیر آبیاری به فاصله های زمانی مختلف 
باالی حاصل نبات توت زمینی مورد مطالعه قرار گرفتـه و نتـایق قناعـت بخـش از آن بـه 

 دست آمده است.
سی و محاسبه گردیـده کـه در درفصل چهارم ارزش علمی و اقتصادی موضو   برر 

نتیجه مفاد خالص قناعت بخش و مناسب  از تولید توت زمینی نشان داده شده اسـت. 



 

 ب 

در اخیر از تحلیل ارقام به دست آمده نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهادات مناسـب، 
مآخـذ معتـع علمـی بـین ا للـی  05مفید و علمی ارائیه گردیده است.در این رسـاله از 

ه گردیده و نتایق تحقیق ایـن رسـاله بـا نتـایق مآخـذ مقایسـه گردیـده و در مـورد استفاد
 اختالفات و مطابقت های ارقام  نظریات علمی ارائیه گردیده است. 

قابل یاد آوریست که معاون سمحقق محمد یاسین فرهمند یک محقق مبتکر و     
متخصصین رشـته  مربوطـه با استعداد بوده وهمیشه  مشوره های علمی استاد رهنام  و 

را تطبیق و عملی منوده است، بر عالوه کار های علمـی کـار هـای اداری انسـتیتیوت را 
نیز به وقت و زمان مناسب انجام داده، با همکاران و مراجعین برخورد سـا  داشـته و از 

 اخالق حمید  که شایسته یک دانشمند می باشد برخوردار است.
تحقیقـــــی  را کـه  –نامی ایـن پـروژه ، رسـاله علمـی اینجانب منحیث استاد رهـ  

توســــط محرتم معاون ســـرمحقق محمد یاسین ) فرهمند( جهت ترفیع از رتبـه علمـی 
معاون سمحقق به رتبه علمی سمحقق تهیـه گردیـده اسـت کـافی و بسـنده دانسـته و 

تحقیقـی و توسـعه علـوم زراعتـی از  –برای موصوف در تکیمل همچو پروژه های علمـی 
 بارگاه رب العزت موفقیت های مزید خواهانم.

در فرجام سفارش می منایم که رساله هذا نرش گردد تـا محصـلین و دانشـمندان   
 اهل رشته از آن به حیث مآخذ معتع استفاده منایند.

 
 با احرتام

 رسمحقق دکتور سکندر حسینی
 و زراعترئیس مرکزعلوم کیمیا، بیولوژی 



 ج 

 
 تقریظ

 
تحقیقی معاون سمحقق محرتم محمـد یاسـین فرهمنـد ععـو علمـی  –اثر علمی 

اکادمی علوم را که تحت عنوان)تعیین برخـی مشخصـات اگروتخنیکـی تـوت زمینـی در 
رشایط کابل( تهیه گردیده و جهت تقریظ به اینجانب سپرده شده بود، مطالعـه منـودم. 

 -ردیـده و یـک اثـر بکـر علمـیصـفحه تـایپی تحریـر گ 150اثر مذکورکه درچهـار فصـل و
تحقیقــی بــوده و معلومــات مفصــل در مــورد نبــات تــوت زمینــی و برخــی فعالیــت هــای 

 اگروتخنیکی که برای رشد ومنوی نبات مذکور رضوری می باشد ارایه گردیده است. 
ایـن رســاله بـرعالو  مقدمــه دارای چهـار فصــل بـوده کــه در فصـل اول آن بــه آثــار 

نی اشاره گردیده، در فصل دوم معلومات عمومی در مورد تـوت گذشته در مورد توت زمی
زمینی مانند سیتامتیک، مورفولوژی، فیزیولوژی، رشایط اقلیمـی، کـود دهـی، کنـرتول 
امراض و حرشات و کنرتول گیاهان هرزه بحث گردیده است. در فصل سوم آن رشایـط و 

، سـاقه و ریشـه نبـات روش تحقیق توضیح گردیده و اندازه گیری های بایومرتیکی برگ
صورت گرفته حاصل شش ورایتی مختلـف تـوت زمینـی را معلـوم و بـا همـدیگر مقایسـه 
منوده و به اساس سطح تولید بیشرت ورایتی بهرت معرفی گردیده است، همچنین در این 
بخش مقدار مناسب کود یوریا، دای امونیم فاسفیت و دفعات مناسب آبیاری برای تـوت 

