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 ملخص

 

العديد من األنشطة في مجال البحث والتكوين وتثمين نتائج البحوث  2021أنجز معهد المناطق القاحلة خالل سنة 

والتكوين واإلعالم والتوثيق وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات تنموية ومراكز بحوث وجامعات على المستوى 

 الوطني واإلقليمي والعالمي.

ي لميزانية المعهد وعقود البرامج تنجز هذه األنشطة بتمويل من سلطة اإلشراف في إطار العنوانين األول والثان

للمخابر بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يتم دعم هذه األنشطة عن طريق العديد من مشاريع 

 التعاون الممولة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد األطراف.

 

 في مجال البحــوث

 ينجز نشاط البحث في إطار خمسة مخابر علمية:

 علوم الصحراء ومقاومة التصحر مخبر -

 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات -

 مخبر النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهرية -

 مخبر تربية الماشية والحياة البرية -

 مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية. -

 

 :لي ي ما نذكر 2021ومن أهم اإلنجازات خالل سنة 

 .2020مقارنة بسنة  %35بزيادة بلغت مجالت علمية عالمية ذات عامل تأثير في مقاال علميا  108نشر -

  .مفهرسة وطنية او دوليةمجالت علمية في مقاال  24نشر -

 فصال من كتاب  28نشر كتاب و -

 مداخلة في ملتقيات علمية مباشرة او عن بعد. 55المشاركة بـــ  -

 في مجال تثمين نتائج البحوث 8منها  اتفاقية 38امضاء  -

 

 في مجال التكوين

 وتأهيل باحث وماجستير مهني رسالة ماجستير بحث 40و هدكتورا ةأطروح 15تقديم ومناقشة  -

 طالبا في تربصــات قصيرة المدى وإعداد مذكرات ختم الدروس 137قبول وتأطير  -

وكذلك  (102) والدكتوراه (74) طالبا مسجلين في مراحل الماجستير 176مساهمة باحثي المعهد في تأطير  -

 التأهيل بالجامعات التونسية واألجنبية

 .دورات تدريبية 9تنظيم  -
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 في مجال تثمين نتائج البحوث

 : إيداع ملف براءة اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول* 

" Fragments d’anticorps de dromadaire VHH pour le diagnostic et la diarrhées provoquées 

par Escherichia coli chez l’homme et les animaux "  .(26  2021ماي)   

براءات اختراع وطنية باسم معهد المناطق القـاحلة بمدنين بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية  3تسجيل  *

 الصناعية

تسجيل براءة اختراع وطنية باسم معهد المناطق القـاحلة بمدنين بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية   -

 : بعنوان 2021أكتوبر  TN2018/0032 تحت عدد

"Développement d'un nouveau procédé de fabrication d’un fromage frais camelin et bovin 

de haute qualité nutritionnelle moyennant la coagulation avec un nouvel extrait 

enzymatique d'origine végétale (latex de Ficus carica) ayant une protéolytique activité" 

لصناعية ملكية اتسجيل براءة اختراع وطنية باسم معهد المناطق القاحلة بمدنين بالمعهد الوطني للمواصفات وال - 

 : بعنوان 2021أكتوبر  TN2019/0076 تحت عدد

" Procédé de fabrication d'un yaourt à base du lait de chamelle fortifié par la poudre ou le 

sirop de caroube (Cératonia Siliqua)" 

ية الوطني للمواصفات والملكية الصنـاعتسجيل براءة اختراع وطنية باسم معهد المناطق القاحلة بمدنين بالمعهد  -

 : بعنوان 2021أكتوبر  TN2019/0024 تحت عدد

"Transformation du lait de chèvre locale en fromage aromatisé par le miel" 

جلسات عمل بمقر محضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين في إطار اجتماع لجنة  4تنظيم  *

باعث من جملة المترشحين قصد  34تسيير المحضنة قصد دراسة ملفات المترشحين الجدد. حيث وقع انتقاء عدد 

 .تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة

 .دورة تكوينية لفائدة المنتصبين بالمحضنة 22 تنظيم *

ة روح في االستقطاب وتنمي الفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات للتعريف بدوره ةزيار 14تنظيم  *

 .المبادرة لدى أصحاب الشهائد العليا

 .اتفاقيات تعاون في إطار التفتح على المحيط االقتصادي واالجتماعي 8توقيع  *

 .ايام تكوينية واعالمية في عديد المحاور البحثية لفائدة األطراف الفاعلة في مجال التنمية 9 تنظيم *

من خالل تدعيمها بتجهيزات إحاطة لتدريب التالميذ  2021مؤسسة تربوية سنة  25اإلحاطة والدعم لحوالي  *

 .والناشئة على النشاط الفالحي والبيئي

 .2021برامج بحث تطبيقي في مختلف مخابر المعهد خالل سنة  6متابعة دعم ومساندة  *

 .عينة مياه وتربة ونباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين 1250القيام بتحليل * 
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 في مجال اإلعالم والتوثيـق 

 84و وثيقة : كتب وأطروحات دكتوراه ورسائل ماجستير ومذكرات ختم دروس 13إثراء الرصيد الوثائقي بـ  *

 مقاال علميا.

 (Bulletin d’informationشرية اإلعالمية االلكترونية )نعددا من ال 32نشر  *

 .2021وبرنامج  2020اصدار التقرير السنوي لسنة * 

 بالتعاون مع اإلدارة الفرعية للتكوين.  OpenSIEV* تواصل تركيز منظومة 

من خبراء وباحثين وطلبة ومسؤولين على المستوين الوطني والدولي  ازائر 214كما استقبل المعهد أكثر من 

 والمتحف وأعضاء سلك دبلوماسي لإلطالع على أهم أنشطة البحث بمختلف المخابر وعلى محضنة المؤسسات

 تلميذا من واليات الجنوب االربع. 230من  أكثرالبيئي كما زار المعهد 
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مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر 

مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات 

مخبرررررررر الرررررررنظم البيئيرررررررة الرعويرررررررة وتثمرررررررين األعشررررررراب                   

 المجهرية والكائناتالبرية 

مخبر تربية الماشية والحياة البرية 

مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية 

 

 

ينجز نشاط البحث 

ضمن خمسة 

 مخابر علمية :
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 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر
 

 

 األھــــداف. 1

 المناخية التغيرات وتأثيراتالتصحر ظاهرة  رصد ومتابعة  -

 دراسة ديناميكية التعرية الهوائية وطرق مقاومة زحف الرمال  -

 تحسين الخاصيات الفيزيائية والكيميائية للتربة بالواحات وبالمناطق الزراعية  -

 إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية وتهيئة مساقط األودية  -

 

 البحث مشاريع. 2

 :تتوزع أنشطة البحث بالمخبر على ثالثة مشاريع

 مقاومة التصحر من اجل إدارة مستدامة للموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية -

 الموارد المائية بالمناطق القاحلة والتأقلم مع التغيرات المناخية -

 تحسين وتعزيز موارد التربة بالمناطق القاحلة -

 

      2021األنشطة المنجزة سنة . 3

 مستدامة للموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية. مقاومة التصحر من اجل إدارة 1.3

 لتعرية الهوائية و مقاومة زحف الرمالا 1.1.3.

 قيس و متابعة ظاھرة االنجراف الهوائي بالمناطق الجافة التونسية 1.1.1.3.

ظاهرة االنجراف حول قيس ومتابعة  تحليل المعطيات الميدانية المتحصلة عليها خالل التجارب الميدانية السابقة -

 الهوائي ونشر بعض النتائج في مجلة علمية.

تحليل المعطيات الميدانية المتحصلة عليها بمحطة رصد ومتابعة تنقل العواصف الرملية وحبات الرمل الصغيرة  -

 ( في الفضاء الخارجي.Aérosols minérauxالحجم )

  .وما رافقها من عواصف غبارية محصلةالالقيام بتحاليل فيزيائية وكيميائية على كميات التربة  -

 متابعة مصادر العواصف الرملية بالجنوب التونسي و عالقتها بجودة الهواء   2.1.1.3.

( في Aérosols minérauxتقوم محطة رصد ومتابعة تنقل العواصف الرملية وحبات الرمل الصغيرة الحجم )

( التي وقع تركيزها بمعهد المناطق القاحلة بتسجيل معطيات حينية كل خمسة Atmosphèreالفضاء الخارجي )

 سنوات(.  6دقائق( منذ ستة سنوات ) 5دقائق )

 من أهم النتائج المتحصل عليها: 

دقائق( بهذه المحطة  5على المعطيات الحينية كل خمسة دقائق ) االطالععلى موقع واب يمكن من  ةتطبيق وضع -

http://41.229.143.141/index.html 

http://41.229.143.141/index.html
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( Aérosols minérauxالصغيرة الحجم ) وحبات الرملالعواصف الرملية  ومتابعة تنقلإدراج محطة رصد  -

 INDAAF (International Network to study( بالشبكة العالمية Atmosphèreفي الفضاء الخارجي )

Deposition and Atmospheric composition in AFrica) .  

 

 الغطاء النباتي بالواحات  ديناميكيات 2.1.3.   

بالرغم من تقدم تكنولوجيات مراقبة سطح األرض في العشرينية األخيرة اال ان البيانات المكانية المتعلقة   

ي هذا ما يجعل تكثيف الجهود ف وهو بالنسبة لواحات الجريد في تونس نادرةبديناميكيات الغطاء النباتي ال تزال 

المجال حاجة ماسة لمساعدة صانعي السياسات واصحاب القرار في إدارة الموارد الطبيعية وتحديد استراتيجيات 

  مالئمة للتنمية المستدامة.

فة النباتي واستخدام األراضي بص وقد اثبتت الدراسات نجاعة االستشعار عن بعد في رصد التغيرات في الغطاء

-عامة. وتمكن صور األقمار الصناعية مجتمعة مع البيانات المحلية الميدانية )اإليكولوجية واالجتماعية 

االقتصادية( من انتاج معلومات مفهومة يمكن دمجها في نظام دعم المعلومات واتخاذ القرارات، وعالوة على ذلك، 

ية التي توفرها بيانات األقمار الصناعية تسهل رصد التغيرات في استخدام األراضي فإن التغطية المتعددة الزمان

 وصلتها بوفرة الموارد الطبيعية على مر الزمن.

 

لدراسة حالة الواحات بالجنوب التونسي )واحات  SPOT -MODISصور اقمار صناعية  استعمال 1.2.1.3.

استخدام تحليل الديناميكيات المتغيرة ب تم، ةالمناخيقابس وواحات توزر في الجنوب الغربي( وتفاعلها مع التغيرات 

 التصنيف الهرمي التصاعدي ( التي تم إنشاؤها. استخدمنا تحليلNDVIغطاء النباتي )مؤشر البيانات 

ascendante classification hiérarchique AHC    إلنتاج مخطط يقسم المنطقة إلى فئاتNDVI  ،المماثلة

ثم حللت هذه المجموعات بالرجوع إلى بالبيانات الحقيقة التي تم جمعها عن طريق االعمال الميدانية. تمثل خريطة 

 في الواحات.  NDVIخريطة مكانية نموذج لتوزيع  AHCالتصنيف التي تنتجها 

كشفت النتائج عن مجموعات مختلفة ذات تغايريه مكانية عالية جًدا تم ربطها بالمعلمات الفيزيائية الحيوية في  -

 المجال.

( لدعم التحليالت المتعلقة بالتنمية MOD13Q1سنة ) 20سلسلة زمنية مدتها مكنت هذه األبحاث من تكميل  -

القاحلة. وأظهرت السلسلة الزمنية للمتوسطات السنوية لقيم  المستدامة واستغالل موارد التربة والمياه في البيئة

التي تم الحصول عليها بالواحات نمطا سنويا متميزا ألنواع الواحات المختلفة،    NDVIمؤشر المعياري للنباتات 

وهو أيضا فارق ملحوظ بين األغطية األرضية المميزة في منطقة الدراسة. وأظهرت النتائج أن مؤشر نمو النباتات 

: الري،   NDVIستقرار يتزايد مع زيادة كثافة الغطاء النباتي، كما بينت وجود ثالثة عوامل رئيسية تؤثر على ا

 ، والتلوث البيئي.كتلة الغطاء النباتي
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تمييز الواحات التقليدية ذات الكثافة الكبيرة من األشجار المثمرة والخضار وكثافة من  NDVIتمكن نتائج تحليل  -

 منخفضة من أشجار النخيل، على غرار الواحات القارية، 

من تمييز الواحات التي تعاني من مشاكل في الري،  NDVIء النباتي بينت تطابق النتائج الميدانية ومؤشر الغطا -

منتظمة، مما يؤثر سلبا على نوعية الواحة. كما شكل زيادة التحضر من سنة إلى أخرى البسبب دورة المياه غير 

 من اهم العوامل التي تم اثباتها عن طريق استعمال هذه المنهجية.  ةالكيميائيمصانع الوقربها من 

 

 متابعة تأثير ظاھرة الجفاف على نسق النمو الطبيعي لغراسات الزياتين 2.2.1.3

امام التزايد الحالي والمتوقع في شدة تواتر وحدوث ظاهرة الجفاف نتيجة لتغيّر المناخ، فقد أصبح من الضروري 

أنجاز هذه الدراسة بوالية  اتخاذ تدابير مالئمة لمجابهة اخطار هذه الظاهرة والتخفيف منها. وقد تم في هذا اإلطار

مدنين وذلك بهدف إنشاء نظم جديدة ومتطورة تعتمد على نماذج معلوماتية وتقنيات االستشعار عن بعد من أجل 

 وتحديد احتياجاتها المائية. تقديم معلومات استباقية لتشخيص حالة الزياتين

 و (NDVI ء النباتي والمياهلذلك تمت دراسة مدى كفاءة استخدام بعض المؤشرات المعيارية للغطا

(NDWI 2المستمدة من صور األقمار الصناعية ذات دقة عالية SENTINEL  والتي تم رصدها لمتابعة تأثير

 2020-2017خالل  ظاهرة الجفاف على نسق النمو الطبيعي لغراسات الزياتين خاصة على النطاق الموسمي

مستوى النطاق الزمني لهذه المؤشرات وبالمقارنة مع المؤشر  حيث اثبتت لنا مجمل نتائج التحاليل اإلحصائية على

، في تشخيص حساسية NDVIاستخدام مؤشر الغطاء النباتي  مدى فاعلية ونجاعة «SPI"المعياري للهطول 

 (. r = 0.69الزياتين للتغيرات المناخية )

عدة خرائط لتحديد مدى تفاعل أشجار الزيتون مع ظروف االجهاد المائي بوالية  تم باإلضافة الى ذلك تصميم

الذي يعتمد بشكل أساسي  HidroMORE. لذلك استعمل نموذج 2020الى2017مدنين خالل الفترة الممتدة من 

ومزج المعطيات الميدانية والمعطيات المستمدة من صور األقمار  FAO-56 ETعلى المعامالت الزراعية 

على مستوى النطاق  ةالمائي ةوازنمالوذلك لحساب وتقدير قيمة توزيع  Sentinel  2لصناعية ذات دقة عاليةا

داللة إحصائية جيدة نسبيًا بين مخرجات النموذج والبيانات  بينت مجمل النتائج وجود تقارب ذاالجغرافي.  حيث 

خالل السنوات العادية أو فترات الجفاف (. اضافة لذلك، اظهرت نتائج المحاكاة أنه 2R 0.72 =المقاسة )

المتوسطة، يكون اإلجهاد المائي أقل في المناطق الجبلية بسبب الجريان السطحي اإلضافي الذي توفره تقنيات 

 نيتالزيااألمطار. بينما يكون  نزولحصاد المياه التقليدية، وفي المناطق الساحلية بفضل ارتفاع رطوبة الهواء و

ية األكثر تأثرا. اما خالل فترات الجفاف الشديدة، يكون اإلجهاد المائي مرتفعا بجل المناطق في السهول الداخل

كأداة قرار لتحديد أولويات مجاالت التدخل للسيطرة  HidroMORE(. وبالتالي، يمكن استخدام نموذج 1صورة )

 على الجفاف والتخفيف من حدته )الري التكميلي لحماية األشجار،(.
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لمعامل االجهاد (( soil water déplétion(mm) (A) االتربة ) طوبةرنسب نضوب نتائج محاكاة المعدالت السنوية: ل: 1صورة 

 (adjusted evapotranspiration (mm) (Cالمصــــحح ) ( للتبخــر و النــتح للمحصــــولstress coefficient (B )المائي

 

 الهوائي وزحف الرمال  االنجرافالحماية من  مواقعلغطاء األرضي داخل وحول ا ديناميكيات 3.1.3

لحماية من لمواقع  3وحول غطاء األرضي داخل تهدف هذه الدراسة باألساس إلى التعرف على ديناميكيات ال

والمحشن( خالل حوالي  اءبسهل الجفارة من والية مدنين )سيدي مخلوف، الفج وزحف الرمالالهوائي  االنجراف

 ربعة عقود األخيرة. األ

من خالل اربع  (Sentinel-2A- LANDSAT)   من نوعة   صطناعير اإلألقمات اسة على بيانارالده اذهتستند 

و ذلك على اثر دراسة مؤشرين للغطاء  2021و   2018و  2008و  1990صور في فصل الربيع في السنوات 

  2الصورة كما تبينه  Maximum Likelihoodضي بطريقة راألاتصنيف و اعتماد  (SAVI,NDVI)النباتي 

 

 

 

 

 

 

   

 

 في فصل الربيع في السنوات  (Sentinel-2A- LANDSAT) نوع ة منصطناعياإلر ألقمات انابيا :2الصورة 

 2021و 2018و 2008و 1990 
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نتائج التصنيف التي تم الحصول عليها إلى التمييز بين ثماني أقسام الستخدام األراضي. حيث ابرزت  مكنت كما

مقارنة بالسنوات  2021-2018هكتار( للفترة  3603في قسم الرمال المتحركة بمساحة ) املحوظ االنتائج تطور

هكتار( وقسم 26714قسم التربة العارية )+  زيادة في كما مكنت النتائج األخرى في محشن وسيدي مخلوف

 (.1رسم بياني )هكتار( على حساب باقي االقسام 40351الزراعات المختلطة )+ 

 

 

 

 

 

 

 محشن وسيدي مخلوف بموقعي 2021-2018طور في قسم الرمال المتحركة للفترة ت : 1رسم بياني 

 

 على تساعد أدوات نتكو أن هالتي من شأنات اللتغييروضي راألام ائط الستخداضع خرومن أيضا لنتائج امكنت 

 .لطبيعيةا اردلموا دارةإل االزمة، اراتلقرا ذتخاا

 

 . الموارد المائية بالمناطق القاحلة والتأقلم مع التغيرات المناخية2.3

 التربة انجراف 1.2.3

 التربة *نمذجة انجراف

تآكل التربة أحد المشاكل البيئية الرئيسية في المناطق القاحلة. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم وتقدير مدى  يعتبر  

. تقع منطقة الدراسة بجنوب شرق تونس RUSLEتآكل التربة بحوض المياه لواد كوتين وذلك باستخدام نموذج 

ملم. تم استخدام النموذج لفحص تأثير  200 لهطول االمطار بأقل منوتتميز بمناخ جاف ويقدر المتوسط السنوي 

التضاريس وكثافة العواصف والشدة المطرية وقوام التربة على االنجراف. تم الحصول على البيانات المستخدمة 

ـ  صهريًجا  25للتحقق من صحة النموذج من القياسات الميدانية عن طريق مراقبة الرواسب في أحواض الترسبات ل

 . 2018إلى  2015سنوات، من  4اد المياه وتخزينها( على مدى )تقنية تقليدية لحص

 في سنويال التربة فقدانأظهرت النتائج أن المنحدر هو أكثر العوامل تأثيرا على فقدان التربة. يتراوح متوسط 

( التغير R = 0.81بشكل معقول ) RUSLE. استنسخ نموذج سنة/  هكتار/  طن 12.5و 0.01 بين المراقبة مواقع

 الزمني لخسائر التربة المقاسة بمنطقة الدراسة خالل فترة المراقبة. 

كشفت هذه الدراسة عن أهمية استخدام الصهاريج التقليدية في المناطق الجافة كبديل لمجاالت مراقبة انجراف 

لعمليات  تقييمنا المادي التربة. إلى جانب ذلك، فإن الجمع بين نمذجة المخرجات والقياسات الميدانية يمكن أن يحسن

 (2رسم بياني )تآكل التربة وعوامل التحكم فيها بأحواض المياه بالمناطق الجافة. 
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تعتبر نتائج الدراسة مفيدة لصانعي القرار لتقييم الخطط الحالية للحفاظ على التربة وإدارة المياه، والتي يمكن 

 المناسبة بناًء على األدلة العلمية. تعديلها بشكل أكبر باستخدام خيارات تخفيف تآكل التربة

 

 نمذجة االنجراف بحوض التساقطات لوادي كوتين : 2رسم بياني 

 

        الترشيحمعالجة مياه الصرف الصحي الحضرية عن طريق .  2.2.3

تمت دراسة كفاءة عملية الترشيح لثالث كتل صخرية مختلفة، لتحسين الجودة الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية 

 محطة تنقية "الحامة" )جنوب تونس( إلعادة االستخدام الزراعيالتي تنتجها لمياه الصرف الصحي المنقاة 

 :الثة. يجمع هذا العمل بعد ذلك بين هذه األساليب الث(5الصورة )

  عمليات الترشيح - 

 االمتزاز على الطين  - 

 المعاد تشكيلها من خالل تحليالت مختلفة  الطبقات الرمليةيتم توصيف  : تنقية نباتية - 

مراقبة البيوفيلم في المفاعل، على وجه الخصوص: تحديد البكتيريا اآلزوتية ومراقبتها عبر تقنية متقدمة )عن  -

  TEM أو التصوير المجهري اإللكتروني الملون MALDI-TOF من نوع  طريق قياس الطيف الكتلي

تحديد محتوى البروتين الكلي في الجذور والسيقان واألوراق مع رصد تأثير األنشطة األنزيمية على جذور  -

 النبات في المراحل المختلفة

 رايزادراسة التكافل الفطري الجذري للتأكد من تأثيره على إصابة الجذور بالميكو -

 على الروائح الكريهة النبات المدروسإمكانية دراسة تأثير  -
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 الترشيحمعالجة مياه الصرف الصحي الحضرية عن طريق :  3رسم بياني 

 

 رسم خرائط مخاطر الفيضانات بحوض وادي بياش )قفصة(  3.2.3

يرات بقيت متجددة خاصة في ظل التغتعد الفيضانات من المشاكل الهيدرولوجية القديمة في المناطق الجافة لكنها   

 المناخية.

ييم متعدد تقاالعتماد على الب في حوض وادي بياش من والية قفصة لتوقي من خطر الفيضاناتلتهدف هذه الدراسة 

تحديد مناطق خطر الفيضانات في المنطقة المذكورة. تم تطبيق رسم خرائط لالمعايير ونظم المعلومات الجغرافية ل

وقع األخذ بعين (. AHP( وبدونها )MC-AHPمع محاكاة مونتي كارلو ) التسلسل الهرمي التحليليعمليات 

 متغيرات: االرتفاع والمنحدر واستخدام األراضي وشبكة األودية ونوعية الصخور وهطول األمطار ستاالعتبار ل

 (6)الصورة . 2013أكتوبر ت المعايرة على فيضانات تم وقد

من مساحة الحوض تتميز بخطر فيضان مرتفع إلى مرتفع للغاية.  ٪40أن األولية  MC-AHP أظهرت النتائج  

حيث تبين أن استخدام األراضي هو أهم عامل يساهم في مخاطر الفيضانات. تؤكد خرائط الغمر باستخدام مؤشر 

كرر ة بسرعة وبشكل متالمسطحات المائية من المسطحات غير المائي تمييزالمياه أن االستشعار عن بعد يمكن من 

 .ودقيق
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 MC – AHPخريطة مخاطر الفيضانات بحوض وادي بياش )قفصة( باعتماد مقاربة :  4رسم بياني 

 

)التربة  البيئةو الزراعة علىاستخدام المياه المالحة والمواد الكيميائية )األسمدة والمبيدات(  تأثير    4.2.3

 والمياه الجوفية( بمنطقة الصخيرة )صفاقس(

دراسة آثار تلوث التربة والمياه الجوفية بمنطقة الصخيرة بصفاقس )مثال للمناطق الشبه جافة( بسبب االستخدام   

المفرط للمواد الكيميائية )األسمدة والمبيدات( والمياه شديدة الملوحة في الزراعة وذلك باالعتماد على تحليل التربة 

خالل الزراعة وبعد الزراعة( وكذلك من خالل تحليل المياه -الزراعة خالل المراحل المختلفة لزراعة البطيخ )قبل 

 الجوفية المستعملة في الري.

طريقة التسميد والممارسة الزراعية )كمية األسمدة "الكيميائية  خالل هذه الدراسة تم االخذ بعين االعتبار  

والعضوية" والمبيدات ومياه الري والمحصول( المستخدمة في مزارع البطيخ تحت األنفاق في منطقة الصخيرة. 

 .مصحوبة ببعض التحاليل للتربة مزارًعا متخصًصا في هذا النوع من المحاصيل 50بناًء على بيانات استجواب 

رصد العوامل المسؤولة عن تدهور التربة ونتائجها في منطقة الصخيرة، تم استخدام نهج إحصائي: تحليل ل  

متفرقة في منطقة الصخيرة، كل  قعامو 50المكونات الرئيسية من خالل نتائج التحليالت الفيزيائية والكيميائية، لـ 

 . 2017البطيخ سنة  منها شهدت زراعة

 حيث اظهرت النتائج:

 ذاهرتباط سلبي للغاية بين إنتاج المحاصيل ودرجة الحموضة والتوصيل الكهربائي، وبالتالي ينخفض ا 

  ملوحة؛ أكثر التربة تكون حيث المحصول،

  محصول الالملوحة تؤثر بشكل مباشر على 
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  ري الانتاج المحصول له عالقة سلبية بكمية مياه الري، أي أنه عندما تكون كمية المياه المستخدمة في

 كبيرة، يكون العائد منخفًضا.

نسبة ال(، من منخفض إلى متوسط ب1954وفقًا لمخطط جودة مياه الري، يتم تصنيف العينات وفقًا لريتشاردز )

 إلى مرتفع جًدا  م وارتفاع مخاطر الملوحةلمخاطر الصوديو

 .التباين في االنتاج هو الملوحة تأثيرا علىأن العامل األكثر  هذه الدراسة بينت

تتجاوز هذه  يثح يمكن أن يتسبب االستخدام المفرط لألسمدة الكيماوية والمبيدات في تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

 (، والتي تصبح سامة ولها تأثير مسرطن على المستهلكين1العناصر عتباتها في النبات )الجدول 

 

في أعضاء البطيخ المختلفةالمكونات غير العضوية : 1 الجدول  

Plante Pb (ppm) Zn (ppm) Cd (ppm) Cu (ppm) Cr (ppm) 

Racine 0.13 ±0.02 436.8 ±3.4 0.13 ±0.00 69.04 ±1.7 0.012 ±0.001 

Feuille 0.94 ±0.08 351.08 ±2.3 0.13 ±0.01 35.17 ±1.1 0.013 ±0.001 

Tige 0.13 ±0.01 301.25 ±2.8 0.13 ±0.00 41.84 ±1.8 0.0120 ±0.000 

Fruit 0.12 ±0.01 191.25 ±3.2 0.13 ±0.00 8.63 ±0.4 0.013 ±0.001 

 

    تحسين وتعزيز موارد التربة بالمناطق القاحلة .3.3 

دراسة اثار اإلضافات العضوية الخارجية على الخاصيات الفيزيائية للتربة الرملية الطميية وما مدى  1.3.3.

 العضوي في الحد من تأثير التغيرات المناخية من خالل تخزين الكربون في التربةمساھمة ھذا التسميد 

لحية تؤثر على الظروف المعيشية للكائنات ا التيمراقبة بعض المعاييرتتطلب عملية تحضير السماد العضوي    

 الدقيقة المساهمة في تحلل المادة العضوية منذ البداية حتى نتحصل على سماد عضوي بمواصفات عالية. من بين

 والخصائص الفيزيائية.( (C/Nنسبة الكربون والنيتروجين و درجة الحرارة هذه المعايير نذكر نسبة الرطوبة

 نسبة الرطوبة -

 %58.84ثم ارتفعت الى حدود  % 10.23بلغت درجة رطوبة المواد العضوية بالنسبة لهذه الدراسة في البداية    

الى ان  % 70و 50بعد ري المواد العضوية المكونة للسماد. ثم تمت المحافظة على نسبة رطوبة تتراوح بين 

 لالستعمال. ايصبح السماد جاهز

 درجة حرارة السماد  -

 70درجة مئوية. ولكن بعد  70إلى  60لبيولوجي في رفع درجة الحرارة في الكومة بين حوالي يبدأ النشاط ا  

درجة تصبح درجة الحرارة هذه معطلة للنشاط البيولوجي )تعطيل اإلنزيمات(، مما يستوجب خلط السماد للتهوية 

 وتعديل نسبة الرطوبة.

 (C/Nتطور نسبة الكربون والنيتروجين) -

(، بالنسبة % 30 - 20) في حدودي بداية التسميد، الموجود في المراجع العلمية متغير تماًما األمثل، ف C/Nإن   

وانخفضت هذه النسبة باستمرار أثناء عملية  %32.16في بداية التسميد في حدود  C/Nلهذه الدراسة كانت نسبة 
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الحية الدقيقة تستهلك المزيد من  وهذا يفسر حقيقة أن الكائنات % 10.09التسميد، لتستقر في سماد نهائي حوالي 

 الكربون )المكون الرئيسي للجزيئات العضوية( أكثر من النيتروجين.

 العضوي السماددرجة حموضة  -

يشير الرقم الهيدروجيني إلى نضج السماد كما يشير إلى معدل تحلل المكونات العضوية للسماد. لوحظ أنه في   

أولي في الرقم الهيدروجيني بسبب إطالق األحماض العضوية. خالل  جميع المراجع العلمية، كان هناك انخفاض

إلى ذروته بسبب االختالف في تركيز أيون الهيدروجين والبقاء في  pHمرحلة ارتفاع حرارة السماد، وصل 

 .7.5المرحلة المحايدة أثناء مرحلة النضج ليصل إلى 

 معدل تطور ثاني أكسيد الكربون، مؤشر اإلنبات  -

ات العالي ألي سماد، والذي من شأنه أن يمنع ترابط المغذيات ويعزز توافر األكسجين في التربة مطلوب إن الثب  

تطور السماد أثناء  5الرسم البياني في لالستخدام الصحي والفعال لألغراض الزراعية كتعديل. تظهر النتائج 

ى حد عات من بداية عملية التسميد لتصل إلالتسميد الهوائي. تتميز المرحلة األولى بنشاط مكثف بدأ بعد بضع سا

مغ من ثاني أكسيد الكربون / كغ في اليوم الثالث. تتوافق هذه الزيادة مع التحلل البيولوجي  5600أقصى قدره 

ثاني  الكشف عن انخفاض طفيف في انبعاث تم هذا الرسمالسريع للركائز العضوية القابلة للتحلل بسهولة. حسب 

يوًما من  14أكسيد الكربون بسبب انقالب الكومة في اليوم الخامس من التسميد. ثم تم الوصول إلى زيادة ثانية بعد 

التسميد. بعد ذلك، انخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بشكل حاد ثم استقر في اليوم الثامن والعشرين وأظهر نشاطًا 

ا متباطئًا مما يشير إلى نضج السماد على الرغم من عمليات الخلط المتواترة للسماد. تتوافق هذه الفترة مع بيولوجيً 

 استنفاذ المواد القابلة للتحلل بسهولة. وهكذا، انخفض تمعدن الكربون العضوي بالتوازي مع تقدم عملية التسميد.

تخلص المواد العضوية المختلفة مع التحكم في الماء. تم مؤشر إنبات بذور الفلفل في مس 6الرسم البياني وضح ت  

أيًضا اختبار مستخلصات السماد العضوي والفحم الحيوي من هذه الدراسة لمعرفة تأثيرها على نمو شتالت الفلفل 

في الكومبوست والفحم الحيوي وكان أعلى في السماد  ٪70المحلية. أشارت النتائج إلى أن إنبات البذور تجاوز 

نتائج أن السماد العضوي والفحم الحيوي ال يؤثران على الرنة بالفحم الحيوي والمياه الضابطة وبالتالي أظهرت مقا

 إنبات البذور.
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 تطور ثاني أكسيد الكربون للسماد العضوي:  5رسم بياني  تطور معدل مؤشر اإلنبات للسماد العضوي:  6رسم بياني 
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  المنزلية على خصائص التربة الرملية في مناخ تونسي جافتأثير دمج النفايات . 2.3.3

لمنزلية استخدام كموبست النفايات ا ثملتحسين تربة المناطق القاحلة بالجنوب التونسي والحفاظ على إنتاجيتها 

 وحماة الصرف الصحي كسماد.

 معايير خصوبة التربة

 لخالتحسن كبير في محتوى الكربون العضوي ساهم في األسمدة العضوية  استعمالأن  7الرسم البياني  بيـني

في المواقع الُمخصبة  اتمر 3.3الى  2.2ارتفعت مستويات الكربون العضوي من  كما السنة األولى من التجربة

 .بسماد النفايات المنزلية وسماد حمأة الصرف الصحي مقارنة بالتربـة الشـاهد

 

 

 

 

 

 

متوسط معدل الكربون العضوي في التربة الشاهد والتربة  : 7رسم بياني   

 الُمخصبة بسماد النفايات المنزلية وسماد حمأة الصرف الصحي

 

هذه النفايات تأثير على تراكم المغذيات الكبيرة للتربة في السنة األولى من التجربة. على هذا النحو، تم ل كما كان

تحسين تركيزات المغذيات الكبيرة مثل الفسفور عن طريق إضافة سماد النفايات المنزلية وسماد حمأة الصرف 

 .(8 الرسم البيني)عند أعلى جرعة  ٪84الصحي. بلغت الزيادة الملحوظة 

 

 

 

 

 

 

 متوسط معدل الفسفور في التربة الشاهد والتربة الُمخصبة  : 8رسم بياني 

 بسماد النفايات المنزلية وسماد حمأة الصرف الصحي

 

  مردودية الشعير

تأثير إيجابي على محصول الشعير وكذلك على محتوى المغذيات الكبيرة  مستوى خصوبة التربةكان لتحسين 

    لنبات الشعير.
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 نسبة الزيادة خالل السنة األولىبلغت حيــث  نفايات العضوية على إنتاج الشعيرمردودية ال 9الرسم البياني بين ي

45٪.  

 

تأثير تطبيق النفايات العضوية على مردودية الشعير:  9رسم بياني   

 

محتوى النتروجين بنباتات الشعير. حيث بلغت الزيادة الملحوظة  علىأن األسمدة تؤثر  10الرسم البياني بين ي  

عند إضافة أعلى جرعة من سماد النفايات المنزلية وسماد حمأة الصرف الصحي مقارنة بالتربـة  ٪73و 37٪

 .الشـاهد

 

 

تأثير تطبيق النفايات العضوية على النتروجين : 10رسم بياني   

 

 التسميد بحمأة الصرف الصحي. 3.3.3

 (SS) الدراسة األولى إلى تقييم التأثير التراكمي لثالثة سنوات متتالية من التسميد بحمأة الصرف الصحي تهدف-أ

الرسم ) BS))األساسي والتشبع  (CEC) طن في هكتار على سعة التبادل الكاتيوني للتربة 120و 80و 40و 0عند 

 الصوديوم ثم ٪31بنسبة  مغنيزيوم ، يليه٪68بنسبة  كالسيوم . حيث احتل سطح التربة في الغالب(11البياني 

(. أدى ارتفاع الكالسيوم والمغنيسيوم إلى تثبيط توافر البوتاسيوم مما يشير إلى وجود خلل في ٪1) البوتاسيومو

أظهرت هذه الدراسة تأثر توافر البوتاسيوم بالزيادة في كل من الكالسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي  مغذيات التربة.

لذلك، فإن موازنة الكاتيونات القابلة للتبديل في التربة ونسبها من  .فضيل خسارة البوتاسيوم عن طريق الترشيحت

 خالل إضافة المزيد من العناصر الغذائية يمكن أن يكون مهًما في تصحيح نقص الكاتيونات.
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 التسميد بحمأة الصرف الصحي:  11رسم بياني 

 

 4 ( خالل  SLة )ظمئي( والرملية الSالرملية ) من التربة الزراعية نوعانفي هذه الدراسة الميدانية، تلقى  ب.

هكتاًرا في السنة مع الحرص  في طنًا 120و 80و 40سنوات من التسميد المتتالي بحمأة الصرف الصحي بكمية 

ات الكبيرة في كلتا التربتين بالتناسب مع على عدم وجود غطاء نباتي. أظهرت النتائج زيادة الكربون والمغذي

سم( بالمثل بمعدالت  40-20سم(. تأثرت التربة التي في عمق ) 20-0خاصة في سطح التربة ) USS جرعة

 الحمأة، مما أظهر اختالفات معايير الخصوبة على الرغم من المستويات المنخفضة بشكل ملحوظ. 