ح تولیـد محصـول تعیـین گردیـده اسـت، همچنـان در ایـن بخـش زمینی به اساس سط
پرابلم ها مطرح گردیـده و مناقشـه صـورت گرفتـه اسـت. در فصـل چهـارم ارزش علمـی 
رساله ترشیح و ارزش اقتصادی محصوالت تولید شده تحـت تـأثیر فکتـور هـای مختلـف 

ت مناسب آبیاری مانند ورایتی، مقدار کود یوریا، مقدار کود دای امونیم فاسفیت و دفعا
محاسبه گردیده است . در پایان به اسـاس ارقـام بـه دسـت آمـده نتیجـه گیـری صـورت 

 گرفته و پیشنهادات سا  وسازنده ارایه گردیده است.
تحقیقـی معلـوم گردیـد کـه محقـق محـرتم در ترتیـب و  –از مطالعۀ این اثر علمی 

تنظیم  این رساله اصول علمی و اکادمیک مراعات منوده و به لسان ساده و روان تحریـر 
کرده است که همه عالقمندان و متخصصان رشته زراعت به آسانی از آن استفاده کـرده 

تحقیقـات  –محرتم در انجـام ایـن پـروژه علمـی  می توانند. قابل یاد آوریست که محقق



 

 د 

زحامت زیادی را متقبل شده با وجود عدم دسرتسی به امکانات تحقیق باز هم توانسـته 
تحقیقات را به مرصف شخصی خود انجام دهد. اینجانب در حالیکه زحامت موصـوف را 

ه از این اثـر تحقیقی نهایت ارزنده تلقی می منایم، استفاد –در تکمیل این پروژ  علمی 
تحقیقی را به حیث یک ماخذ معتع علمی برای متخصصین زراعت با اهمیت و  –علمی 

تحقیقـی  –درخور توجه می دانسته و منحیث یکی از تقریظ دهنده گان، رسـالۀ علمـی 
هذا را از حیث محتوی و حجم برای ترفیع از رتبه علمی معاون سمحقق به رتبـه علمـی 

انسته و ترفیع موصوف را به رتبه علمی سمحقق قویا  سفارش سمحقق کافی و بسنده د
می منایم، همچنان موفقیت هرچه بیشرت محقق محرتم را از خداونـد متعـال خواهـانم. 

تحقیقـی هـذا را عنـدا وقع  –در اخیر از مراجع ذیربط تقاضا می منایم تا رساله علمی 
 قمندان قرار گیرد.چاپ ونرش مناید تا به دسرتس متخصصین زراعت وسایر عال 

 
 با احرتام

 پوهاند غالم رسول فیضی
 آمر دیپارمتنت حفاظه نباتات و استاد پوهنحی زراعت، پوهنتون کابل

 
 

  



 ه 

 
 تقریظ

 
این یک حقیقت مسلم است که رشـد اقتصـاد یـک کشـور و تـأمین رفـاه عامـۀ  آن 

را منــابع  وابسـته بــه در آمـد هــای اقتصـادی آن مــی باشــد، امکـان دارد ایــن درآمـد هــا
طبیعی، تولیدات صنعتی و یا زراعتی تشکیل دهد. افغانستان یک کشور زراعتی بـوده، 
پس واضح است که رشد اقتصاد آن وابسته به تولیدات زراعتـی مـی باشـد. ارتقـأ سـطح 
تولید محصوالت زراعتی چه از نگاه کیفی و یا کمی یکی از شـاخص هـای مهـم رشـد و 

هـد. بلنـد بـردن سـطح تولیـد محصـوالت بـدون انجـام انکشاف زراعت را تشکیل مـی د
تحقیقات علمی نا ممکن خواهد بود، پس یکی از اهداف عمده و مهم تحقیقات علمـی 

تحقیقی معـاون سمحقـق  –تأمین مصئونیت غذایی و رفاه عامه می باشد. رساله علمی 
صـفحه  150محرتم محمد یاسین فرهمند آمر انستیتوت زراعـت را کـه در چهـار فصـل و 