 

 2021النـتـــائج المسـجـلـة لســنة . 1

2021إنجازات  اإلنتاج العلمي  

 31 عدد النشرات العلمية المحكمة

 08 عدد النشريات العلمية المفهرسة

 15 عدد الباحثين

Post Doc/Mobi-doc 05 

 03 عدد التظاهرات والملتقيات المنجزة

 ماجستير( 7 –دكتوراه  21) 28 عدد الطلبة المؤطرين

 0 عدد براءة اختراع

الدوليمشاريع التعاون   07 

 02 عدد االتفاقيات الممضاة مع أطراف دولية )جامعات....(

 09 عدد االتفاقيات الممضاة مع أطراف وطنية )جامعات وهياكل تنمية ......(
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 2022بـــرنـــامج عمل لســنــة 

ف منشآت التربة خلستخدام التصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية في توصيف الخواص الفيزيائية لرواسب ا -

 :تغذية المائدة الجوفية والحماية من الفيضانات

ترض أن للتحكم في مياه السيالن. يُف ذات أهمية فائقةتعتبر منشآت تغذية المائدة الجوفية والحماية من الفيضانات 

اءة البنية كفتحديد الخصائص الهيدرولوجية للتربة وراء هذه المنشآت هو طريقة فعالة لتقدير الرواسب وتقييم 

حديد النشاط إلى ت االتحتية الهيدروليكية على مستويات مختلفة بأحواض المياه الصغرى والمتوسطة. يهدف هذ

الخصائص الفيزيائية للرواسب بستة منشآت موزعة بحوض كوتين. سيعتمد الكشف عن خصائص الرواسب من 

( المدعوم بالتحليل المخبري والمرتبط بالقياسات ERTخالل التصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية )

+ وسيشمل المسح الكهربائي  Syscal Junior / R1باستخدام  ERTالطبوغرافية. كما سيتم إجراء قياسات 

قطبًا كهربائيًا سيتم زرعها وترتيبها في نمط مستقيم. إثر االنتهاء من  72حوالي عشرة خطوط مختلفة باستخدام 

. كما ستؤخذ عينات RES2DINVومة ستخضع المعطيات للتحاليل الضرورية باستخدام برنامج جمع بيانات المقا

وقياسات علوم التربة  ERTمن التربة للتحليل المخبري ولتستخدم الحقا بمرحلة المعايرة. ينتظر ان تثبت نتائج 

 الدراسة. ياه المثبت بمنطقةالكالسيكية مدى عالقة الكثافة بعمق الترسبات وتقييم جدوى تعزيز هياكل حصاد الم

حول نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد إلجراء تقييم شامل  2022لسنة نشاطات البحث  كما ستتركز -

 . خالل هذه االبحاث سيتم التطرق الى:لتدهور حالة الواحات بالجنوب التونسي

  ي تمثل استخدام األراضي وتغيرها فمنهجية تتكيف مع اإلنتاج المنتظم لبعض المؤشرات التي تطوير

الزمان والمكان، وبصورة أدق رصد حالة الواحات من أجل الحصول على قاعدة معلومات عن هذا النظام البيئي 

 الخاص لتوجيه اإلدارة المثلى لموارده.

  القيام بأعمال ميدانية لمتابعة خالل  وذلك مناالستشعار عن بعد تقييم مدى تدهور األراضي عن طريق

  التربة والغطاء النباتي بالواحات بالتزامن مع تاريخ برمجة التقاط الصور الفضائيةخاصية 

  جودة وزيارة ميدانية ثانية للقيام بنفس العمل الذي تم تنفيذه في العام السابق حول دراسة الغطاء النباتي

 ألقمار الصناعية باستخدام  معالجة صور ا -Orfeo ToolBox (OTB) التربة 

  معالجة البيانات اإلحصائية 

 منظومة لإلنذار وتطوير والصحراوية مواصلة دراسة ونمذجة ديناميكية التغيرات المناخية بالمناطق الجافة

 المبكر بالجفاف.

نة المناخية لسمتابعة العوامل المناخية بكل محطات المعهد وإعداد النشريات السنوية الخاصة بجميع المحطات  -

2022. 

جلب عينات طينية من أماكن مختلفة بالجنوب التونسي وتحديد خصائصها ومجاالت استعمالها، مع إمكانية تثمين  -

هذه المواد المفيدة كالطين لمعالجة المياه المستعملة واستغاللها في ري الزراعات العلفية وذلك لتوفير موارد مائية 
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للحد من التلوث من ناحية أخرى ويشتمل برنامج البحث على دراسة إمكانية استعمال  غير تقليدية من ناحية وايضا

 .الطين إلزالة الملوثات من المياه المستعملة...

بنسب مختلفة في تغيير الخصائص الفيزيائية للتربة الرملية  (lignite)دراسة مدى نجاعة استعمال اللينييت  -

 وابراز دوره في تثبيت المياه والتقليل من نسبة التبخر بالمناطق القاحلة.

 دراسة اآلثار البكتيرية والفيزيائية للسماد على التربة، في مراحل الزراعة المختلفة -

 نمو الشعير بعد وضع سماد عضوي ناتج من نفايات النخيل.متابعة النيتروجين المعدني في التربة حسب مراحل  -

 متابعة منتوجية الشعير في المناطق القاحلة بعد وضع السماد العضوي والفحم الحيوي الناتج من نفايات النخيل. -

ية جالقيام بأيام إعالمية حول أهمية تثمين النفايات ودورها في المحافظة على ديمومة وتطوير الفالحة البيولو -

 .2022خالل شهر ماي 

 تثمين وتطوير مستسمد الواحة وتحديد خصائصه ومدى تأثير استعماله على اإلنتاجية لبعض الزراعات العلفية -

في الفضاء الخارجي  Aérosols minérauxمواصلة تحليل المعطيات المسجلة بمحطة رصد تنقل  -

(Atmosphèreبمعهد المناطق القاحلة ومعرفة خصائصها ا ) ية وكيميائية القيام بتحاليل فيزيائوالكيميائية لفيزيائية

  .على كميات التربة المحصلة والغبار
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 طق الجافة والواحاتازراعة المنمخبر 
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 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات

 

 اإلشكاليــة 

 تمارس األنشطة الفالحية بالجنوب التونسي حسب أربعة أنماط مختلفة :

نظام الواحات المعتمد على الزراعات حسب الطبقات الثالثة حيث تكّون شجرة النخيل الطابق العلوي في حين  -

 تكون األشجار المثمرة الطابق المتوسط أما الزراعات العلفية والخضروات فتكون الطابق السفلي.

 تعتمد أساسا على استعمال المياه ذات ملوحة مرتفعة نسبيا. التيم الزراعات المروية باآلبار السطحية نظا -

 نظام الزراعات تحت البيوت المكيفة باستعمال المياه الجيوحرارية إلنتاج الباكورات -

 و الزياتين  نظام الزراعات البعلية باستغالل مياه السيالن وهي تعتمد أساسا على األشجار المثمرة -

نوعا من  360وتعرف األنواع النباتية المستعملة في مختلف هذه األنظمة بتنوعها. فباإلضافة إلى وجود أكثر من  

. وكذلك هو الحال وغيرهاوالعنب  والتفاح والمشمشالتمور، تزخر الواحات بأنواع كثيرة من أشجار الرمان 

 السقوية. والخضراوات بالمناطقعلية المناطق الب والتين فيبالنسبة ألشجار الزيتون 

 .وديمومتهاحسب ندرته أو توفره أو نوعيته العنصر األساسي في تنوع هذه األنظمة  ويمثل الماء

 وتبقى التنمية المستدامة لهذه األنماط الزراعية رهينة عدة عوامل أهمها : 

 استغاللهتوسيع القاعدة الزراعية بالمحافظة على التنوع البيولوجي و تثمين  -

 ةحاراالستغالل األمثل للموارد المائية و خاصة المياه المالحة وال -

 تثمين هذه األنماط الزراعية -

 األھداف  

 الحد من االنجراف الجيني وتوسيع قاعدة النباتات المستعملة في المناطق الجافة والواحات، -

 إنتخاب وانتقاء أصناف زراعية جديدة مالئمة للملوحة والجفاف، -

 تحسين تقنيات اإلنتاج وتطوير األنماط الزراعية المختلفة، -

 حماية الواحات والزراعات المحمية من اآلفات الزراعية، -

 إيجاد الظروف المالئمة لتنمية زراعية مستدامة. -

 لمحـــاورا

 ات،وتحسين األصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والواح تقييمو المحور األول : استكشاف 

 ،المحور الثاني : البيوتكنولوحيا المطبقة في زراعية المناطق الجافة والواحات 

  المحمية وفي الزراعاتالمحور الثالث: تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج بالواحات 

  ،المحور الرابع : تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج في السباسب 

  والبيوت المكيفة.المحور الخامس: مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات 
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  2021نشاط 

 وتحسين األصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والواحات تقييمو استكشاف:  1المحور 

 تم إنجاز ما يلي :

 .أصناف جديدة 3إثراء المجمع الوراثي ألصناف التين المحلية بالقرضاب بـ  -

 .من النخيل أصناف4بغراسة التجريبية بالعتيالت بقبلي إثراء المجمع الوراثي لألشجار المثمرة بالضيعة - 

 المجمعات الوراثية ألصناف الرمان المحلية بضيعة القرضاب والعتيالت. مواصلة متابعة -

مشروع "دعم التحسين المستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية للرمان ومشتقاته  وتنفيذ مكوناتانجاز  الشروع في -

بجهة قابس الممول من طرف االتحاد األوروبي في إطار تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية 

 .2020شهرا بداية من أواخر شهر ديسمبر  22اإلنجاز على  وتمتد مدة« إرادة»المستدامة 

شانشو - )فستق ، زيتون، لوز،  مواصلة القيام بالمتابعة الدورية لألشجار المثمرة المتواجدة بالضيعة التجريبية ب

تسببببببميد وكل أعمال الصببببببيانة لكل أنواع األشببببببجار و رمان، قوارص( من ضبببببببط لرزنامة التدخالت الزراعية

 موز(. رمان، المتواجدة بهذه الضيعة و بضيعة شط الفريك بقابس )زيتون،

الشركة التعاونية األساسية و اتفاقيات تعاون مع كل من الشركة التعاونية للخدمات الفالحية الرمانة 3ابرام - 

للخدمات الفالحية األمل واالتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري بقابس وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مشروع 

للرمان ومشتقاته بجهة قابس", و الممول من طرف االتحاد  "دعم التحسين المستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية

 األوروبي.

للمحافظة على لرمان من ا صنف 15 لحواليلألصول الوراثية المحلية  ومجمع حيأرض لتركيز  تهيئة قطعة -

لرمان لإطار تنفيذ أنشطة مشروع "دعم التحسين المستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية بعض األصناف المحلية في 

 .ومشتقاته بجهة قابس"

     

 من الرمان المحلي مجمع حيل أرض مهيأة:  1صورة عدد 
 

حديقة التنوع البيولوجي التي تم إحداثها بمعهد المناطق القاحلة بقابس في إطار مشروع  متابعة مواصلة - 

  "االستصالح و المحافظة على المنظومة البيئية بواحات قابس".

 البيوكميائية لثالثة أنواع من التوتدراسة الخصائص  -
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من و والفالفونويد أثبتت النتائج أن التوت األسود يحتوي على نسبة عالية من السكريات والبوليفينول واألنتوسيانين

 هذه المؤشرات يمكن أن تشكل معايير جيدة لتثمين التوت في المناطق الجافة والواحات. ومضادات األكسدة 

روف المناخية الطريقة في الظ هية للتين بالنظام المكثف بهدف انتقاء األصناف المتأقلمة مع هذتركيز ضيعة تجريب -

 بالمناطق الجافة.

 

 لدى فالح بجهة مدنين  ضيعة تجريبية للتين بالطريقة المكثفة:  2صورة عدد 

  

أصناف من  3شلفي( وأصناف من الرمان )قابسي، زهري، تونسي، مزي،  5تقييم تحمل  االنطالق في دراسة- 

 التين )بيوضي، زيدي، بيثر( للملوحة.

 صنف من التين المحلي للجفاف باالعتماد على الخصائص المورفولوجية والفيزيولوجية. 50دراسة مدى تحمل  -

ت وذلك بدراسة التنوع البيولوجي للواحا ادراسة التنوع البيولوجي بالواحات التونسية والمحافظة عليه مواصلة- 

رات، القطار ادعم المجمعات الوراثية للمعهد ودعم الفالحين بالواحات النموذجية )الزو وجمع األصناف المحلية

تم جمع و المحافظة على انواع محلية  في هذا اإلطار. المحلية و ببرامج التكوين واالرشاد باألصناف والنويل( 

وتوزيع بعض االصناف المحلية من االشجار المثمرة لفائدة  الوراثية للمعهد مع العناية بها نادرة بالمجمعات

 .مزارعين بالواحات النموذجية بقابس، قبلي و قفصة

 الوراثية المحلية للقرعيات ودراسة وتثمين المصادرالمحافظة  -

ختلف خالل توصيف م وذلك منفي هذا اإلطار تقييم الخصائص الزراعية لعدد من األصناف المحلية من البطيخ تم 

 نوع من البطيخ.   24الخصائص المرفولوجية والبيوكميائية لبذور 

ن بين عدد م اترابط والتي بينتكما تم انجاز دراسة احصائية اعتمادا على نتائج تقييم خصائص االصناف المحلية 

ذه االصناف ه النتقاءهذه النتائج ذات اهمية قصوى لتركيز برنامج تعتبر . والجينيعناصر التقييم المرفولوجي 

 .وتحسينها
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 ريين )الكناري األصفر واألناناس(ثمار بعض أصناف البطيخ المحلية ونوعين تجا:  3صورة عدد 

 

 

 

 والمورفولوجية لعدد من االصناف المحلية للبطيخنتائج تقاطع المعطيات الجينية :  1رسم بياني 

 

 ذائيّة.والغلمقاربة الزراعيّة والجزيئيّة ل طبقا المهّددة باالنقراض في واحات نفزاوة دراسة خصائص أنواع التّمور- 

فيما بينها  مورفولوّجي كبير تنوععن  واحد وعشرون نوعا من التمورلالمورفولوجيّة  بعض المعايير اعتمادكشف 

 .ادوموسم الحصر إضافة إلى تأثير عّدة عوامل أخرى مثل المناخ وفترة النّضج اخصائص الثّم بالنسبةخاّصة 

مستًوى عاٍل من تعّدد األشكال،  SSRأصناف التمور عن طريق تقنية  وأظهرت دراسة الخصائص الجينيّة على

أربعة  تمييزت هذه الّدراسة بين كما كبيرة لألنواع وإعادة تصنيفكما أظهرت درجة عالية من التنّوع الجيني 

 خاّصة من حيث خصائص ونوع الفاكهة أو الثّمرة. UPGMA مجموعات من أصناف التّمور من خالل تقنية

 ىركب مور في واحات نفزاوة اختالفاتبيّنت دراسة الخصائص البيوكيمايئّية والقيمة الغذائيّة لهذه األصناف من التّ 

تميّزت هذه األصناف بكميّات عالية ومتغيّرة و بين األصناف اكبير ابيوكيميائيّ  االمعايير المعتمدة تنّوع وقد أبرزت

 من المرّكبات الفينولية.
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الكيميائيّة  بتهتركي الّزيتون وتحليل زيت استخراجأصناف الّزيتون الموجودة بالجنوب الّشرقي،  مواصلة تشخيص -

 . الجزئيّة والبيوكيميائيّة لجيني باالعتماد على العالماتباإلضافة إلى دراسة التنّوع ا

فلفل، النخيل ، الالطماطم)للنباتات دراسة التنوع البيولوجي اعتمادا على الخصائص الكيميائية والجينية  مواصلة- 

 )والفصة

 مواصلة البرنامج الخاص بالتحسين الوراثي للشعير والفصة والعنب والطماطم والفلفل -

بغراسة وتقييم األصول الوراثية  مواصلة العمل على األصول الوراثية الزراعية بالمناطق الجافة والواحات وذلك- 

 .للدرع بالجنوب

 

 : البيوتكنولوحيا  المطبقة في زراعة المناطق الجافة والواحات 2المحور 

  .ساألنسجة بالتعاون مع جامعة صفاقزراعة  مواصلة األشغال البحثية في مجال تكثيف فسائل النخيل عن طريق -

 دراسة المعطيات البيئية و تأثيرها على اإلنتاج النباتي بالواحات - 

دراسة  اإلنتاج النباتي بالواحات الساحلية بقابس من خالل علىالبيئية العوامل  تأثيريهدف هذا العمل إلى دراسة 

 غيرةوالغبار والجزيئات الصتركيز للمواد المعدنية  ثلعلى نوعية التربة بالواحات الساحلية بقابس م هاتأثير

 نويةوااليضات الثاالعوامل البيئية على تركيز المواد المعدنية  تأثير ودراسة الواحات الساحلية البعيدة ومقارنتها مع

 .  ونوعية المنتوجعلى كمية  وتأثير ذلكعلى النبات بواحات قابس  والمكونات الكيميائية

 :بواحات قابسنوعية التربة 

بقابس يتقلص  الوضع البيئي والناجمة عنتركيز العناصر المعدنية في التربة بالواحات الساحلية  النتائج أنأثبتت 

    .تركيز بعض المعادن في التربة في ست واحات مختلفة وكانت كميةكلما ابتعدنا عن المنطقة الصناعية.  

 ت قابس بالمغ̸ كلغ تربةمعدل تركيز أهم المعادن بواحا:  1جدول عدد 

 

رسم ) أن الواحات الساحلية بمدينة قابس كانت درجة تلوثها مرتفعةأظهرت نتائج تحاليل التربة : درجة تلوث التربة

 .(2بياني 

 شط السالم المعدن واحة

 

 غنوش

 

 بوشمة

 

 شنني

 

 كتانة

 

 مارث-الزرات

 )شاھد(

 2.47 15.28 27.33 39.84 43.97 41.9 النحاس

 10.94 17.21 31.14 42.24 45.61 49.16 الزنك

 12 18.5 15.7 22.1 34.5 35.1 الرصاص

 51.1 75.6 73.8 76.4 79.6 80.1 المنغنيز
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 درجة تلوث التربة بواحات والية قابس:  2بياني رسم 

 :والحروق الورقيةالمساحة  -

بواحات شط  2صم 1.8و  1.08بين  ةتراوحمالمساحة الورقية للرمان بواحات قابس المدينة  في انخفاضلوحظ 

 بواحات  الزرات )الشاهد(. 4.1كتانة لتصل إلى  -شنني-بوشمةبواحات  2صم 3.16و  2.1والسالم وغنوش 

 11.8و 8.11بين  ت هذه المساحةالمساحة الورقية للتين بواحات قابس المدينة إذ تراوح في انخفاضكما لوحظ 

 )الشاهد(. بواحات الزرات 15.85وشنني لتصل إلى  شمةغنوش وبووبواحات شط السالم  2صم

بواحة شنني إلى  % 2.78بين  تارتفاع نسبة الحروق الورقية للرمان بواحات قابس المدينة إذ تراوحكما لوحظ 

 غنوش.نسبة حروق بواحات شط السالم و أكبر السالم وتكونبواحات شط  % 26.95

 % 37.15بواحة شنني إلى  % 11.34ت قابس المدينة إذ تتراوح بين ارتفاع نسبة الحروق الورقية للتين بواحا

 أعلى نسبة حروق بواحات شط السالم وغنوش. السالم وتكونبواحات شط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 الموا  

 

 

درجة 

 الت و 

 

 شط السالم

 

 غنوش

 

 بوشمة

 

 الزرات-مارث كتانة شنني

 

 

 حروق ورقية بالرمان و التين:  5صورة عدد 

 رمان تين
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 المساحة الورقية للتين و الرمان حسب الواحات:  6صورة عدد 
 

 االيضات الثانوية:  -

مغ̸كغ في  81.3 الشاهد إلىواحات  الجافة( فيمغ̸كغ )المادة  67.7ارتفاع كمية الفينوالت لدى جريد النخل من 

الواحات القريبة من مدينة قابس أي المنطقة الشديدة التلوث. كما ترتفع كمية الفينوالت لدى أوراق الرمان من 

 مغ̸كغ )المادة الجافة( في الواحات القريبة من مدينة قابس.   29.5 الشاهد إلىواحات  الجافة( فيمغ̸كغ )المادة  21.9

واحات الشاهد أي الواحات غير  الجافة( فيمغ̸كغ )المادة  35.8لدى جريد النخل من  الفالفونويدكمية  ارتفاع

دى ل الفالفونويدالواحات القريبة من مدينة قابس. كما أرتفعت كمية  الجافة( فيمغ̸كغ )المادة  55.5 ملوثة الىال

مغ̸كغ )المادة الجافة( في الواحات  14.9 ملوثة إلىمغ̸كغ )المادة الجافة( في الواحات الغير  12.3أوراق الرمان من 

 .(2)جدول عدد  القريبة من مدينة قابس

 

 معدل تركيز الفينوالت والفالفونويد بالنخيل والرمان بالمغ̸ كلغ )المادة الجافة(:  2جدول عدد 

 مغ̸كغ )المادة الجافة(الفالفونويد كمية  كمية الفينول مغ̸كغ  الموقع النوع

 لحاء جذور أوراق لحاء جذور أوراق

 -- 23,05 55,55 -- 29,09 81,34 قابس نخيل

الزرات 

 )الشاهد(

69,75 26,45 -- 35,89 19,6 -- 

 65,46 8,93 14,09 104,05 19,4 29,65 قابس رمان

الزرات 

 )الشاهد(

21,99 15,93 89,22 12,36 6,86 51,51 

 

المساحة 

الور ية 

 (2صم)

 رمان

 تين

 الموا  

1 2 3 4 5 6 

 شط السالم-1

 غنوش-2

 بوشمة-3

 شنني-4

 كتانة-5

 مار -الزرات-6
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 العناصر المعدنية:  -

 كلغ )المادة الجافة( والرمان بالمغ̸معدل تركيز المعادن بالنخيل :  3جدول عدد 

 نحاس زنك نحاس زنك الموقع النوع

 جذور أوراق

 -- 24,62 3,64 20,54 قابس نخيل

الزرات  

 )الشاهد(

13,97 2,01 18,74 -- 

 -- 33,04 5,13 25,70 قابس رمان

الزرات  

 )الشاهد(

17,19 2,81 19,78 -- 

 

 زراعة األنسجة لشجرة الفستق مع اعتماد هذه الطريقة في التحسين الوراثيدراسة  - 

تعد غراسة الفستق من أكثر الغراسات تأقلما مع الظروف المناخية في المناطق الجافة. غير أن التكاثر الخضري 

لب الخلو لتي تتطلهذا النوع يشكل إحدى العقبات الرئيسية الذي يمكن حله باالعتماد على تقنية زراعة األنسجة ا

 كشفت معالجة هذا النوع عدة تحديات باألساسحيث شرط لنجاح التكنولوجيا الحيوية النباتية.  التام من التلوث وهو

المشتقة من الحقل. في الوقت نفسه،  مشكل التعقيم وهو خطوة شاقة في العديد من األنواع، خاصة بالنسبة للعينات

دون التأثير  لضمان إزالة التلوث النبات. وبالتالي، يجب تطبيق بروتوكول مدروسالتعقيم المفرط ضاًرا بأنسجة 

خوارزميات التعلم اآللي في زراعة األنسجة النباتية أداة تفسيرية  على الصالحية والقدرة على التجديد. يقدم تطبيق

 .متقدمة للتأثير التوافقي للعوامل المؤثرة لمثل هذه التجارب في المختبر

( محصول ذو أهمية اقتصادية عالية، يتميز بقدرة كبيرة على التكيف مع الظروف Pistacia vera L). الفستق

محدودة بشكل كبير بسبب األساليب غير الفعالة  المناخية الهامشية مثل الجفاف والبرد. ومع ذلك، فإن غراسته

    تم تنفيذ نموذج متعدد الطبقات في هذا اإلطار، للتكاثر الخضري.

 (multilayer perceptron model: MLP) للشبكة العصبية االصطناعية  

  (artificial neural network: ANN) بأربعة مدخالت(inputs)  ثالث مواد كيميائية معقمة بتركيزات ،

تم  لكذلسلبي للتعقيم على أنسجة العينات بعد التأثير او، كفاءة التعقيم  (outputs) ومخرجين مختلفة و مدة التعقيم

  ربط النموذج بخوارزمية وراثية متعددة األهداف

 (multi−objective genetic algorithm: MOGA) لمرحلة التحسين. 

للعوامل الثالث المتضمنة، عامل التعقيم، التركيز، ووقت المعالجة باإلضافة إلى جميع تفاعالتها.  لوحظ تأثير مهم

، ثم بيروكسيد  (94-100%)كفاءة التعقيم ة من حيثاألكثر فاعلي (HgCl2) كلوريد الزئبق يظهر

(. في الوقت نفسه، تم NaOCl) 27-77٪:، يليه هيبوكلوريت الصوديوم(H2O2)   :66-100٪الهيدروجين
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 تلف األنسجةين وتشوه الجنواإلنبات الصعب للجنين وتسجيل أثار سلبية للتعقيم، بما في ذلك اإلصابة باإلصفرار 

 ، وضرر واضح مع H2O2 (%46-6) ، تأثير معتدل معNaOCl (0-14%)سجلت أثار سلبية منخفضة مع 

(%100-22) HgCl2  نموذج  أظهروANN المقترح قيم R  للتدريب والتحقق  0.94و 0.89و 0.96و 0.97تبلغ

 multi−objective genetic واالختبار والجميع على التوالي، مما كشف عن استقامة النموذج. اقترح

algorithm   دقيقة لتركيزات 5.022، و  ٪0.068،  ٪12.23،  ٪0.56مزيًجا منNaOCl  ،H2O2، HgCl2 

وانخفاض  كفاءة التعقيم ووقت الغمر، على التوالي. يعكس اختبار التحقق نجاعة ودقة النموذج المطور مع ارتفاع

حل المشكالت الشائعة التي تواجهها وتبسيطها. يلهم أثبتت خوارزميات التعلم اآللي قدرتها على  .األثار السلبية

 .تطبيقه لعمليات زراعة األنسجة النباتية األكثر تعقيًدا MLP MOGA التنفيذ الناجح الحالي لـ

 

 

 يوما من الزراعة في المختبر 20تأثير بعض إجراءات التعقيم على نبات الفستق بعد :  7صورة عدد 

 

التكنولوجي للرمان و لقشور الرمان كناتج ثانوي وذلك  البحثية التي تهدف إلى التثميناألنشطة مواصلة  - 

باستخالص المركبات النشطة بيولوجيا من قشور الرمان. فقد بينت بعض التجارب أن صنف الرمان الحامض 

سدة مقارنة وغني بمضادات األك ملغ/غ( 228يحتوي على كميات هامة من المركبات الفينولية ) "قارصي"نوع 

. أما استعمال عدة مذيبات أفرزت )ملغ/غ 163و شلفي ) ملغ/غ( 185باألصناف من الرمان الحلو كصنف قابسي )

قدرة الميثانول على استخالص كميات عالية من المركبات مقارنة بااليتانول والماء. كما مكن استعمال تقنية 

Extraction assistée par ultrasons   من تحسن مردودية االستخالص مقارنة بطرق االستخالص التقليدية

Extraction assistée par macération . 

دراسة التنوع الميكروبيولوجي لتربة الواحات المصاحبة لتحلل البالستيك الحيوي المصنوع من ألياف التمور: - 

بية مستهدفة أن الفطريات تهيمن على الكمي باستخدام بادئات محددة لتسع مجموعات ميكرو PCR أظهرت ال

  و β- Proteobacteria الكمي أن PCR أظهر المكتشفة،البكتيريا أثناء التحلل البيولوجي. من بين البكتيريا 

Acidobacteria و Bacteriodetes و α-Proteobacteria تتكاثر في التحلل البيولوجي للبيوبالستيك. 



 2022ل ـــج عمــوبرنام 2021اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

32 

 

 الكترونية للبالستيك الحيوي المتحللمشاهدة مجهرية  :  8صورة عدد

 

استخدام أشعة جاما في تحسين مردود استخالص ونوعية زيوت التمر. أدى اإلشعاع إلى تحسين المحصول دون - 

 ومن ناحية أخرى تم تحسين األنشطة المضادة للبكتيريا للزيوت الدهنية،التأثير على تركيبة الزيوت في األحماض 

 .يفينولبفضل زيادة معدل البول

 

 أنواع مختلفة من زيوت نواة التمر تم الحصول عليها بمذيبات:  9صورة عدد 

 بعد تشعيع مساحيق نواة التمر مختلفة

 

 دراسة القدرة المضادة للفطريات والمبيدات الحشرية والقاردية لزيوت نواة التمر - 

 tetranychusألفراد ٪100بنسبة  لعنكبوتيات مع معدل وفياتلمبيدات كتظهر هذه الزيوت نشاطين قويين  

urticae نفس النتيجة لتأثير المبيدات الحشرية ضد٪0.5من تركيز ،          Oligonychus afrasiaticus 

ساعة. أظهرت  24بعد  ٪93.3مبيد حشري بنسبة ك، كان لزيت نواة التمر قوة عالية  Myzus persicaeلـ بالنسبة

بينما لوحظ تأثير  FS) ، وFC2)  ،S2 ،Pm8 ،RS5.2المسببة لألمراضهذه الزيوت قوة مضادة للفطريات 

 .فطري ضد سالالت أخرى
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 التأثير المضاد للفطريات لزيت نواة التمر:  10صورة عدد 

 

 أصناف محلية من القرع 4متابعة برنامج تسجيل - 

 بصفا قسمتابعة برنامج تسجيل صنف نباتي من نخيل التمر بالتعاون مع كلية العلوم - 

 مواصلة برنامج التحوير الجيني للشعير -

 

  خالياالشعيرالمحورة جينبا:  11 صورة عدد

 

 : تحسين تقنيات و أنماط اإلنتاج بالواحات و في الزراعات المحمية 3المحور 

في إطار حماية زراعة الفصة في المناطق الجافة والواحية  : دراسة تأثير المياه المستعملة على زراعة الفصة-  

 تمت متابعة الخاصيات اإلنتاجية والفزيولوجية للفصة وكذلك التربة في تعمال المياه المستعملة المعالجةوتثمين إس

ثالث مواقع )شط الفريك وشانشو وبشيمة( منها واحد مروي بمياه مستعملة )منطقة بشيمة الحامة(. أظهرت 

تحاليل أن المياه المستعملة المعالجة محملة بالنيتروجين والفوسفات وكلوريد الصوديوم مقارنة بالمياه الجوفية. ال

كما أنها محملة بمستويات عالية من بكتيريا العصيات القولونية والقوليفورم. أظهر اختبار اإلنبات أن ري الفصة 

فاض طفيف في معدل اإلنبات وتأخر ضئيل في نمو الجذور. كما باستخدام المياه المستعملة المعالجة يؤدي إلى انخ

أدى ثراء هذه المياه بالنيتروجين والمغذيات األخرى إلى تحسن في إنتاج ونمو الفصة. باإلضافة إلى ذلك، تم 

. كما ةتسجيل تراكم كبير للبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم في النباتات المروية بواسطة المياه المستعملة المعالج

أن مستويات المعادن الثقيلة مثل الزنك والحديد والنحاس كانت أعلى في أوراق النباتات المروية بالمياه المستعملة. 

أتاحت هذه الدراسة استنتاج أن مياه الصرف الصحي المعالجة في منطقة بشيمة يمكن أن تكون بديالً جيًدا لري 

 تقليل الجراثيم الملوثة والمعادن الثقيلة مثل النحاس.  الفصة بشرط أن تهدف المعالجات اإلضافية إلى
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 والجوفية بجهة قابس ضيعة تجريبية للفصة المروية بالمياه المستعملة المعالجة:  12صورة عدد 
 

الشروع في دراسة التنوع الجيني ألشجار النخيل والجينات المسؤولة عن تكيفها. في هذا اإلطار تم جمع عينات - 

 .مائة نوع من نخيل البلح الستخراج الحمض النووي ومن ثم التطرق لتسلسل الجينوممن حوالي 

اعتمادا س بالشراكة مع كلية العلوم بقابللتعرف على أصناف نخيل التمر  ةاإلعالمية تطبيقوتطوير قسم الحاسب   - 

 .الثمار والسعف على
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تتم  .ترة االزهار لمتابعة تغير فصول االزهار واإلنتاجدراسة المصادر الوراثية لفحول نخيل التمر من حيث ف- 

متابعة فترة االزهار للفحول بالمحطة الجهوية للمعهد بقابس وذلك لدراسة تأثير التغير المناخي على فترة االزهار 

 إلزهار األنثوي لنخيل التمر.ا مع طابقهادى توم

فحول بالمحطة ومتابعة ازهار الفحول مع تجميع المعطيات المناخية المحلية. ومما تجدر مالحظته  10وقد تم تحديد 

نتظر الفحول. وي ألزهارخالل الموسم األول هو تأخر االزهار لدى الفحول بأسبوعين تقريبا عن الموسم االعتيادي 

 تأكيد هذا التذبذب في المواسم القادمة.

ي فازهار الفحول تأخرا زاد لدى بعضها عن أسبوعين في حين كان متوسط التأخير  عرف 2020وخالل موسم 

أيام كما تمت مالحظة تقدم أصناف من الذكور على خالف المجموع. وسوف يتم التركيز على الفحالن  10 حدود

ناف تأخر كذلك ازهار األص اللذان تقدما عن غيرهما في االزهار. وتبعا لتأخر االزهار الذكرية في النضج والتفتح

أيام لمجموع األصناف الساحلية. وتجدر المالحظة كذلك أن األصناف  10األنثوية مما أخر نضج الثمار بحوالي 

الداخلية وخاصة في منطقة الجريد عرفت تقريبا نفس التذبذب حيث تقدم موسم اثمار الدقلة هذا الموسم. ويعزى 

 لموسم صيفي حار تاله موسم شتوي بارد يفسر حسب التقارير الفنية بتقلبات هذا التذبذب حسب كثير من الباحثين

جوية مرده غالبا للتغيرات المناخية التي تعرفها منطقة الجنوب عموما ومنها نقص األمطار وارتفاع درجات 

 .2021الحرارة التي وصلت مستويات قياسية خالل سنة 

 ر تحت ظروف الواحات الساحلية:متابعة انتاج األصناف المتميزة لنخيل التم- 

الى جانب متابعة انتاج بعض األصناف المحلية تحت ظروف الواحات الساحلية وخاصة منها األصناف التقليدية 

دا على يتم التركيز من هنا وصاعسيل تركيبة تمورها، لالتي أصبحت نادرة ومهددة باالنقراض لتقييم انتاجها وتح

كما تمت مالحظة رجوع بعض األصناف للسوق  الموسم في الواحات الساحلية. األصناف المبكرة والمتأخرة عن

المحلي منها صنف الحموري النادر مما يحتم االهتمام أكثر باألصناف النادرة والتي تظهر تأقلما مع الظروف 

 المحلية وخاصة ظاهرة التقلبات المناخية التي أصبحت شبه قارة.

 تعصير وميكنة تلقيح النخيل - 

رت عملية التلقيح تأث ارتفاع اجرتهاوأمام ندرة اليد العاملة المختصة و قيح النخيل تقليديا بطريقة يدويةتتم عملية تل

إدخال وقد تم اقتناء ملقحة يدوية تم تحسينها ب تهابالواحات مما يتوجب التفكير في ميكنتها لتسهيلها وخفض كلف

لتنسيق مع مخبر المناطق الجافة والواحات يمكن أن تساعد في بطارية من طرف المركز الفني للتمور بقبلي با

وينتظر االنطالق في هذه التجربة  2021ميكنة التلقيح.  ولم نتمكن من البدء في التنفيذ الفعلي للتجربة خالل موسم 

لري ا خالل الموسم الحالي كما يجري التواصل مع المركز الجهوي للبحوث في الفالحة الواحية النطالق برنامج

 تحت السطحي إذا ما تم االتفاق النهائي على المتابعة المشتركة للتجربة.

المشاركة في اطار مشروع دعم التحسين المستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية للرمان ومشتقاته بجهة قابس في - 

 20بجناح  SIAMAP 2021"النسخة الخامسة عشرة من المعرض الدولي للزراعة واآلالت الزراعية والصيد "

 "Grenade de Gabès".للترويج للمنتج الرائد ذلكمتر مربع و
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في اطار مشروع دعم التحسين المستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية للرمان  "رمان قابس"مشاركة للمنتج الرائد :  13صورة عدد 

 SIAMAP 2021"ومشتقاته في "
 

و  CRDAبتطاوين بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الجهوية ) النخيل تنظم مدرسة ميدانية لمزارعي- 

URAP  وAPIA مشارًكا وذلك لتثمين البحوث المكتسبة في مجال  53( في منطقة مروية خاصة بمشاركة

 زراعة النخيل وتنمية معرفة المزارعين من أجل حل المشاكل الخاصة بالنخيل في هذه المنطقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النخيل بتطاوين مدرسة ميدانية لمزارعي:  14صورة عدد 

 

 .متابعة تسجيل صنف نباتي من نخيل التمر بالتعاون مع كلية العلوم بصفاقس- 

 جذر تطعيم اختيارو  الشروع في دراسة تحسين زراعة البطيخ في البيوت المحمية المسخنة بالمياه الجيوحرارية- 

  .الحيوية وغير الحيوية جهداتالبطيخ المقاومة لال

 

 : تحسين تقنيات و أنماط اإلنتاج في السباسب  4المحور 

 دراسة الري بالمياه الممغنطة في الزراعة في المناطق الجافة -

ملوحة وواإلنتاج  المالحة على النمو بالمياهاستخدام تقنيات وأدوات إدارة الري  تأثيردراسة  إلىالعمل يهدف هذا 

لتحسين التصرف في الري بالمياه المالحة من خالل برمجة الري واستخدام تقنية التمغنط.  المياه وإنتاجيةالتربة 

 7.65. أجريت التجربة على نباتات البطاطا والخس المزروعة على تربة رملية ومروية بمياه ذات ملوحة ب
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dS/m جهزة ناطسيا وذلك بـإستخدام أتم إعتماد ثالثة معامالت، تمثلت المعاملة االولي والثانية في معالجة المياه مغ

التمغنط )دلتاوتر وماجيكو( في حين لم تتم معالجة المياه في المعاملة الثالثة. في كل معالجة تم تطبيق طريقة الري 

أظهرت نتائج  وقد (ETc %70)  والجزئي (ETc %100)قطرة قطرة السطحي والجوفي ومعامالت الري الكلي

صيل الكهربائي في التو اطفيف اإنخفاضوقبل وبعد المغنطة زيادة في درجة الحموضة  التحاليل الكيميائية لمياه الري

ونسبة الصوديوم والكلورير وزيادة في نسبة الكالسيوم. كما أظهرت النتائج أن برمجة الري حسب األوضاع 

ين مغنطة في تحسالميدانية مكنت من المحافظة على رطوبة التربة قريبة من السعة الحقلية. وساهمت المياه الم

ماجيكو. كما أثرت التقنيات المستعملة ل بالنسبة خاصة الغطاء النباتي والجهد المائي لألوراق واإلنتاج ومكوناته

 يكومغنطة وأعلى نسبة باستعمال تقنية الماجالعلى إنتاجية مياه الري حيث سجلت أقل نسبة مع إستعمال المياه غير 

حافظ على مستوى رطوبة عالي في منطقة الجذور ويقلل من ملوحة يألرض أظهرت النتائج أن الري تحت ا كما

إلى إنخفاض ملوحة التربة مقارنة مع الري ETc %100 التربة مقارنة بالري السطحي. كما أدي نظام الري 

إستخدام تقنية المغنطة بالماجيكو يحسن بشكل كبير نمو النباتات المروية  فان وبالتالي (%ETc %70). الجزئي

بالمياه المالحة ويمكن تحسين نجاعة هذه التقنية من خالل اإلختيار المناسب لطريقة ونظام الري. كما ساهمت تقنية 

 اإلنتاجاض طفيف في وتحسين إنتاجية المياه مع انخف) 30في توفير كميات كبيرة من مياه الري )% الري الجزئى

استخدام نظام الري تحت األرض والمياه الممغنطة في الزراعة تقنيات ناجعة لتثمين المياه المالحة التي يجب  يعد

 تأكيدها من خالل تكرار هذه التجارب على مدى طويل وتحت عوامل مختلفة.