تایپی تحریر گردیده و جهت ارایه تقریظ به اینجانب سپرده شـده بـود، مطالعـه منـودم. 
این رساله برعالو  مقدمه دارای چهار فصل بوده که در فصل اول آن بـه آثـار گذشـته در 
مورد توت زمینی اشاره گردیـده، در فصـل دوم معلومـات عمـومی در مـورد تـوت زمینـی 

ی، فیزیولوژی، رشایط اقلیمی، کود دهی، کنرتول امـراض و مانند سیتامتیک، مورفولوژ 
حرشات و کنرتول گیاهان هرزه بحـث گردیـده اسـت. در فصـل سـوم آن رشایـط و روش 
تحقیق توضیح گردیده و اندازه گیری های بایومرتیکی برگ، ساقه و ریشه نبات صـورت 

ایسه منوده و بـه گرفته حاصل شش ورایتی مختلف توت زمینی را معلوم و با همدیگر مق
اساس سطح تولید بیشرت ورایتی بهـرت معرفـی گردیـده اسـت، همچنـین در ایـن بخـش 
مقدار مناسب کود یوریا، دای امونیم فاسفیت و دفعات مناسب آبیاری برای توت زمینی 
به اساس سطح تولید محصول تعیین گردیده است، همچنـان در ایـن بخـش پـرابلم هـا 

ت گرفته است. در فصل چهارم ارزش علمی رسـاله ترشـیح مطرح گردیده و مناقشه صور 
و ارزش اقتصادی محصوالت تولید شده تحت تأثیر فکتور هـای مختلـف ماننـد ورایتـی، 
مقدار کود یوریـا، مقـدار کـود دای امـونیم فاسـفیت و دفعـات مناسـب آبیـاری محاسـبه 

ت گرفتـه و گردیده است . در پایان به اسـاس ارقـام بـه دسـت آمـده نتیجـه گیـری صـور 
 پیشنهادات سا  وسازنده ارایه گردیده است.



 

 و 

تحقیقی زحامت  –طوریکه دیده می شود محقق محرتم در اکامل این پروژه علمی 
زیادی را متبقل شده، با وجود مشـکالت زیـادی کـه فـرا راه انجـام تحقیقـات علمـی در 

معیارهـای تحقیقـی سـودمند را مطـابق –کشور وجـود دارد، توانسـته یـک پـروژه علمـی 
اکادمیک به پایه اکامل برساند که قبول این زحـامت و سـعی و تـالش شـان در قسـمت 

تحقیقـی را از  –گرد آوری معلومات علمی قابل قـدر مـی باشـد. مـن ایـن رسـاله علمـی 
نقطه نظـر حجـم و محتـوا بـرای ترفیـع از رتبـه علمـی معـاون سمحقـق بـه رتبـه علمـی 

فیــع محقـق محــرتم را بــه رتبـه علمــی سمحقــق سمحقـق کــافی و بسـنده دانســته ، تر 
تحقیقی  –پیشنهاد منوده و از مقامات محرتم اکادمی علوم خواهشمندم تا رساله علمی 

هذا را چاپ و نرش منوده تا به دسرتس متخصصان و عالقمندان رشته زراعت قرار گرفته 
 و از آن منحیث یک ما خذ علمی معتع در کشور استفاده گردد. 

 
 امبا احرت 

 پوهاند نورالدین قاسمی
 استاد دیپارمتنت هارتیکلچر، پوهحی زراعت، پوهنتون کابل

 
  



 ز 

 
 تقریظ

 
سنگ پایه های اساسی رشد اقتصاد را در افغانستان تشکیل داده و انجـام زراعت 

تحقیقات علمی جهت بلند بردن سطح تولید محصوالت زراعتی اساس رشـد و انکشـاف 
زراعت را تشکیل میدهد. میوه جات به خصوص توت زمینی نسبت غنـی بـودن از انـوا  