  مع التغيرات المناخية الخوخ ومدى تكيفهامتابعة دراسة بعض اصناف  -

 اهام ادرجات الحرارة التي سجلت ارتفاع وخاصة منهاهد السنوات االخيرة تقلبا ملحوظا في العوامل المناخية تش

نهاء إل عنصر اساسي والذي يعتبرعنه تقلص كبير في كميات البرد الشتوي  نتج 2021خال ل فصل الشتاء لسنة 

 الالتبروز االختالى  وأدى بالتاليلألشجار  مرحلة السبات لألشجار مما انعكس سلبا على االطوار الفينولوجية

 الفيزيولوجية التالية: 

 االصناف أحدعدم اكتمال األزهار وتطور البراعم الزهرية او انعدامه كليا لدى  -

 االزهار خارج الفترة االعتيادية الخاصة بكل صنف -

 تمديد فترة اإلزهار مما اخر عملية نضج الفاكهة  -

 والواحد والشجرة الواحدةتفاوت ملحوظ في االطوار الفينولوجية على الغصن -

 تواتر تواجد الثمار المزدوجة في الغصن الواحد لمجمل االصناف.  -

 نقص حاد في تلون ثمار بعض االصناف. -
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 عن التغيرات المناخية الناتجة الخوخلألشجار الفيزيولوجية االختالالت:  15صورة عدد 
 

وعة الموضفي مردودية االصناف  واخرى نسبيةالسنة الفارطة فوارق فادحة  واالنتاجية شهدتمن حيث االنتاج 

مما  2021-2020البرد الشتوي خالل الموسم  حاجيته من UFO4الصنف  ستوفىذمة الدراسة بحيث لم ي على

 كسعوبال في طور النمو الخضرى طيلة دورة نشاط االشجار وبقيت االشجارعن غياب كلي لطور االزهار  أسفر

االصناف  وسجلت باقيكلغ في الشجرة الواحدة.  70 وذلك بمعدلاعلى انتاجية  PG25ذلك سجل الصنف  من

نباتية سجلت المادة الفقد بالنسبة لمعايير الجودة  اما معدالت متوسطة لكنها منخفضة مقارنة بالسنوات الفائتة

في تركيبتها من الحوامض العضوية والسكريات فمجمل الثمار ذات النضج الجد مبكر )شهر  اباينالمدروسة ت

شهر ماي( النضج ) متأخرةافريل( تتسم بمذاق حامض متاتي باألساس من حامض الستريك والسيسينيك. اما الثمار 

 ازوز هو المركب االكثر تركفحامض الماليك هو العنصر المهيمن. بالنسبة للسكريات اثبتت الدراسة ان السكر

 الدراسة بعديد المركبات االخرى وقد اهتمتالمميزة له.  وفترة النضجفي الثمار حسب الصنف  ويختلف تركزه

 واالمالح المعدنية.على غرار المركبات الفينولية البيتاكاروتان 

اصبببناف  9ح اصبببناف جديبببدة مبببن   الخبببوخ الببببدري بكبببل مبببن حقبببل القرضببباب ونكريبببف لتصبببب 3اضبببافة   -

 .من الخوخ واختبار األداء الزراعي هذه االصناففي المجمل.  كما تمت متابعة 

 

 

 

 

 

 

 
 الحقل التجريبي للخوخ بالقرضاب:  16صورة عدد 

 

 

 

 

 

 تفاوت متباين في االطوار الفينولوجية

 

 

 

 

 

  نقص حاد في تلوين الثمار اثناء النضج   

 

 

 

 

 

 ظاھرة الثمار المزدوجة خالل مرحلة العقد
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وخ بالمناطق لخلاإلدارة الجهوية بتطاويــن حول" تلقيم األشجار المثمرة بالحقل التجريبي ب تنظيم يـوم إعــالمـي-  

 .باإلدارة الجهوية للمعهد بتطاوين : )الحقل التجريبي للنباتات الطبية و العطرية بالقرضاب(الجافة" 

      

 لخوخ بالقرضابليـوم إعــالمـي حول تلقيم األشجار المثمرة بالحقل التجريبي :  17صورة عدد 

 

 .بمياه مالحة و مناخ حارمواصلة دراسة تأقلم وإنتاجية عدد من أصناف الفصة المعمرة تحت ظروف الزراعة  -

 

 : مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات والبيوت المكيفة5المحور 

عة معتوق مع متابمتابعة الحالة الصحية للواحات و دراسة اكوبيولوجيا حشرة االوريكتاس داخل واحات رجيم   -

 .انتشارها بالجهة

لى إصابة الطور اليرقي ع .Heterorhabditis spاختبار قدرة النيماتودا المحلية الممرضة للحشرات من جنس  - 

. وقد تم استعمال Aphis gossypii والحشرة البالغة للمن Tuta absoluta والعذارى لحافرة أوراق الطماطم 

أثبتت وقد لكل طور من هذه الحشرات.  ماتوداني 35و 30 ،25 ،20 ،15)شاهد(،  0هذه النماتودا بجرعات مختلفة 

قدرة هذه النماتودا ونجاعتها في القضاء على األطوار الحشرية المستخدمة في التجربة حيث سجلنا هذه التجربة 

 ةوالعذارى للفراشأدت مختلف الجرعات معدل وفيات مرتفع ضد اليرقات وقد نسب وفيات هامة خالل التجربة. 

على التوالي. بالنسبة لحشرة المن كانت نسبة الوفيات مرتفعة  %83و 61و %72و 61وح بين الحافرة بنسبة تترا

     .% 96و 73إذ تراوحت بين 

 

 

 

 

 حافرة أوراق الطماطم يرقات على النيماتودا المحلية الممرضة للحشرات تأثير : 18صورة عدد 
 



 2022ل ـــج عمــوبرنام 2021اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

40 

العلوم بتونس تم دراسة التنوع البيولوجي لحشرات  وكلية القاحلةمعهد المناطق  المبرمة بين االتفاقية إطارفي   -

ها صحراوية( وطبيعتالجبلية الالجنوب التونسي وفقاً لموقعها الجغرافي ) بواحات (Isopodes)متساوية األرجل 

  .بالنظم اإليكولوجية غيرالواحية ومقارنتها حديثة()تقليدية 

 المقاومة البيولوجية للذبابة البيضاء- 

المتواجدة بالزراعات تحت  Bemisia tabaci التوصيف الجزيئي للمجموعات المختلفة من الذبابة البيضاءأظهر 

" Q"، والنمط الحيوي "Bالبيوت الجيوحرارية في الجنوب التونسي وجود ثالثة أنماط حيوية: النمط الحيوي "

" هو األكثر هيمنة، فهو Bالحيوي "". النمط non B/Qعن االثنين السابقين وقعت تسميته " حيوي مختلفونمط 

" بنسبة Non B/Qثم " ٪20.21" الذي يمثل Qمن العينات التي تم تحليلها، يليه النمط الحيوي " ٪67.02يمثل 

، في ظل الغياب "Non B/Qيتميز مشروع سكرة بوجود النموذج الحيوي " قابس،. على مستوى جهة 12.76٪

أنواع الحيوية. في جهة توزر،  بتعايش الثالثة مشروع لماقسقبلي يتميز ".  اما في جهة Qالتام للنمط الحيوي "

" B"، أما في حالة وجود النوعين الحيويين "Bنجد هيمنة النمط الحيوي " الثالثة،عندما تتعايش األنواع الحيوية 

زراعات نجد " هو الذي يطغوا. من خالل دراسة انتشار األنماط الحيوية على الQ" فقط، فالنمط الحيوي "Qو"

" موجود بشكل Q" يهيمن على معظم المحاصيل المزروعة. بخالف ان النمط الحيوي "Bان النمط الحيوي "

مط النالمتعارف عليها محليا باسم "نبات ام كلثوم". كما تبين وجود هذا  Lantana camara الزينةرئيسي في نبتة 

 .وبتواتر أقل الخضروات المحميةمرة في تونس على  ألول

من الفطريات النافعة المحلية الممرضة لحشرة الذبابة البيضاء في الجنوب التونسي،  انوع 27تم عزل وتحديد 

. تنتمي ريكيةاألموتحديد خصائصها تم تسجيلها في البنك العالمي للجينات بالواليات المتحدة  جينيةوبعد دراسة 

 Fusariumو  Clonostachys sp.  ،Simplicillium lamellicolaهذه األنواع إلى ثالثة أجناس 

verticillioides كما تم عزل الصنفين األولين ألول مرة في تونس. أظهرت معظم هذه األنواع فعالية عالية ضد .

في الظروف المخبرية. وهذا يدفع إلى استخدامها في  ٪100حتى وصلت احيانا الى نسبة  ،B. tabaciحشرة 

البيوت الحامية المسخنة في الجنوب التونسي، خاصة وأنهم تأقلموا مع ظروف برنامج متكامل لمقاومة اآلفات في 

 مناخية غير مناسبة.

 دراسة فاعلية بعض المبيدات الكيميائية على حشرة الذبابة البيضاء وحافرة أوراق الطماطم- 

ل حسب الجدوا هيعل قصد المصادقةمضادة لحشرة الذبابة البيضاء أو حافرة أوراق الطماطم  امبيد 12تجربة  تمت

  .التالي

 الطماطم أوراق وحافرة البيضاء الذبابة حشرة على المستعملة المبيدات :4جدول عدد 
 

 

 

 

 الحشرة الزراعة طريقة االستعمال المبيدات

 الذبابة البيضاء طماطم الرش مبيدات 4

 الذبابة البيضاء طماطم الري مبيد 1

 حافرة أوراق الطماطم طماطم الرش مبيدات 7
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 الطماطم أوراق وحافرة البيضاء الذبابة حشرة على المستعملة الكيميائية المبيدات : 5جدول عدد 
 

 

 بالواحات والبيوت الجيوحرارية دراسة حشرة الزيلي"المن" -

بينت الدراسة أن التنوع النباتي للواحات يؤثر على تنوع المن من خالل وجود ثالثة عشر نوًعا على مستوى 

 .الواحات التقليدية وعشرة أنواع في الواحات الحديثة

 أنواع( و 5)  Eristalinaeمن السرفيدات تنتمي إلى عائلتين فرعيتيننوًعا  13أظهرت النتائج أيضا 

Syrphinae(8 تم اإلعالن عن ثالثة منها جديدة في تونس ،)أنواع (Eumerus caboverdensis، Eupeodes 

latifasciatusوEupeodes nuba يمثل .)Sphaerophoria rueppelli  .النوع السائد في جميع الواحات 

 رمز المبيد الحشرة الزراعة

  I.36-20 حافرة أوراق الطماطم طماطم

SC Flubendiamide 480 g/l 

 I.40-20 حافرة أوراق الطماطم طماطم

SC Indoxacarb 150 g/l 

 I.18-20  أوراق الطماطمحافرة  طماطم

WG Chlorantraniliprole 350 g/kg 

 I.19-20 Chlorfenapyr 100g/l SC حافرة أوراق الطماطم طماطم

 I.26-20 حافرة أوراق الطماطم طماطم

 SC Spinosad 480 g/l SC 

 I003-19 حافرة أوراق الطماطم طماطم

Cyantraniliprole 100g/l+Acibenzolar-

Smethyl 

 I.01-21 حافرة أوراق الطماطم طماطم

(E,Z,Z)-3,8 ,11-Tetradecadien -1-yl 

acetate (E,Z)-3,8 -Tetradecad ien-1-yl 

acetate 33.5 g/500 dispensers=-67 mg 

 I.02-21 حافرة أوراق الطماطم طماطم

Bacillus thuringiensis subspkurstaki 

souche EG-2348 

 الذبابة البيضاء طماطم

En goutte à goutte 

I003-19 

Cyantraniliprole 100g/l+Acibenzolar-

Smethyl 

 الذبابة البيضاء طماطم 

Pulverization 

foliaire 

I003-19 

Cyantraniliprole 100g/l+Acibenzolar-

Smethyl 

 I-004-19 الذبابة البيضاء طماطم

Spirodiclofen 240 g/l 

 I-009-19  الذبابة البيضاء طماطم

Imidacloprid 70% WDG 
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 وتم تسجيلCoccinellinae أنواع تنتمي الى العائلة الفرعية 3كشفت الدراسة عن وجود  للدعسوقياتبالنسبة 

Scymnus suturalis مرة في تونس ويعد ألول  Hippodamia variegata في الواحات.  النوع السائد 

 ت وتمركزها على مستوىكما أظهرت دراسة العالقات الغذائية أن طريقة الزراعة تؤثر على تعدد أنواع الطفيليا

 الواحات. 

 دراسة الحشرات الضارة لثمار القرعيات- 

 3مراحل متتالية من التطور، مرحلة البيضة، مرحلة اليرقة ) 4بينت الدراسة ان ذبابة ثمار القرع الغازية لها 

فقس واألنثوية وضعية البويضات و ومرحلة البلوغ. تبدأ دورة الحياة بالتزاوج مرحلة الشرنقةمراحل يرقات(، 

ظهور البالغ. الضرر الذي يسببه ذباب القرعيات كبير ويعود بشكل رئيسي وتطور اليرقات والشرانق والبيض 

إلى تغذية اليرقات حيث يمكن للمرء أن يالحظ تغير لون البشرة ووجود فتحات خروج اليرقات التي تمثل نقاط 

 .دخول لمسببات األمراض وبالتالي تسبب تعفن الفاكهة

    

    األضرار الناجمة عن ذباب القرعيات :  19صورة عدد 
  

 تواجد ذبابة القرعيات في كامل الجنوب التونسي على مختلف أنواع ثمار القرعيات- 

 تواجد الذبابة مرتين فالسنة فالزراعات الفصلية والزراعات اآلخر فصلية- 

  القرعيات تمثل الزراعات اآلخر فصلية األكثر تضرراً بذبابة- 

تفضل الذبابة القرع األخضر والفقوس في مرتبة أولى من ثم يأتي القرع األحمر والبطيخ والدالع في مرتبة ثانية  -

 .والدالع والخيار في مرتبة ثالثة

 دراسة حافرة الطماطم -

" ضد حافرة أوراق Isonet®T, Splat®TUTA et TUTATEC استخدام فرمونات اضطراب التزاوج 

من خالل متابعة تطور اجيال الحشرة  بينت الدراسة ان هذه الفرمونات قد اظهرت نجاعة مرتفعة . توتا" طماطم"

 .في مقاومة حافرة الطماطم
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 استخدام الفرمونات ضد حافرة أوراق طماطم" توتا":  20صورة عدد 

 2022برنـامج  

 تحديث بنك البذور - 

 6وعددها إثراء المجامع النباتية الموجودة - 

مواصلة العمل الستكشاف والتقييم لألصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والواحات لحماية التنوع - 

 وتحديد تكنولوجيات مالئمة في مجال تربية النبات. البيولوجي في نظم إنتاج مختلفة

المورفولوجية والفيزيولوجية ودراسة  التين باالعتماد على الخصائص مواصلة دراسة التنوع الوراثي ألصناف- 

 مدى تحملهم للجفاف وكذلك بإدخال التقنيات الجزئية.

االنطالق في دراسة ومتابعة أصناف التين تحت النظام المكثف باالعتماد على واصفات مورفولوجية  -

 وفيزيولوجية.

ن في ة على المصادرالوراثية للتيالمشاركة في مشروع ''تثمين التين ببني خداش" في مجال التكوين والمحافظ -

الذي تشرف عليه "جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث ببني خداش" بالتعاون مع  مواقعها االصلية،

 المعهد.

 مواصلة مجهودات الجمع و المحافظة على االصناف المحلية - 

  مواصلة دراسة التنوع الجيني لبعض األصناف المجمعة- 

النتخاب االصناف االكثر تأقلما مع الظروف الصحراوية والواحية من خالل دراسة أهمية التاريخ انجاز برنامج - 

 الزراعي و برنامج التسميد.

مواصلة برنامج دعم غراسة االصناف المحلية النادرة بالواحات مع دعم مجهودات التحسيس و التوعية من أجل -

 ؤسسات االخرى و المجتمع المدني.المحافظة على المنظومة الواحية بالتعاون مع الم

برمجة أيام تحسيسية للفالحين بالجنوب التونسي من أجل المساهمة في المحافظة على الموروث الزراعي - 

 المحلي. 
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مواصلة العناية باألشجار المثمرة المزروعة بالضيعة التجريبية بشانشو وبضيعة شط الفريك قابس ودراسة تأثير  -

الزراعية على النمو و انتاج الثمار كما و كيفا لبعض اصناف اللوز المتواجدة بضيعة التجريبية بعض التقنيات 

 بشانشو.

( المتواجدة … توت رمان، المحافظة و تثمين بعض األصناف المحلية لبعض األشجار المثمرة )عنب، العمل على -

 .بعض االصناف الواحيةل للمنتوجات الثانويةالتكنولوجي للثمار و  التثمينبواحات قابس و

مواصلة انجاز و تنفيذ مكونات مشروع "دعم التحسين المستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية للرمان ومشتقاته  -

بجهة قابس, و الممول من طرف االتحاد األوروبي في إطار تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية 

 .مليون دينار" 1.6و بقيمة  « إرادة»المستدامة 

 اسة الخصائص الفيزيوكيميائية للنباتات المحورة جينيا و دراسة مدى تأقلمها مع الحرارة و الملوحة.در- 

  دراسة خرائط االرتباط الجيني للشعير أثناء اإلنبات في ظل تغير المناخ- 

 تحليل مؤشرات إنبات الشعير تحت ظروف الملوحة والجفاف- 

"المستوردة حديثا" للقيام بتجارب التأقلم الالزمة من أجل تحديد األصناف  تجميع بذور األنواع العلفية "المحلية" و- 

 المناسبة للزراعة داخل الواحات و المناطق القاحلة

دراسة و انتقاء سالالت الفصة واألنواع العلفية المتأقلمة مع الظروف المناخية الصعبة مثل الملوحة وندرة المياه - 

 ومخبريه. صعبة من خالل تجارب حقلية و تحت البيوت المحميةفي الواحات والمناطق القاحلة ال

إنجاز مشروع البحث في إطارمبادرة"الشراكة من أجل البحث واالبتكار في منطقة البحر األبيض  مواصلة- 

 GreenPalm. حول  تثمين األصناف الشائعة لنخيل التمر PRIMA المتوسط" 

  .سالالت الفصة المقاومة للملوحة وإكثار بذور الفصة المحسنةمواصلة دراسة تحسين زراعة الفصة وانتقاء - 

تثمين األصناف الشائعة لنخيل التمر في الواحات الساحلية بقابس )بوحطم، لمسي، عماري، رشدي، قرن غزال، - 

 ...( وذلك من خالل تحديد الخاصيات المضادة لألكسدة والبكتيريا والتركيبة البيوكيميائية لعصير الثمار. 

التطوير التكنولوجي في مجال الصناعات الغذائية واستخراج وتكثيف مضادات التأكسد لمنتجات الواحات  -

 الساحلية من تمور ورمان.

 العتيالت تركيز تجربة لتحسين جودة المستسمد الواحي بالضيعة التجريبية- 

 انتاج مادة عضوية صالحة لالستنبات من فضالت النخيل- 

 ر على مستوى الضيعات الخاصةتجربة أصناف الشعي-

 مواصلة برنامج التحوير الجيني للشعير- 

منال، لمسي، روحو،  على عّدة أصناف )عرضاوي، (margin) تحسين مردوديّة الّشعير حول تأثير التّسميد- 

  ريحان(

عتماد التّونسي باإلمواصلة برنامج دراسة التنّوع الجيني ألصناف الّزيتون الموجودة بمناطق الجنوب الّشرقي - 

  (. SSR, SNP) الجزئيّة والبيوكيميائيّة على العالمات
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 الموجودة في عّدة ثمار (polyphénols, flavonoïdes, taninsالتعّرف على انواع مضاّدات األكسدة ) -

االزهار دراسة المصادر الوراثية لفحول نخيل التمر من حيث فترة االزهار لمتابعة تغير فصول  مواصلة- 

 .واإلنتاج

 .متابعة انتاج األصناف المتميزة تحت ظروف الواحات الساحلية- 

 .النطالق في برنامج ميكنة التلقيح وتطبيق التلقيح السائل كتقنية جديدة لتسهيل عمليات خدمة النخيل - 

 .تحسين تقنيات اإلنتاج لنخيل التمر بنقل تقنية الري تحت السطحي- 

واألشجار  الحاجيات المائية للخضروات و بالمياه المالحة لري تعتمد على تحديد الريدراسة التصرف في ا -

 المثمرة

 مع التغيرات المناخية. االنتاج ومتابعة مدى تكيفهادراسة االصناف التي تدخل هذه السنة في  -

 قتصادي.  اال تأثيرالالممارسات ذات  وتحديد أفضلالتكيف لألصناف المنتجة  ومتابعة سلوكياتمواصلة دراسة  -

  الجافة.المثمرة بالمناطق  اصناف االشجارالعمل على توسيع قاعدة بيانات  -

اصناف المدخلة  9والداخلية لـ الثمار من حيث المواصفات الخارجية  وتقييم جودةمواصلة التوصيف الفينولوجي  -

  البرنامج.هذا  إطارفي 

تنظيم ايام دراسية لفائدة الفنين والمنتجين المتدخلين في هذا القطاع و ذلك لعرض اهم نتائج البحث المتحصل  -

 عليها.

 مواصلة تجارب الري بالتنقيط والري تحت التربة  - 

  تعامل أصناف الشعير المحلي والمدخلة مع الجفاف دراسة مواصلة- 

 ومقاومتها للملوحة. المعمرة الفصة حول التجارب مواصلة-  

  زراعة أصناف جديدة من األعالف و متابعة نموها و إنتاجها- 

 مواصلة اإلشغال حول تقييم استعمال المياه الجيوحرارية وتحسين إنتاج بعض الزراعات بالمنظومة الواحية.-  

 متابعة الحالة الصحية للواحات والمشاريع الجيوحرارية -

 حشرة االوريكتاس داخل الواحات. مواصلة دراسة اكوبيولوجيا  -

القيام بتجارب مخبرية و ميدانية لمقاومة حشرة األوريكتاس باستعمال النماتودا الممرضة للحشرات وإيجاد - 

 الجرعات المناسبة للقضاء على مختلف أطوار الحشرة.

 المصابة.العمل على أيجاد طريقة لنثر هذه النماتودا داخل الواحات  -

 هذه النماتودا على حشرات أخرى تصيب الزراعات المحمية. تقييم نجاعة -

 المحمية من خالل المندمجة بالبيوتالمقاومة - 

 وتحديد عناصر المقاومة المندمجة بالمشاريع الجيوحرارية،  مواصلة دراسة 

  اتفاقية التعاون مع اإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخالت  إطارمواصلة دراسة المبيدات في

 الفالحية
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 دراسة الخصائص البيولوجية وتحديد طرق المقاومة البديلة 

 مواصلة دراسة حشرات القرعيات بالجنوب التونسي  -

سي وتحسين الجنوب التونوعالقتها بنباتات عائلة البقوليات وخاصة الفصة بالواحات ب دراسة البكترياتمواصلة - 

 مردوديتها في توفير عنصر األزوت لهذه النباتات

 دراسة مستخلصات نباتية لمقاومة القرديات على النخيل والزراعات المحمية -

 في تغذية القرعيات بالزراعات المحمية ودهرها الجذرية المحليةدراسة الفطريات - 

 وتحديد دورها في مقاومة الحشرات داخل البيوت المحميةدراسة النباتات التلقائية بالجنوب التوسي - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022ل ـــج عمــوبرنام 2021اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

47 

 

 

 

 

 

النظم البيئية الرعوية وتثمين مخبر 

 االعشاب البرية والكائنات المجهرية
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 مخبر النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهرية

 

 األھــداف  -1

 الحد من ظاهرة تدهور الكساء النباتي والمحافظة على تنوعه الحيوي وترشيد استغالله.  -

االستفادة من قدرات النباتات التلقائية على التأقلم عن طريق توظيف مؤهالتها اإلنتاجية ومنتجاتها الطبيعية  -

 لشتى األغراض البيئية واالقتصادية. 

النباتات الراقية والكائنات المجهرية التابعة والتحكم في إنتاج فطر االستفادة من العالقات التآزرية بين  -

 الترفاس.

 مشاريع البحث المنجزة بالمخبر -2

 تندرج أنشطة البحث المنجزة بالمخبر ضمن المشاريع التالية: 

  رواستصالح النظم البيئية الرعوية وترشيد استغاللها في سياق مناخي متغي المحافظة على التنوع الحيوي -1

Conservation de la biodiversité, techniques d’aménagement et de gestion des 

écosystèmes pastoraux sous un contexte climatique changeant  

 يةالجافة والصحراو التأقلم بالمناطقمؤهالتها اإلنتاجية وقدرتها على  توصيف النباتات البرية وتقييم -2

Caractérisation et évaluation des aptitudes productives et adaptatives des plantes 

spontanées des zones arides et désertiques 

 تثمين المواد الفعالة المستخلصة من النباتات التلقائية للمناطق الجافة والصحراوية  -3

Recherche et valorisation des biomolécules d’intérêts extraites à partir des 

bioressources des zones arides et désertiques  

 

  2120نشاط  .3

 واستصالح النظم البيئية الرعوية وترشيد استغاللها في سياق مناخي متغير المحافظة على التنوع الحيوي .1

دراسة التنوع البيولوجي ودرجة تكيف وديناميكية الغطاء النباتي بالمناطق الجبلية القاحلة تحت تأثير  .1.1

 الحماية على المدى الطويل

تـجرى هذه الدراسة في إطار أطروحة دكتوراه وتهدف الى التعرف على بعض العشائر النباتية بالمنطقة الجبلية 

حت مختلف نظم اإلدارة )حماية طويلة المدى، رعي متوازن ومتواتر، رعي بمعتمدية دخيلة توجان ومدى تأقلمها ت

جائر(. كما ستتم متابعة بعض النباتات المهيمنة بالمنطقة ودراسة مختلف عالقاتها االحيائية وغير االحيائية وطرق 

 تأقلمها.

 تم انجاز ما يلي: 2021وقد تم خالل سنة 

 )التغطية النباتية، الكثافة، التركيبة النباتية...(، 2021-2020الربيع  + القيام بالقياسات الميدانية خالل موسم
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 + تحديد النباتات المهيمنة والقيام بالقياسات البيومترية الالزمة، 

 + كتابة واعداد األطروحة،

 + نشر ورقة علمية.

ة لوطنية بدغومس )واليجرد النباتات والتربة والسمات الوظيفية وديناميكية الغطاء النباتي بالحديقة ا .2.1

 توزر(

يندرج هذا العمل في إطار أطروحة دكتوراه ويهدف الى التعرف على العشائر النباتية بالحديقة الوطنية بدغومس 

 انجاز ما يلي: 2021ودراسة ديناميكيتها تحت تأثير الحماية. فقد تم خالل سنة 

 نباتية، الكثافة، التركيبة النباتية...(،)التغطية ال 2021+ القيام بالقياسات الميدانية خالل ربيع 

 + دراسة السمات الوظيفية للنباتات،

 + كتابة واعداد األطروحة،

 + تحرير ونشر ورقة علمية. 

 دراسة إيكولوجيا وفيزيولوجيا نبات الحماضة بالجنوب التونسي  .3.1

الحماضة ومختلف خصائصه وأساليب يندرج هذا العمل في إطار أطروحة دكتوراه ويهدف الى التعرف على نبات 

 تم انجاز ما يلي: 2021تثمينه. خالل سنة 

 + القيام بالدراسة الجزيئية لمعرفة وتحديد أنواع الحماضة المتواجدة بالجنوب التونسي،

+ جمع بذور الحماضة وتجفيفها ودراسة قدراتها على االنبات تحت تأثير مختلف االجهادات )ملحي، مائي 

 وحراري(،

 راسة مدى تأقلم هذه النبتة تحت تأثير االجهاد الملحي،+ د

 + تحرير ورقة علمية. 

 

 بالمناطق الجافة والصحراوية  مؤھالتها اإلنتاجية وقدرتها على التأقلم توصيف النباتات البرية وتقييم .2

 في سياق مناخي متغير Silybumالتوصيف البيولوجي لجنس  .1.2

شوك الجمل )البك(" من النباتات أصيلة بلدان المغرب العربي وأوروبا وغرب  تعتبر نبتة "الخرشف البري أو

آسيا. فهي تنمو تلقائيا في عدة مناطق تونسية على التربة الجافة والصخرية وفي األماكن الساخنة والمشمسة. وقد 

من  (Silybum eburneumو Silybum marianumجمع نوعين من نبتة البك ) 2021 -2020تم خالل سنة 

منطقتين مختلفتين )مدنين وسيدي بوزيد( لدراسة الخصائص البيوكيميائية لمختلف اجزاء النبتة )الجذور 

واألغصان واألوراق واألزهار والبذور(. وقد أظهرت النتائج األولية احتواء البذور على نسبة عالية من المواد 

تلك  لكمية الزيت المستخرجة من هذه البذور فقد تبين أنالطبيعية الفعالة مقارنة ببقية أعضاء النبتة. أما بالنسبة 

 المتأتية من سيدي بوزيد تحتوي على كمية أكبر من الزيوت مقارنة بنظيرتها التي تم جمعها من مدنين.
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 دراسة تنوع الريزوبيا المرتبطة ببعض البقوليات الرعوية في المناطق الجافة والصحراوية .2.2

ن إنتاجية الكتلة الحيوية لبعض بقوليات البيئات المالحة والقاحلة في تونس وذلك من هدف هذا العمل إلى تحسيي

خالل تلقيحها بواسطة بعض سالالت من الريزوبيا التي تتمتع بقدرة كبيرة على مقاومة أنواع مختلفة من اإلجهاد 

 )مثل الملوحة والحموضة ودرجات الحرارة المرتفعة(.

 البيئية لسالالت الريزوبيا ذات االهمية صئخصادراسة ال 

 دراسة مقاومة البكتيريا ألنواع اإلجهاد المختلفة )الملوحة، الجفاف والحرارة( -

 دراسة قدرة سالالت الريزوبيا على تكوين عقيدات على مستوى جذور البقوليات -

 ئية(نطاق النباتات المضيفة لبعض سالالت الريزوبيا )تلقيح البقوليات التلقا تحديد -

  أنشطة( دراسة التنوع الوظيفي للبكتيريا المصاحبةPGPR) 

 (sidérophoresإنتاج حامض الحديد ) -

 )دراسة نوعية وكمية(  ACC deaminaseنشاط أنزيم  -

 (Kan ،Gent ،Amp ،Tetمقاومة المضادات الحيوية ) -

 اختبار التوافق بين األنواع البكتيرية المختلفة -

 إجراء التسلسل الجيني وتسجيل (DSMZصنف جديدة من عائلة الريزوبيا ) 

 استخدام تقنيات التحوير الجيني (GFP/RFPالمختلفة لتمييز السالالت ذات األهمية ) 

 دراسة بيوكيميائية وفسيولوجية للبقوليات المزروعة في ظروف اإلجهاد بعد تلقيحها بالبكتيريا ذات األهمية 

 دراسة مجهرية لتفاعل البكتيريا مع النبتات 

 استشعار النصاب در( اسة التفاعالت بين البكتيرياQuorum sensing) 

   جمع عينات من انواع وفصائل نبات الرقيقة 

 

 دراسة البكتيريا الداخلية المرتبطة بالكمأ الصحراوي أثناء نضجه .3.2

غم العالم. على الرنظًرا ألهميته الغذائية والعالجية، فإن كمأ الصحراء هو واحد من أكثر أنواع الفطر شعبية في 

من العدد الكبير من الدراسات التي أجريت على هذه الفطريات الصالحة لألكل، إال أن التفاعالت بين الكمأ 

والبكتيريا المصاحبة له ال تزال غير مدروسة. من أجل فهم هذا النوع من العالقات بشكل أفضل وتحديد الشركاء 

ت البكتيريا المصاحبة ألربعة أصناف من الكمأ الصحراوي المختلفين المعنيين، تم عزل وتوصيف سالال

(Terfezia boudieri وPicoa juniperi وPicoa lefebvrei وTirmania nivea وقد أظهرت النتائج أن )

 Picoa juniperiو Terfezia boudieriهذه الفطريات تحتوي على عدد كبير من البكتريا الداخلية، خاصة لدى 

كما أظهرت هذه النتائج أن تركيبة مجتمعات البكتيريا ديناميكيًة وتتطور أثناء نضوج   .Picoa lefebvreiو

درنات الترفاس مع ظهور أو اندثار أصناف معينة. تقدم هذه البيانات صورة جديدة عن التفاعالت بين الكمأ 

 والبكتيريا المصاحبة له ودورها المحتمل في نضجه.
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 ة المستخلصة من الموارد البيولوجية للمناطق الجافة والصحراوية استكشاف وتثمين المواد الفعال .3

تتميز نباتات المناطق الجافة والصحراوية باستعماالتها الغذائية والتجميلية والدوائية الهامة وذلك الحتوائها على 

 نسب كبيرة من المواد الفعالة. 

 Pistacia atlanticaن النباتات: البطوم أجريت عدة تجارب في إطار هذا المشروع حول مستخلصات العديد م

 والمورنقا والحماضة. Plantago ovata واإلينم Oudneya africanaوالعلقة 

 

( والعلقة Pistacia atlanticaدراسة الخصائص الكيميائية الحيوية والنشاط البيولوجي لنبتتي البطوم ) .1.3

(Oudneya africana) 

التركيبة الكيميائية والنشاط المضاد لألكسدة والبكتيريا والمضاد لاللتهابات تهدف هذه الدراسة إلى تقييم 

 Oudneya( والعلقة )Pistacia atlanticaللمستخلصات المائية واإليثانولية ألوراق نبتتي البطوم )

africana .) 

تقلبات اق غنية بالمسوقد أظهرت نتائج دراسة التركيبة الكيميائية لكل من البطوم والعلقة أن مستخلصات األور

الثانوية التالية: البوليفينول والفالفونويد والدباغ. كما بينت نتائج األنشطة البيولوجية للمستخلصات النباتية المدروسة 

 . حيث أظهر اختبار الــFRAPوالـ  DPPHوجود نشاط مضاد لألكسدة مثير لالهتمام وذلك باعتماد تقنيتي الـ 

DPPH مائي ألوراق نبتة البطوم على أعلى نسبة تثبيط لجذور احتواء المستخلص الDPPH  50  =بنسبةIC

0.113 ± 0.004 . 

فيما يتعلق بنشاطها المضاد للبكتيريا، أظهرت جميع المستخلصات النباتية تأثيًرا مضاًدا للميكروبات ضد كل من 

aureus Staphylococcus وPseudomonase aeruginosa وEscherichia coli وCandida 

albicans  باستثناء المستخلص المائي لنبتة العلقة الذي لم يظهر أي نشاط بيولوجي ضد جميع هذه السالالت. كما

 . CMIأظهر المستخلص االيثانولي لنبتة البطوم أفضل قيم 

ى عائلة لوقد أظهر التحليل الكروماتوغرافي أن الخصائص الكيميائية الرئيسية لمستخلصات هذه النباتات تنتمي إ

أحماض الهيدروكسيسيناميك )حمض الفيروليك، إلخ( والفالفونويدات )روتين، كايمبفيرول، إلخ( والتي تساهم 

جميعها في األنشطة البيولوجية المختلفة التي تم اختبارها. نظًرا لوفرة المستقلبات النشطة بيولوجيًا، فقد ثبت أن 

نع ترسب مجاميع البروتين المشوهة التي تسبب االلتهاب. ومع جميع مستخلصات النباتات المدروسة فعالة في م

البروتين قريبة جدا من  (dénaturation) ذلك فقد أظهر المستخلص اإليثانولي لنبتة البطوم نسبة مئوية من تمسخ

 تلك الخاصة بمضاد االلتهاب المرجعي.

 

وتقييم  Plantago ovataتحديد الطرق المثلى الستخراج سائل الصمغ من مستخلصات بذور نبتة اإلينم  .2.3

 نشاطه البيولوجي 
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تم في إطار هذا العمل تحديد طريقة االستخالص المثلى للصمغ الكلي لنبتة اإلينم وتقييم نشاطه البيولوجي وذلك 

ر ظروف االستخالص المختلفة التي تمكننا من الحصول على باعتماد العديد من التصميمات التجريبية الختبا

( تعتبر Ultrasonsمردودية. وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها أن العالج بالموجات فوق الصوتية ) أفضل

وبناء عليه فإن المعالجة  الطريقة األمثل واألسرع واألقدر على استخراج طبقتين من الصمغ من بذور نبتة اإلينم.

 C45°)بذور: ماء( وساعة وأربعون دقيقة كوقت استخالص تحت ظروف خلط ثابتة ) 1:60ية باعتماد نسب المائ

)بذور: ماء(،  1:50دقيقة، ونسب  60لمدة  100%(، متبوعا بالمعالجة بالموجات فوق الصوتية بسعة pH=7و

ا من استخالص مجمل مكنتن C45°ساعة مع الخلط وبدرجة حرارة مستقرة في حدود الــ  1وزمن استخالص 

 (.40% ~ 39،85مغ/غ ) 40الصمغ الموجود ببذور نبتة اإلينم والمقدر بحوالي 

كما بينت الدراسة أن المكونات الطبيعية لمستخلص صمغ بذور نبتة اإلينم تتميز بفاعلية بيولوجية مضادة للجراثيم 

الفاعلية المضادة لألكسدة لمستخلصات الصمغ (. كما تم تقييم alpha amylaseوتأثير مضبط على األلفا أميالز )

 المتحصل عليها باعتماد العديد من االختبارات التي برهنت على وجود نشاط متوسط لمضادات األكسدة.

 

التلقائية على تحول الخاليا السرطانية  Rhus tripartitaدراسة تأثير مستخلصات نبتة البطوم  .3.3

(Transition épithelio-mésenchymateuse) ،كوسيلة للحد من تكاثرھا 

جزيئات الحيوية النشطة لبعض مستخلصات نبتة البطوم وتحديد مدى تأثيرها على ثمين التهدف هذه الدراسة إلى ت

في الخاليا السرطانية وذلك باعتماد اختبار قابلية الخلية للحياة )اختبار  epithelio-mésenchymateuseتحول ال

MTT ( وبدراسة مورفولوجيا الخلية وحركتها )اختبار تعافي الخليةcicatrisation هذا إلى جانب تقييم تأثيرات .)

المستخلصات النباتية الخام ومشتقاتها على التحول لدى سالالت الخاليا السرطانية المستهدفة، حيث تم خالل هذا 

( مما سمح لنا PCR en temps réelر في وقتها الحقيقي ) تقنية الــ ب س العمل تحليل التعبير الجيني باستخدام

بدراسة مستوى تعبير الجينات المفاتيح للسرطان في ظل وجود وغياب المستخلصات النباتية. مما مكننا من 

 .الحصول على معطيات هامة ودقيقة حول الجينات المتأثرة بهذه المستخلصات

تخلصات األجزاء العليا )األوراق، األغصان والثمار( لنبتة البطوم على أثبتت دراسة التركيبة الكيميائية احتواء مس

مغ كتشين/غ مستخلص تباعا. وهو ما يدل  99،1و 372،3و 299،3كميات هامة من البوليفينول في حدود الــ 

 ( تعتبر مصدر طبيعي للبونيفينول.Rhus tripartitaعلى ان نبتة البطوم )

صول عليها أن مستخلص األوراق اإليثانولي لنبتة البطوم يتميز بفاعلية قوية كمضاد أظهرت النتائج التي تم الحكما 

 .  DPPH = 4.88 µg/ml)  50(ICن الـ وللجذور الحرة لمك

ة البطوم أنه أفضل نشاطا كمضاد للتكاثر مقارنة بالنباتات األخرى التي تمت تكما برهن مستخلص أوراق نب

 .ميكروغرام/مل 42،89تساوي  50IC على قيمة البطومنبتة  دراستها. حيث يحتوي مستخلص

 MCF-7باإلضافة إلى ذلك، تشير النتائج التي تم الحصول عليها أن معالجة نوعين من الخاليا السرطانية )

ميكروغرام/مل(  100و 50، 25، 10( بتراكيز مختلفة من مستخلص أوراق نبتة البطوم )MDA-MB-231و
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(. كما أن معالجة الخاليا السرطانية 1السرطانية طبقا للتركيز المعتمدة في الدراسة )الرسم عدد قلل من عدد الخاليا 

ساهم بشكل كبير في الحد من نمو الخاليا السرطانية وذلك عن طريق خفض  IC)50 (ميكروغرام/مل 50بــ 

 (2)الرسم عدد  .مستوى تعبير الجينات المشاركة في نمو خاليا هذين الصنفين

 

 

تأثير تراكيز مختلفة من مستخلص نبتة البطوم . 1الرسم عدد 

 MB-MDA-231و MCF-7 على الحد من تكاثر خاليا

مستوى تعبير الجينات المشاركة في نمو الخاليا  .2الرسم عدد 

 MB-MDA-231و MCF-7السرطانية 

 

 "BioHerbAgri"مشروع  –البحث على مبيدات حيوية كبديل للمبيدات الكيميائية . 4.3

يهدف المشروع الى إيجاد بديل لمبيدات األعشاب الكيميائية التي كانت تعتبر فَعالة، لكن بمرور الزمن ثبت أنها 

تشكل خطراً على صحة اإلنسان )المبيدات الحيوية( وعلى النظم البيئية. وبناءا عليه فقد أصبحت مكافحة األعشاب 

نباتات مقاومة للعديد من المبيدات داخل مجموعات األعشاب الضارة.  الطفيلية صعبة بشكل متزايد بسبب ظهور

أمام هذه الوضعية الصعبة، أصبح اللجوء إلى بدائل جديدة لمقاومة هذه األعشاب ضرورة ملحة. تعتبر قدرة بعض 

لوجي. البيو النباتات على إنتاج مواد سامة تؤثر على نمو األعشاب الطفيلية بديالً واعًدا للغاية إلدارة التنوع

وبالتالي، فإن الهدف العام من هذا المشروع هو تطوير مبيد حيوي بديل من النباتات المحلية غير المستغلة بشكل 

عزيز ت كاٍف إلدارة أكثر األعشاب خطورة على مستوى الواحات والبيوت المكيفة المروية بالمياه الدافئة من أجل

لى الموارد المائية، وحماية البيئة وصحة اإلنسان وتقليل مخاطر وتطوير الزراعة الصحية والمرنة، للحفاظ ع

تطور المقاومة لمبيدات األعشاب. ينجز هذا المشروع بالتعاون مع العديد من األطراف منها المعهد الوطني للعلوم 

الحيوي  وعوحدة بحث التن -حماية الزراعات والمعهد األعلى للعلوم الفالحية بشط مريم  مخبر -الفالحية بتونس 

مخبر الكيمياء الطبية والمواد الطبيعية، المركز الفني للزراعات المحمية  -الزراعي وكلية العلوم بالمنستير 

 (.CCFوالجيوحرارية بقابس ومركز تكييف الفواكه بدوز )

 تم خالل السنة األولى من هذا المشروع القيام باألعمال التالية:

 بعد لمناقشة برنامج العمل السنوي،تنظيم العديد من االجتماعات عن  -

القيام بجرد ألكبر عدد من األعشاب الضارة بالواحات والبيوت المحمية وقد تم إعطاء األولوية لألنواع التالية:  -

Cynanchum acutum, Imperata cylindrica, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, 

Setaria verticillata ssp. Verticillata, Phragmites communis.   
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 Setaria verticillata ssp. Verticillata, Cynodon dactylon, Phragmitesتجميع بذور نباتات  -

communis  Cynanchum acutum,   و جذور نبتةCyperus rotundus 

 Artemisia campestris, Peganumتحديد قائمة أولية تضم خمس نباتات ذات قدرة تثبيطية عالية  -

harmala, Diplotaxix harra, Datura metel وأوراق التين. 

 تم جمع أوراق هذه النباتات وتجفيفها وطحنها، -

  االنطالق في استخالص المواد الفعالة من النباتات المستهدفة -

لطفيلية ااالنطالق في التجارب المخبرية لدراسة مدى تأثير المستخلصات النباتية على نمو وتكاثر األعشاب  -

 المستهدفة والنباتات المزروعة كالخيار والطماطم والفلفل.

 

ة نبات المورينقا والحماضة حسب طرق العزل ونوعيالتركيبة الكيميائية والفاعلية البيولوجية لمستخلصات  .5.3

 المذيبات العضوية المعتمدة

. كما أظهرت (اصة البروتينات والمواد المعدنيةأثبتت التحاليل المخبرية ثراء نبات المورينغا بالعناصر الغذائية )خ

االختبارات الكيميائية ثراء أوراق هذه النبتة المزروعة حديثا بتونس بالفينوالت والدباغ والفالفونيدات 

تم الكشف أيضا عن تركيبة معدنية مميزة في أوراق المورينغا وهو  والكربوهيدرات والصابونوزيدات والتربينات.

ما يعكس قيمتها الغذائية )المغنيسيوم، الحديد، الزنك، النحاس، المنغنيز، البوتاسيوم والصوديوم(. تتركز كميات 

ت وهو النبا مهمة خاصة من البوتاسيوم والحديد والمنغنيز مقارنة ببقية العناصر المعدنية األخرى في أوراق هذا

مجموع التحليل الكمي ل أظهرالجديدة. وقد ما يؤكد محافظة نبات المورينغا على ثراء تركيبته بالمعادن مع بيئته 

البوليفينول والفالفونويد الكلي والدباغ المكثف الكلي أن أوراق المورينغا قد تكون مصدرا مهما ًلمركبات ذات 

 أنشطة بيولوجية.

مركبا ً فينوليا تم التأكد من ثراء  33لتحديد وتقدير عدد  LC-MSالمبتكرة مخبريا على جهازباستعمال طريقتنا 

على أكبر كمية من الفينوالت والفالفونيدات وقد  BuOH أوراق هذه النبتة بالمواد الفينولية حيث إحتوي مستخلص

 خالل منوالمذيب المستعمل.  ية ونوعبينت النتائج أن مستويات هذه المستخلصات تعتمد على طريقة االستخالص 

مرض والتقييمات البيولوجية يبدو من الواضح أن جميع مستخلصات المورينغا لها نشاط جيد مضاد لاللتهاب 

الناتج  BuOH من السرطانات. وقد أظهرت نتائج الفاعلية المضادة لألكسدة أن مستخلص وبعض أنواع النقرس

مكانات مضادة تم تقييمها من خالل اختبارات مختلفة وأيضا القوة المخلبية عن طريقة النقع المتتالية لديه أعلى إ

وكذلك بالنسبة  .aureus, E. coli)  (Sاألكثر أهمية و لكنه ذات تأثير محدود كمضاد لبعض سالالت الجراثيم

في  (%74.36)لبقية المستخلصات المختبرة. وقد تم تسجيل أعلى معدل لتثبيط التأثيرات المضادة لاللتهابات 

تؤكد النتائج أن التركيب الكيميائي والقدرة  (A549) نشاط ضد الخاليا السرطانية و وأعلى BuOH مستخلص

 40المضادة لألكسدة قد تأثرتا بشدة بطريقة تبخير المذيبات المستخدمة. حيث تبين ان تبخير المذيب في الفرن عند 

تم الكشف  الميثانول مع نشاط أعلى مضاد لألكسدة. وقددرجة مئوية أفضل طريقة للحصول على مستخلص نقع 
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عن ارتباط قوي بين التركيب الفينولي واألنشطة البيولوجية المختلفة التي تم تقييمها. وهو ما يؤكد الدور العالجي 

الرئيسي للمركبات الفينولية بفضل قدرتها على البحث عن الجذور الحرة وتنشيط مضادات األكسدة األخرى في 

م اإلنسان. كما بينت هذه الدراسة أن جميع األنشطة ال تعتمد فقط على تركيز البوليفينول داخل المستخلصات جس

 .ولكن أيضا على طبيعة وهيكل المركبات المكتشفة في المستخلص

استخالص بعض مركبات نبتة الحماضة ومسح تراكيبها الكيميائية وتحديد أولي لبعض العائالت الكيميائية للنظر 

في إمكانية استعمال مستخلصاتها ألغراض طبية وتجميلية وغذائية وصنع بعض العقاقير. حيث أظهرت نتائج 

 المسح األولية وجود عائالت مختلفة من المركبات الفينولية تنبأ بأنشطة فعالة مضادة خاصة لألكسدة.

 

 2120تثمين نتائج البحوث المنجزة خالل سنة  . 4

  ما يلي: تم خالل هذه السنة إجراء

 رقة علمية 12نشر  -

 طلبة ماجستير 02تأطير -

 بإيطاليا  CIHEAM-Bariماجستير بحث دولي بالشراكة مع مركز  01تأطير  -

  2021ماي  30-29المشاركة في تنظيم ورشة تفكير لهيكلة قطاع المنتجات المجالية لجزيرة جربة و ذلك يوم  -

األعمال البحثية الخاصة بمشروع التعاون التونسي الياباني في نسخته المشاركة في االجتماع الخاص بتقييم  -

 الثانية،

ن صة بمشروع التعاوتامية الخاالمشاركة في االجتماع الدوري الخاص بتقييم مدى تقدم األعمال البحثية الخ -

 التونسي الياباني في نسخته الثانية،

 نباتات المناطق القاحلة التونسية، تربية وزراعة وانتاج" مشاركة باحث من المخبر في تنشيط دورة تدريبية حول -

النباتات الطبية والعطرية )الجمع والتجفيف والحفظ وتقنيات استخالص الزيوت األساسية وطرق وتثمين 

 استمالها(" لفائدة فنيي وإطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقبلي. 

( المختصة في بيع البذور من أجل COTUGRAIN impexقران )امضاء اتفاقية شراكة مع مؤسسة كوتي -

( عبر تقييم مؤهالته Panicum maximum mombasaتركيز حقل تجريبي لدراسة نبات علفي مستورد )

 degréاإلنتاجية وقدرته على التأقلم )حرارة، تربة، ماء مالح( وقيمته العلفية ودرجة اجتياحه )

d’envahissement .) 

اتفاقية شراكة مع أحد المستثمرين في مجال النباتات الطبية والعطرية من أجل اإلستفادة من خبرة المعهد امضاء  -

مدنين  –في مجال اإلحاطة والمتابعة الفنية لضيعته التجريبية الكائنة بمنطقة قصر الجديد من معتمدية بني خداش 

لعطرية عبر التحكم في طرق زراعتها وترشيد وذلك بهدف تحسين مردوديتها وخاصة قطاع النباتات الطبية وا

 استغاللها وتنويع منتجاتها.
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   2220األنشطة المبرمجة لسنة  . 5

 واستصالح النظم البيئية الرعوية وترشيد استغاللها في سياق مناخي متغير المحافظة على التنوع الحيوي .1

سيعمل المخبر خالل هذه السنة على انجاز العديد من األنشطة البحثية بهدف تطويرها والتعمق فيها وتثمين نتائجها  

 في المجاالت التنموية ونخص بالذكر ما يلي:

 دراسة ديناميكية الكساء النباتي الطبيعي بالمحميات والحدائق الوطنية، -

 تيح طويل المدى على الكساء النباتي بالمراعي الجبلية،دراسة أثر العوامل المناخية وعملية التر -

 دراسة العشائر النباتية بالمناطق الجافة تحت تأثير التغيرات المناخية باستعمال برمجيات ونماذج االستشراف، -

 المشاركة في دورات تكوينية وندوات علمية، -

 

 بالمناطق الجافة والصحراوية  مؤھالتها اإلنتاجية وقدرتها على التأقلم توصيف النباتات البرية وتقييم .2

 نبات البك لإلجهاد المائي مع أو بدون إخصاب النيتروجين وباستعمال مياه التطهير المعالجة دراسة استجابة  -

( تحت (Stipagrostis ciliata ام الركبة دراسة الخصائص الفيزيولوجية والبيوكيميائية والتشريحية لنبات -

 تأثير االجهاد المائي 

 Stipagrostisام الركبة  على إنبات بذور نبات و الملحي دراسة التأثير التفاعلي لإلجهاد الحراري والمائي -

ciliata) النمذجة الهيدروحرارية : 

مواصلة دراسة انتشار بعض النباتات الرعوية ذات القيمة العلفية والقدرة العالية على تحمل الظروف المناخية  - 

 الصعبة باستعمال برمجيات ونماذج استشراف مخصصة لذلك

 مواصلة عزل ودراسة بكتيريا الريزوبيا التي تنمو في عالقة تآزريه مع مختلف البقوليات التلقائية -

 الكامل ألصناف الريزوبيا الجديدة التوصيف -

 دراسة بروتينية لتفاعل البكتيريا النباتية -

 دراسة اإلمكانات الزراعية لبعض سالالت الريزوبيا -

 ( لفطر الترفاس ومدى تأثيرها على نمو ونضج هذا الفطرendobactériesمواصلة دراسة البكتيريا المصاحبة ) -

 يهانشر النتائج العلمية المتحصل عل -

 الرقيقةدراسة الخصائص الفيزيولوجية والجزيئية لعدة انواع من نبات   -

  تأطير العديد من طلبة اإلجازة والهندسة الفالحية وطلبة ختم الدروس وطلبة الماجستير -

 طلبة دكتوراه 03تأطير  -

 

 استكشاف وتثمين المواد الفعالة المستخلصة من الموارد البيولوجية للمناطق الجافة والصحراوية  .3

 فإن فريق البحث سيعمل على:  2021تبعا للنتائج المتحصل عليها خالل سنة 

 ية،ستنظيم يوم اعالمي لتقديم نتائج مشروع المنوقرافي الخاص بالعديد من النباتات المستوطنة بالبالد التون -
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مواصلة األشغال المبرمجة في إطار مشروع البحث ذا األثر على القطاع الفالحي "مبيدات األعشاب الحيوية:  -

  .بديل لمبيدات األعشاب الكيميائية في زراعة الواحات والزراعات المحمية"

استخالص المواد الفعالة المتواجدة في مستخلصات مختلف نباتات المناطق الجافة مواصلة النشاط الخاص ب -

والصحراوية المستهدفة، هذا إلى جانب مواصلة دراسة بعض النباتات التلقائية لمعرفة تركيبتها الكيميائية وفعاليتها 

األمراض واألعشاب  البيولوجية وإمكانية استعمال مستخلصاتها ألغراض طبية وتجميلية وفالحية )مقاومة

 الطفيلية(. 

عزل بعض المواد النقية من مختلف المستخلصات ذات النجاعة العالية وتحديد تركيبتها الكيميائية وفاعليتها  -

البيولوجية مثل النشاط المضاد لمرض السكر ومرض الزهايمر والمضاد لبعض الخاليا السرطانية والمضاد 

 لاللتهابات والمضاد للتخثر، ...؛

قيام بدراسة امينوهيستوكيميائية لعالمات الخلية التي من شأنها أن تمكيننا من إظهار مستوى التعبير عن ال -

( وخاليا اللحمة cellules épithéliales( )E-cadherinالبروتينات الرئيسية )المفاتيح( للخاليا الظهارية )

 المستخلصاتمختلف في وجود ( N-cadherinو cellules mésenchymateuses( )Vimentinالمتوسطة )

وبالتالي الحد من تطور  TEMمعلومات عن قدرة أو عدم قدرة هذه المستخلصات على إبطاء وهو ما سيوفر 

 وانتشار السرطان. 

 ،LC/MSدراسة التركيبة الكيميائية النهائية لهذه المستخلصات باعتماد جهاز  -

 والشندقورة ...عزل بعض مستخلصات نباتات الحماضة والعلندة  -

تحديد التراكيب الكيميائية والفاعلية البيولوجية لهذه المستخلصات النباتية )األنشطة المضادة لمرض السكري  -

 ولمرض الزهايمر والمضادة لبعض الخاليا السرطانية والمضادة لاللتهابات والمضادة للتخثر(

 ئية؛نباتية لتحديد تركيباتها الكيميائية النهاالبحث عن المواد الفعالة المتواجدة في مختلف المستخلصات ال -

مقارنة التركيبة الكيميائية لنبتة الحماضة تم جمعها من أوساط بيئية متنوعة وتحديد مختلف أنشطتها البيولوجية  -

للنظر في إمكانية استعماالت مستخلصاتها الطبيعية ألغراض طبية وتجميلية وإمكانية صنع عقاقير مضادة 

 فتها كمكمل غذائي.للشيخوخة وإضا

لتحديد طرق جديدة  (Banque d’extraits)جمع المستخلصات النباتية ذات الفعالية البيولوجية العالية  -

 لتثمينها مستقبليا. 

 تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه، -

   نشر النتائج العلمية المتحصل عليها في إطار مختلف برامج البحث بالمخبر. -
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 الماشية والحياة البريةتربية مخبر 
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 مخبر تربية الماشية والحياة البرية

 

 األھداف. 1

التعرف على خصائص الموارد الحيوانية المحلية )إبل وماعز وغنم( وتحديد إنتاجيتها ومؤشراتها البيولوجية  -

 والوارثية،

 استنباط طرق جديدة لتحسين أنماط التربية في المناطق الجافة، -

 الموارد العلفية المحلية وتحسين طرق استعمالها، دراسة خصائص -

 إكثار الحبارى في الحصر بغرض إعادة إعمارها في البرية،  -

فة بالمناطق الجا واألصناف الضارةاحكام التصرف في الضباء بالمحميات  في والمساهمةمعرفة التنوع الحيواني  -

 والصحراوية.

 

 المحاور .2

 اور أساسية:مح 4يحتوي هذا البرنامج على 

 تربية المجترات الصغرى بالمناطق الجافة: الهيكلة، الموارد الحيوانية وطرق التحسين، -

 ، وتنويع المنتوج وتطوير اإلنتاجاإلبل: نظم التربية، خاصيات  -

 الحيوانية، وجودة المنتجاتالموارد العلفية والرعوية  -

 تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها. -

 

 2021نشاط 

 : تربية المجترات الصغرى وتحسين إنتاجيتها في المناطق القاحلة 1المحور 

 توصيف السالالت المحلية للمجترات الصغرى وتحسين انتاجيتها في المناطق القاحلة: 1برنامج 

 * القابلية الوراثية لمرض السكرابي عند الماعز المحلي والمهجن

ينتمي إلى مجموعة االعتالل الدماغي االسفنجي والتي تشمل أيضا ان مرض سكرابي عند المجترات الصغرى 

مرض كروتزفيلد جاكوب عند البشر ومرض جنون البقر والتي تتميز بتكلس األنسجة الدماغية. لقد أثبتت التجارب 

 قابلية المجترات الصغرى للمرض يرجع أساسا إلى تعدد األشكال من الجين الذي يشفر بروتين ىالعلمية أن مد

( بحيث يمكن تصنيفها 171و، 154، 136( اعتمادا على طبيعة األحماض األمينية في عدة مواقف )PrPبريون )

( من األقل قابلية الى األكثر حساسية. لقد تمت البحوث بالمخبر فيما يخص سالالت R1-R5الي خمس فئات )

ص علمية ولكن ليس هناك معطيات فيما يخاألغنام التونسية في السنوات الفارطة وتم نشر النتائج في عدة مجالت 

( post-docالماعز المحلي والمهجن. في هذا اإلطار، وقع ادراج دراسة ضمن مشروع بحث ما بعد الدكتوراه )

( ويتم انجازه بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير ANPRالممول من طرف الوكالة الوطنية للبحث العلمي )
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عينة( وجود جميع المجموعات عند الماعز المحلي والمهجن بنسب متفاوتة  116ئج )على المرعى. لقد اثبتت النتا

 Animalsنشر النتائج في مقال علمي بمجلة  ولقد تممع أقل نسبة لألنواع التي ترفع مقاومة الحيوان لتلقي المرض. 

 (2,752)عامل تأثير 

 

 التونسية*المؤشرات اإلنتاجية والسلوك لدى أغنام الدمان بالواحات 

تميز نشاط فريق البحث  2021. خالل سنة ساحيلةيهدف هذا البحث الى دراسة إنتاجية ساللة الدمان بالواحات ال

في ملتقى علمي دولي حول اإلنتاج الحيواني في البلدان األفريقية و ذلك بمداخلة شفوية بعنوان: عن بعد بالمشاركة 

الدمان المربات في الواحات التونسية"   "المعايير الفنية واالقتصادية لساللة أغنام

https://orbi.uliege.be/handle/2268/260274 . 

المعهد اتفاقية خصوصية مع إدارة الضيعات العسكرية تهدف الى مساعدة المؤسسة العسكرية على  أمضيكما 

 اغنام الدمان بالجنوب الشرقي.تركيز اول نواة لتربية 

 

 تحسين انتاجية قطعان المجترات الصغرى وتوصيف السالالت المحلية بمراعي الظاھر والوعرة    : 2برنامج 

 تركيز قطيع نواة من الماعز المحلي بهدف تحسين القدرات الوراثية وإدماج القطيع في نشاطات الضيعة *

  تم التركيز على:  2021خالل سنة 

  يصل ل الخواص وقطيع المعهدتعزيز القطيع النواة من الماعز المحلي برؤوس مختارة من قطعان المربين

 عنزا. 120الى العدد الى ما يزيد عن 

  كانيكيحلب مي–متابعة المؤهالت  -تكاثر  -تركيز نمط تسيير عصري ومكثف ومستدام للقطيع : تغذية- 

  تلقيح... –مراقبة صحية 

  الضيعة وتثمين الزراعات العلفية ومخلفات الغراسات والتسميد.دمج القطيع في  

 .تطبيق برنامج تحسين وراثي لتكوين *ساللة* محلية مختصة ذات انتاجية عالية 

 

 قطعان المجترات الصغرى عند الخواص  نظم اإلنتاج وتركيز منظومة متابعة دورية لبعض *

  :المعاش للقطعان بالجهة، فقد تم تركيز منظومة لمتابعة دورية تشملنظرا ألهمية تحديد مؤشرات منبثقة من الواقع 

  المعطيات الخاصة بالقطيع: التركيبة، التنقالت...إضافة الى كل مستجد له عالقة بالمربي، بالحيوانات أو

 ببقية موارد التربية

  ( ومتابعة مؤشرات انتاجها من نمو وحليب وتوالد.وماعزترقيم الحيوانات )ضأن 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/260274
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 ب أ

 )ب( متابعة قطعان المجترات الصغرى عند لخواص و )أ( تركيز قطيع ماعز محلي بضيعة القرضاب : 1صورة عدد 

 

  دراسة نظم إنتاج الماعز بوالية تطاوين في إطار مشروع ختم الدراسات لشهادة الهندسة بالمعهد الوطني

 للعلوم الفالحية بتونس.

  

 الخاصيات وتـنـويع اإلنـتـاج: نظم تربية اإلبـل، 2المحور 

   : االستعماالت البيوتكنولوجية لمضادات األجسام لدى اإلبل1برنامج 

 انتاج مضادات االجسام لعالج بعض االمراض الجرثومية *

ينجز هذا المشروع بالتعاون مع كلية العلوم بتونس ومعهد باستور في إطار بحث ايالفي ممول من طرف وزارة 

لدى الجمال ( anticorpsالبحث في سبل استعمال مضادات األجسام ) ويهدف إلىالتعليم العالي والبحث العلمي، 

ز المناعة في كذلك للتعرف على دور جهالعالج بعض األمراض الجرثومية لدى اإلبل كاإلسهال عند الحيران و

طالبة ل وماجستير بحثعلما وان هذا البحث يتم في إطار دكتوراه طالبة بكلية العلوم بقابس  مقاومة هذه االمراض

، قام الفريق بتلقيح جمل بالبروتين النقي وتابع الجواب المناعي 2021بالمعهد الوطني للمهندسين بصفاقس. خالل 

د ذلك استخرج الخاليا المناعية من الدم وكون بنك مناعي الستخراج مضادات االجسام التي تتعرف للحيوان. ثم بع

. و في مرحلة اخيرة عزل فريق  phage displayبتقنية االجسام التي تتعرف على البروتين بتقنية على البروتين

قائم على هذه المضادات  biocapteurs كما تمكن من تطوير  E. coliالبحث مضادات اجسام ضد البوتين من

 التعرف على البكتيريا المسببة لالسهال دون سواها. هذه االشغال موضوع مقال علمي في طور الكتابة. وقادر على

 

 انتاج مضادات االجسام لعالج سموم األفعى *

ث إطار بح وذلك في والجزائر وباريس وطهرانينجز هذا المشروع العلمي بالتعاون مع معاهد باستور بتونس 

لتطوير الجيل القادم من مضادات سموم  Wellcome Trustدولي ممول من طرف المؤسسة الطبية الخيرية 

بمعهد  2022تركزت االعمال حول التحضير لتنظيم ندوة انطالق المشروع في جانفي  2021. خالل اافعى الكبر

 الفعى عند جمل اعد للغرض. انتاج مضادات اجسام سموم ا والشروع فيالمناطق القاحلة 
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 : التكــاثـر عـند اإلبـــــل2برنامج 

 * ادارة الفحول وخصائص البذور

وفي ، أنجزت البحوث في إطار عقد ما بعد الدكتوراه ممول من طرف مدرسة الدكتوراه بقابس 2120خالل سنة 

حول مراقبة إفرازات غدة العرق لدى الجمال  دكتوراه بكلية العلوم بقابس. في نشاط بحثي اول، تركز البحث إطار

من ستة فحول جمال  والبول واللعاببواسطة مخطط محدد بدقة. باإلضافة إلى ذلك وقع جمع هاته اإلفرازات 

تحديد مكونات هاته  وذلك قصدوفترة الراحة الجنسية  التزاوج وما بعد ،التزاوج وفترة ،التزاوج خالل فترة ما قبل

هذا باإلضافة الى جمع وتقييم  .خالل موسم التكاثر ومعرفة دورها HeadSpace GCMS اإلفرازات بواسطة

 اللباديات و (minéraux)جودة الحيوانات المنوية و تصنيفها حسب الحركية و تحليل بعض العناصر مثل المعادن 

(acides gras)  شخيصوذلك لت. كما قام الفريق بزيارات ميدانية لمربي اإلبل في واليات تطاوين، قبلي، مدنين 

 ، عدد اإلناثةخصوبة فحول الجمل استنادا على معايير محددة )نسبة اإلناث في القطيع، عدد اإلناث المخصب

اخذ عينات دم من جهة  خالل ومنالحوامل، عدد الوالدات، عدد حاالت اإلجهاض...( باستخدام استبيان من جهة 

. كما LC-MS/MS (Profilage métabolique)أخرى. بعد ذلك تم تخزين كمية من العينات لتحليلها بواسطة 

عند ثالث مجموعات من الجمال )المستعملة  Anti-Mullerian و Testostéroneوقع تحليل تركيز هرمون 

لمعرفة ولمخصية( و ذلك بهدف إيجاد عامل محدد لخصوبة الفحول. للتلقيح، السليمة و لم تستعمل للتلقيح و الجمال ا

التغيرات الموسمية او الشهرية على تركيز الهرمون، قام الفريق بأخذ عينات دم على مدار السنة بصفة  تأثير

شهرية من جمال بالغة موجودة في مركز تجميع النطف بمعهد المناطق القاحلة. ثمنت النتائج المتحصل عليها 

تحت عنوان  وورقة أخرى Animal Reproduction Scienceتابة ورقة علمية تحت المراجعة في مجلة بك

ي مجلة نشرت فʺ تأثير نظامي إدارة مختلفين على الجودة الهرمونية والسلوكية والسائل المنوي في ذكور اإلبلʺ

Tropical Animal Health and Production  1.55ذات عامل مؤثر. 

ان: تركز البحث حول تحديد تركيز هورموني التستستيرون و المالتونين في مني فحول االبل حيث و في نشاط ث

 1,909بينما بلغ معدل التستوستيرون  pg/ml  2,041±  5,577بلغ معدل تركيز الميالتونين في البالزما المنوية 

 ±0,6585 pg/mlميالتونين المناعية الموجودة على . و من ناحية أخرى تمكنا من تحديد موقع تركز مستقبالت ال

 الحيوانات المنوية للجمال و ذلك باستخدام تقنية الفلورة المناعية. حيث توزعت اغلب المستقبالت من صنف

MT1  المنوي كما نجد بعضها على القطرة السيتوبالزمية بينما تتوزع المستقبالت من  وذيل الحيوانعلى عنق

  .والعنقيل على الحافة القمية والذ MT2 صنف

 

 * التغيرات الفسيولوجية والسلوكية عند النوق خالل فترة الحمل، الوالدة ونشأة العالقة بين األم وصغيرھا

، تركز العمل في مرحلة أولى 2021يندرج هذا العمل في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس. خالل سنة 

حول كتابة ونشر مقالين علميين بعنوان " تأثير تكافؤ األم وجنس الصغير على سلوكيات األمهات والمواليد خالل 

ات في النوق المرب والفصيل عندالج العالقة بين األم األسبوع األول بعد الوالدة عند اإلبل المغربي" و "غياب وع
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 Applied Animal Behaviourومجلة ، 3,24 ذات عامل تأثير Animalالحصر" على التوالي بمجلة 

Science 2022ثانية تم تحرير أطروحة الدكتوراه لمناقشتها بداية  وفي مرحلة، 2,448 ذات عامل تأثير. 

 

 : تكثيف و مراقبة إنتـاج الحليب عند النوق برنامج  .3

 الحلب وميكنة * تكثيف انتاج الحليب 

بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم  ومذكرة ماجستير، انجز البحث في إطار أطروحة دكتوراه 2021خالل 

يق البحث اإلنتاجية. تمكن فرالتونسية لتقنية الحلب اآللي بغرض تحسين قدرتها  دراسة قابلية النوق ويهدف إلى

ة إفراز األوكسيتوسين و الكورتيزول أثناء الرضاعʺرطة بنشر مقال علمي تحت عنوان امن تثمين نتائج السنة الف

. 1,904ذات عامل مؤثر  Journal of Dairy Researchفي مجلة ʺ و الحلب اليدوي و الحلب اآللي في اإلبل

الى تحديد التغيرات قصيرة المدى التي يحدثها الحلب اآللي في نسيج الحلمة كما تم أيضا انجاز عمل ميداني يهدف 

باستخدام الموجات فوق الصوتية ومقياس الُسمك، وتأثيرها على سالمة الضرع وجودة الحليب. أظهر تشخيص 

 15ل خال ولكنها تختفيالضرع مباشرة بعد الحلب أن التورمات الحلقية بالحلمات هي االضرار االكثر شيوعا 

عن انخفاض في متوسط كثافة نسيج نهاية الحلمة بعد الحلب مباشرة. كذلك أظهرت صور  وكشفت القياساتدق. 

، في حين انخفض كل من قطر نهاية قد ازدادالموجات فوق الصوتية أن طول قناة الحلمة وسمك جدار الحلمة 

نات أن معدل عدد الخاليا الجسمية بحليب الحلمة وقطر خزان الحلمة مباشرة بعد الحلب. وقد أظهر تحليل العي

خلية / مل مما يعكس الحالة الجيدة لصحة ضروع النوق خالل فترة الدراسة. ومع ذلك، x 310 150النوق قدر ب 

فإن هناك ارتباط إيجابيا بين عدد الخاليا الجسمية وكثافة نسيج نهاية الحلمة، وقت االدرار ومدة الحلب باإلضافة 

ر بين عدد الخاليا الجسمية مع الشكل، الطول والقطر القاعدي للحلمة وطول قناة الحلمة. من خالل الى ارتباط كبي

هذه الدراسة نؤكد على ضرورة الفحص الدوري والشامل لنظام الحلب، تطبيق التدليك لحث االدرار وتفادي 

 حلمات. تركيب المحالب على حلمات فارغة واالهتمام بشكل خاص بالسالمة وصحة الضرع وال

   

 ج ب أ

 ب( و) احتقان في طرف حلمة الناقة بعد فك المحلب )أ( و فضاء الحلب االلي للنوق بالمحطة التجريبية بشانشو:  2صورة عدد 

 )ج( شكل الخلية الجسدية في حليب الناقة

 

 اإلبل* مراقبة انتاج الحليب عند 

شملت هذه العملية النوق الحلوب بقطيع اإلبل بالمعهد وبعض القطعان عند المربين بواليات مدنين وقابس. تتمثل 

المراقبة في قياس كمية الحليب المنتجة لكل ناقة وذلك مرة في الشهر مع أخذ عينة قصد اجراء التحاليل المخبرية 
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وذلك قصد تكوين قاعدة بيانات لتقدير الطاقة االنتاجية )نسب البروتين، الدهون، الالكتوز واألحماض الدهنية( 

للنوق وامكانية استعمالها الحقا في برامج االنتقاء والتحسبين الوراثي وتحليل المعطيات قصد الكشف عن العوامل 

المؤثرة في كمية ونوعية الحليب. هذا وقد تمت مواصلة تحليل األحماض الدهنية في بعض العينات باستعمال آلة 

الكروماتوقرافيا بالمخبر المركزي، و قد بينت النتائج األولية أن حليب االبل غني نسبيا باألحماض الدهنية ذات 

و ذوات العدد الفردي من    (ramifiés)وخاصة باألحماض المتفرعة  (CLA)الفوائد الصحية على غرار حمض

يتين ذوات تأثير. لم يتسن استكمال تحليل في مجلتين علم 2020ذرات الكربون و لقد تم نشر النتائج في سنة 

نظرا لعطب و صيانة آلة الكروماتوقرافيا بالمخبر  2021األحماض الدهنية اال في الثالثي األخير من سنة 

المركزي، و تهم هذه العينات الجزء األخير من البحث والمتعلقة بدراسة مدى تأثير عوامل التغذية )تجربة على 

قابس( من جهة، و التنوع الوراثي عبر البحث -تطاوين وشانشو -المعهد في القرضابناقة حلوب بمحطتي  16

من جهة أخرى على انتاج الحليب و األحماض   (FASN, LPL) في بعض الجينات (mutations) عن المتغيرات

المكتشفة  FASNالدهنية. و في هذا االطار، عالوة على المتغيرات المرتبطة بتغيير في تسلسل البروتين في مورثة 

مهما في تركيب  ا. تلعب هاتين المورثتين دور LPLتحديد متغيرات جديدة في مورثة 2021سابقا، تم خالل سنة 

ونقل وانحالل المواد الدهنية في الجسم ومن الممكن أن يكون لهذه المتغيرات المكتشفة تأثيرات على كمية ونوعية 

الحليب المنتج على غرار ما هو موجود عند األبقار واألغنام، مما قد يمكن من تحديد النوق التي تكتسب قابلية 

د التحليل وتشير النتائج األولية الى وجود بعض المتغيرات الواعدة في هذا أكثر إلنتاج الحليب. ان المعطيات بصد

اإلطار. تم تقديم مقال للنشر وهو بصدد المراجعة بمجلة علمية ذات عامل تأثير. وسيتم نشر النتائج األخرى حال 

ا لتي من المقرر مناقشتهيندرج هذا العمل ضمن أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس ا .االنتهاء من تحليل المعطيات

 .2022خالل النصف األول من سنة 

 

 : خصائص و تحويل حليب الـنـوق 4برنامج 

 الناقة في مجال الصناعات الغذائية وبكتيريا حليببروتينات  واستغالل خصائص* توصيف 

 Journal of Food والثاني بمجلة Mljekarstvo نشر مقالين علميين، األول بمجلة  2021تم خالل سنة 

Science and Technology  تنظيم ملتقى علمي بمعهد المناطق  2021. كما تم خالل 3.713ذات عامل مؤثر

 3والمشاركة فيه بعرض بمداخالت  Artisanal Foods and Bioactive Moleculesالقاحلة تحت عنوان 

وقد تم أثناء نفس السنة  .zenodo.5860542/0.5281شفوية يمكن االطالع عليها في كتيب الملتقى على الرابط 

 القيام باألبحاث العلمية التالية:  

 النزيمي.ا وبعد الهضمدراسة بعض االنشطة البيولوجية لبروتين الالكتوفرين المستخرجة من لبآ النوق قبل  -

نولوجي ير التكعزل بكتيريا حمض الالكتيك من حليب الماعز المخمر تلقائيًا وتوصيف السالالت ذات التأث -

 المحتمل.
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الماعز والبقر ودراسة تأثير إضافة مستخلصات النباتات العطرية )الزعتر وإكليل الجبل( على حفظ حليب الناقة  -

 من الحليب الطازج. والجبن المصنوعمن الياغورت  ومنتجاتها المشتقة

عد ار والماعز والفرس والنعاج قبل وبدراسة األنشطة البيولوجية لبروتينات مصل اللبن من حليب اإلبل واألبق -

 الهضم األنزيمي عن طريق محاكاة ظروف الهضم المعدي المعوي.

 

 * تطوير مجموعة من منتجات األلبان المحلية المستخرجة من حليب اإلبل  

في إطار تطوير طريقة تحويل حليب النوق قام فريق البحث بدراسة تركيبة مشتقات حليب النوق المتحصل عليها 

لمختلف  رياومضادات البكتي( وتقييم نشاط مضادات األكسدة وياغرتباستعمال المستخلصات النباتية كمخثر )جبن 

الجزئي لبعض االنزيمات المسؤولة عن تخثر التعريف  اإلطارهذا  وتم فيالمنتجات اللبنية المتحصل عليها. 