نـان ملالهـای مختلـف ماننـد وهمچ E، وA ،C  ،Kمختلف ویتامین ها ماننـد  ویتـامین 
پوتاشیم ،مگنیزیم و منگانیز از ارزش خاص غـذایی برخـوردار مـی باشـد. بـرعالوه تـوت 
زمینی دارای مواد زیادی مانند نیاسین، پانتوتینیک اسید، پایرودوکسین و فلوونـول هـا 
نیز می باشد.  کمبود نیاسـین در بـدن انسـانها باعـث اخـتالل سیسـتم عصـب مرکـزی 

مراض جلدی میگردد، میوه توت زمینی دارای مقدار زیاد نیاسـین بـوده و نقـش وظهور ا
عمده را در جلو گیری از امراض فوق دارا می باشد. به اساس فوایـد کـه فوقـا  ذکـر شـد 
توت زمینی نه تنها اینکه از ارزش غذایی برخوردار بوده، بلکه از ارزش خـاص طبـی نیـز 

 برخوردار می باشد.
قیقی را که محرتم معاون سمحقق محمد یاسین فرهمنـد تحـت تح –رساله علمی 

عنوان ) تعیین برخی مشخصات اگروتخنیکی توت زمینی در رشایط کابل ( تهیه منـوده 
رساله هذا  .و جهت ارایه تقریظ به اینجانب ارسال گردیده است، به دقت مطالعه منودم

ه آثار گذشـته در مـورد تـوت برعالو  مقدمه دارای چهار فصل بوده که در فصل اول آن ب
ــد  زمینــی اشــاره گردیــده، در فصــل دوم معلومــات عمــومی در مــورد تــوت زمینــی مانن

تامتیک، مورفولوژی، فیزیولـوژی، رشایـط اقلیمـی، کـود دهـی، کنـرتول امـراض و سسی
حرشات و کنرتول گیاهان هرزه بحـث گردیـده اسـت. در فصـل سـوم آن رشایـط و روش 

ندازه گیری های بایومرتیکی برگ، ساقه و ریشه نبات صـورت تحقیق توضیح گردیده و ا
گرفته حاصل شش ورایتی مختلف توت زمینی را معلوم و با همدیگر مقایسه منوده و بـه 
اساس سطح تولید بیشرت ورایتی بهـرت معرفـی گردیـده اسـت، همچنـین در ایـن بخـش 

اری برای توت زمینی مقدار مناسب کود یوریا، دای امونیم فاسفیت و دفعات مناسب آبی
به اساس سطح تولید محصول تعیین گردیده است. در فصل چهارم ارزش علمی رسـاله 
ترشیح و ارزش اقتصادی محصوالت تولید شده تحت تـأثیر فکتـور هـای مختلـف ماننـد 



 

 ح 

ورایتی، مقدار کـود یوریـا، مقـدار کـود دای امـونیم فاسـفیت و دفعـات مناسـب آبیـاری 
ر پایان به اسـاس ارقـام بـه دسـت آمـده نتیجـه گیـری صـورت محاسبه گردیده است . د

 گرفته و پیشنهادات سا  وسازنده ارائیه گردیده است.
طوریکه دیده شد محرتم محمـد یاسـین )فرهمنـد( در انجـام ایـن تحقیـق و تهیـه 
رساله علمی هذا زحامت زیادی را متقبل شده، و تحقیقات را پیرامون نباتیکـه تـا هنـوز 

ن تربیـه و پـرورش آن عـام نبـوده و تحقیقـات علمـی پیرامـون  ایـن موضـو  در افغانستا
صورت نگرفته  انجام داده است که هم در ترویق این نبات در کشور بسیار مفید خواهـد 
بود و هم در آینده منحیث یک ماخذ علمی در سطح ملی از آن  استفاده خواهد گردید، 

ً  پروژه علمی  جم، محتـوا، و کـاربرد علمـی بـرای ارتقـای تحقیق موصوف از نگاه ح –بنا
از رتبه علمی معاون سمحقق به رتبه علمی سمحقق کامال  کـافی پنداشـته مـی  ایشان

شود. اینجانب موصوف را مستحق ترفیع بـه رتبـه علمـی سمحقـق دانسـته و در ضـمن 
تا پیشنهاد می منایم  که  در صورت امکان رساله هذا از طرف مراجع ذیربط چاپ گردد 