بديل تخثر حليب اإلبل باستخدام المستخلصات النباتية كʺعلمي بعنوان  ونشر مقالالحليب )تحديد الوزن الجزيئي( 

 في مجلة عالمية ذات عامل مؤثر.ʺ للمخثر التجاري

لمعالجة ا وتقييم تأثيربحليب النوق كما قمنا بدراسة تأثير المعالجة الحرارية على كمية االنسولين الموجودة 

دات ومضاالحرارية على االنشطة البيولوجية لحليب الناقة ومختلف الكزيينات المكونة له )مضادات االكسدة 

حليب  مختصة في بيوتكنلوجيا وتجهيز وحدةهذا باإلضافة الى مواصلة االشراف على أشغال تهيئة  (.االلتهاب

الى تثمين حليب الناقة  الذي يهدف PAQ collaboraة للمعهد في إطار مشروع النوق بمحضنة المؤسسات التابع

 منتجات ذات قيمة غذائية عالية. وتحويله إلى

 
 

 ب أ

 )ب( جبن حليب الناقة )أ( و بن حليب البقرمقارنة بين مظهر  : 3صورة عدد 

 

باستخدام مقتطفات من االنزيمات النباتية لكي تحل محل  اإلبلاخر قمنا بصناعة جبن طازج من حليب  وفي بحث

 الى دراسة األنشطة المضادة للبكتيريا ومضادات األكسدة والماعز باإلضافةمن جبن البقر  ومقارنتها بكلالبريزير 

خالل اشغال بحث مشاريع تخرج. كما نجح فريق البحث بنشر مقالة في  وذلك منللجبن والزبادي من حليب اإلبل 

 جلة علمية موضوعها صناعة جبن من حليب اإلبل باستعمال انزيمات نباتية.م

 

 * تخمير حليب النوق بالفطر الهندي وعزل البكتيريا اللبنية من خالل الكفير البان اإلبل والبقر

 حول دراسة جودة حبوب 2021 وتركز خاللدكتوراه بالمعهد العالي للفالحة بشط مريم  إطارينجز هذا البحث في 

 ونسبة دهونغ / لتر  0,1±  11 ومعادن بغ / لتر  4,31±  144,36الكفير التي تميزت بمادة جافة تقدر ب 
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الميكروبيولوجية أن بكتيريا حمض الالكتيك في حبوب  وأظهرت التحاليلغ / لتر(. 0,0 ± 1,07ضئيلة جدا )

الفيزيائية والكيميائية أن  وأظهرت التحاليلوحدة / مل.  x 410 7 والخمائر والعفن ب x 610 5,4الكفير تقدر ب 

 من ناحيةوكفير حليب اإلبل مشابه لكفير حليب البقر، لكن االختالف الكبير بينهما يكمن في مستوى اللزوجة. 

أخرى بينت التحاليل الميكروبيولوجية أن كفير حليب األبقار اغنى من كفير النوق بجميع انواع البكتيريات 

ب إلى الكفير الحلي وأثناء تحويلوالخميرة والعفن.  وبكتيريا اللبنر مجموع البكتيريا اإلجمالي المدروسة على غرا

مستقرة.  توالسكر وظلت البروتيناتحت تأثير المعالجة بحبوب الكفير، انخفضت محتويات المعادن والفيتامينات 

ذات اشكال  - Catalaseو   + Gramة يمكن استنتاج أن حليب اإلبل مناسب للتحويل إلى الكفير بسالالت بكتيري

 كروية  و قضيبية .

 

 : صـحـة اإلبــل 5برنامج 

 تصيب القطيع األمراض التي* صحة اإلبل وأھم 

الحالة الوبائية لقطيع اإلبل بمختلف المراعي تم القيام بتحليل العينات  متابعةضمن النشاط الميداني الخاص ب

المتوفرة بالمخبر من قراد اإلبل باالعتماد على الفحص المجهري لهذه الطفيليات والهدف من هذا العمل هو توصيف 

 Hyalomma excavatum انتشار القراد حسب العوامل اإلبيدميولوجية. وقد بينت النتائج األولية هيمنة صنف

جاد يبالمراعي المالحة على األصناف األخرى وسيتم توسيع هذا العمل ليشمل مساحات رعوية أخرى كما نسعى إل

حلول جديدة للحد من انتشار هذه الطفيليات باعتبار أن المراعي واالختالط بين القطعان يمثال السببان الرئيسيان 

طفيليات الداخلية، تم فحص عينات من روث صغار اإلبل بعد شهر الكشف عن إصابة اإلبل بال وفي إطارفي ذلك. 

من الوالدة وقبل المعالجة الوقائية األولى وقد ثبت أن اإلصابة ضعيفة بديدان المعوية إال أنه تم الكشف عن وجود 

ة لمرض تشريحيسريرية والاللم يتسن القيام باالستمارة الميدانية والفحوص  .بيض الكاوكسيديا ببراز هذه الحيوانات

الجدري عند اإلبل والتي برمجت في إطار أطروحة دكتوراه بالتعاون مع قسم التشريح وفحص الخاليا بالمدرسة 

 الوطنية لطب البيطري وذلك لعدم ظهور المرض خالل السنة الفارطة.

 

 الجافة* الكشف عن الطفيليات الداخلية عند بعض الحيوانات البرية بالوسط الجبلي بالمناطق 

بهدف توصيف الطفيليات الباطنية المتواجد بالحيوانات البرية بالمناطق الجبلية وتحديد الدور الذي تلعبه في تفشي 

عينة من براز الحيوانات البرية خاصة القوارض  42بعض األمراض خاصة لدى المجترات الصغرى، تم تحليل 

ن المعوية الديدا بيض عن والكشفتقنيات علم البراز  والذئاب التي تعيش بسلسلة جبال مطماطة باالعتماد على

  Eimeria spو  Nematodirus spه بالروث. وقد بينت نتائج المتحصل عليها تواجد بيض ديدان ؤالذي يتم إلقا

إلى جانب أصناف أخرى خاصة بالقوارض وسيتم مواصلة هذا العمل خالل هذه السنة خاصة خالل فصل الربيع 

 .المناسب لتكاثر هذه الطفيليات 
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 عينة من بيض الطفيليات التي تم الكشف عنها : 4صورة عدد 

 

 المكثفللمجترات الصغرى بالنمط المكثف والشبه و* الرعاية والمتابعة الصحية للنوق 

تنفذ هذه التدخالت في إطار القيام باإلحاطة الصحية البيطرية للقطعان التجريبية للمعهد بكل من المقر االجتماعي 

لمرضية. كما ا ومداواة الحاالتالبرنامج الوقائي  والقرضاب وبنقردان بتنفيذوبالضيعات التجريبية بكل من شانشو 

خاضعة للتجارب بالمخبر وخاصة تجارب إنتاج األمصال من اإلبل أو تم تامين المتابعة البيطرية للحيوانات ال

  تجارب تسمين الخرفان بشانشو.

فبالنسبة لإلبل يتم القيام بالتدخالت الوقائية الموسمية للوقاية من تكاثر الديدان المعوية والتلقيح ضد التسممات  -

ض الطفيليات الخارجية، كما تم القيام بتدخالت المعوية الممكنة إلى جانب المداواة الدورية للحد من تفشي بع

بيطرية معزولة نخص بالذكر منها تورمات الضرع بالنمط المكثف ومراقبة حاالت عسر الوالدة في فترة الوالدات 

واإلسهال عند الفصائل في الفترة األولى للعمر هذا باإلضافة إلى اإلصابات الجلدية )جروح وتعفنات( أو التي 

 م.القوائتصيب 

  

 ب أ

 )ب( إصابة بالقوائم الخلفية )أ( و إصابة الجهاز التكاثري : 5صورة عدد 

 

بالنسبة للمجترات الصغرى تم القيام بالتدخالت البيطرية الوقائية ومداواة الحاالت المرضية عند األغنام  -   

وقد  القرضاب وبنقردان وبمحطتيالمتواجدة بالمحطة التجريبية بشانشو وعند الماعز بالمقر االجتماعي للمعهد 

شملت هذه التدخالت الحماية من التسمم المعوي وتكاثر الطفيليات الخارجية والباطنية باإلضافة لتدخالت جراحية 

 لمعالجة بعض اإلصابات العرضية.
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 ب أ

 )ب( تدخل جراحي لمعالجة فتق بعضالت البطن و )أ( مداواة حاالت قرع بأغنام الدمان : 6صورة عدد 

 

 : توصيف سالالت اإلبل بالبالد التونسية  6برنامج 

 إلبلابينت نتائج معطيات التوصيف الجيني باستعمال المورثات الواسمة محدودية التنوع الجيني بين مجموعات 

وع البحث المبرمج ضمن الخطة التونسية والتي يمكن اعتبارها مجموعة )ساللة( واحدة. أما فيما يخص مشر

مواصلة  تالوطنية للنهوض بقطاع االبل في اطار اتفاقية خصوصية مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى فقد تم

واألنماط لبعض  Yتحليل المعطيات الخاصة بالمورثات الواسمة وتلك الخاصة بالصبغة  وإنتاجالتحاليل المخبرية 

( المسؤولة عن تحديد لون الوبر عند االبل ومدى ارتباطها بالتنوع المظهري TYRو   MC1Rو  ASIPالجينات )

لأللوان الموجود عند االبل التونسية لقد كان من المزمع االنتهاء من التحاليل خالل السنة المنقضية و لكن لم يتم 

و المستهلكات المخبرية.  ( التي أثرت بالخصوص على التزود بالمواد19ذلك بالنظر الى الظروف الخاصة )كوفيد 

، تم برمجة مشروع بحث يهتم ببعض األمراض اإلبلوضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع  اإلطاروفي نفس هذا 

( قصد التشخيص وتحديد األنواع باستعمال التقنيات الجينية عالوة trypanosomoseالطفيلية )القراد( والسارية )

 مال المجهر.على الطرق المعتمدة على المظهر باستع

 الحيوانية وجودة المنتجات : الموارد العلفية والرعوية3المحور 

 المنتجات الحيوانية  جودة . دراسة خصائص الموارد العلفية المحلية وتأثيرھا على 1برنامج 

 الزراعية في التغذية الحيوانية   وتثمين المخلفات* توصيف االعالف 

دراسة إلى توصيف الجوانب المورفولوجية والتركيبة الكيميائية لعلف تهدف هذه : توصيف علف البونيكام -

( في منطقة سيدي بوزيد، وتمت مقارنة صفاتهما Mambassaو MG12البونيكام. تمت زراعة صنفين )

ت قطع. أظهر وكل فترةالزراعية الشكلية )المردودية، االرتفاع، عدد التشعبات وعرض الورقة ...( لكل صنف 

طنًا مادة  20,03المحصول كان متشابهًا في الصنفين، بينما كان المحصول أعلى في القطع الثاني )النتائج أن 

طنًا مادة جافة/هكتار( مقارنة بالقطع األول والقطع الثالث. وكان طول األوراق وعرضها  4,80خضراء/هكتار و

خرى، كان عدد التشعبات . من ناحية أMombassaمن  MG12صم على التوالي عند  0,30صم و +  8اكثر + 

متشابهًا في الصنفين. إلى جانب ذلك، تأثرت جميع المعلمات المورفولوجية بتاريخ القطع. وكانت محتويات 



 2022ل ـــج عمــوبرنام 2021اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

69 

على التوالي  ٪1,30±  17,79و  ٪1,57±  " 18,82بمتوسط  ٪26إلى  13البروتين جيدة نسبيًا فتراوحت من 

 .كما انها لم تتأثر بالصنف أو بتاريخ القطع  Mambassaو  MG12للصنفين 

  

  البونيكام علف صيفي هام:  7صورة عدد 

هدف هذا البحث الى دراسة تأثير إدخال هالم الصبار في النظام الغذائي يدمج جل الصبار في غذاء أبقار األلبان:  -

الكيميائية وجودته. تم تحليل التركيبة الفيزيائية ولألبقار الحلوب وتأثيره على نسبة هضم العليقة، وإنتاج الحليب 

ا الهالم والمجموعة هاضيف ل 1وتكوين الفيتامينات وتكوين األحماض الدهنية للحليب عند مجموعتين، المجموعة 

لتر/يوم  2لم يضف اليها شيء. أظهرت النتائج أن إضافة هالم الصبار يؤدي إلى تحسين إنتاج الحليب بمقدار  2

أعلى في   (C18:2 n-6)ن تتأثر نسبة هضم العليقة. وكان تركيز البروتين والالكتوز وحمض اللينوليك وبدون ا

على غرار  ( على عكس األحماض الدهنية الغير مفيدة للصحة1حليب األبقار التي اضيف اليها الهالم )المجموعة 

أعلى في حليب أبقار المجموعة كانت  (C16:0)و البالمتيك   (C14:0)والميريستيك (C12:0)حامض لوريك 

(. وبذلك يتبين ان دمج هالم الصبار في عليقة االبقار الحلوب يحسن مستوي االحماض 2الشاهدة )المجموعة 

  وكمية الحليب المنتجة.  الدهنية الغير مشبعة

 * تأثير االعالف ومخلفات الزراعات المحلية على جودة اللحوم بالمناطق القاحلة

بتثمين المخلفات الزراعية الثانوية  الخاص IFS مشروع إطاراصلت االعمال المبرمجة في تو 2021في سنة 

بالمناطق الجافة بتجربة تسمين الخرفان الدمان باالعتماد على مخلفات الرمان، ومخلفات التمور ومخلفات الفستق 

دراسة وسليخة لتوصيف جودتها ماجستير لدراسة جودة اللحوم. خالل هذا العمل تم تشريح مقاطع ال إطاروذلك في 

ان استعمال مخلفات الرمان تؤدي إلى إنتاج سالئخ غنية بالعضالت تحتوي على اقل نسبة  وقد تبين، هالحوم جودة

الى انتهاء المشروع بتحرير التقرير النهائي بعد  وتجدر اإلشارةفي مجملها غير مشبعة.  والتي كانتمن الشحوم 

 نتائج المشروع. أبرزالمشاركة في تظاهرات علمية محلية تم خاللها تقديم 

كما تم انجاز تجربة أخرى حول تثمين مخلفات زراعة الطماطم بالبيوت المكيفة كبديل لقرط الفصة ضمن عالئق 

إطار مشروع ختم دروس لطالبة مهندسة مرسمه بالمدرسة  في وذلكمعتمدة لتسمين الخرفان من ساللة البربري 

 50لفالحة بشط مريم. وأظهرت النتائج أن مجموعة الخرفان التي استهلكت مخلفات زراعة الطماطم بنسبة لالعليا 
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من مجموعة الخرفان التي استهلكت القرط وحده أو مخلفات  ابالمائة كبديل للقرط سجلت نسبة نمو أكثر ارتفاع

  بالمائة كبديل للقرط. 75عة الطماطم بنسبة زرا

  

 تجربة تثمين مخلفات زراعة الطماطم في تسمين الخرفان:  8صورة عدد 

 

 * النباتات الطبية بدائل لحل مشكلة حفظ اللحوم

تثمين الموارد الطبيعية ذات األصل النباتي مع نشاط مضاد لألكسدة ومضاد للميكروبات مما ليهدف هذا العمل 

دراسة تأثير إضافة قشور البرتقال )مسحوق، مستخلصات  وتمثل فييسمح بالحفاظ على جودة اللحوم الحمراء 

 4ي رفان المخزونة فنباتية وزيوت أساسية( على حفظ وتحسين الجودة الغذائية والميكروبيولوجية للحوم الخ

درجات مأوية. أظهرت النتائج ان إضافة قشور البرتقال بأشكال مختلفة في لحم الخرفان لها تأثير إيجابي كبير 

مستخلصات أثناء التخزين وخاصة بإضافة ال تخفيض نسبتهكيميائية مثل التأكسد الذي تم -على الخصائص الفيزيا

ميكروبية منخفضة بإضافة زيوت  وعلى حمولةلونه الطبيعي والزيوت األساسية. كما حافظ اللحم على 

 البرتقال. ومستخلصات قشور

 

 : الموارد الرعوية واستغاللها من طرف األبل  2برنامج 

 * توصيف الموارد الرعوية وتقدير االستساغة ونسبة الهضم عند اإلبل بالجنوب التونسي 

. وبينت النتائج 2021تمت مناقشتها خالل انجز هذا البحث في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس حيث 

( تتيح التحديد السريع والدقيق للتركيبة الكيميائية SPIRالقريبة )ان تقنية التحليل الطيفي باألشعة ما تحت الحمراء 

الجمال من جهة أخرى وذلك دون استخدام المواد  هضم عندوالللنباتات الرعوية من جهة وقابليتها لالستساغة 

. وكانت عينات العلفية لبعض النباتات ومعايرة القيمةالتحليلية التقليدية. وتبين ذلك من خالل تطوير نماذج للتوقع 

 ةالنباتات الرعوية المأخوذة من موقعين في الجنوب التونسي وخالل أربع فصول بمثابة قاعدة بيانات للمعاير

( حيث سجل نموذج المواد 2Rاألولى التي تتعلق بالتركيبة الكيميائية. وتم تقييم دقة النماذج بواسطة معامل التحديد )

( حيث سجلت اقل SECV( من ناحية وبواسطة الخطأ القياسي للمعايرة )2R 0,86=أعلى قيمة ) MMالمعدنية 

( من ناحية اخرى. كما تم تحديد متانة 1,92و  1,74)على التوالي  ADLواأللياف  MATنسبة للمواد االزوطية 

. بينت نتائج التوقع للنماذج باستخدام مجموعتين من RPDالنموذج عن طريق الخطأ القياسي للتحقق المتقاطع 

و  MAT 0,86والمواد األزوطية  NDFبالنسبة لأللياف  rالعينات الخارجية دقة جيدة حيث بلغت معالم التحديد 
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الي. من أجل تقدير قابلية االستساغة والهضم للنباتات الرعوية لدى اإلبل في المراعي تم استخدام على التو 0,84

( لالستساغة 2,82و  SEC  =0,52( و )0,90و  2R =0,85أطياف البراز في المعايرة الثانية التي بينت دقة جيدة )

أن توفر تقنية  وأخيرا يمكن. 3,24تساوي  RPDاألخير متانة جيدة بقيمة  وسجل النموذجوالهضم على التوالي(. 

SPIR  رة قاعدة بيانات المعاي ولكن تتطلبتشخيًصا سريًعا للقيمة الغذائية للنباتات الرعوية المستساغة لدى الجمال

 كبيرة مع إثراء مستمر ألطياف جديدة من أجل تحسين دقة التنبؤ.

 

 اإلبل بالتقنيات الحديثة  ةبعاتم* 

 2021ة للنهوض بقطاع اإلبل وفي إطار دراسة السلوك الرعوي لإلبل بالمراعي تم خالل سنة ضمن الخطة الوطني

ناقة تنتمي كل واحدة الى قطيع خاص يعيش وفق النمط اإلتشاري،  16على  (GPS)وحدة تتبع فضائي  16 تركيز

وتطاوين  راعي توزر وقبليباإلضافة إلى ناقة تابعة قطيع التجريبي للمعهد. قسمت وحدات المركزة جغرافيا بين م

ومدنين حيث تم تركيز أربع وحدات بكل والية بإعتماد التباعد المعتبر بين القطعان المتبعة. وتتم عملية تتبع تنقالت 

إحداثيات يومية تدل على مكان تواجد كل ناقة بالمراعي مما يساهم في معرفة مدى تنقالت األبل  3القطعان بتوفير 

تمد بكل جهة ويتم حاليا جمع المعطيات الجغرافية المتوفرة عبر موقع الكتروني خاص كما والسلوك الرعوي المع

   سيتم تحليل وتقييم هذه التجربة من كل الجوانب التقنية واللوجستية عند نهايتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمحافظة عليها: تنوع الحيوانات البرية  4المحور 

 * المحافظة على طائر الحبارى

تواصل نشاط تربية الحبارى في الحصر بهدف مزيد التحكم في تقنيات التكاثر )جمع البذور من الذكور، التلقيح 

االصطناعي، الحضن والفقس االصطناعيين( والعناية بالفراخ واعدادها للتزاوج. تشير المعطيات المتحصل عليها 

زى ذلك ربما للعوامل المناخية التي اتسمت بيضة ويع 26وأعطت  2021إناث فقط قد باضت خالل الموسم  7أن 

 

 تجربة تركيز وحدات تتبع فضائي اإلبل:  9 صورة عدد
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عملية لإلناث لم تبض قبل. وتبرز النتائج إن  12عملية تلقيح لإلناث منها  44بالجفاف. وقد أجرى فريق البحث 

إناث فقط قد تم حضن بيضها. وكان معدل نجاح التلقيح االصطناعي  3نسبة التبييض لهذه السنة ضعيفة إذ أن 

ترجع . %30,7بيضة ملقحة( أما عملية الحضن االصطناعي فقد بلغت  17بة من بين بيضة مخص 13) 76.4%

دم بلوغ ع اظهرت ان ة المنخفضة الى تراجع فاعلية االت الحضن والفقس ال سيما وأن نتائج التشريحنسبهذه ال

 الحضن مداه يرجح نفوق األجنة داخل البيض ولعدم تمكن بعض الفراخ من تكسير القشرة والخروج.

 

التعرف على موائلها، و* إعادة توطين ظباء أبو حراب وغزال الدركاس بالمحمية الوطنية بسيدي التوي 

 .وسلوكياتها ونظمها الغذائية

بالمحمية الوطنية بسيدي التوى  (Oryx dammah)متابعة لبرنامج البحث المتعلق بإعادة توطين ظبي أبو حراب 

وتقييم مدى تأثيرها على نظامها البيئي السيما تفاعلها مع األنواع المحلية والرمزية خصوصا غزال الدركاس 

Gazella dorcas) تم خالل السنة المنقضية القيام بمسح ميداني من أجل استكمال البيانات المتعلقة بالتوزيع )

 12وانيين وتحديد أهم أنواع الموائل التي يتردد عليها كل صنف منهما على مدار الجغرافي لكال الصنفين الحي

 لعوامل التي تؤثر علىلجمع مواقع مراحيض الغزالن والبيانات المتعلقة لالميدانية  دراسةشهًرا. كما اعتنت ال

قع للحيوانات المفترسة اختيار الموائل، وتحديدا تقدير مساحات األودية والممرات، نقاط المياه والمظالت وموا

، وتحديث الخريطة اإليكولوجية النباتية للمحمية وتقدير مساحة كل نبات  (Canis anthus) خاصة الذئب الذهبي

شهرا وعينات من  12وجمع عينات براز المها والغزال لمدة  ²كم 4على مستوى وحدة أخذ العينات التي تمسح 

كما تم ايضا القيام بتحاليل مخبرية على غرار تجفيف وسحق وحفظ  .يفاألنواع النباتية خالل فصلي الربيع والص

عينات البراز والنبات التي تم جمعها والتحاليل النسيجية الدقيقة لعينات البراز والنباتات للتعرف على األنواع 

 .النباتية المستهلكة

 دمةحوم الثدية بالمحمية الوطنية ببوھ* طرق التعايش واألھمية الوظيفية للفصل بين االنماط البيئية الكالت الل

ترتبط آكالت اللحوم عموًما ببعضها البعض من خالل عالقات تنافسية للمكان أو المساحة التي تشغلها. ويساهم 

. اتنوع النظم البيئية في الحد من المنافسة بين األنواع الحيوانية، مما يجعل التعايش والحفاظ على التنوع ممكن

بعض األنواع المنافسة أو تقللها إما عن طريق االستخدام التفاضلي للمكان أو عن طريق تغيير عموما، تتجنب 

، خاصة لألصناف اوقت النشاط أو باعتماد أنظمة غذائية مختلفة. و يعد فهم أداء المجموعات ونظمها البيئية مهم

 تعرض في هذا البحث تعايش الذئبالتي تعيش في المناطق القاحلة والصحراوية المتسمة بمحدودية الموارد. نس

والقط  genetta) (Genetta والزيردة (Vulpes vulpes)والثعلب األحمر  (Canis anthus) اإلفريقيالذهبي 

بالمحمية الوطنية ببوهدمة. وتعتمد هذه اللواحم  (Ictonyx lybica)والشفشة  (Felis selvestris lybica)البري 

التي تنتمي الى عائالت مختلفة )كلبيات، زباديات، عرسيات، قطط( على اتباع استراتيجيات متباينة سواء على 

 أو اختيار حمياتها.  مستوي الموائل المحبذة أو مواقيت البحث على الكال
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ديقة الوطنية ببوهدمة من أجل جمع مزيد البيانات عن األنواع الميدانية بالح دراسةخصصت السنة المنقضية لل 

 2في الشهر ) تنقالتت 10آكلة اللحوم في منطقة الدراسة. حيث تم إجراء العديد من المسوحات الميدانية بمعدل 

يلية في لأيام من الشهر( لتعقب آثار األقدام والفضالت التي خلفتها الحيوانات أثناء أنشطتها ال 10أيام كل  4إلى 

عينة من فضالت الذئب الذهبي،  125المناطق المسيجة وأحيانا خارجها. وكانت عينات الفضالت المجمعة كاالتي: 

عينة من فضالت القط البري. وتهدف  24عينة من فضالت الزيردة و 36عينة من فضالت الثعلب األحمر،  72

لمكانية لألنواع المختلفة من الحيوانات آكلة اللحوم التي هذه العينات إلى تحديد التركيبات واالختالفات الزمانية ا

 تمت دراستها.

  

 عينة من براز الذئب ومن بقايا القنائص الملتهمة من طرف اللواحم بالمحمية الوطنية ببوهدمة.:  10عدد صور 

صورة  189الكاميرا )صور/فيديو( بكامل مساحة الحديقة طوال أشهر السنة، تمكنا من التقاط  وباستخدام مصائد

أتاحت مجموع البيانات اكتشاف ومراقبة  وقد(. ابري قطا 17و زريدة 20وأحمرا  ثعلبًا 40وذئبًا ذهبيًا  112)

 حركات مختلف هذه األنواع الالحمة.

  

 التقطت بواسطة مصائد الكاميرا بالمحمية الوطنية ببوهدمة البريوالقط لثعلب األحمر : ا 11عدد  صور

 * الخنزير البري ومخلفاته األيكولوجية واألقتصادية على النظم الزراعية بالجنوب التونسي

لمعرفة المخلفات االقتصادية وااليكولوجية  2019يندرج هذا العمل في إطار متابعة برنامج البحث الذي انطلق سنة 

البري في واحات الجنوب التونسي )الواحات الساحلية بقابس والداخلية بقبلي( السيما في ظل أتساع للخنزير 

نطاقاته الجغرافية وزيادة كثافته. قمنا خالل السنة المنقضية بمرافقة أنشطة الصيد التي تقوم بها الدوائر الغابية 

لخنازير التي تم اصطيادها بهدف التعرف برفقة جمعيات الصيادين وذلك قصد الحصول على المحتوى المعدي ل

حملة في قابس 15)حملة صيد للخنزير الوحشي  20الغذائي. في هذا الغرض قمنا بمرافقة  اعلى مكونات نظامه

ذكور. يتراوح  14اناث و 45محتوى معدي لخنازير مختلفة االجناس واالعمار منها  59جمعنا خاللها  (في قبلي 5

محتوى معدي من  53خالل الحملة الواحدة. قمنا في قابس بجمع  13و 0لمجموعة بين عدد المحتويات المعدية ا

تتراوح أعمارهم بين  4شهرا فما فوق و 12عمرها  37محتوى لذكور. بالنسبة لإلناث منها  12إلناث و 41بينها 
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قبلي فقد قمنا بجمع  شهرا. اما في 11و 4بين  4عمرهم يتجاوز السنة و 8شهرا. اما بالنسبة للذكور فمنهم  11و 4

 شهرا. 12ذكور من بينهم انثى واحدة عمرها أكثر من  2اناث و 4عينات فقط منها  6

 

 لعدد العينات حسب األعمار:  1عدد  رسم بياني 

 

 الستخراج المحتوى المعدي للخنزير الوحشي :  12عدد  صور

بر في مكان بارد الى ان نقوم بأخذها الى المخبعد استخراج العينات نقوم بوضعها في صناديق بالستيكية وحفظها 

نقوم في المخبر بوزن العينات ثم غسلها جيدا بماء الحنفية في غربال ال يسمح اال  .قصد تحليلها ومعرفة محتوياتها

بمرور العصارات المعدية واالتربة ثم نتركها تجف وبعد ذلك نقوم باستخراج المكونات من خالل ابعادها عن 

ض ووزن كل مكون على حده وذلك قصد معرفة نسبته في العينة. تبرز النتائج األولية ان الحمية بعضها البع

الغذائية للخنزير الوحشي تتكون بنسبة كبيرة من مواد نباتية وبنسبة اقل من مواد حيوانية وبنسبة ضعيفة من مواد 

 % 100و  5ي الحمية الغذائية للخنزير بين أخرى مثل البالستيك والقواقع. تتراوح نسبة المادة النباتية ف اتمخلف

 .% 95و   0بينما تتراوح المادة الحيوانية بين 

 الخصائص المظهرية والوزن والنظام الغذائي لدى سمكة الرمل* 

على الرغم  (.Scincidae(، هي سحلية من عائلة السقنقوراوات )Scincus scincusسمكة الرمل او الشرشمان )

نوب التونسي، وخاصة في العرق الشرقي الكبير إال أن المعطيات حولها ال تزال شحيحة. من انتشارها في الج

هدف الدراسة إلى تحسين المعرفة حول خصائصها المورفولوجيا واالختالفات المظهرية بين الذكور واإلناث. ت

سحلية  46متكونة من  اتقياسات مرفولوجية والوزن( لـعين 10سمة ) 11كما تهدف لتحديد نظامها الغذائي. تم أخذ 
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والتي MANOVA أنثى( خضعت لمجموعة من التحاليل اإلحصائية الوصفية والدقيقة السيما  25ذكًرا و  21)

بينت أنه باإلضافة للتباين في األلوان هناك تباينا كبيًرا بين الجنسيًن لصالح الذكور في كل السمات والوزن. إزالة 

لم يكشف اال عن تفاوت معنوي لصالح الذكور فقط في طول الذيل.  ANCOVA تأثير طول فتحة األنف بواسطة

 أظهر هذا العمل أيًضا أن هذه السحلية الصحراوية تتغذى بشكل أساسي على غشائيات األجنحة 

(Hyménoptères)( و مغمدات األجنحةColéoptères كما تؤكد النتائج أن النظام الغذائي ال يختلف بين .)

 الجنسين. 

 

  التباين في األلوان بين ذكر وأنثى سمكة الرمل :  13عدد  صور

  2022برنامج 

 : تربية المجترات الصغرى بالمناطق الجافة: الهيكلة، الموارد الحيوانية وطرق التحسين1محور 

 مواصلة متابعة عدد من القطعان منتشرة بين الظاهر والوعرة. -

 متابعة قطيعي الماعز بالمعهد و تنظيم قاعدة المعطيات إلعدادها لالستغالل العلمي   -

 اتمام التحاليل المخبرية وتحليل النتائج الخاصة بالتفريق الوراثي بين سالالت المجترات الصغرى -

 .ي هذه المؤشراتمواصلة دراسة خاصيات الذبيحة عند صغار وكبار الماعز المحلي و تحديد العوامل المؤثرة ف  -

وضع برامج خاصة بتقييم القدرات الوراثية للماعز المحلي، ثم الشروع في وضع منظومة برامج تمكن من تحديد  -

 علمي وعملي للمؤشرات الوراثية والقدرات الجينية عند هذه المجموعة الحيوانية.

 في مختلف الفصول. ومستوى اإلنتاجمتابعة تربية قطيع الدمان  -

 

 منتوجات اإلبل  وخاصيات وتنويع: نظم التربية، 2محور  

انهاء دراسة العوامل المؤثرة في كمية ونوعية المواد الدسمة وال سيما المتغيرات الجينية التي وقع كشفها ومدى -

 .2022خالل السداسي االول لسنة  ارتباطها بإنتاج الحليب ومناقشة أطروحة دكتوراه

لساللة المحلية لإلبل ضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع اإلبل ونشر النتائج وتقديمها مواصلة التوصيف الجينى ل-

  .)يوم اعالمي(

ن األداء لتحسي وتهيئة حضيرةالجمل  والجمل وخصائص منيمواصلة البحث حول سلوكيات التكاثر عند الناقة  -

 .اإلبلالخطة الوطنية للنهوض بقطاع  إطار وذلك فيالتناسلي للفحول 

 ذكر أنثى
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مواصلة دراسة الخصائص البنيوية، الفسيولوجية والسلوكية عند النوق المغربي خالل الحلب االلي والتركيز  -

نيين وإعالمية لفائدة الف ودورات تكوينيةعلى تثمين نتائج األبحاث المتحصل عليها في إطار منشورات علمية 

 .الفالحي والتعليم العليالممول من طرف مؤسسة البحث  MECAMELمشروع  إطاروالباعثين الشبان وذلك في 

باستعمال مستخلصات نباتية قصد تحسين جودة  اإلبلمتابعة االبحاث حول صناعة الجبن الطازج من حليب  -

 عن االنزيمات الكيميائية. اإلبل واالستغناء حليب الجبن المستخرج من

 PAQ-Collaboraبفضاء تثمين البحوث بالمعهد ضمن مشروع  اإلبلمتابعة اشغال بناء وحدة تكنولوجيا حليب  -

تقييم تأثير المعالجة الحرارية في تركيبة األحماض األمينية في حليب النوق ودراسة تأثير استحالب مصل حليب  -

 .اإلبل

المثلى  فلظروتركيبتها امواصلة دراسة مدى فاعلية المستخلصات النباتية في تخثير حليب الناقة والمقارنة بين  -

 للتفاعل االنزيمي.

 البحث في كيفية حفظ المستخلصات النباتية للمحافظة على اقصى فاعليتها في تخثر حليب الناقة. -

في  ادراسة األنشطة البيولوجية )المضادة للبكتيريا، مضادات األكسدة ...( للكفير من حليب اإلبل الذي يتم تربيته -

 الوضع شبه المكثف. 

 alpha-lactalbumine وكذلك ولبا النوقمواصلة دراسة بعض االنشطة البيولوجية لبروتينات حليب  -

 .األنزيمي وبعد الهضمالمستخرجة من لبآ النوق قبل 

 دراسة مدى قابلية حليب اإلبل والماعز في التخمير باستخدام سالالت أصلية ذات تأثير تكنولوجي. -

تطوير عالجات باستعمال مضادات االجسام وتجربتها  والمتمثل فيروع اإليالفي انجاز الجزء الرابع من المش -

. هذا باإلضافة الى الشروع في مشروع بحث جديد مع معهد باستور حول انتاج اإلبلعلى الفئران وعلى صغار 

 مضادات اجسام خاصة بسم الزواحف. 

 .فة والصحراويةمواصلة توصيف قراد اإلبل بمختلف أنمط تربية بالمناطق الجا -

  .مواصلة البحث الخاص بالطفيليات بالوسط الجبلي بالمناطق الجافة -

 إنجاز استمارة ميدانية حول داء المثقبات عند اإلبل  -

ومدى انتشاره عند اإلبل التونسية قصد التشخيص وتحديد  trypanosomoseيهتم بمرض  الذي بحثال مواصلة -

 األنواع باستعمال التقنيات البروتينية والجينية وذلك ضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع اإلبل.

 الحيوانية وجودة المنتجات: الموارد العلفية والرعوية 3المحور 

( 2021-2020في سنة  المنتجات الحيوانية )المنجزةكتابة و نشر نتائج األبحاث حول تأثير االعالف على جودة  -

 وستقسم النتائج في ثالث نشريات في مجالت محكمة.

لقرط لتأطير ماجستير لدراسة جودة اللحوم الناتجة عن استهالك مخلفات زراعة الطماطم بالبيوت المكيفة كبديل  -

 تشريح المقاطع بهدف ضبط وتوصيف جودة السالئخ ودراسة جودة اللحوم الناتجة عنها.  وإلتمام

 جديد محول.  وتطوير منتجمحاولة تثمين لحم الخرفان باستغالله في إنتاج  -
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 استمرار دراسة البونيكام وتأثيراته على إنتاج وجودة المنتجات الحيوانية -

 النباتية في منطقة سيدي بوزيد لتثمينها في العلف الحيواني في إطارتقييم إنتاج وتوصيف مخلفات المحاصيل  -

 من قبل طالب ماجستير بحث وسيتم تنفيذهامشروع الباحثين الشبان. 

 دراسة حفظ اللحوم الحمراء بالمستخلصات النباتية سيتم تنفيذها بواسطة طالب ماجستير مهني -

 ديلة عن السيالج.البحث عن اشكال جديدة لتثمين مخلفات النخيل ب -

  

 : تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها4المحور 

  .متابعة نشاط تربية الحبارى في الحصر والسعي ألعداد الطيور المعدة لألطالق  -

القيام بالتحاليل المخبرية لتحديد مكونات االختيارات الغذائية ألبوحراب وغزال الدركاس بالمحمية الوطنية  - 

بسيدي التوي والمقارنة فيما بينها على مدار السنة من خالل االعتماد على التقنيات المجهرية لمكونات الغشاء 

ية الدقيقة )األلكانات و األحماض الدهنية واأللياف و التحاليل الكيميائ (Microhistologie)الخارجي لألوراق 

  .والفينول والتانات(

مواصلة البحث الميداني عن عالمات التواجد التي تسمح لنا بفهم الفضاء المكاني الذي تفضله كل األنواع   -

 .المدروسة

ل نوع على مدار العام االستمرار في مراقبة مصائد الكاميرات خالل الشتاء والربيع لتحديد معدل نشاط ك  -

 باستخدام المعلومات المقدمة )األنواع والتاريخ والوقت(

 .االستمرار في جمع وتحليل المخلفات الحيوانية الشتاء والربيع  -

الستمرار في القيام بالزيارات الميدانية بالنظم الزراعية وجمع المحتوى المعدي للخنزير البري لدراسة النظم  -

 .ثرها بالمكان والزمانالغذائية ومدى تأ

الشروع في التحاليل اإلحصائية للمعطيات المتعلقة بحمالت الصيد للتعرف على أحجام قطعان الخنزير  -

  .ومكوناتها

 Psammomys) والفأر الرملي (Meriones libycus) دراسة الخصائص البيئية والبيولوجية للجرذ الليبي -

abesus) بعض األمراض التي تصيب األنسانألهميتهم في التجارب الطبية ل. 