به د سرتس مسلک داران زراعـت قـرار گرفتـه و از آن منحیـث یـک ماخـذ معتـع علمـی 
استفاده گردد. در پایان موفقیت های مزید شان را در امورات محولـه از خداونـد الیـزال 

 استدعا دارم. 
 با احرتام

 وکیل احمد رسحدی دکتور پوهاند
 اگرانومی، پوهنتون کابل واستاد دیپارمتنت ځی زراعتئیس پوهنر 
 

  



 ط 

 
 تقریظ

 
ذشت زمان نه تنها اهمیت خـود را در میـان گزراعت به عنوان صنعت اشتغال زا با 

با میتود های نوین و شیوه های مختلف فعالیت  زو ه ر ، بلکه روز بجوامع از دست نداده
 های اگرو تخنیکی پیرشفته تر و اقتصادی تر شده است.

بوده که در اکرث کشور هـای جهـان بـه توت زمینی یکی از محصوالت مهم زراعتی 
شکل تجارتی تربیه و پرورش می گردد، مگر بـا تأسـف بایـد گفـت کـه بـا وجـود مسـاعد 

، کشت این نبات این کشور بودن رشایط اقلیمی برای منو و انکشاف آن در اکرث مناطق
ً  انجام تحقیقـات علمـی جهـت تـرویق  تا هنوز به شکل تجارتی صورت نگرفته است، بنا

ین نبات که از ارزش غذایی و اقتصادی خاص برخوردار می باشد یکی از وظـایف مهـم ا
متخصصین زراعت به خصوص محققان می باشد. تحقیق هذا که در مورد مسایل مهـم 
اگروتخنیکی مانند تعیـین مقـدار مناسـب کـود نـایرتوجن دار و فاسـفورس دار و تعیـین 

اص برخوردار بوده و در آینـده رهـنامی دفعات مناسب آبیاری صورت گرفته از اهمیت خ
 خوبی برای کشت و پرورش توت زمینی خواهد بود.

تحقیقی را  که محرتم معاون سمحقق محمد یاسین فرهمند تحـت  –رساله علمی 
عنوان )تعیین برخی فعالیت های اگروتخنیکی در رشایط کابـل( تهیـه منـوده  و جهـت 

ست، به دقت مطالعه منودم. رساله هذا بـرعالو  ارایه تقریظ به اینجانب ارسال گردیده ا
مقدمه دارای چهار فصل بوده که در فصل اول آن به آثار گذشـته در مـورد تـوت زمینـی 

تامتیک، سـاشاره گردیده، در فصل دوم معلومات عمومی در مورد توت زمینی ماننـد سی
ت و کنـرتول مورفولوژی، فیزیولوژی، رشایط اقلیمی، کود دهی، کنرتول امراض و حرشا

گیاهــان هــرزه بحــث گردیــده اســت. در فصــل ســوم آن رشایــط و روش تحقیــق توضــیح 
گردیده و اندازه گیری های بایومرتیکی برگ، ساقه و ریشه نبات صـورت گرفتـه حاصـل 
شش ورایتی مختلف توت زمینی را معلوم و با همدیگر مقایسه منوده و به اسـاس سـطح 

ردیده است. در این بخش مقـدار مناسـب کـود یوریـا، تولید بیشرت ورایتی بهرت معرفی گ
دای امونیم فاسفیت و دفعات مناسب آبیاری برای توت زمینـی بـه اسـاس سـطح تولیـد 
محصول تعیین گردیده است، همچنان در این بخش پرابلم ها مطرح گردیده و مناقشـه 



 

 ي 

ادی صورت گرفته است. در فصل چهارم ارزش علمی رساله ترشـیح شـده و ارزش اقتصـ
، مناسـب ورایتـی انتخـاب محصوالت تولید شده تحت تأثیر فکتـور هـای مختلـف ماننـد

مقدار کود یوریـا، مقـدار کـود دای امـونیم فاسـفیت و دفعـات مناسـب آبیـاری محاسـبه 
گردیده است . در پایان به اسـاس ارقـام بـه دسـت آمـده نتیجـه گیـری صـورت گرفتـه و 