 ( بالجنوب التونسي.Varanus griseusدراسة االنتشار المكاني واختيار الموائل لدى الورل ) -

 متابعة دراسة الخنزير البري وتأثيراته على النظم الزراعية والبيئية بالجنوب التونسي. -
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 االقتصاد والمجتمعات الريفيةمخبر 
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 االقتصاد والمجتمعات الريفيةمخبر 

 

  توطئة .1

تندرج أنشطة البحوث بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية في إطار مقاربة التكامل واالندماج مع برامج المخابر 

الفنية االخرى لمعهد المناطق القاحلة اذ تساهم هذه االنشطة في توفير االجوبة االقتصادية واالجتماعية إلشكاليات 

في الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر والتنمية المستديمة على ضوء الخصوصيات التي تميز  حسن التصرف

 المناطق القاحلة والصحراوية.

وهو بذلك يساهم في تطوير المنهجيات متعددة االختصاصات والمقاربات متعددة االطراف الى جانب تفعيل 

ق جتمعات الريفية بمعالجتها اشكاليات تنمية المناطالمنهجيات. وتتميز خصوصيات البحوث بمخبر االقتصاد والم

القاحلة باعتماد ادوات ومنهجيات حديثة تماشيا مع تطور العلوم االقتصادية واالجتماعية على المستويين الوطني 

والدولي وذلك عبر نسج شبكة ثرية من روابط التعاون العلمي مع مؤسسات ومخابر بحثية وجامعية وطنية ودولية 

النخراط في شبكات بحثية ومشاريع تعاون سواء على المستوى الثنائي او الدولي وبالخصوص مشاريع وعبر ا

 التعاون االورومتوسطية.

 

 2021األنشطة المنجزة لسنة  .2

 

 األبحاث العلمية. 1.2

: حوكمة وإدارة الموارد في المناطق القاحلة: مرونة وتكيف النظم االجتماعية واالقتصادية مع 1المشروع 

 التغيرات

 برامج بحثية متكاملة 05يحتوي هذا المشروع على خمسة 

  البيئة( في المناطق القاحلة التونسية: التشخيص، وبدائل-هشاشة وقدرات التكيف للنظم الزراعية )اإلنسان 

 اإلدارة / الحوكمة ودعم القرار

  المناطق الجافةتقييم تأثيرات تغير المناخ على حوكمة وإدارة الموارد الطبيعية في 

 الحوكمة واألداء االقتصادي 

 دراسة حالة التماسك االجتماعي في واليات الجنوب الشرقي 

 االقتصادية والبيئية لتنفيذ سياسات االنتقال نحو اقتصاد أخضر شامل-اآلثار االجتماعية 

عوية في المناطق القاحلة لحوكمة واإلدارة المستدامة للنظم الزراعية الرا من خالل برنامج البحث حول:  1.1.1.2

الذي يهدف الى تحليل أنماط إدارة النظم الزراعية الرعوية بالمناطق القاحلة التونسية واقتراح البدائل  التونسية

والتوجهات االستراتيجية لتنظيم مؤسسي أفضل، واستراتيجيات جديدة لإلدارة المستدامة للموارد والتكامل الفعال 

 ة المحلية يستند الى العوامل والحقائق المستنتجة التالية:للمؤسسات والجهات الفاعل
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 التدهور التدريجي للموارد الطبيعية وإنتاجية المراعي بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية ومناخية متعددة 

وجود نماذج غير فعالة إلدارة األراضي وإدارة المؤسسات تؤدي إلى صعوبات في التعاون بين عدد متزايد من 

 الفاعلين وإلى ضعف أداء المنظمات والجمعيات المحلية.

 تجدر االشارة هنا الى ان هذا البرنامج يتم إنجازه بالتعاون مع برامج ومشاريع التعاون الوطني والدولي، وهي:

  :CRP-Livestock / CGIAR برنامج

 التحديد وجه على بحثال هذا إطار في األنشطة تتعلق: وبرامج مشاريع اخرى CRP-PIM / CGIAR برنامج

 :يلي بما

ة تطاوين. )التقديل( في والي اقتراح آفاق تعاون الجهات الفاعلة من أجل تنفيذ فعال لتقنيات التصرف في المراعي

)طريقة الفاعلين، واألهداف، وتقارير القوة(، لتقييم التحالفات  MACTORتم إنجاز هذا البحث باستخدام طريقة 

 والصراعات عند تطبيق قرارات إدارة المراعي، وذلك بهدف اقتراح بدائل للعمل الجماعي العادل والمستدام.

تقييم مجموعة من العوامل البيئية واالجتماعية والمؤسسية التي تسمح بتحقيق إدارة مستدامة للمراعي على المستوى 

 NetworkBaysan Beliefالمحلي هذا من خالل تقييم وزن وتحليل العالقات بين هذه العوامل. تم تطبيق نموذج 

(NBB بطريقة تشاركية )ر أهمية بين مكونات النظام االجتماعي لتوضيح التفاعالت األكث ورسم مخطط

لغرض تنبؤ، بإدخال دليل احتمالية مشروطة على أنظمة  BBNواإليكولوجي للمراعي. بعد ذلك، تم تطبيق نموذج 

 الحيازة األكثر شيوًعا في المنطقة، وبالتالي استكشاف طرق لتحسين إدارة المراعي في كل من هذه األنظمة.

سبل تعزيز التصرف الجماعي المتعلق ببرامج إحياء المراعي الجماعية والخاصة في ساهم هذا البحث في تقديم 

والية تطاوين. بالنسبة للمراعي الجماعية، على سبيل المثال، يُظهر التحليل أن هناك جهات فاعلة مهيمنة لها تأثير 

(، ومجالس GDA) (. يُظهر التحليل أيًضا أن معظم الجهات الفاعلة الرئيسيةUTAPقوي على اآلخرين )

(( لها تأثير ضئيل PRODESUD(، والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية ومشاريع التنمية )CGالتصرف )

على قرارات ترتيح المراعي. يختلف الوضع في المراعي الخاصة، حيث أن الرعاة والمالكين لألراضي الرعوية 

ادرين على تنفيذ الترتيح بدون المساعدة الفنية يعتبرون كطرف مهيمن على قرار الترتيح لكن لن يكونوا ق

والمؤسسية من الجهات الفاعلة األخرى )المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية(. ويرجع ذلك بشكل خاص لطبيعة 

عملية الترتيح التي تتطلب معرفة محددة بكيفية ووقت فتح المراعي للرعي. باإلضافة إلى ذلك، من الضروري 

يميين قادرين على العمل كوسطاء في العمل الجماعي لجميع المستفيدين. تم نشر هذه النتائج في وجود وكالء تنظ

  New Méditمجلة 

 ( تقييم سبل عيش األسر الريفية وتأثرها بتغير المناخ2

أنظمة ويهدف هذا البحث الى تقييم وتحليل آثار العامل االجتماعي واالقتصادي وتغير المناخ على النظم البيئية 

اإلنتاج وسبل عيش المجتمعات الريفية في المناطق القاحلة التونسية، والتي تعتمد بشكل كبير على أنشطة الزراعة 

 واستغالل الموارد الطبيعية النادرة والهشة.

 WAW-FAO-DGEDA (2016-2017)مشروع تم إنجاز هذا العمل البحثي في إطار مشاريع تعاونية: 
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في تقييم تأثر سبل عيش المجتمعات الريفية على المستوى المحلي، كمستويات تعرضهم تكمن أهمية هذا البحث 

وحساسيتهم لتقلبات المناخ وتغيره، وذلك من أجل تحديد العوامل المحددة لهذا الضعف فضال عن اقتراح 

 استراتيجيات وتدابير لتحسين تكيف هذه المجتمعات.

التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير   -IPCCLVIومؤشر  (SLAتم تكييف نهج سبل المعيشة المستدامة )

مع سياق هذا البحث وتطبيقها لتحليل ومقارنة سمات ضعف سبل العيش للمجتمعات الريفية )العوامل  GIECالمناخ 

اخ نالمساهمة أو المتغيرات الرئيسية للضعف(، باإلضافة إلى مستوى التعرض والحساسية والتكيف مع تقلب الم

 في المناطق القاحلة التونسية )المناطق الجبلية في بني خداش وسهل سيدي مخلوف(.

تظهر النتائج أن األسر في السهول الساحلية أكثر عرضة للتأثر من حيث الخصائص االجتماعية والديموغرافية، 

 واألمن الغذائي، والشبكات االجتماعية وتقلب المناخ.

  

 

وقد بينت الدراسة ان ألسر في المناطق الجبلية ببني خداش، تكون أكثر عرضة للتأثر من حيث استراتيجيات سبل 

العيش وحيازة األراضي والصحة، على الرغم من قدرتها على التكيف، مما يقلل من تعرضها لتغير المناخ. بناًء 

بل العيش ابير لتحسين تكيف هذه المجتمعات واستدامة سعلى تقييم قابلية التأثر، يقترح هذا العمل استراتيجيات وتد

 .New Méditفي كل إقليم. تم نشر نتائج هذا البحث في مجلة 

البيئة( في المناطق القاحلة" -اما من خالل المشروع "هشاشة وقدرات التكيف للنظم الزراعية )اإلنسان :  2.1.1.2

 لجمعيات النسبية الكفاءة درجات لقياس للمدخالت الموجهة البيانات مغلف تحليل فقد تم في مرحلة أولى استخدام

 الثانية، المرحلة في منفصل بشكل والصيانة اإلدارة لتكاليف الفرعية المتجهات كفاءات ولتقييم المياه مستخدمي

 غير المياه ميمستخد جمعيات أن للدراسة الرئيسية النتائج الفرعي من الناقل لكفاءة الحاسمة المحددات تحديد يتم

 اإلدارة تكاليف) المستخدمة المدخالت من ٪36 توفير يمكن ،المتوسط في أنه النتائج تظهر .واضح بشكل فعالة

 أساسي بشكل الموجود الكفاءة عدم يُعزى أن يمكن الحدود على تعمل المياه مستخدمي جمعيات كانت إذا (والصيانة

 أيًضا النتائج تظهر .المياه مستخدمي جمعيات وعمر المياه من الفاقد ونسبة الُمدارة المياه ضخ محطات عدد إلى

 وكشفت .٪ 20 بنسبة مقياس كفاءة عدم إلى أدى مما مجموعتي، بموجب المحسوبة الفنية الكفاءة قيم بين تباينًا
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 الهندسية الكفاءة بعدم أكبر بشكل مرتبط المياه مستخدمي لجمعيات الفرعي الناقل كفاءة عدم أن أيًضا الدراسة

 .إدارتها في الكفاءة عدم من أكثر

 الواحات في المياه مستخدمي جمعيات كفاءة مستوى قياس هو وتجدر اإلشارة هنا ان الهدف من هذه الدراسة

 .الرئيسية محدداتها وتقييم تونس شرق جنوب بقابس الساحلية

 وقد توصلنا كذلك الى:

 ندرة المياه الجوفية بالمناطق السقوية الخاصة في ظل التغيرات المناخية.دراسة استراتيجيات الفالحين أمام  -

دراسة الجدوى االقتصادية لمجامع التنمية الفالحية بالمناطق السقوية: من أهم نتائج هذه الدراسة هو ضعف  -

. إذ يمكن االقتصاد %64وتدني الجدوى اإلنتاجية لمجامع التنمية الفالحية بالواحات الساحلية بقابس التي ال تتعدي 

من مجموع تكاليف التسيير والتصرف والتهيئة. كما تبين ايضا ان تدني الجدوى اإلنتاجية لهاته  %36بنسبة 

المجامع تبقي مرطبة باألساس بعدد المضخات المدارة، وبنسبة ضياع المياه على مستوي الشبكة. كما تبين أيضا 

قي مرطبة اساسا بضعف الجدوى التقنية أكثر من جدوى التصرف هاته الدراسة أن ضعف الجدوى اإلنتاجية تب

 والتسيير   

دراسة آثار التغيرات واستراتيجيات الفالحين أمام ندرة المياه الجوفية بالواحات الساحلية في ظل التغيرات  -

ق لمزارعين بالمناطالمناخية: من أهم نتائج هذه الدراسة هو تعدد آليات واستراتيجيات التأقلم المتوخاة من قبل ا

من المزارعين اعتمدوا على العديد من آليات التكيف المتاحة والتي نذكر منها على سبيل  %80السقوية. اذ تبين أن 

(، %65(، تنويع الغرسات والزراعات )%79الذكر وال للحصر الري قطرة قطرة الذي يحتل المرتبة األولي )

(، تجهيز وحفر %58واالعتماد علي تغير اإلنتاج الرئيسي ) (%60التخلي على بعض الزراعات والغراسات )

( وتنويع الموارد %28(، حفر آبار سطحية جديدة )%30(، تنويع األنشطة والموارد المالية )%33اآلبار الحالية )

 (.%2( واللجوء إلى التأمين الفالحي )%20المائية )

جسار باالعتماد على المقاربات التشاركية ونظم  دراسة وتحديد اهم مواقع المنشآت المائية بحوض واد أم -

 (Couplage SIG /Analyse multicritèresالمعلومات الجغرافية )

 دراسة وضبط استراتيجيات التوخي من التغيرات المناخية - 

 المشاركة في ملتقيات علمية نشر ورقات علمية -

برنامج " تقييم تأثيرات تغير المناخ على حوكمة من اهم األهداف التي نسعى الى تحقيقها في إطار :  3.1.1.2

 وإدارة الموارد الطبيعية في المناطق الجافة والواحات واألداء االقتصادي" هي:

 البحث عن أدوات المساعدة على اخذ القرار في إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالتصرف في الموارد الطبيعية

ية بالجنوب على التأقلم مع التغيرات المناخية من خالل البحث على تقييم قدرة نظام اإلنتاج بالواحات الساحل

 األساليب المعتمدة وعوامل المساعدة غلى التأقلم عند الفالحين بالجهة 

إعداد دراسة لمقارنة التأثيرات المناخية على استعمال الموارد الطبيعية بالقطاع الفالحي بين الجنوب الشرقي 

 والوسط الشرقي
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م االنتاجي في المناطق الجافة وشبه الجافة في تونس وخاصة بالجنوب الشرقي والوسط الشرقي تقييم النظا

 وتشخيص المشاكل االقتصادية واالجتماعية.

هذا وقد تم من خالل هذا البرنامج نشر ورقات علمية حول آليات االقتصاد في مياه ري عبر نموذج متعددة األهداف 

اسة التأثيرات المناخية على القطا ع الفالحي بالجنوب الشرقي وتقييم الفاعلية وتأطير العديد من الطلبة حول در

 اقتصادية والبيئية بالوسط الشرقي

كانت حول نقطتين أساسيتين:  2021من اهم النتائج التي توصلنا اليها والتي تم نشرها في ورقات علمية سنة 

ي مستوى المستغالت الفالحية في والوسط الشرقي المنحى القتصادي للحوكمة المستدامة للطلب على المياه ف

بتونس: الحلول الوسط واألدوات االقتصادية: تفاقم ندرة الموارد المائية في السنوات األخيرة في تونس في ظل 

انعدام انتظام مناخي دائم شكل تهديدا جديا الستدامة المستغالت الفالحية السقوية. فنظرا الن صانعي السياسة العامة 

تخدمون األدوات التنظيمية لمعالجة اآلثار المناخية على القطاع الفالحي وعلى الموارد المائية بشكل عام فقد يس

أردنا من خالل هذه الدراسة البحث عن حل وسط بين الهدف االقتصادي والبيئي واألدوات السياسية المناسبة 

ة تعدد األهداف على مستوى نوع المستغلة الفالحيللحفاظ على العدالة االقتصادية. حيث تم تطبيق نموذج برمجة م

وقد اظهرت النتائج أن تطبيق طريقة "النمذجة متعددة األهداف" قد افضى الى ان إمكانية التوصل إلى حل وسط 

ر في يمكن لصناع القرار النظ بين هدفين متعارضين أمر ممكن كاستخدام التسعيره والدعم بشكل متزامن. بحيث

على تكلفة إنتاج  ٪20مليما للمتر المكعب، بشرط أن يمنحوا دعًما بنسبة  80اه الري ب مقدارزيادة أسعار مي

 النشاط الزراعي االستراتيجي. 

استراتيجيات التكيف للتخفيف من تأثير تغير المناخ بالمستغالت الواحية الصغيرة في بالجنوب الشرقي: قمنا من 

"، والتي تسعى من خالل تصورات الفالحين اعتماد نهج ينطلق من خالل هذا البحث بمقاربة "من أسفل إلى أعلى

القاعدة ويركز على سلوك التكيف الفردي لدى الفالح بالواحة والذي يكون في شكل استراتيجيات مناسبة أكثر 

 لمالئمة إلنتاج الواحات وأكثر قدرة على مجابهة العوامل المناخية. اثبتت هذه الدراسة من خالل إجراء التحلي

االقتصادي القياسي وتحليل المكونات الرئيسية ثم تقدير النماذج الثنائية التجريبية لتحديد العوامل التي تؤثر على 

استراتيجيات التكيف ان االستراتيجيات المعتمدة من حيث إدارة المياه، والخيارات التقنية وأنظمة اإلنتاج المعتمدة 

ية هي العوامل االساسية التي ينبغي أن ترتكز عليها السياسات الفالحية جنبًا إلى جنب مع الخبرة والمعرفة المحل

 وبرامج التكيف الوطنية لمجابهة التغيرات المناخية. 

وتجدر االشارة هنا الى نجاح العديد من الباحثين بالمخبر الى االنضمام والمشاركة مع فرق بحث أخرى اجنبية 

 ية:ووطنية للعمل ضمن المشاريع الدولية التال

- Southern Tunisia Climate Hub (STCH-PEER) project (2018-2021) 

- Projet PACTORES: Pastoral Actors, Ecosystem Services and Society (2018-

2021). 

https://www.pactores.eu/
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- Nexus NEXUS–NESS project (2021-2023): NEXUS Nature Ecosystem Society 

Solution: Fair and Sustainable Resource Allocation Demonstrator of the Multiple 

WEFE Nexus Economic, Social and Environmental Benefits for Mediterranean 

Regions. 

التماسك االجتماعي في إطار برنامج "دراسة حالة  2021من اهم األنشطة التي قام بها المخبر سنة :  4.1.1.2

في واليات الجنوب الشرقي" تنظيم ندوة علمية باالشتراك مع الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بمدنين لالحتفال 

باليوم العالمي للمهندس انتظمت بمعهد المناطق القاحلة ندوة علمية بتنظيم مشترك بين مخبر االقتصاد والمجتمعات 

. هذه 2021مارس  10والهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بمدنين وذلك يوم االربعاء الريفية بمعهد المناطق القاحلة 

التظاهرة التي كانت تحت عنوان "االفاق التنموية بوالية مدنين: الرؤية االستراتيجية والمخططات" انتظمت تحت 

الخبراء في ت الهندسية واشراف السيد والي مدنين وعميد المهندسين التونسيين وتميزت بالحضور الالفت للكفاءا

المجال التنموي بالجهة باإلضافة الى مشاركة عدد من المديرين والمندوبين الجهويين ورؤساء المخابر بالمعهد 

 وعدد من الصحافيين ونشطاء المجتمع مدني.

الت اوأكد المتدخلون على اهمية التعاون بين الهيئة الجهوية بمدنين ومعهد المناطق القاحلة في جميع المج -

المشتركة وضرورة التنسيق لتقديم مقترحات تنموية لوالية مدنين تراعي خصوصياتها وتثمن مواردها وهو ما 

اكدت عليه الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بمدنين في مداخلة رئيسها الذي ثمن التعاون بين المؤسسات البحثية 

 لوجي لما يخدم الجهة.والمهندسين ومؤكدا على ضرورة تثمين موقع القطب التكنو

وقد تمحورت جل المداخالت حول اهمية ايجاد الحلول للنهوض بالتنمية في الجهة واستغالل ثروات  -

وخصوصيات كل معتمدية وأبرز في هذا اإلطار الدور المهم للمهندس في بناء الدولة واقترح تعريف وتثمين 

المهندس الذي ساهم في إنجازها. كانت المداخلة  اسهامات المهندسين على سبيل المثال تسمية كل قنطرة باسم

االفتتاحية الرابعة من طرف عميد المهندسين التونسيين الذي اعتبر ان موضوع التنمية بوالية مدنين من المواضيع 

االساسية خصوصا في ظل التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تعرفها البالد، كما أكد على ان 

 ان له السبق في دفع االستثمار وهو كذلك قاطرة التنمية في المستقبل.المهندس ك

كما وقع خالل الندوة تقديم اهم النتائج التي وصلت اليها الدراسة التي قام بها مخبر االقتصاد والمجتمعات  -

مشاركا،  517، واستندت هذه الدراسة على عينة تمثيلية من «التماسك االجتماعي في والية مدنين»الريفية حول 

كما أبرزت العينة المستجوبة في إطار هذه  .«ثقة ضعيفة أو معدومة في النسيج المؤسساتي للدولة»أفادوا أن لديهم 

، وتعتبران قوة 2011الدراسة، ان الهوية الوطنية والهوية العائلية مرتبطتان باحترام الحريات المكتسبة بعد ثـورة 

 93%والية أنفسهم على أساس االنتماء إلى الوطن التونسي، ويعّرف من متساكني ال 83%,7تماسك، حيث يعّرف

وساعدت هذه الدراسة على صياغة توصيات عملية لدعم صانعي  .منهم أنفسهم على أساس االنتماء إلى األسرة

وطنية لالقرار في المجال العمومي على المستويين المحلي والوطني، ال سيما من خالل البناء على ما توفّره الوحدة ا

من تماسك من خالل سياسات التنمية الشاملة التي تساعد على االندماج وترسيخ الحقوق والحريات، وتعزيز الصلة 
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بين المواطنين والمؤسسات، وتحديداً في قطاعي العدالة واألمن، من خالل تقديم الخدمات العامة األساسية بكفاءة 

 .طنين وتشجيع فتح مساحات للحوار والتعاونواحترام ومسؤولية، فضال عن االستماع إلى الموا

 فيما يلي اهم التوصيات التي افضت اليها هذه الندوة:  -

تثمين التعاون بين سلطة األشراف، الهيئة الجهوية بمدنين ومعهد المناطق القاحلة في جميع المجاالت  -

 المشتركة.

 المساهمة في التنمية المحلية والجهوية.تكوين لجنة لتجميع مختلف األفكار تضم جميع األطراف من اجل  -

بذل الجهود لجعل والية مدنين قطبا تنافسيا في التكنولوجيا الحديثة والطاقات المتجددة باالعتماد على تحلية  -

 ماء البحر وعدم استغالل الموارد الجوفية.

 التركيز على الفالحة البيولوجية وضرورة االستثمار في الذكاء البشري. -

س لفتح باب التعاون وابرام اتفاقية بين الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بمدنين ومعهد المناطق القاحلة التأسي -

 كرؤية مستقبلية للنهوض بالتنمية بالجهة ومزيد خلق مواطن شغل للشباب الهندسي. Sud-Solartechومشروع 

على لمزيد احداث مشاريع وبرامج تعنى  GIZدعوة المنظمات الدولية على غرار منظمة التعاون الفني األلماني  -

 بوالية مدنين وتنظيم لقاءات لتعريف ببرامجها ومجاالت تمويل المشاريع في مختلف القطاعات.

 

 : نظم ومنظومات اإلنتاج الفالحي2المشروع 

 برامج بحثية متكاملة 4يحتوي هذا المشروع على اربعة  -

 في قطاعي األغنام والماعز؛سلسلة القيمة واستراتيجيات الجهات الفاعلة  -

 منظومات اإلبل: األهمية، اإلمكانات، والمعوقات،  -

 ديناميكية نظم الثروة الحيوانية في سياق التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية -

 األراضي االشتراكية: أنظمة الملكية وتداعياتها على تماسك النظم االجتماعية والبيئية بالجنوب التونسي. -

 

وقع التركيز على األنشطة البحثية التالية في إطار مشروع "ديناميكية نظم الثروة  2021خالل سنة :  1.1.2.2

 الحيوانية وإدارة المراعي الجماعية في ضوء التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية في الجنوب التونسي" 

 يهدف هذا البحث الى: -

ستوى أداء وإدارة قطاع تربية الماشية بالمراعي في الجنوب فهم ديناميكية التغيرات التي حدثت على م -

التونسي من أجل التكيف مع السياقات المناخية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة من خالل استخدام األساليب 

 اإلحصائية متعددة المتغيرات. 

باإلضافة  نتائج االقتصاديةتوصيف األنظمة االنتاجية التي تمارس في المراعي الجماعية بالوعرة وتقييم ال -

 .إلى مدى قدرة هذه المستغالت الفالحية على االستدامة من خالل استخراج بعض المؤشرات
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استخدام األساليب اإلحصائية متعددة المتغيرات لتحليل ديناميكيات انظمة اإلنتاج الحيواني ومسارات  -

يف ت الهيكلية والوظيفية الهم استراتيجيات التكتطورها باستعمال النموذج اللوجستي الثنائي الستكشاف المحددا

 lesالتي تم تطويرها من قبل المربين لمجابهة التغيرات المناخية واالقتصادية وفهم مسارات تطورها )

trajectoires d’évolution ( لدى المربين المصنفين من خالل نظم اإلنتاج الرعوية الرئيسية بالوعرة )والية

 .2019و 2004عاًما في الفترة ما بين  15مدى مدنين وتطاوين( على 

من اهم النتائج التي تجدر االشارة اليها ان المعطيات التي تم استعمالها تعود الى عدد من االستمارات التي  -

من خالل برنامج البحث " التشخيص والتوصيف التقني واالقتصادي لنظم اإلنتاج في  2004وقع القيام بها سنة 

تحليل استراتيجيات المربين للتغلب على المخاطر المناخية وآفاق التنمية". وتستند كذلك الى منطقة الواعرة: 

 .2004مربيا من جملة المربين الذين شملتهم استمارات سنة  120والتي شملت  2019استمارات سنة 

 

 

 
 

الل التي يمارسها المربون من خمكنت هذه الدراسة من إيجاد المحددات الهيكلية والوظيفية الستراتيجيات التكيف 

 استعمال نموذج لوجستي ثنائي وأظهرت :
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  باستخدام تحليل التصنيف، تم تحديد أربعة أنواع من أنظمة االنتاج حاليًا على الرغم من االضطرابات التي

قبول متسببها بعض الجوانب االجتماعية واالقتصادية والمناخية، تستمر هذه األنظمة في توفير الدخل بمستوى 

 فيما يتعلق بالمؤشرات االقتصادية. 

  االهتمام المتزايد من طرف مربي المواشي باألغنام مقابل تقلص لنسبة الماعز في القطيع مع زيادة معتبرة

ولكنها أصبحت األقل  2004في حجم القطيع حيث كانت قطعان المجترات الصغرى هي األكثر عدًدا في سنة 

 .  2019عدًدا سنة 

 

 2004مقارنة بسنة  2019قطعان المجترات الصغرى سنة تطور 

 

  .استخدام األعالف التكميلية أصبح ممارسة شائعة، مع انخفاض الفت في استخدام المراعي 

 .وجود أربعة مسارات مختلفة للتغيير في جميع األنماط أنظمة تربية الماشية التي وقع تصنيفها حديثا 

 

اما في اطار مشروع األراضي االشتراكية: أنظمة الملكية وتداعياتها على تماسك النظم االجتماعية :  2.1.2.2

والبيئية بالجنوب التونسي فيتعلق موضوع البحث بحوكمة المراعي االشتراكية الكائنة بالجنوب التونسي والمقدرة 

أوجه تطوير أنظمة التصرف في المراعي  مليون هكتار، وذلك من خالل التطرق إلى 1,5مساحتها الجملية بحوالي 

 2016لسنة  69المذكورة باالستناد إلى التنقيحات األخيرة للنظام القانوني لألراضي االشتراكية )القانون عدد 

( والتجارب المنجزة من خالل المشاريع التنموية ومنها بالخصوص مشروع التنمية 10/8/2016المؤرخ في 

بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي. وقد تم في مرحلة أولى ضبط مخطط الزراعية والرعوية والنهوض 

األطروحة وحصر المراجع البيبليوغرافية التي سيتم اعتمادها، عالوة على المساهمة في ملتقيات علمية من خالل 

شتراكية تقديم أجزاء من البحث متعلقة بالخصوص باإلطار القانوني والترتيبي المنظم للتصرف في المراعي اال

المذكورة وبتقييم آليات التصرف والتنظيم التي تمت تجربتها حديثا بغرض ضمان استدامة مواردها الطبيعية.  

االنطالق في استبيان يشمل مربين بواليتي قبلي وتطاوين  2022وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم بداية من شهر مارس 
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مع ف بالواليتين المذكورتين والمتمثلة في مجالس التصرف ومجاباإلضافة إلى الهياكل الوسيطة المتدخلة في التصر

التنمية الفالحية وذلك بغرض استيفاء المعطيات الالزمة لتقييم حوكمة المراعي المعنية والتعرف على مكامن 

 تطويرها. 

 

 

 : التنمية والمجال وتثمين الموروث3المشروع 

 رئيسيين:يحتوي هذا المشروع على برنامجين بحثين او ثالثة 

 .إعادة اعمار وتنمية المجال الجغرافي: دور الفرد والمجموعة في التسويق المجالي -

التنقل عبر الحدود واالقتصاد الموازي: المردود واالقتصادي وتأثيره على استدامة القطاع الزراعي في المناطق  -

 الجافة

 النظم المعلوماتية وسائل االتصال للمساعدة على اخذ القرار -

 

في إطار مشروع بحث إعادة اعمار وتنمية المجال الجغرافي ودور الفرد والمجموعة في التسويق  : 1.1.3.2

 الى الجوانب التالية: 2021المجالي تم التطرق سنة 

  دور الهجرة وانعكاساتها على تنمية منطقة جرجيس ومكننا من اكتشاف قدرة المهاجرين أصيلي قرية

في إيجاد حلول تنموية للجهة. من أهم المبادرات التي تم تفعيلها هي إنشاء مشروع حسي الجربي على المساهمة 

مجتمعي للسياحة البيئية على ساحل القرية والذي قمنا بإنجاز دراسته. يمكن تلخيص هذا المشروع في تحويل مكب 

 نفايات القرية إلى منتزه ساحلي مع إنشاء مسلك ساحلي للتنزه والرياضة.

 عاون العلمي من خالل توقيع اتفاقية بحث وشراكة مع جمعية تم تفعيل التEspoir Hessi Jerbi  أورساي(

 بفرنسا( المسؤولة على هذا المشروع.

  شكل أكبر أزمة واجهها قطاع السياحة العالمي في تاريخه بحيث أن  2020انطالقاً من مالحظة أن سنة

جميع مكونات هذا القطاع تأثرت أيضا، أردنا دراسة تأثير هذه األزمة على قطاع السياحة في تونس وال سيما في 

ة ا بالنسبة لتونس نظرا لألهمية الكبيرمنطقة جربة وجرجيس. فقد تبين من خالل ذلك ان تأثير األزمة كان عميق

 لقطاع السياحة في االقتصاد الوطني. 

  الجنوب الشرقي التونسي الذي يتميز بهيمنة السياحة الساحلية في اشد الحاجة إلى تطوير أشكال جديدة من

 السياحة كاستراتيجية لتحل محل السياحة الساحلية خاصة مع تتالي االزمات.

 على السياحة في منطقة جربة وجرجيس أشكااًل  2020جريناه بشأن تأثير أزمة أظهر التشخيص الذي أ

من المرونة والتأقلم التي وضعها الفاعلون في القطاع السياحي، وذلك من خالل تنويع اإلنتاج السياحي )السياحة 

لعبه المستثمرون الذي يالبيئية، تثمين التراث المحلي(، تشريك المحليين في التخطيط السياحي وتثمين الدور المهم 

 التونسيون المهاجرون في إعطاء ديناميكية للسياحة المحلية.
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اما في إطار مشروع التنقل عبر الحدود واالقتصاد الموازي: المردود واالقتصادي وتأثيره على استدامة  : 2.1.3.2

نقص  سد نميةوالذي يهدف إلىبين المجتمع والت القطاع الزراعي في المناطق الجافة المتعلق بدراسة التفاعالت

الدراسات والبحوث التجريبية والتطبيقية المنجزة بالمناطق القاحلة للجنوب الشرقي للبالد التونسية التي  حقيقي في

تتميز بظاهرة التنقل عبر الحدود لسكانها وهيمنة االقتصاد الموازي على حساب عدة قطاعات وخاصة القطاع 

 الزراعي.

هناك أدنى شك في أن مزيد تعميق البحث في نماذج التنمية المحلية، في ظاهرة التنقل عبر  في هذه المناطق ليس

الحدود وكذلك في التفاعالت بين االقتصاد الموازي والتنمية االقتصادية والفالحية باتت ضرورة قصوى في ظل 

ر ذا سنحاول من خالل هذا المحوالتغيرات المناخية والصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها سكانها. وله

اإلجابة عن االسئلة التالية: ما هي تأثيرات االقتصاد الموازي على اقتصاد الدولة، بما في ذلك االقتصاد المحلي 

في المناطق الحدودية؟ هل يؤثر االقتصاد الموازي على القطاع الزراعي؟ ما هي التدابير واألدوات التي يجب 

 لخلق نموذج للتوازن االقتصادي المحلي وتحسين االقتصاد الفالحي بشكل أفضل؟تنفيذها لتوفير الوسائل 

 باإلضافة الى ذلك فقد شارك الباحثون في العديد من الملتقيات العلمية عبر مداخالت.

 

اما من خالل برنامج "النظم المعلوماتية وسائل االتصال للمساعدة على اخذ القرار" فقد تم العمل على :  3.1.3.2

في الحوكمة والتصرف في  المستمر التغيير بسبب حاسم عالمي قلق البيئية التي تمثل مصدر التطبيقات تحليل

 المناخي. بسبب التغير الطبيعية الموارد

 من والثاني األول الجزء يتكون .أجزاء أربعة من المقترحة البنية تونسي وتتكون بيانات مكعب حيث تم اقتراح 

 ذلك، بعد .لتونس بعد عن لالستشعار بيانات من إنشاؤها يتم التي األبعاد متعددة البيانات ومكعبات البيانات جمع

 أخيًرا .ومعالجتها إليها والوصول واكتشافها ودمجها البيانات مجموعات إلنشاء المختلفة الويب خدمات تطوير يتم

 .اآللي التعلم طرق على بناءً  النباتي الغطاء تغير تحليل مثل مختلفة تطبيقات تقديم

 كامل تسلسل في األساسي النظام تطوير التربة وتم رطوبة لتقدير المصدر مفتوحة منصة نفس اإلطار تم تقديم في

 هذا في .المخرجات لتوليد اآللي التعلم نماذج وتطبيق الميزات واستخراج المسبقة والمعالجة صور تحميل من

 من السنوية الصناعية األقمار صور باستخدام تونس، جنوب في التربة رطوبة لتقدير المنصة هذه نطبق العمل،

 وقد تم نشر ورقة علمية في الغرض.  2017إلى  2016

 الذكاء إلى تستند مناهج في نفس اإلطار تم ادراج رسالة دكتوراه لمعالجة إشكاليات تتعلق بالعمل على اقتراح

 يمكن كيف • :التصحر حول أسئلة تنشأ .التونسية القاحلة المناطق في التصحر وتوقع ورصد لتحليل االصطناعي

 الجافة لألراضي مالءمة األكثر البيانات هي ما • التونسي؟ السياق) الجافة المناطق في التصحر مخاطر وصف

 كيف • التصحر؟ دراسة في واالقتصادية االجتماعية البيانات دمج يتم كيف • التصحر؟ تحليل في الستخدامها

 في التصحر لرصد بيانات قاعدة إنشاء • :التالية الرئيسية األهداف له البحث هذا :األهداف بالتصحر؟ التنبؤ يمكن

 على باالعتماد واالقتصادية االجتماعية والبيانات بعد، عن واالستشعار البيئية البيانات :التونسية القاحلة المناطق
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 الذكاء على تعتمد بها والتنبؤ التصحر مخاطر لرصد التخصصات متعددة منهجية اقتراح • .الجديدة التكنولوجيات

 العميق. اما رسالة الدكتوراه فتحت عنوان:  التعلم-االصطناعي

"النمذجة الزمكانية لظاهرة التصحر في المناطق القاحلة التونسية من خالل صور متعددة المستشعرات باعتماد 

 التعرف على األنماط والتعلم اآللي"

"Modélisation spatio-temporelle de la désertification dans les zones arides tunisiennes 

à partir d'images multi-capteurs basée sur la reconnaissance de patterns et 

l’apprentissage automatique." 

 

 2022اھم األنشطة المبرمجة خالل سنة  .3

طق القاحلة: مرونة وتكيف النظم االجتماعية واالقتصادية مع : حوكمة وإدارة الموارد في المنا1المشروع 

 التغيرات

في نطاق انجاز برنامج البحث "حوكمة وإدارة الموارد في المناطق القاحلة: مرونة وتكيف النظم االجتماعية 

 نتطلع الى تحقيق النتائج التالية: فإنناواالقتصادية مع التغيرات" 

  الطبيعية وخاصة منها المياه وذلك على مستوى المستغالت الفالحية"ترشيد استغالل الموارد 

  المائية في ظل وتدهور المائدةالمساهمة في فهم أهم استراتيجيات المتوخاة من طرف الفالحين أمام ندرة 

 التغيرات المناخية

 دراسة آثار التغيرات المناخية 

 حيث سيقع العمل على: 

 الجوفية بالواحات الساحلية في ظل التغيرات المناخية  م ندرة المياهدراسة استراتيجيات الفالحين أما 

 دراسة ديمومة استراتيجيات تأقلم الفالحين في ظل التغيرات المناخية 

 دراسة آثار التغيرات المناخية وهشاشة المستغالت الفالحية بالمناطق الشبه جافة 

 االقتصادية للمستغالت الفالحية الجدوى ىعل المتوخاة من قبل الفالحين دراسة آثار االستراتيجيات 

 .نشر المزيد من الورقات علمية التي توثق النتائج العلمية 

  ابراز اإلطار النظري واهم المفاهيم االقتصادية المتعلقة بالتغيرات المناخية على القطا ع الفالحي للسعي

الى فهم هذه االشكالية من خالل رؤية جديد للبحث عن بعض الحلول والمقترحات للمساعدة في اخذ القرار من 

 بيولوجي -خالل نموذج اقتصادي 

 ات المناخية المحتملة على منظومة اإلنتاج وعلى الموارد الطبيعية المساهمة في تطوير نموذج التأثير

مع البحث على سبل التأقلم والطرق التي تحافظ على استمرارية وديمومة اإلنتاج الفالحي بالجنوب  والتربةكالمياه 

 والوسط الشرقيين.

 .نشر معلقات علمية حول الفالحة المحمية بالوسط الشرقي للبالد التونسية 
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 ث مشاريع بحث لمقارنة بين االنظمة االنتاج الفالحي بين الجنوب الشرقي والوسط الشرقي للبالد احدا

 التونسية.