 است.پیشنهادات سا  وسازنده ارایه گردیده 
از مطالعه متون رساله هذا بر می آید که محقق محرتم طی شـش سـال متـواتر در 
انجام تحقیق عملی و تهیه مواد علمی  جهت تکمیل این رساله زحامت زیادی را متقبل 
شده که شایان قدر می باشد. اینجانب منحیث یکی از تقریظ دهنده گان رساله علمـی 

ومحتوا برای ترفیع از رتبه علمی معـاون س محقـق تحقیقی هذا را از نقطه نظر حجم  –
به رتبه علمی سمحقق کافی دانسته و ترفیع موصوف را به رتبـه علمـی سمحقـق قویـا  
سفارش می منایم. در پایان برای موصوف از بارگاه ایزد الیزال موفقیت های بـی شـامر 

 در انجام امورات محوله و خدمت به وطن خواهانم.
 

 با احرتام
 اند محمد سلیم) رحیمی(پوه

 ، پوهنتون کابلځی زراعتاستاد دیپارمتنت حفاظه نباتات، پوهن
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 مقدمه

 
رشد اقتصاد هر کشور متکی به منابع تولیدی آن است، خـواه ایـن منبـع صـنعتی 

آن متکی بر تولیدات  بوده، رشد اقتصادباشد و یا زراعتی. افغانستان یک کشور زراعتی 
زراعتی به خصوص میوه جات می باشد. زراعت این صنعت اشتغال زا بـا گذشـت زمـان 
نه تنها اهمیت خود را در میان جوامع از دسـت نـداده اسـت، بلکـه روزبـه روز بـا میتـود 
ه های نوین و شیوه های کشت و برداشت میکانیزه شده پیرشفته تر و اقتصادی تـر شـد

است. کشت انوا  میوه  های مختلف و سبزی ها سبب شده کـه  هـم سـطح زنـده گـی  
زارعین را بهرت سازد و هم زمینه کار را برای قرش بزرگی جامعه مهیـا  سـازد. مترکـز روی 
کشت یک محصول هم از جهت کیفی  و هم از لحاظ کمی مـی توانـد از جملـه راه کـار 

هقانان باشد، به خصوص  وقتی منطقـه یـی از های مناسبی برای رفع مشکالت مالی د
نظر اقلیم ویژه گی های مناسب را برای کشت و پـرورش محصـولی دارا باشـد. در سـال 

در افغانستان نیز کشت اختصاصی و یک محصولی رو به توسـعه مـی باشـد.  های اخیر
میوه جات بر عالوه ارزش اقتصادی از ارزش خاص  غـذایی و صـحی نیـز برخـوردار مـی 
باشند، زیـرا در ترکیـب میـوه هـا مقـدار زیـاد مرکبـات قنـدی، ویتـامین هـا و ملالهـای 

 رضوری موجود است. 
  معلومـات کـافی در مـورد چگـونگی رشـد و موفقیت میوه کاری در نتیجـه داشـ

منوی آنها  به خاطر اعامل مدیریت در جهت تولیـد محصـول بـا کمیـت و کیفیـت بلنـد 
حاصل میگردد. اساسی تـرین عوامـل تولیـد محصـول بـا کمیـت و کیفیـت بلنـد انجـام 
فعالیت های اگرو تخنیکی مناسب مانند، آماده ساخ  زمـین جهـت غـرس نهـالی هـا، 

خیشـاوه، کنـرتول امـراض، حرشـات و کـود دهـی مـی باشـد.  نهالی ها، آبیاری،انتقال 
دریافت ورایتی های مناسب  از جملـه فکتـور بسـیار عمـده ومهـم در بلنـد بـردن سـطح 
تولیدی محصوالت نباتی به شـامر مـی رود، اگـر متـام فکتورهـای منـویی بـرای رشـد  و 

یدی آن مناسب نباشد منی توانـد منوی نبات مساعد باشد باز هم ورایتی که خواص تول
حاصل مطلوب را تولید مناید. توت زمینی ازجمله میوه های بسیار با ارزش بوده کـه نـه 



 

1 

تنها منحیث میوه یا مواد غذایی به کار میرود، بلکه منحیـث یـک نبـات طبـی نیـز از آن 
 استفاده می گردد. 