 

 : نظم ومنظومات اإلنتاج الفالحي2المشروع 

  تقديم أطروحة دكتوراه حول ديناميكيات منظومة الثروة الحيوانية وإدارة المراعي الجماعية على ضوء

واالقتصادية والبيئية: حالة مراعي الوعرة ومستقبل األراضي االشتراكية في الجنوب الشرقي االجتماعية التغيرات 

 تونس

  تقديم أطروحة دكتوراه حول مكانة قطاع لحوم اإلبل ضمن قطاعات اللحوم الحمراء في تونس: األهمية

 الحالية، واإلمكانيات، والمعوقات، والتوقعات

 سلة القيمة لمنظومات الماعز )حليب ولحوم(" بواليات الجنوب مواصلة دراسة السلسلة التسويقية وسل

 الشرقي: تحديد الفرص االقتصادية والتجارية من خالل تأطير طالبة بمرحلة الدكتوراه 

  مواصلة دراسة إشكالية األراضي االشتراكية: أنظمة الملكية وتداعياتها على تماسك النظم االجتماعية

 إطار مشروع رسالة دكتوراه على مدى ثالث سنواتوالبيئية بالجنوب التونسي في 

 

 : التنمية والمجال وتثمين الموروث 3المشروع 

 علمية لنشرها في مجالت علمية  ورقات إعداد 

 الطلبة تخرج مشاريع على االشراف  

  المساهمة في دراسة وترشيد االقتصاد المحلي في سياق بيئة محفوفة بالمخاطر وهيمنة القطاع الموازي

 الحدود عبر

 تطوير نموذج للتوازن االقتصادي للمساهمة في توجيه أفضل للسياسات بهدف التنمية المحلية 

 المشاركة في ملتقيات دولية محور البحث 

 ختم الدروس النهائية... ﴾’ تأطير طلبة في عدة مستويات﴿ ماجستير 

 نشر مقاالت علمية في مجالت وطنية ودولية 

 تها على منوال التنمية بالجنوب الشرقي للبالد التونسيةنشر كتاب حول الهجرة وانعكاسا 

 المشاركة في ايام تحسيسية وتنموية بالجهة 

  تقييم األثر االجتماعي واالقتصادي للمنتزه الساحلي على قرية حسي الجربى: مسح ميداني لآلثار والفوائد

 االقتصادية المحتملة.

  حليل التأثير اإليجابي للسياحة البيئية، دراسة : ت19استراتيجية تنمية سياحة ما بعد أزمة كوفد

 الكفيلة بإحداث ديناميكية مستدامة في قرية حسي الجربى. االستراتيجيات

 في إطار مشروع بحثنا «Reconstitution territoriale et co-développement: rôle de la 
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diaspora sud-est tunisienne dans le marketing territorial » أجل تشخيص الفرص التنموية ومن

ة الهجرة في التنمية االقتصادية واالجتماعي الجديدة في منطقة جرجيس ـ بن قردان وال سيما الدور المهم الذي تلعبه

للمنطقة، فإننا بصدد إجراء مسح ميداني للنسيج االقتصادي لمنطقة جرجيس. والهدف من ذلك هو إحصاء مبادرات 

مشاريع تنموية من قبل مواطني الجهة القاطنين بالخارج والذين جلبهم حبهم لمسقط االستثمار المحلية لباعثي 

المستثمرين إلى مسؤولي فضاء  تم إرسال طلب االستمارة الموجهة لمختلف تنميتها. وقدرأسهم للمساهمة في 

 االنشطة االقتصادية بجرجيس.

 

ات المؤطرين من طرف الباحثين بمخبر االقتصاد والمجتمعتنظيم األيام الدراسية والتكوينية لطلبة مرحلة الدكتوراه 

 .الريفية

Journées Doctorales du Laboratoire d’économie et sociétés rurales (LESOR), le 09-14 

mai 2022 

سيتم خالل هذا اليوم الدراسي عرض نتائج مشاريع بحث الطلبة وسيتم تقديم مداخالت شفوية من كل تخصص 

لى تقديم مداخالت جدارية ليتم تقييمها من طرف أساتذة محكمين، كما سيسمح هذا اليوم الدراسي للطلبة باإلضافة إ

 .بتناول مواضيعهم من جوانب متعددة من أجل الوصول إلى نتائج تتيح لهم فهما أفضل لمواضيع أطروحاتهم

 

المناطق الهشة على محك النماذج بجزيرة جربة تحت عنوان:  2022ديسمبر  09الى  07تنظيم ملتقى دولي أيام 

 التنموية: اإلنجازات التحديات واالفاق

 www.delzod.ira.rnrt.tnموقع واب الملتقى : 

 

  التنظيم والمشاركة في الملتقيات والورشات العلمية . 3

 شارك الباحثون في العديد من الملتقيات العلمية عبر مداخالت:

في تونس تحت عنوان  2021مارس  23-20السابعة لتصميم النظم الزراعية، مداخلة في فعاليات الندوة الدولية  -

 " استراتيجيات تكيف نظم اإلنتاج الزراعي في الواحات جنوب شرق تونس مع تغير المناخ.

مداخلة في إطار الندوة عن بعد التي أقيمت حول دراسة دور الجماعات المحلية في تطوير الجاذبية االقتصادية  -

. مركز التكوين ودعم الالمركزية، وحدة الدراسات والبحوث وزارة الشؤون المحلية 2021مارس  24للمدن 

 والبيئة. عنوان المداخلة: " تطوير الجاذبية االقتصادية للمدن: الرهانات واألدوات"

لمناقشة المقاربات ومنهجيات التقييم االجتماعي - IRA-ICARDA-CIRADاجتماع مع فريق البحث لـ  -

  2021أبريل  8إلى  5( من Gdelقتصادي لممارسات الزراعة البيئية وإراحة المراعي )واال

أكتوبر  14و 13" صفاقس DEVLOKالمشاركة في ورشة عمل رسملة إنجازات برنامج العمل التجريبي " -

2021 
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لمستدامة: وجهات "المدينة الذكية والتنمية ا FSEGSo 2021مداخلة في فعاليات المؤتمر السنوي الدولي األول  -

، سوسة تحت عنوان " سلوك المزارعين تجاه تغير المناخ من خالل تسعير 2021نوفمبر  13-12نظر متقاطعة"، 

 مياه الري".

إمضاء اتفاقية تعاون بين معهد المناطق القاحلة بمدنين، والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين، ومجمع  -

معتمدية بني خداش. يشمل هذا االتفاق التعاون إلنجاز برنامج التعاون بين األطراف  التنمية الفالحية بالظاهر من

المذكورة أعاله وبدعم من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا" حول متابعة وتقييم اراحة 

 14ية للقطيع وللمراعي وذلك يوم المراعي بالظاهر وتأثيراتها على المردودية اإلنتاجية واالقتصادية واالجتماع

 . 2021ديسمبر 

 14تنظيم الورشة اإلقليمية حول تنمية المراعي وتثمين المخلفات الزراعية في التغذية الحيوانية، بني خداش  -

وذلك في نطاق التعاون بين معهد المناطق القاحلة والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين  2021ديسمبر 

تنمية الفالحية بالظاهر ببني خداش وبدعم من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة يوم ومجمع ال

 .2021ديسمبر  14

  

 PAP-ENPARDالمشاركة في الندوة الوطنية الختامية لبرنامج الجوار األوروبي للزراعة والتنمية الريفية  -

 2021ديسمبر  09تونس 

( حول "تثمين حليب النوق في حوض البحر األبيض Webinarالمشاركة في ملتقى دولي عبر الويبنار ) -

المتوسط: فرص التسويق ومسارات التنمية المستدامة". نظمه كل من جامعة التميز بمونبيلي و المركز الفرنسي 

( وكذلك مؤسسة CIRADتعاون الدولي )للبحوث الزراعية للتنمية الدولية هو منظمة فرنسية للبحوث الزراعية وال

MAK’IT  2021نوفمبر  16و  15بفرنسا يومي ,L'ESSOR DE LA COMMERCIALISATION 

DU LAIT DE CHAMELLE DANS LE BASSIN MEDITERRANEEN  :OPPORTUNITÉS 

D'AFFAIRES ET PISTES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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ت نظمتها المدرسة الوطنية للتجارة واإلدارة بأكادير)المغرب(: المشاركة في المشاركة في ندوة عبر اإلنترن -

الندوة الدولية "استراتيجيات تسويق المنتجات المحلية: بناء تحالفات إقليمية من خالل مشاركة أصحاب المصلحة" 

  2021اكتوبر 28لى ا 26بالمدرسة الوطنية للتجارة واإلدارة بأكادير)المغرب( أيام  MAPESالتي نظمها مختبر 

 المداخلة بعنوان: "التسويق المجالي كمحرك للتنمية المحلية: المنتجات الفالحية بالجنوب الشرقي تونس نموذجا".

: األعمال واالقتصاد B.E.T.Aالمشاركة في المؤتمر السنوي األول لمؤتمرات لكلية العلوم االقتصادية بسوسة " - 

 المدينة الذكية والتنمية المستدامة: وجهات نظر متقاطعة". -النظرية والتطبيق -

: من التكيف القسري إلى التحول 2020المداخلة بعنوان: "الجنوب الشرقي التونسي يواجه األزمة االقتصادية لسنة 

 االختياري للسياحة".

لمدرسة العليا للزراعة في مقرن "اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية المشاركة في الندوة الدولية السابعة ل -

 (". GIRNADوالزراعة المستدامة )

المداخلة بعنوان: "السياحة التونسية والتكيفات: القطاع واألنشطة السياحية تواجه المتغيرات االقتصادية والبيئية 

 والثقافية".

 

 الماجستير. التأھيل الجامعي االطروحات ورسائل 4

 التأھيل الجامعي .1.4

التأهيل الجامعي في اختصاص االقتصاد الفالحي من طرف ثالثة  وقع الترشح للحصول على 2021خالل سنة 

 باحثين بالمخبر وهم:

 لفالحية بتونسم الوطني للعلوالمعهد ناصر المحضي: ا -

 لفالحية بتونسم الوطني للعلوالمعهد منذر الفتوي: ا -
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 جامعة صفاقس – بصفاقس والتصرف االقتصادية العلومكلية ب بشير:رياض  -

 

 اطروحات الدكتوراه .2.4

 في إطار االعمال البحثية التي يقوم بها المخبر تمت مناقشة مجموعة من اطروحات دكتوراه:

 أطروحة الدكتوراه للطالبة فاطمة لعريبي المرسمة بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس تحت عنوان: -

 «وسبل العيش وقدرات التكيف مع تغير المناخ لألسر الزراعية بوالية مدنين، الجنوب التونسي هشاشة وسائل

"Vulnérabilité des moyens de subsistance et capacités d’adaptation au changement 

climatique des ménages agricoles dans le gouvernorat de Médenine، Tunisie» 

 وراه للطالبة نسرين العباسي بكلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس تحت عنوان:أطروحة الدكت -

 «النمو الشامل والتفاوت الجهوي في تونس: من خالل مقاربة االقتصاد القياسي المجالي

"Croissance inclusive et disparités régionales en Tunisie: par l’approche de 

l’économétrie spatiale» 

القتصاد اأطروحة الدكتوراه للطالبة ميساء الهذيلي بكلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس تحت عنوان:  -

 الموازي والنمو االقتصادي: حول العالم وفي تونس

"L’économie informelle et la croissance économique: Dans le monde et en Tunisie". 

 

 ماجستير بحث. 3.4

1. Wafa AJALA, (2021). Gestion des ressources naturelles" Thème : Evaluation des impacts 

environnementaux de projet de dessalement de l’eau de mer de Jerba et leur évaluation au 

regard de développement durable", Ecole supérieure d'agriculture de Mograne. Soutenu le 

21 janvier 2021. 

2. Naceur Boukhris, (2021). Ecosystem services and Society as key elements of agro-

pastoral systems in the Mediterranean (Février-Septembre 2021), (CIHEAM) IAM Bari, 

dans le cadre du projet Pastoral ACTORs (PACTORES). Soutenu le 15 novembre 2021. 

 ماجستير مهني .4.4

1. Mr Issam Zorgui, (2021). "Analyse de gouvernance du patrimoine naturel et culturel dans le 

gouvernorat de Médenine". Mastère professionnel Tourisme et Patrimoine", de (Mars-

Novembre 2021), à l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine (ISSH), Thème 

: Soutenu le 26 janvier 2022. 
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2. Soumaya Sahal, (2021). Gestion durable du patrimoine naturel et culturel dans le territoire 

montagneux de Béni Khédache". Mastère professionnel "Tourisme et Patrimoine", de 

Mlle (Mars-Novembre 2021), à l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine 

(ISSH), Thème : ", Soutenu le 26 janvier 2022. 

3. Mlle Marwa Latrach, (2021).Evaluation des services écosystémiques naturels et culturels 

dans le gouvernorat de Médenine. Mastère professionnel "Tourisme et Patrimoine", de 

(Mars-Novembre 2021), à l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine 

(ISSH), Thème : "", Soutenu le 26 janvier 2022. 

4. Mlle Mouna Sanai, (2021). Analyse de gouvernance des métiers du patrimoine et 

vulnérabilité des moyens d'existence des ménages à l'île de Djerba. Mastère professionnel 

"Tourisme et Patrimoine", (Mars-Novembre 2021), à l'Institut Supérieur des Sciences 

Humaines de Médenine (ISSH), Thème : "", Soutenu le 26 janvier 2022. 

 

 واالجتماعيأنشطة االنفتاح على المحيط االقتصادي . 5

 أنشطة التدريب والتكوين .1.5

1. Participation au NEXUS-NESS online Master Class les 6-7 Septembre, organisé par xpro-

consulting dans le cadre du projet Prima « NEXUS-NESS » 

2. Participation à la formation à distance sur : “The Water-Energy-Food-Ecosystems (WEFE) 

Nexus : From Research to Practice”, menée le 06 – 08 Décembre 2021 et organisé par 

PRIMA/ GIZ online training. 

3. Animation de CIHEAM e-training course. MODULE 2: Pastoral and agro-pastoral systems 

in the Mediterranean region: potential, challenges and perspectives. TOPIC 3: Methods and 

approaches for assessing ecosystem services. March 10-11, 2021. 

 

 اتفاقيات التعاون .2.5

 : اتفاقية تعاون مع جمعية االمل بحسي الجربى باورساي فرنسا 2021اوت   3 -

 

 
 

 : اتفاقية اطارية مع مخبر االقتصاد والتنمية بكلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس2021ديسمبر  14  -
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 المشاركة في أنشطة التدريس بالجامعات .3.5

ية العلوم مختلف مؤسسات التعليم العالي لفائدة طلبة الماجستير بكليشارك العديد من الباحثين بالمخبر بالتدريس في 

ومدرسة المهندسين بقابس وكذلك بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية وبمعهد الدراسات التكنولوجية بمدنين نذكر منها 

 باألساس المواد التالية:

 منهجية البحث الكمي والكيفي بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية -

 بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية مبحث عام في جغرافيا المجاالت واالقاليم -

 األقاليم والمجتمعات بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية -

 التنمية ونظم المعلومات البيئية بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية  -

 ن بقابستحليل المعطيات والمعالجة االحصائية بكلية العلوم ومدرسة المهندسي -

 

 أنشطة أخرى. 4.5

يشارك أعضاء المخبر في العديد من االجتماعات والورشات التنموية بكافة واليات إقليم الجنوب الشرقي ويقدم 

ثلة من باحثي المخبر االستشارات الفنية والعلمية لصالح األطراف الدولية والوطنية والمحلية في ميدان اختصاص 

 المخبر.
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 المركزيمخبر ال 
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 المخبر المركزي

 المقدمة

 2012المخبر المركزي سنة  كانت بداية 

GCMSوLCMS تم تجهيز المخبر بآالت كروماتوغرافيا عالية الدقة و تتمثل في 2012في سنة 

Granulomètre laser  وséquenceur ADN و آالت للتحاليل الفيزيائية والبيولوجية وتتمثل في 

 بالتحاليل الدقيقة لفائدة الباحثين في مختلف مخابر المعهد.للقيام 

 

  2021نشاط المخبر لسنة . 1

قام المخبر المركزي بوضع عدة طرق تحاليل كيميائية وفيزيائية وبيولوجية تمكنه من االستجابة إلى أغلبية الطلبات 

 التحليلية لفائدة مخابر البحث التابعة للمعهد

 :تقنيات مختلفة كما يلي موزعة حسب  تحليال 3025المركزي ولقد أجرى المخبر 

 

 (%) التحاليل حسب تقنية التحليل توزيع :1شكل عدد 

 

 .. حليب، سائل بيولوجي، فطريات، زيوت، لحوم، روائح تربة، غالل، نبتات،وتتمثل هذه العينات في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع التحاليل حسب نوعية العينات  )%( : 2شكل عدد 



 2022ل ـــج عمــوبرنام 2021اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

100 

 لقد تم توسعة المخبر بإضافة غرفة لتخزين المواد الكيميائية ومكتب -

  

  2022برنامج عمل 

قد صيانة ع سيتم إبرام مواد كيميائية وقطع غيار. كما اقتناءتم سيلتمكين المخبر من إنجاز التحاليل المطلوبة  -

 للتجهيزات المتوفرة بالمخبر. 

 - المخبريةوالمستلزمات كيميائية المواد الاقتناء 

ن صغيرة م كّميات صلبة سطحيةووحدة استخراج حاقن لآللة الكروماتوغرافيا الغازية  آالت:اقتناء متممات  -

  (Unité d’extraction SPME)المواد العضوية على 

 .من مخابر المعهد مواصلة التحاليل المخبرية حسب الطلبات -

 .المصادقة عليها من طرف مجلس المؤسسة حسب اإلمكانيات المتوفرةفتح اجراء التحاليل لفائدة الغير بعد  -
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 المتحف البيئي
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 المتحــف البيـــئي
 

 2021األنشطة المنجزة خالل سنة 

 النشاط الورشي. 1

باستمرار سواء ما كان منها التفقّد الدوري للمعروضات ومراقبة حالة الممتلكات الثقافية للمتحف وتفقدها  -

 معروضا بالقاعات أو تلك المحفوظة في فضاء الخزن لتوفير أفضل الظروف لسالمتها.

استغالل فترة الحجر الشامل لتعقيم فضاءات العرض والخزن باستعمال مواد طيّارة للقضاء على الحشرات التي  -

استعمال هذه المواد في الظروف العادية )اذ يتم تهدد ممتلكات المتحف المعروض منها والمخزون، حيث ال يمكن 

أيام على األقل وأسبوع في كل مرة،  3استعمالها داخل فضاءات مغلقة وغير مأهولة لفترات زمنية تتراوح بين 

على أن تعاد عملية التعقيم عدة مرات على امتداد األشهر األربعة الممتدة بين بداية شهر أفريل حتّى نهاية شهر 

 وذلك في عالقة بذروة نشاط الحشرات الضارة.   جويلية( 

 في إطار برنامج توسعة المتحف البيئي- جناح للمخزون الجيولوجي بالمتحف البيئي للمناطق القاحلةتهيئة  -

 بالمعهد.

 صور للجناح الذي تّمت تهيئته بالواجهة األماميّة لقاعة العرض بالمتحف: -

 

 

 

 الزيارات الميدانية.. 2

األبحاث الميدانية في المجال الجغرافي للدراسة البوابة الرئيسية إلثراء المعارف المتعلقة بأوجه الحياة وأنماط  تعد 

 العيش فيها، وتوثيقها وعقد مقارنات بين مختلف الجهات المقصودة، ولتطعيم مخزون المتحف، ونذكر من بينها:

 (.2021نوفمبر  3"الغربوز" بالجهة ) تنقّل الى مدينة بني خداش لمواكبة فعاليّات مهرجان -
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 تنقّل الى القرى الجبلية بتطاوين لمتابعة حرف النسيج والمنسوجات. -

 المشاركات:. 3

تواصل الشراكة بين معهد المناطق القاحلة والديوان الوطني للمناجم من خالل إسناد المتحف البيئي بالمعهد  -

متوفّرة ببعض األحفوريّات والقطع المعدنيّة إلثراء الفضاء الذي هو بالخبرات الالزمة وتزويده حسب اإلمكانات ال

بصدد اإلنشاء بالمتحف لعرض هذه العيّنات.  ويهدف هذا التعاون إلى إبراز أهّمية المواقع الجيولوجية ومخزونها 

قة الجنوب الشرقي طالبليونتولوجي ضمن جملة العناصر البيئيّة والحضاريّة التي نسعى للمحافظة عليها وتثمينها بمن

 التونسي.

تمثيل المعهد في مشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي التونسي والمساهمة في إثراء المادة العلميّة لموقع  -

 (. https://www.dahargmg.info/frالمشروع على األنترنيت )

 كما يلي: وتتمثّل إسهامات فريق المتحف في الموقع المذكور

 العروسي:* كمال 

تقديم عرض مختصر باللغة الفرنسية لتاريخ منطقة الجنوب الشرقي عبر العصور )من العصر النيوليتي إلى   -

 موفى القرن التاسع عشر(.

عرض ألهم المعالم األثرية التي توجد داخل مجال المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي )قصور وقالع وقرى   -

 بربرية قديمة(.

 األثرية المدروسة والتي وقع تثبيتها في خارطة الجنوب الشرقي التونسيجملة المعالم 

 

 .2021صورة: كمال العروسي، 

 

 * صالح العلوي:
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تقديم عرض باللغة الفرنسية حول فالحة الزيتون والمعاصر التقليدية بالجنوب الشرقي التونسي، يتعلّق خاصة  -

بالجسور المدّرجة، واألصناف المتداولة لهذه الشجرة ورمزيتها وطرق بالطرق الفالحية التقليدية لشجرة الزيتون 

 اكثارها وتقنيات المعاصر التقليدية، مشفوعا بمعجم للمصطلحات الحرفية التقليدية.

تقديم جرد للمعاصر بالقرى الجبلية واحداثياتها الجغرافية، مصحوبا بمجموعة قيّمة من الصور الفوتوغرافية  -

ات المعاصر التقليدية وخارطة لتوّزعها على السلسلة الجبلية الواقعة ضمن حدود المنتزه تبرز مختلف تقني

 الجيولوجي للجنوب الشرقي التونسي على النحو التالي.

 

 

 

 استقبال الزوار: - 4

 2021يمثل استقبال الزوار أحد الفقرات القارة في أنشطة المتحف البيئي كل سنة، وكنا قد استقبلنا خالل سنة 

 مجموعة من الوفود لعل أبرزها:

 (.2021جانفي  11زيارة وفد من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) -

 (2021جانفي  29من إدارة الضيعات العسكريّة ) زيارة فريق -

 (.2021أفريل  1بالصين ) Xianningزيارة ممثّل بلديّة  -

 (.2021أوت  31فعاليّات يوم العلم )( في إطار اتلميذ 180زيارة مجموعة من تالميذ الجهة ) -

 Cégep deزيارة وفد مشترك من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين والجامعة الكنديّة ) -

Jonquière 2021نوفمبر  17( بتاريخ. 

والوفد المؤطّر لهم  -فرع مدنين-شخص(  50زيارة مجموعة من تالميذ الجمعيّة التونسيّة لمساعدة الصم ) -

 (.2021نوفمبر  17)

 (.2021نوفمبر  23المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس والوفد المرافق لهم )زيارة مجموعة من طلبة  -

 (.2021ديسمبر  15زيارة مجموعة من طلبة المدرسة العليا للفالحة بماطر والوفد المرافق لهم )يوم  -
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 : 2022األنشطة المبرمجة لسنة 

بخبرات الدكتور علي بنور جيولوجي بالمعهد إنشاء جناح خاص بالمتحف إلبراز أهم  االمتحف مدّعميعتزم فريق 

الثروات الجيولوجية بالجهة والدفع إلى تثمينها في شتى النشاطات االقتصاديّة بالجهة، وذلك من خالل القيام ببرنامج 

 مفّصل كاآلتي:

 تحديد المواقع ذات األهميّة الجيولوجيّة -

 بحث عن أبرز األحجار التراسبيّة وأخذ عيّنات منها ال -

 اخذ عينات من أبرز األحفوريّات حسب السلّم الجيولوجي -

البحث عن أحفوريّات الديناصورات التي يمكن اعتبارها خاصية فريدة تتميز بها الجهة )عصر األلبيان بجهة  -

 تطاوين(-مدنين

البحث عن أحفوريّات من زمن "البرميان البحري" )أواخر الحقب األّول( في جبل طباقة الذي يمثل أقدم موقع  -

 بحري بقاّرة افريقيا 

 ر( الذي يحتوي على أثار نباتات.أخذ عينات من الطين في منطقة تطاوين )المربح األصف -

بة البيئي لتثمينها علميّا )زيارات لفائدة الطل كما يمكن تخصيص مكان لعرض عيّنات للمواد اإلنشائية بالمتحف

 والتالميذ( واقتصاديّا من خالل المساهمة في دفع عجلة االستثمار بالجهة.

مواصلة تدعيم أجنحة العرض بقاعات المتحف بالمجّسمات التي تحاكي النشاطات الحرفية والفالحيّة والمنزلية  -

 التقليديّة بالجهة

 استقبال الزوار: 

الزوار بالنسبة لكل مؤسسة متحفيّة العنصر األهم بعد المعروضات من ممتلكاتها الثقافية باعتبارهم متلّق يمثل 

لمضامين الرسالة المتحفيّة، ويتمثل نشاطنا في استقبال عديد الوفود من ضيوف المعهد، من موظفين رسميين 

نحاء العالم وطلبة من كليات ومعاهد عليا يمثلون هياكل الدولة، وبعثات دبلوماسية أجنبية وباحثين من شتى أ

وثانوية، وناشئة من تالمذة المدارس االبتدائية ورياض األطفال، نقّدم لهم اإلشكالية العامة للمتحف البيئي للمناطق 

 .القاحلة مبرزين عالقتها باختصاصات معهد المناطق القاحلة ومشاريع البحث التي يوليها اهتمامه
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 الفرعية للتكوين االدارة
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 اإلدارة الفرعية للتكوين

  2021نشاط سنة 

 . تربصات قصيرة المدى وتربصات ختم الدروس1

( %86طلب )أي بنسبة  137 إلجراء تربصات قصيرة المدى وختم الدروس بالمعهد ووقع قبول اطلب 159 سجل

( % 67) 92( لمشاريع التخرج و% 33) 45بمختلف المخابر العلمية والمصالح الفنية واإلدارية للمعهد، منهم 

 لتربصات قصيرة المدى، ويتوزعون على النحو التالي:

 

 

 2021توزيع المتربصون بمختلف مخابر ومصالح المعهد سنة  : 1شكل 

 

 .  التأھيل ودراسات الماجستير والدكتوراه2

( بالجامعات 102( والدكتوراه )74طالبا مسجلين في مراحل الماجستير ) 176يساهم الباحثون في المعهد في تأطير

تأهيل  1تقديم عدد  2021في مرحلة ما بعد الدكتوراه وتم سنة  اطالب 15التونسية واألجنبية إلى جانب احتضان 

 لمعهد على النحو التالي:دكتوراة. ويتوزع هؤالء على مختلف مخابر ا15ماجستير و 40و
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 2021التاهيل وطلبة الدكتوراه والماجستير بمختلف مخابر المعهد سنة  : 2شكل 

 

ويشارك المعهد في عضوية اللجان القارة للدكتوراة والتأهيل بكل من المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس 

 بقابس )اختصاص: بيولوجيا(.)اختصاص: التصحر والبيئة والتغيرات المناخية( وكلية العلوم 

 من ناحية أخرى، تتواصل مساهمة المعهد في تنفيذ برامج التكوين واإلحاطة لفائدة الطلبة المسجلين ب:   

بالتعاون مع المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية    « Arido-Biotech Entrepreneurial » الماجستير المهني -

 مشارك. 13يم مشاريع التخرج لوقد تم تقد هذا (ISBAM)بمدنين   

بالتعاون مع المعهد العالي للدارسات التكنولوجية بقبلي   « Agronomie saharienne»الماجيستير المهني  -

(ISET KEBILI) 

 

 . الدورات التكوينية3

 دورات تدريبية على النحو التالي: 9تم تنظيم عدد 

 عدد المشاركين الموضوع الجهات المتعاونة الهيكل المنظم الفترة

12-14 

 2021جانفي 

منظمة األغذية 

 FAOوالزراعة 

مخبر علوم الصحراء 

 ومقاومة التصحر

"دور حصاد المياه 

في تعزيز الزراعة 

 1الحراجية"

- 

فيفري  17

2021 

مخبر تربية الماشية 

 والحياة البرية

ديوان تربية الماشية 

 وتوفير المرعى

تتبع تنقالت اإلبل 

 ةعلى المرعى بتقني

GPS 

 امشارك 11

 -فيفري 

 2021أفريل 

مخبر تربية الماشية 

 والحياة البرية

ديوان تربية الماشية 

وتوفير المرعى 

ومركز التكوين 

 الفالحي بالقرضاب

 تربية األبل
من  امربي 17

 والية تطاوين
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 عدد المشاركين الموضوع الجهات المتعاونة الهيكل المنظم الفترة

 16إلى  14

 2021جوان 

المركز الجهوي 

لإلستشعار عن بعد 

لدول شمال إفريقيا 

(CRTEAN) 

مخبر علوم الصحراء 

 ومقاومة التصحر

مظاهر حساسية 

األراضي لإلنجراف 

الهوائي وطرق 

المقاومة باستخدام 

تقنيات االستشعار 

عن بعد والنظم 

 1الرافدة" 

 40أكثر من 

مشاركا من 

 البلدان األعضاء

جوان  24

2021 

الجهوية لمعهد اإلدارة 

 المناطق القاحلة بقبلي
 

استعمال برمجية 

MENDELEY 
 مشاركا 33

 9إلى  6

سبتمبر 

2021 

مركز األبحاث 

اإلحصائية 

واالقتصادية 

واالجتماعية 

والتدريب للدول 

اإلسالمية 

(SESRIC   )

والوكالة التونسية 

 للتعاون الفني

مخبر علوم الصحراء 

 ومقاومة التصحر

مكافحة التصحر 

لجفاف بالمناطق وا

 1القاحلة 

 50أكثر من 

مشارك من 

بلدان  10حوالي 

 عربية

أكتوبر  4-7

2021 

ديوان تربية الماشية 

 وتوفير المرعى

 

مخبر تربية الماشية 

 والحياة البرية
 امشارك 15 الحلب االلي للنوق

19-22 

 2021أكتوبر 

ديوان تربية الماشية 

 وتوفير المرعى

مخبر تربية الماشية 

 والحياة البرية

تقنيات تبريد وبسترة 

 وتعليب حليب الناقة
 امشارك 17

نوفمبر  3

2021 

اإلدارة الفرعية 

 للتكوين

مصلحة الشؤون 

الثقافية بسفارة 

الواليات المتحدة 

 األمريكية بتونس

حصة إعالمية حول 

بعض برامج التبادل 

العلمي و األكاديمي ) 

Fulbright).... ، 

 30أكثر من 

)باحثين،  امشارك

طلبة دكتوراة 

 دوما بع

 الدكتوراة(

 2021نوفمبر 

اإلدارة الجهوية لمعهد 

المناطق القاحلة 

 بتطاوين

 
الزراعات الفصلية 

 واألشجار المثمرة

كوادر شـركة 

البيئة والغراسة 

 والبستنة بتطاوين

نوفمبر  8-10

2021 

اإلدارة الجهوية لمعهد 

المناطق القاحلة 

 بتطاوين

الماشية مخبر تربية 

 والحياة البرية

تربية الماعز 

بالمناطق القاحلة: 

 الماعز المحلي

كوادر شـركة 

البيئة والغراسة 

 والبستنة بتطاوين

 26إلى  22

 2021نوفمبر 

مخبر علوم الصحراء 

 ومقاومة التصحر

المعهد الفرنسي 

للبحوث من أجل 

 (IRDالتنمية )

تطبيقات تقنيات 

 الجيوفيزياء

 لفائدة عدة باحثين

 وطلبة

 17إلى  13

ديسمبر 

2021 

مخبر تربية الماشية 

 والحياة البرية
 باحثين وتقنيين 6 تكنولوجيا الحليب جوهرة للتكوين

 دورة تكوينية عن بعد 1
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 . تكوين أعوان المعهد4

تكوينهم سواء كان في إطار التكوين المستمر أو التكوين عن بعد ببعض مؤسسات التعليم  عونا10يواصل أكثر من 

 العالي أو بمراكز التكوين المتخصصة بتونس.

 

 OpenSIEV  . المنظومة اإلعالمية5

نظومة مبالتعاون بين اإلدارة الفرعية للتكوين وإدارة اإلعالم واإلعالمية والتوثيق واألرشيف، يتواصل تركيز نواة 

إعالمية متخصصة لمتابعة طلبات التربص وبناء قاعدة معلوماتية للمتدربين بالمعهد بجميع أصنافهم ومستوياتهم 

 األكاديمية.
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 2022برنامج سنة 

تكوين إطارات المعهد وتأطير طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حسب  2022سيتواصل خالل سنة  -

سيتواصل التكوين في إطار الدكتوراه باإلضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وتكوينية حسب اإلمكانيات المتاحة. كما 

 الطلب لفائدة المؤسسات التعليمية والبحثية والتنموية.

 التعميم التدريجي لمنظومة متابعة المتدربين على اإلدارات الجهوية -

 إرساء منظومة لتنظيم دورات تكوينية وتدريبية عن بعد. -
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 تثمين نتائج البحوثانشطة 
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 أنشطة تثمين نتائج البحوث

تهدف أنشطة معهد المناطق القاحلة في هذا الميـدان إلـى تثمين نتائج البحث وربط الصلة بين مخـابر البحث 

 المعهد في هذا المجال منذ تركيز وحدة. وقد تطور نشاط االقتصادي واالجتماعيومختلف المصالح الفنية والمحيط 

تثمين نتائج البحوث من حيث تنامي األنشطة المعهودة كما وكيفا، إضافة إلى إدراج بعض المحاور الجديدة 

والمجددة في صلب نشاط هذه الوحدة قصد مزيد تنشيط وتفعيل العمل التنموي بالبالد التونسية. وفيما يلي عرض 

 .2022وبرنامج عمل سنة  2021لبحوث خالل سنة ألهم أنشطة تثمين نتائج ا

 

I.  2021أنشطة : 

 : المشاريع التشاركية :نشر و تثمين نتائج البحوث  .1

": يهدف هـــذا إنجـــاز وحــدة PQA - Collabora valorisation du lait de chamelles"مشروع:* 

و قد تم تمويل  ، (Analyses sensorielles)الحسيةلتكنولوجيـــات تثمين حليب اإلبـــل و وحــــدة لألســـاليب 

.وفيما PQA – Collaboraهذا المشروع في جزء منه من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في إطار برنامج 

 يلي عرض األنشطة التي تم إنجازها خالل الفترة األخيرة:

 : PAQ-Collaboraاإلبل في إطار مشروع " تنظيم جلسة عمل حول متابعة تقدم إنجــــــاز وحدة تثمين حليب -

Valorisation du lait de chamelle"  (.2020فيفري  04 –)فضاء تثمين نتائج البحوث 

إعـداد التقــارير ومحاضر جلسـات ومتابعة التهيئة والبنـاءات بورشة تكنولوجيا حليب اإلبل بفضـاء تثمين  -

 نتـائج البحوث. 