ی امـــریکای جنـوبی تــوت زمینی یــک نبات علفی چندین سـاله بـوده، بومـــ     
می باشد. ایـن نبـات فاقـد سـاقه حقیقـی بـوده ولـی  Chilly) (  و چیلی )Perueپیرو )

تولید ساقه های رونده یا خزنده را می مناید. برگهای  توت زمینی مرکب بوده که بـاالی 
( یا د مـی شـود. گلهـای آن  Trifoliataهر ساقه برگ، سه برگچه قرار داشته که به نام )

 رنگ سفید داشته، میوه های مخروطی شکل را  به رنگ ست تولید می مناینـد. معموال 
میوه های این نبات از تخمدان به وجود نیامده، بلکه از بزرگ شدن قسمت نهایی ساقه 

( یــــاد مــــی شود بـــــه وجـود مـی آینـد. میـوه هـای تـوت Recepticleگل که به نام )
  (Accessory fruitsمیوه هـای تجمعـی و )  aggregate  fruits)زمینی را به نام های )

میوه های فرعی یاد می منایند. میوه های تجمعی به خاطری می گویند که هامن تخم 
های که در قسمت باالیی گوشتی میوه ها دیده می شوند درحقیقت میـوه اصـلی بـوده  

ی به خاطر مـی که چندین میوه باالی یک ساختامن تجمع منوده است. میوه های فرع
گویند که از اثر القاح تخمدان نه، بــلکه از اثــر انــکشاف قسمت نـهایی سـاقه گـل بـه 

 وجود می آیند.
درمورد نام توت زمینی روایت های مختلف موجود مـی باشـد، بععـی  هـا بـه ایـن 

بـه میـوه   Berryو  )کاه( گرفته شـده  Strawعقیده  اند که نام انگلیسی توت زمینی از 
جات گوشتی اتالق میگردد. میوه تـوت زمینـی از اثـر انکشـاف هـامن قسـمت گوشـتی 
ساقه به وجود می آید و درتحت میوه هـای آن جهـت حفاظـت از گـردو خـاک و رطوبـت  

( نهادنـد. بععـی در مـورد Strawberryکاه را هموار می منودند، پس نام این میوه را ) 
به معنـی     Strayگرفته شده  که  Stray berry  نام توت زمینی میگویند نام این میوه از

خارج شدن و ولگرد شدن را گویند، چون توت زمینی به وسیله ساقه های خزنده بـه هـر 
طرف پرا گنـده میگـردد، لـذا بـه ایـن نـام  مسـام شـده اسـت. تـوت زمینـی در اکرثیـت 

آن  ananassaکشورهای جهان کشت میگردد. این نبـات انـوا  زیـاد داشـته، مگـر نـو  
نو  نسبت به متـام انـوا  دیگرمیـوه  نسبت به متام انوا  بیشرت کشت میگردد، زیرا این 

 (. 79:94های  بزرگرت، خوشمزه تر و مرغوبرت را تولید می مناید )
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توت زمینی یک میوه حقیقی نبوده، بلکه یک میوه کاذب می باشد، زیـرا میـوه      
 ) Hypanthiumنهایی ساقه گل، که به نـام)توت زمینی از تخمدان نه، بلکه از قسمت 

نامیده میشود، تشکیل میگردد. توت زمینی از جمله میوه های تجمعی بوده، در داخـل 
یک رسیپتیکل چندین میـوه قـرار دارد. از نقطـه نظـر بوتـانیکی  قسـمت گوشـتی تـوت 
 زمینی میوه نبوده، بلکه سبزی می باشد. میوه های اصلی در قسمت نهـایی سـاختامن
گوشتی قرار دارند که از طرف خارج کامال  قابل دید می باشند.  میوه های توت زمینـی 

تـوت زمینـی انـوا  واقسـام زیـاد  ( یاد می شود.Achenesاز نقطه نظر بوتانیکی به نام) 
ورایتی آن شناخته شده، که از نقطه نظر رنگ، تکسچر وذایقـه از  155داشته وتا به حال 