  
 

" تثمين حليب اإلبل لعملية PAQ-Collaboraجلسة عمل للجنة متـابعة مشروع "تنظيم :  2021ماي  21 -

 (.تثمين نتائج البحوث الفضاء )فضاءالتهيئة ب
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" تثمين PAQ-Collaboraتنظيم جلسة انطالق أشغـال تهيئة الفضـاء الخاص بمشروع ":  2021جوان  2 -

 (.)ٍفضاء تثمين نتائج البحوث حليب اإلبل

  
 

تنظيم جلسة عمل مع فريق من الوكالة الوطنية لحماية المحيط حول مناقشة دراسة المؤثرات :  2021جوان  25 -

 (.نولوجيا حليب اإلبل )فرع الوكالةعلى المحيط لوحدة تك

تنظيم جلسة عمل عن بعد مع فريق من الوكالة الوطنية لحماية المحيط حول مناقشة دراسة :  2021جويلية  1 -

 المحيط لوحدة تكنولوجيا حليب اإلبل.المؤثرات على 
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 -PAQ"تنظيم جلسة عمل وزيارة ميدانية ألعضاء لجنة متابعة إنجاز مشروع :  2021 سبتمبر -

Collabora" (.ن نتائج البحوثي)فضاء تثم لإنجاز األشغاتثمين حليب اإلبل لمعاينة تقدم 

  

 

زات قصد القبول الوقتي إلنجاز أشغال تهيئات اتنظيم اجتماع معاينة رفع االحتر:  2021ديسمبر  8 -

 (.ائج البحوثوإصالحات مختلفة لوحدة تكنولوجيا حليب اإلبل )فضاء تثمين نت

  

 

المشاركة في تنظيم دورة تكوينية حول تقنيات بسترة وتحويل الحليب في إطار :  2021ديسمبر  7 - 13 -

 (.)فضاء تثمين نتائج البحوث (PAQ-Collabora valorisation du lait de chamelles)مشروع 

  



 2022ل ـــج عمــوبرنام 2021اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

116 

و يشرف على تنفيذه جمعية األقطاب  ياألوروب مشروع ممول من االتحاد : "Technoriat"مشروع * 

ن في مراكز مرافقة الباحثي و يهدف إلىالتكنولوجية التونسية بالشراكة مع وزارة التعليم العـــالي و البحث العلمي

البحث من أجل تطوير أبحاثهم وإنشاء مؤّسسات تكنولوجية ناشئة تعتمد على نتائج بحوثهم. ومن أهّم أهدافه 

تطوير ثقافة ريادة األعمال صلب مراكز البحث من أجل تشجيع االبتكار وبعث مؤّسسات تكنولوجية ناشئة، 

ث الوطنية والعالمية من أجل تركيز تجارب ناجحة لمؤّسسات تونسية إضافة إلى تعزيز التنسيق بين وحدات البح

تي تم يلي عرض األنشطة ال وفيما. تكون قادرة على العمل على المستوى الدولي وتساهم في التنمية االقتصادية

 إنجازها خالل الفترة األخيرة:

إعداد قاعدة معلومات تضم أغلب نتـائج البحوث العلمية القابلة للتثمين لمؤسسات البحث العلمي :  2021جانفي  -

 ."Technoriat"والتعليم العالي بوالية مدنين في إطار مشروع 

التنسيق مع مؤسسـات البحث العلمي والتعليم العـالي والقطب التكنولوجي للجنوب بوالية مدنين :  2021جانفي  -

 ."Technoriat"رشة عمل للتعريف بمشروع قصد تنظيم و

لصالح الباحثين واألساتذة  "Technoriat"عن بعد للتعريف بمشروع ورشة عملتنظيم :  2021 جانفي 19 -

 .الجامعيين المنتمين لمؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي بوالية مدنين وتطاوين

  
 

 ."Technoriat"تنظيم ورشة عمل عن بعد حول تقدم إنجازات و نتائج مشروع :  2021أفريـل  6 -

  
 

"إنتاج الجيالتين الحيواني من اختيار باحثة من معهد المناطق القاحلة بمدنين صاحبة فكرة :  2021أفريل  -

 فكرة مشروع قابلة للتثمين والتجديد على المستوى الوطني. 12ضمن أحسن جلود اإلبل"
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 "إنتاج الجيالتين الحيوانيتنظيم جلسة عمل في إطار متــابعة مشـاركة صاحبة فكرة مشروع :  2021مـاي  3 -

 (.-)إدارة تثمين نتائج البحوث بمعهد المناطق القاحلة  "Technoriat"في إطار مشروع  من جلود اإلبل"

"إنتاج الجيالتين تنظيم جلسة عمل ثانية في إطار متابعة مشاركة صاحبة فكرة مشروع :  2021ماي  8 -

)إدارة تثمين نتائج البحوث بمعهد المناطق  "Technoriat"في إطار مشروع  الحيواني من جلود اإلبل"

  (.حلةالقا

  

 

وهو مشروع نموذجي يتم إنجازه من طرف برنامج األمم :»Journey Innovation Inclusive«مشروع : *

المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع معهد المناطق القاحلة بمدنين و بلدية مدنين و يهدف إلى مرافقة أصحاب المشاريع 

المجددة التي تمتلك حلول في مجال االقتصاد في المياه المعدة للفالحة وربط الصلة بينها و بين فالحي والهياكل 

 و قد تم خالل الفترة األخيرة القيام باألنشطة التالية :المهنية لبلدية مدنين 

  Inclusive"المشاركة في جلسة عمل عن بعد حول التحضير النطالق مشـروع :  2021نوفمبر  18 -

Innovation Journey".في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  

 

 Plateforme"المشاركة في جلسة عمل عن بعد حول التحضير لالنطالق في مشروع :  2021ديسمبر  10 -

des entreprises inclusives".في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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 Plateforme des entreprises"المشاركة في تنظيم يوم إعالمي لمشروع :  2021 ديسمبر 21 -

inclusives" المتحدة اإلنمائي.في إطار برنامج األمم 

  

 

»Inclusive المشــاركة في جلسة عمل عن بعد حـول التحضير لالنطالق في مشروع :  2021نوفمبر  18 -

»InnovationJourney .في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  

 

»Inclusive المشـاركة في جلسة عمل عن بعد حـول التحضير لالنطالق في مشروع :  2021ديسمبر  10 -

»InnovationJourney.في إطار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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في  »InnovationJourney Inclusive«المشاركة فـي تنظيم يـوم إعالمي لمشروع :  2021ديسمبر  21 -

 اإلنمائي.إطار برنامج األمم المتحدة 

  

 

يهدف هذا البرنامج إلى تكوين طلبة ماجستير مهني  الماجستير المهني للزراعــات الجـــافة وبعث المشاريع :د. 

في بعث المشاريع، و يتم إنجاز هذا البرنامج من قبل المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين بالشراكة مع معهد 

وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية بمدنين و قد تم خالل الفترة األخيرة القيام باألنشطة المناطق القاحلة بمدنين و 

 التالية :

تأطير طالبة في مشروع التخرج للماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال :  2021 جويلية –مارس  -

طير الزيوت في مخطط أعمال مشروع : تق بيوتكنولوجيا المناطق الجافة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين

 .() 2021-2020السنة الجامعية   -األساسية للنباتات الطبية والعطرية وصناعة مستحضرات التجميل النباتية 
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 في الجنوب االستثمار"التمرير التكنولوجي و بعث المشاريع و فرص تدريس مادة :  2021ديسمبر -نوفمبر  -

لطلبة السنة الثانية من الماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال بيوتكنولوجيا المناطق الجافة  بالمعهد  التونسي"

 .2022 – 2021السنة الجامعية   –العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين 

ة من ثانيلطلبة السنة ال "التجديد التكنولوجي وتثمين نتائج البحوث"تدريس مادة :  2021ديسمبر -نوفمبر  -

الماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال بيوتكنولوجيا المناطق الجافة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين 

 .2022 – 2021السنة الجامعية   –

ويهدف البرنامج الممول من االتحاد  :المستدامة "إرادة" االقتصاديةبرنـــامج المبـــادرة الجهوية لدعم التنمية * 

الشركات واألوروبي إلى دعم تطبيق مسار الالّمركزية من خالل إسناد الفاعلين االقتصاديين من أصحاب المشاريع 

، قابس، قفصة، جندوبة، القصرين، مدنين، سيدي بوزيد، وصفاقس إلى تنظيم وهي بنزرتواليات  8في  الناشطة

هات، الشغل في الج وخلق مواطنالمستوى الجهوي لدفع القطاع الخاص  والخاص علىم التعاون بين القطاعين العا

 المعهد في : حضورو قد تمثل  .من خالل التناظر بالملفات بين المشاريع المقترحة لنيل تمويل في شكل منحة

والخاص  ورشة عمل حول "مخطط األنشطة" لمنصة الحوار بين القطاع العامفي المشاركة :  2021مارس  30 -

 ".ية مدنين "ديوان تنمية الجنوببوال
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 أنشطة أخرى :

دورة تكوينية عن بعد حول التصرف و تسيير المشاريع الفالحية في في المشاركة :  2021فيفري  16 - 03 -

 الممول من طرف الوكالة اإليطالية للتعاون والتنمية."WaterMedYin"إطار مشروع 

 
 

الممول من الوكالة اإليطالية JASMINجلسة عمل في إطار مشروع في المشاركة :  2021سبتمبر  28 -

 صحاب المشاريع المنتفعين بهبة في إطار المشروع )مدنين(.  أللتنمية لمتابعة 

 
 

 :ومحضنة المؤسساتفضـــاء تثمين نتائج البحوث . 2

عث السداسي الرابع للماجستير المهني لب افتتاحتنظيم يوم تحسيسي في إطار في المشاركة :  2021فيفري  16 -

 المناطق الجافة )القطب التكنولوجي للجنوب(. ابيوتكنولوجيالمشاريع في مجال 
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تنظيم دورة تكوينية في " خلق المشاريع " لصالح طلبة الماجستير المهني لبعث :  2021فيفري  18 - 17 -

 المشاريع في مجال بيوتكنولوجيا المناطق الجافة )فضاء تثمين نتائج البحوث(. 

  

 

أيام إعالمية لصالح طلبة للماجستير المهني لبعث المشاريع في  3تنظيم في المشاركة :  2021مارس  3 - 1 -

البيوتكنولوجيا في المناطق الجافة حول عرض "قصص نجاح" لعدد من الباعثين المنخرطين بالمحضنة مجال 

 )فضاء تثمين نتائج البحوث(.

  

 

تنظيم يوم إعالمي لصالح طلبة للماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال في المشاركة :  2021مارس  8 -

تثمين نتائج البحوث والتطوير التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدنين البيوتكنولوجيا في المناطق الجافة حول 

 (.فضاء تثمين نتائج البحوثومجاالت تمويل المشاريع الصغرى )
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تنظيم يوم إعالمي لصالح طلبة للماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال في المشاركة :  2021مارس  9 -

 ( حول:البحوث)فضاء تثمين نتائج  الجافةالبيوتكنولوجيا في المناطق 

  .تدخالت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 

 ."تدخالت "البنك التونسي للتضامن 

  

 

تنظيم يوم إعالمي لصالح طلبة للماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال في المشاركة :  2021مارس  10 -

نتائج  الحية )فضاء تثميناألعمال والدراسة المالية للمشاريع الفالبيوتكنولوجيا في المناطق الجافة حول مخطط 

 (.البحوث
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تنظيم يوم إعالمي لصالح طلبة للماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال في المشاركة :  2021مارس  9  -

 ( حول:)فضاء تثمين نتائج البحوث البيوتكنولوجيا في المناطق الجافة

  المهني الفالحي بالفجاء في مجال تكوين الشبان الراغبين في االنتصاب للحساب تدخالت مركز التكوين

 .الخاص

 تدخالت برنامجTUNISIA JOBS  المرافقة واإلحاطة وتمويل الباعثين وأصحاب المشاريع يف 

  

 

رات باالستثماتنظيم جلسة بحضور المديرة العامة للوكالة الوطنية للنهوض في المشاركة :  2021مارس  16 -

 (.ين نتائج البحوثلبحوث )فضاء تثمالفالحية لمتابعة تقدم بعث المشاريع المنتصبة بالمحضنة وفضاء تثمين نتائج ا

  

 

بفضاء لصالح الباعثين  "تقنيات وفن التواصل"تنظيم دورة تكوينية حولفي المشاركة :  2021مارس  18 - 17 -

المنتصبين بالمحضنة وطلبة للماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال البيوتكنولوجيا في المناطق الجافة )فضاء 

 تثمين نتائج البحوث(.
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دورات تكونية في إطار مشروع "حاجتي بيك" لفائدة مجموعة 3تنظيم في المشاركة :  2021مارس  18 - 17 -

ائج شاريع )فضاء تثمين نتوأصحاب أفكار المشاريع والباعثين المنخرطين بالمحضنة حول بعث الممن الطلبة 

 (.البحوث

  

 

لنباتات "تثمين اتجديد اتفاقية إيـواء لمدة سنة بفضاء تثمين نتائج البحوث لباعثة مشروع :  2021ماي  21 -

 .الطبية والعطرية"

تثمين حليب اإلبل "PAQ- Collaboraللجنة متابعة مشروع "عقد جلسة عمل تنظيمية :  2021ماي  21 -

 (.نتائج البحوث تثمين لعملية التهيئة بالفضاء )فضاء



 2022ل ـــج عمــوبرنام 2021اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

126 

  

 

لفضاء تثمين نتائج البحوث في إطار مجلس  والمشاريع التشاركيةتقديم مداخلة ألهم البرامج :  2021ماي  26 -

 (.ة المعهد )معهد المناطق القاحلةإدار

تثمين "PAQ- Collabora"عقد جلسة انطالق أشغـال تهيئة الفضاء الخاص بمشروع:  2021جوان  02 -

 (.نتائج البحوث تثمينحليب اإلبل )ٍفضاء 

  

 

تنظيم جلسة عمل مع فريــق من الوكــالة الوطنية لحمـاية المحيط حول منــــاقشة دراسة :  2021جوان  25 -

 (.)فرع الوكالة بقـــابسالمؤثرات على المحيط لوحدة تكنولوجيـا حليب اإلبل 

تنظيم جلسة عمل عن بعد مع فريق من الوكالة الوطنية لحماية المحيط حول مناقشة دراسة :  2021جويلية  1 -

 ثرات على المحيط لوحدة تكنولوجيا حليب اإلبل.المؤ
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مشاريع ختم الدروس لطلبة الماجستير المهني في  ولجان مناقشةالمشاركة في تأطير :  2021جويلية  9 -

 .الجافةبيوتكنولوجيا المناطق 

  

 

 -PAQ"تنظيم جلسة عمل وزيارة ميدانية ألعضاء لجنة متابعة إنجاز مشروع :  2021سبتمبر  -

Collabora"(.ن نتائج البحوثيتثمين حليب اإلبل لمعاينة تقدم إنجازاألشغال )فضاء تثم 
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 المشاركة في تنظيم دورة تكوينية حول " التصرف في المستغالت الفالحية " ":  2021سبتمبر  24 - 20 -

المرافقين المختصين في إطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت للفريق األول من الدفعة األولى من 

 )فضاء تثمبن نتائج البحوث(." PRIMEA"الفالحية 

  

 

 المشاركة في تنظيم دورة تكوينية حول " التصرف في المستغالت الفالحية ":  2021أكتوبر  1 -سبتمبر  27 -

 المرافقين المختصينفي إطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحيةللفريق األول من الدفعة الثانية من 

"PRIMEA".)فضاء تثمين نتائج البحوث( 

  

 

الممول من الوكالة اإليطالية للتنمية JASMINجلسة عمل في إطار مشروع في المشاركة :  2021سبتمبر  28 -

 (.  المشروع ) مدنينار لمتابعة اصحاب المشاريع المنتفعين بهبة في إط
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لفريق ل المشاركة في تنظيم دورة تكوينية حول " التصرف في المستغالت الفالحية ":  2021أكتوبر  8 - 4 -

المرافقين المختصينفي إطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية الثاني من الدفعة الثانية من 

"PRIMEA( »فضـــاء تثمين نتــــــائج .)البحوث 

  

 

المنتصب بمحضنة مؤسسات معهد المناطق القاحلة بمدنين على  Narpisتتويج المشروع :  2021أكتوبر  15 -

 .2021جائزة اإلمتياز في المناظرة التوتسية للمنتوجات المحلية للدورة الثالثة لسنة 

  

 

حصة باإلذاعة الثقافية حول دور نتائج البحوث بمعهد المناطق القــاحلة في في المشاركة :  2021أكتوبر  20 -

 تطوير وتنمية القطاع الفالحي ومساندة أصحاب المشاريع الفالحية المجددة. 

ريق للف المشاركة في تنظيم دورة تكوينية حول " تقنيات مرافقة أصحاب المشاريع ":  2021نوفمبر  5 -1 -

المرافقين المختصينفي إطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية األول من الدفعة الثانية من 

"PRIMEA( »ائج البحوثفضاء تثمين نت.) 
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يق األول للفر المشاركة في تنظيم دورة تكوينية حول "تقنيات مرافقة أصحاب المشاريع ":  2021 نوفمبر 8-12 -

المرافقين المختصينفي إطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية من الدفعة الثانية من 

"PRIMEA( »ائج البحوثفضاء تثمين نت.) 

  

 

للفريق األول و الثاني  المشاركة في تنظيم دورة تكوينية حول " إعداد مخطط األعمال ":  2021ديسمبر  6-10 -

المرافقين المختصينفي إطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية من الدفعة الثانية من 

"PRIMEA( »ائج البحوثفضاء تثمين نت.) 
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 الزيارات :

نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية لرئيس جامعة  تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين:  2021فيفري  16 -

 قابس.

  

 

تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية لفريق من :  2021فيفري  16 -

 .Tunisia JOBSمشروع 

  

 

معهد المؤسسات الفالحية لطلبة التنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة :  2021فيفري  16 -

 الوطني للعلوم الفالحية بتونس.
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تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية لفريق من :  2021فيفري  18 -

 برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة لوالية قابس.

  

تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية لفريق من :  2021فيفري  25 -

 خبراء التعاون اإليطالي في إطار متابعة باعثيين منتصبين بفضاء تثمين نتائج البحوث.

  

لمديرة العامة لتنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية :  2021مارس  16 -

 وفريق من وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية.

  

تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية للسيدة الكاتبة :  2021مارس  23 -

 العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة. 
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وخبراء إيطـاليين لفضاء "Natilait"نــاتيلي :تنظيم زيارة ميدانية لفريـــق من شركة :  2021جوان  23 -

 تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفــالحية.

  

 

تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث و محضنة المؤسسات الفالحية لفريق من :  2021سبتمبر  27 -

لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع المنتصبة بفضاء تثمين نتائج البحوث و الممولة في إطار خبراء التعاون اإليطالي 

)فضاء تثمين   " JASMINبرنامج "شبـاب نشيط لمجتمع قـادر على اإلدماج و خلق فرص العمال بتونس" "

 (.نتائج البحوث
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ومحضنة المؤسسات الفالحية لفريق من تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث :  2021أكتوبر  7 -

المتكونات في مجال تقطير الزيوت األساسية للنباتات الطبية والعطرية وصناعة مواد التجميل النباتية)فضاء تثمين 

 (.ثنتائج البحو

  

 

 نمتنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية لفريق :  2021أكتوبر  18 -

 (.   الي )فضاء تثمين نتائج البحوثخبراء منظمة التعاون االيط

  

 تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية لفريق من:  2021أكتوبر  22 -

ناطق القاحلة المالمتكونين في ميدان تربية النوق الحلوب وتثمين حليب اإلبل في إطار برنامج الشراكة بين معهد 

 بمدنين وديوان تربية الماشية وتنمية المراعي بتوزر )فضاء تثمين نتائج البحوث(.
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تنظيم زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية لطلبة :  2021ديسمبر  15 -

 (. ائج البحوثالمدرسة العليا للفالحة بماطر )فضاء تثمين نت

  

 

 لجنة التسيير :

 : 2021تم عقد الجلسات التالية في اطار اعمال لجنة تسيير محضة المؤسسات الفالحية بالمعهد خالل سنة

جلسة عمل بمقر محضنة المؤسسات الفـالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين في إطار :  2021فيفري  25 -

الماجستير المهني لبعث المشاريع في مجال بيوتكنولوجيا اجتماع لجنة تسيير المحضنة قصد دراسة ملفات طلبة 

باعثين من جملة المترشحين قصد تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة  13المناطق الجافة وانتقاء عدد 

 .(ة )فضاء تثمين نتائج البحوثالمباشرة بالمحضن

عهد المناطق القاحلة بمدنين في إطار جلسة عمل بمقر محضنة المؤسسات الفالحية بم:  2021مارس  25 -

باعثين من جملة المترشحين  2اجتماع لجنة تسيير المحضنة قصد دراسة ملفات المترشحين الجدد. وانتقاء عدد 

 .()محضنة مؤسسات المناطق القاحلة قصد تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة

 شاورية بين المعهد ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية بمدنين.جلسة عمل ت:  2021ماي  23 -

جلسة عمل بمقر محضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين في إطار :  2021جوان  11 -

باعثين من جملة المترشحين  14اجتماع لجنة تسيير المحضنة قصد دراسة ملفات المترشحين الجدد. وانتقاء عدد 

 .()محضنة مؤسسات المناطق القاحلة مكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنةقصد ت

جلسة عمل بمقر محضنة المؤسسات الفـالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين في :  2021ديسمبر  30 -

ضاء م إلجراء محـادثات مع أعإطار اجتماع لجنة تسيير المحضنة قصد دراسة ملفات المترشحين الذين تم استدعائه

باعثين من جملة المترشحين قصد تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة  5اللجنة. وتم انتقاء عدد 

 .(محضنة )فضاء تثمين نتائج البحوثالمباشرة بال
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 وإعالمية:تنظيم أيام تكوينية . 3

" منظومة إنتاج زراعة الخوخ بالمناطق الجافةتحسين حول" تنظيم يوم إعالمي :  2021فيفري  14 -

 (الحقل التجريبي للنباتات الطبية والعطرية بالقرضاب -اإلدارة الجهوية للمعهد بتطاوين )

 

في إطار الخطة  GPSتنظيم يوم اعالمي حول تتبع تنقالت اإلبل على المراعي بتقنية :  2021فيفري  18 -

 .وطنية لتربية اإلبلال

 

ي ف لضيعات العسكريةتنظيم يوم إعالمي لفائدة األطباء البياطرة والمهندسين بإدارةا:  2021أكتوبر  14 -

حول  2021جانفي  28وإدارة الضيعات العسكرية الممضاة بتاريخ المعهد تفعيل اتفاقية التعاون الفني بين إطار 

 .القطيعصحية الضرورية عند تكوين خصائص وإشكاليات اغنام الدمان واالحتياطات ال
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 (.بقبليتنظيم يوم تكويني حول تلقيح ومداواة النخيل ميكانيكيا )اإلدارة الجهوية :  2021نوفمبر  3 -

 

 .(بتطاوين،تنظيم يوم تكويني حول تلقيح ومداواة النخيل ميكانيكيا )اإلدارة الجهوية :  2021نوفمبر  4 -

 

 

يوم إقليمي ميداني حول استغالل مخلفات النخيل واستعمال آلتي فرم األعالف وصنع  تنظيم:  2021نوفمبر  22 -

 .()اإلدارة الجهوي بقبليالمحببات في تغذية المجترات 
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يوم اعالمي حول التغيرات المناخية و إنعكاساتها على القطاع الفالحي في الجنوب التونسية :  2021نوفمبر  24 -

 (.اإلدارة الجهوية بقبلي)

 

الورشة اإلقليمية حول "تنمية المراعي وتثمين المخلفات الزراعية في التغذية تنظيم :  2021ديسمبر 14 -

والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين ومجمع معهد المناطق القاحلة الحيوانية" وذلك في نطاق التعاون بين 

 (.ني خداش)بالدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة المركزالتنمية الفالحية بالظاهر ببني خداش وبدعم من 
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يوم تطبيقي ميداني لتاطير أعوان مجمع الظاهر بدوز من طرف باحثين وفنيين من مخبر :  2021ديسمبر  29 -

 تربية الماشية والحياة البرية حول طريقة انتاج سيالج من مخلفات النخيل )قبلي(.

 

 

 اتفاقيات الشراكة : .4

 نذكر منها : في إطار تفتحه على محيطه االقتصادي واالجتماعي 2021المعهد العديد من االتفاقيات سنة  وقع

 .العسكرية بوزارة الدفاع الوطني وادارة الضيعاتاتفاقية تعاون بين المعهد :  2021جانفي  28 -

 

الطبية  ثمين النباتاتلباعثة مشروع "تاتفاقية إيواء لمدة سنة بفضاء تثمين نتائج البحوث :  2021ماي  21 -

 .والعطرية"
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 .هد وشركة الغراسة والبيئة بقبلياتفاقية تعاون بين المع:  2021ماي  -

لفالحية الجهوية للتنمية ااتفاقية إطارية حول تثمين نتائج البحث العلمي بين المعهد والمندوبية :  2021نوفمبر  -

 .بقبلي

تعاون لمراقبة جودة األغذية الحيوانية ضمن برنامج تركيز معمل االعالف بين معهد اتفاقية :  2021نوفمبر  -

 .ية مراعي الظاهر "المستقبل" بدوزالمناطق القاحلة ومجمع تنم

زعفران  -تنمية المراعي بدوز الجنوبية  بين معهد المناطق القاحلة بمدنين ومجمعاتفاقية تعاون :  2021نوفمبر  -

    .بليوالية ق -دوز

ية ة الفالحالتنمي المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين ومجمعاتفاقية تعاون بين المعهد و:  2021ديسمبر  -

 .بالظاهر من معتمدية بني خداش

 

 حماية نتائج البحوث . 5

 26  براءة اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول إيداع ملف:  2021ماي 

 "Fragments d’anticorps de dromadaire VHH pour le diagnostic et la diarrhées 

provoquées par Escherichia coli chez l’homme et les animaux» 

  تسجيل براءة اختراع وطنية باسم معهد المناطق القـاحلة بمدنين بالمعهد الوطني :  2021أكتوبر

 بعنوان:  TN2018/0032عدد للمواصفات والملكية الصناعية تحت 

"Développement d'un nouveau procédé de fabrication des fromages frais camelin et 

avec un nouvel extrait  moyennant la coagulation bovin à haute qualité nutritionnelle

protéolytique  (latex de ficus carica) ayant une activité végétale enzymatique d'origine 

 تسجيل براءة اختراع وطنية باسم معهد المناطق القاحلة بمدنين بالمعهد الوطني :  2021توبر أك

 بعنوان :TN2019/0076للمواصفات والملكية الصناعية تحت عدد 

" Procédé de fabrication d'un yaourt à base du lait de chamelle fortifié par la poudre 

toniaSiliqua)"ou le sirop de caroube (Céra 

 تسجيل براءة اختراع وطنية باسم معهد المناطق القاحلة بمدنين بالمعهد الوطني :  2021كتوبر ا

 بعنوان :TN2019/0024للمواصفات والملكية الصنـاعية تحت عدد 

.locale en fromage aromatisé par le miel" "Transformation du lait de chèvre 



 2022ل ـــج عمــوبرنام 2021اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

141 

 

 
 

 

 

 التوعية المبكرة للنشئ واإلحاطة بالمؤسسات التربوية: . 6

إحاطته ودعمه لعدد من المؤسسات التربوية بالجنوب التونسي من خالل تدعيم  2021واصل المعهد خالل سنة 

 المؤسسات التربوية بتجهيزات إحاطة لتدريب التالميذ والناشئة على النشاط الفالحي والبيئي.

 الفالحين:تأطير وتوعية . 7

 تأطير الفالحين: -

القيام بعديد اللقاءات الميدانية لدعم  2021في إطار أنشطته المتعلقة بتأطير الفالحين، واصل المعهد خالل سنة 

 األطراف الفاعلة في مجال التنمية. 

 

 تحاليل المياه والتربة والنباتات لصالح الفالحين والمصالح الفنية: -

ليل عينات الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين، وقد تم خالل قامت مخابر المعهد بإجراء تح

 .عينة1250تحليل أكثر من  2021سنة 

 البحث التطبيقي:. 8

تحرص إدارة تثمين نتائج البحوث على دعم ومساندة الباحثين والتقنيين في مختلف مخابر المعهد في تركيز ومتابعة 

المواضيع  2021وقد شملت محاور البحث لسنة  ومتابعة قطع نموذجيّة لدى فالحين بتركيز أنشطة البحث التطبيقي

 التالية :

 .تحسين منظومة انتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة -

 .إنتاج مستسمد من مخلفات نخيل الواحات -

 .رصد ومتابعة قطعان الماعز بالمناطق القاحلة التونسية -
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 تثمين المياه المالحة. -

 تثمين المخلفات الزراعية لتنمية الموارد العلفية. -

 .تجربة أصناف التين المحلية -

 

 المشاركة في المعرض :. 9

 24 - 28  صالون الفالحة والصناعات الغذائية بقابس )معرض قابس(.في المشـاركة :  2021نوفمبر 

  

 

 2022برنامج عمل سنة 

المبرمجة في إطار االتفاقيات المبرمة بين معهد المناطق القاحلة مواصلة األنشطة . نشر وتثمين نتائج البحوث: 1

واألطراف المتدخلة في القطاع الفالحي خالل السنوات الفارطة التي يتابع المعهد إنجازها إضافة إلى اقتراح بعض 

 المحاور األخرى التي من شأنها تبسيط ونشر النتائج التي تم التوصل إليها بالمعهد.

 

سيسعى فضاء التطوير التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة ن نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات: . فضاء تثمي2

بالتنسيق مع محضنة المؤسسات الفالحية إلى مزيد العمل على استقطاب  2022بمدنين من خالل برنامجه لسنة 

 وف.ريعهم في أحسن الظرومرافقة أصحاب أفكار المشاريع وخاصة المجددة لخريجي التعليم العالي على بعث مشا

 :البرنامج إلىويهدف هذا 

مواصلة تكوين وتأطير المشاريع المنتصبة بفضاء تثمين نتائج البحوث ومساعدتها على االنطالق باإلنتاج  -

 والتسويق.  

مواصلة دراسة جدوى المشاريع المقترحة وانتقاء المشاريع قصد إيوائها بالفضاء والمحضنة من طرف  -

 لجنة التسيير.

تركيز المشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة االنتقاء بالفضاء والمحضنة وتوفير التكوين  -

 الضروري للباعثين.
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إحداث ورشة بسترة وتعليب حليب اإلبل وورشة التحاليل الحسية للمواد والمنتوجات الفالحية والتي شرع   -

 في إنجازها.   

 المناطق القاحلة في ميدان العمل على تنمية قطاع تربية اإلبل.ربط الصلة بين الهياكل المهنية ومعهد  -

 

متابعة تنظيم األيام التكوينية واإلعالمية لفائدة األطراف الفاعلة في مجال التنمية . تنظيم أيام تكوينية وإعالمية: 3

 بالبالد التونسية.

 

 . تأطير وتوعية الفالحين:4

 متابعة أنشطة التأطير والتوعية للفالحين ومربي الماشية بالجهة. تأطير الفالحين: -

متابعة إجراء مختلف التحاليل )ماء، تربة، نباتات( بمخابر إجراء تحاليل المياه والتربة والنباتات:  -

 المعهد حسب حاجيات الفالحين والمصالح التقنية والباحثين.

 

واصلة عملية تأطير وتوعية تالمذة المدارس االبتدائية واإلعدادية م. تأطير وتوعية تالمذة المدارس االبتدائية: 5

في العديد من الواليات بالجنوب الشرقي وخاصة مدنين  2022والثانوية ودعم المنضمات التربوية خالل سنة 

 وتطاوين وقبلي وقابس.

 متابعة البحوث التطبيقية في المجاالت التالية::  . البحث التطبيقي6

 المالحة  تثمين المياه -

 تحسين منظومة انتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة -

 اإلحاطة وتجربة األصناف الواعدة للماعز المحلي بالجنوب  -

 متابعة تأثير التغيرات المناخية على أشجار الزيتون بالمناطق القاحلة  -

 تثمين المخلفات الزراعية لتنمية الموارد العلفية. -

 

على تسجيل كل نتائج البحوث العلمية الجديدة المتحصل عليها بالمخابر  المتابعة والعمل. براءات االختراع: 7

 قصد حمياتها.  المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ب

مشاركة في المعارض المحلية والجهوية والوطنية في ميدان تثمين نتائج  متابعة المعارض:. المشاركة في 8

 . االقتصاديةالبحوث وبعث المشاريع 
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 االعالم واإلعالمية والتوثيق واألرشيف
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 االعالم واإلعالمية والتوثيق واألرشيف

 . اإلعالمية1

 موقع واب المعهد. 1.1

وهو يندرج  2019و 2020ومقارنتها بسنوات  2021يطرح هذا التقرير إحصائيات تصفح موقع واب المعهد لسنة 

 ضمن مجموعة تقارير دورية )شهرية وسنوية( يتم إعدادها من طرف اإلدارة الفرعية لإلعالمية.

 

 تحليل المعطيات العامة .2.1.1

مقارنة بسنة  2021اإلرتفاع الملحوظ للعدد اإلجمالي لمتصفحي موقع واب المعهد لسنة  1يبين الرسم البياني عدد 

2020. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل معطيات المخابر .3.1.1

رغم اإلرتفاع  2021تواصل اإلنخفاض لعدد متصفحي صفحات مخابر البحث لسنة  2يبين الرسم البياني عدد 

 الملحوظ للعدد اإلجمالي لمتصفحي الموقع.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

انخفاض لعدد المتصفحين لمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية ومخبر علوم  تواصل 3يبين الرسم البياني عدد

 الصحراء ومقاومة التصحر ومخبر زراعة المناطق الجافة والواحات بينما سجل مخبر البيئة والمراعي بالمناطق 

    المخابر للثالث سنوات األخيرةعدد زوار :  2رسم عدد
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طفيفا في حين حافظ مخبر تربية الماشية والحياة البرية على نسق إرتفاع عدد الزوار الجافة الصحراوية تراجعا 

 .2021لسنة 

االنخفاض لعدد المتصفحين لمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية ومخبر علوم الصحراء ومقاومة  يمكن الحد من

 مزيد من العمل على تحسين وتطوير صفحات هذه المخابر. عبرالتصحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل معطيات بقية الصفحات .4.1.1

المرافق له إعادة ارتفاع عدد المتصفحين لموقع واب المعهد لبعض الصفحات  4يبين الجدول والرسم البياني عدد 

 .2020مقارنة بسنة  2021لسنة 

ع قو 2020كبيرا لعدد المتصفحين لصفحة المنشورات ويفسر ذلك أنه سنة تراجعا  4يظهر الرسم البياني عدد 

إحداث صفحات منفصلة لإلنتاج العلمي خاصة بكل مخبر إضافة إلى إحداث صفحة خاصة بمجلة المعهد التي كما 

كما تسجل . 2019بينما تسجل غياب تام لسنة  2021و 2020نالحظ تسجيلها لعدد كبير من المصفحين في سنتي 

بحوث صفحة تثمين نتائج ال سجلت إدارة اإلعالم واإلعالمية والتوثيق واألرشيف إرتفاعا ملحوظا في حينفحة ص

 .وكذلك الصفحة الخاصة بالتكوين تراجعا طفيفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقارنة عدد زوار المخابر للثالث سنوات االخيرة:  3رسم عدد 
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 تحميل الوثائق تحليل معطيات .1.1.1

وقد شهدت مجلة المناطق  2020سنة  23309في حين كان  2021تحميال سنة  23100عدد تحميل الوثائق بلغ 

القاحلة والتقرير السنوي والنشريات العلمية واالرشادية زيادة في عدد التحميل في حين شهدت المستجدات انخفاضا 

 ملحوظا.

 2021و 2020تطور العدد الجملي لتحميل الوثائق خالل سنتي :  1جدول عدد 

 

 التصفح حسب البلدان تحليل معطيات .6.1.1

ترتيب المتصفحون لموقع واب المعهد حسب بلد اإلنتماء ولم يدرج إال الدول التي  6يبين الرسم البياني عدد 

 فاقت المائة متصفح.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 جمالي للتحميلالعدد اإل  2021جمالي للتحميل العدد اإل  عنوان الوثيقة 

 مجلة المعهد بمختلف إصداراتها 6436 7224

 التقرير السنوي 3450 4804

   النشريات اإلرشادية والعلمية 1491 3654

 النشريات العلمية: المستجدات 1038 1783

 المستجدات 12387 5635

 المجموع 23309 23100

Tunisie Algérie Maroc

France Arabie Saoudite Libye

Égypte Irak Émirats Arabes Unis

Yémen Syrie Soudan

Italie

  توزيع المتصفحون حسب البلدان:  6رسم عدد 
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 . انشطة مختلفة في االعالمية2.1

المختصة في إعالم  (Bulletin d’information) اإلعالميةعددا من النشرية  32إصدار  2021تم سنة  -

ز وكذلك بالجوائ والدولية الوطنيةوالطلبة بأهم المستجدات الخاصة بطلب عروض مشاريع البحث  الباحثين

 : والبالغات. وقد تم ادراج

 من المستجدات 133عدد * 

 البحث وتمويل مشاريعطلب عروض  121عدد  *

 عرض للجوائز والمسابقات 66عدد * 

 بالغ 94عدد * 

 

 2021احصائيات نشرية المعهد للمعلومات لسنة 

 

 في االعالمية التأطير .3.1

 طالبا في تربصات قصيرة. 6وع تخرج يرامشفي  طلبة 4 تأطير

 وحدة النشر:. 2

  ( للمعهد وللمخابر 2023-2020)تصميم وطباعة غالف وتقارير وأقراص ليزرية: تقارير برامج العقود

 (.2021جوان واألقراص )الخمس في عدة نسخ من التقارير 

 ومتابعة تقييمها استقبال المقاالت الوافدة لمجلة الناطق القاحلة. 

  ( وهو عدد عادي من المجلة.1/2021)من مجلة المناطق القاحلة  48الشروع في انجاز العدد 

 :مستجدات، تقرير سنوي تصميم وانجاز وطبع غالفات ووثائق وملفات وأقراص ليزرية خاصة بالمعهد ،

 ( ....Projet VRRمجلة المناطق القاحلة، تقارير أقراص االنتاج العلمي للمعهد، برامج بحث: )

 

(32%) 133 

(29%) 121 

(16%) 66 

المستجدات 94 (23%)

مشاري وتمويلعروضط ب
بح 

ومسابقاتجوائزعروض

بالغات
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  2022 للملتقى الدولي االقتصاد والمجتمعات الريفيةمعلقة اإلعالن تصميم وانجازLESOR  
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 ملصقات، شهائد... للملتقى العلمي  برنامج الملتقى، معلقات، الفتات، شارات، دفاتر،:  تصميم وانجاز وطبع

Artisanal Foods and Bioactive Molecules 20-21 Décenbre 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلقات، دفاتر،برنامج الدورة، شهائد للدورة التكوينية :  تصميم وانجاز وطبعTechniques 

d’Histologie et Anatomie végétale   وأجلت. 2021ديسمبر  8و 7التي كانت ستعقد يومي  
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 التوثيق واالرشيف .3

مواصلة مشروع الرقمنة بالمكتبة المركزية لمعهد المناطق القاحلة والذي كانت انطالقته في السنة  معتماشيا 

الفارطة وحرصا منا من مواكبة كل التطورات التكنولوجية وخاصة التي تمس من قريب جانب علوم المعلومات 

 لمتوفرةا المراجع فيرقمنة  الشروع والتوثيق ولنتمكن من الوصول إلى المكتبة الذكية بالمعهد كان لزاما علينا

 بالرصيد الوثائقي حيث توصلنا إلى النتائج المرافقة بالجدول التالي.

 

 : توزيع عدد المراجع المتوفرة بالمكتبة الورقية والرقمنة 2جدول عدد 

  التصنيف     ورقي مرقمن اجملموع

       % العدد % العدد  

94 64 75 30 25 
  

 رسائل دكتورا      

        

7065 1000 14 6065 86 
  

 الكتب

 اعمال اكادميية     50 960 50 960 1919

7008 4129 59 2879 41 
  

 ملقاالتا

 اجملاميع / املتوسطات     50.5 9934 49.50 6153 16086

 

سنة  انت فيك المركزية حيثالمكتبة  الوثائقي في الرقمنة بالرصيدنسبة  تطورالجدول البياني خالل نستنتج من 

 2021 سنة %49.50إلى لتصل  35.5%  2020

 .اعلمي مقاال 84و  امرجع علمي 13 ـــالرصيد الوثائقي ب  تدعيمتحيين منظومة التصرف في المكتبة و  - 

مقاال بمجالت  علمية عالمية مفهرسة  70مقاال علميا  نشرت منه  84ه السنة ذتجميع االنتاج العلمي الدي بلغ  ه -

 ودات  عامل تاثير .

كتب  واطروحات   9078مقاالت علمية و  7008مرجع علمي مقسم  بين   16086بلغ  رصيد المكتبة المركزية   -

 دكتوراه وماجستير بحث ومدكرات ختم دروس مهندسين وتقنيين.
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 . زيارات الوفود4

  .من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي زيارة وفد : 2021جانفي  11 -

زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية لفريق من قيادات :  2021جانفي  29 -

 الضيعات العسكرية.

  

 

زيارة السيدة اسماء السحيري الكاتبة العامة برئاسة الحكومة المكلفة بشؤون البحر وعقد :  2021مارس  23 -

 جلسة عمل الفنيين والمهنيين بالمقر االجتماعي للمعهد حول وضعية قطاع الصيد البحري بوالية مدنين. 
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