مشهورترین نو  آن که تولیـد میوهـای بـزرگرت را بـا رنـــــگ ست  یگد یگر تفاوت دارند.
 (.05است) Ananassوذایقه رشین منوده  وازجمله انوا  تجا رتی محسوب می شود 

فیصد ریشه هـای آنهـا در  95این نبات درای سیستم ریشه سطحی بوده وتقریبا     
هم در مقابل خشـکی  سانتی مرت در خاک قرار دارند، از همین سبب است که 90عمق 

ً  کشـت ایـن نبـات بایـد در خاکهـا ی  و هم درمقابـل رطوبـت حسـاس مـی باشـند، بنـا
فیصـد مـواد ععـوی باشـد  1حاصلخیز که خوب زهکشی شده باشـد و حـد اقـل دارای 

صورت گیرد. نبات توت زمینی در انـوا  خاکهـای هـای مختلـف رشـد ومنـو منـوده مـی 
باشــد،  1.9تــا  1آنهــا بــــــین  pHســتبا  تیزابــی  را کــه تــــوانـــــــد، مــــــگر خاکهــای ن

تـــــرجیــــــح میدهـد. نبـــات تـــوت  زمینـی درخاکهـا یکـه قـبال  یعنـی سـال گذشـته 
بادنجان سیاه، بادنجان رومی، کچالو و مرچ، کشت شده باشد نبایـد پـرورش داده شـود 

(10:9.) 
زایش حاصالت وکیفیـت آن توت زمینی یکی از محصوالت مهم تجارتی است که اف

از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و با در نظر گـرف  رشایـط اقلیمـی، 
 کابل رشایط خوبی اقلیمی را برای پرورش محصوالت باغی دارا می باشد. 

کشت و پرورش این نبات در افغانستان آن قدر رایق نبوده رصف وزارت زراعـت،      
آبیاری و مالداری چند ورایتی آنرا در فارم بادام بـا  کابـل تحـت پـرورش قـرار داده انـد، 
مگر تا هنوز تحقیقات علمی باالی این نبات صورت نگرفتـه اسـت، روی همـین ملحـوظ 

ید تا اینجانب جهت ترفیع از رتبـه علمـی معـاون انستیتیوت زراعت اکادمی علوم الزم د
تحقیقی را تحت عنـوان )تعیـین برخـی  –سمحقق به رتبه علمی سمحقق پروژه علمی 
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مشخصات اگروتخنیکی توت زمینی در رشایط کابل (  به انجام برسانم . در این تحقیـق 
زارت شش ورایتی تـوت زمینـی کـه از ریاسـت تحقیقـات و  9919الی  9919طی سالهای 

زراعت، آبیاری ومالداری به دست آمده بود جهت دریافت ورایتی بهرت در شش تریتمنت 
تکرار تحت تجربه قـرار داده شـده و بـه اسـاس مقـدار تولیـد در فـی واحـد سـطح،  14و 

ورایتـی  9910الـی  9919ورایتی بهرت توت زمینی معرفی گردیـده اسـت. طـی سـالهای  
گروتخنیکی نبات توت زمینی مانند تعیین مقدار مذکور  جهت تعیین برخی مشخصات ا

مناسب کود یوریا، دای امونیم فاسفیت و دفعات مناسب آبیاری تحت تجربـه قـرار داده 
شده و مقدار مناسب کود یوریـا، دای امـونیم فاسـفیت و دفعـات مناسـب آبیـاری بـرای 

محقـق دکتـور نبات توت زمینی تعیین گردیده است. در فرجام جا دارد که از محـرتم س 
سکندر حسینی رئیس مرکز علوم کیمیا، بیولوژی وزراعت که بنده را در انجام تحقیقات 
و تهیه این رساله رهنامیـی هـای سـود منـد منـوده اظهـار سـپاس و امتنـان منـوده و از 
خداوند الیزال صحتمندی کامل وعمر طوالنی برای جناب شـان آرزومنـدم، همچنـان از 

پوهاند نورالدین قاسمی، پوهانـدغالم رسـول فیعـی و پوهانـد  استادان عالیقدر هر یک
محمد سلیم رحیمی که در قسمت آوردن اصالحات در این رساله بنده را یاری رسـانیده 

 اند ابراز تشکری وسپاس منایم.


	Page 1

