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 ملخص

العديد من األنشطة في مجال البحث والتكوين وتثمين نتائج  2414أنجز معهد المناطق القاحلة خالل سنة 
على المستوى الوطني  سسات تنموية ومراكز بحوث وجامعاتوذلك في إطار التعاون مع مؤ  البحوث واإلعالم والتوثيق

 .واإلقليمي والعالمي
هذه األنشطة بتمويل من سلطة اإلشراف في إطار العنوانين األول والثاني لميزانية المعهد وعقود البرامج كما تنجز 

 .يتم دعم هذه األنشطة عن طريق العديد من مشاريع التعاون الممولة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد األطراف
 يف جمال البحــوث 

 :لميةينجز نشاط البحث في إطار خمسة مخابر ع

 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر -

 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات -

 النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهريةمخبر  -

 مخبر تربية الماشية والحياة البرية -

 .مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية -

 :  6102 سنة في نشاط البحث خالل التي تمت ومن أهم اإلنجازات 
 .ذات عامل تأثيرمفهرسة و محكمة و عالمية  علمية بمجالتمقاال علميا  25رنش -
مشاريع بحث تنموي في إطار التعاون  0اتفاقية تعاون مع أطراف دولية ووطنية والشروع في إنجاز  22إبرام  -

 .األطراف مشاريع في إطار التعاون متعدد 8الثنائي و

: على البحث العلمي بعنوان  2414العلمي في المناطق الجافة دورة  الحصول على جائزة أكساد للبحث -
 .في المناطق القاحلة بالجنوب التونسي'' أغنام وماعز''تحسين الكفاءة االنتاجية للمجترات الصغيرة 

 :اختراع يتبراءالحصول على  -
- Procédé de fabrication de yaourt à base du lait de chèvre aromatisé par la fraise. 

- Procédé de fabrication de fromage du lait de chèvre aromatisé par le romarin. 

 يف جمال التكوين

   دكتوراه ئلرسا 9تقديم ومناقشة. 

  مذكرات مهندس وطني 5و ماجستير بحث 31تقديم ومناقشة. 
  اد مذكرات ختم الدروسطالبا إلعد 175منهم  تربصــات قصيرة المدىفي طالبا  247قبول وتأطير. 
 معات كذلك التأهيل بالجافي مراحل الماجستير والدكتوراه و مسجلين  اطالب  147في تأطير  المعهد يباحث مساهمة

 .التونسية واألجنبية
  من الماجستير الوطني  ( 15وعددهم ) لثةطلبة الدفعة الثااختيارM2 (سنة ثانية" ) مقاومة التصحر وإدارة الموارد

 .6102 سبتمبرانطلقت الدروس خالل شهر قد و " بالمناطق الجافة الطبيعية
  احتضن المعهد الحلقة حيث " إدارة األراضي الجافة"طلبة للدفعة الجديدة من الماجستير الدولي  4اختيار

 .2414نوفمبر  12 –اكتوبر  71التكوينية المكثفة خالل الفترة 
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  دورات تدريبية 14تنظيم. 
  ين من جمهورية السودانمتدرب 14مجال التنمية الريفية المتكاملة لصالح فريق من  تدريبة فيورشة تنظيم. 

 
 يف جمال تثمني نتائج البحوث

  عينة من الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين 3119 أكثر من تحليل. 

 المدارس االبتدائية تنظيم العديد من األيام اإلعالمية لفائدة الفالحين والفنيين وتالميذ. 

  الراغبين في بعث مشاريع فالحية وبعض أصحاب المشاريعخريجي التعليم العالي  لفائدةتنظيم دورات تكوينية. 

  زيارة ميدانية لفضاء تثمين البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية بالمعهد 22تنظيم. 

  معارض دولية ووطنية وجهوية 1المشاركة في. 

 
 لتوثيـق يف جمال اإلعالم وا

  (لوحدة النشر)سكانار وحاسبوب متطور  2و ةب محمولواسيح 7و  ةب مكتبيياسو ح 14اقتناء. 
  بالمقر االجتماعي للمعهد واإلدارت الجهويةبث لإلعالم   أجهزة 4 اقتناء وتشغيل 
 احداث موزع مربوط باألقمار الصناعية لتخزين المعطيات المناخية. 

  وباإلدارتين   بر تربية الماشية والحياة البرية لمتابعة سلوك طائر الحبارىبمخ( كميرا)تركيب شبكة مراقبة
 .الجهويتين بقابس وبنقردان

 ربط مكاتب جديدة بالمقر االجتماعي وباإلدارة الجهوية للمعهد بقبلي بشبكة االنترنات. 
  مقاال 25وتم دروس أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير ومذكرات خ 52كتابا و   55إثراء الرصيد الوثائقي بـ 

 .اعلمي
  كتب علمية والمساهمة في نشر كتابين  4نشر. 
   من مجلة المناطق القاحلة  44 و 79نشر العددين. 
 المندمجة للمياه والتربة بالمناطق الجافة في ظل التغيرات المناخية اإلدارةمؤتمر الدولي حول الم ينظت. 
  بالتعاون مع المركز العربي "المياه في المنطقة العربية مكافحة التصحر وحصاد"الملتقى الدولي حول تنظيم

 .(أكساد)واألراضي القاحلة لدراسات المناطق الجافة 
 التنمية االجتماعية واالقتصادية وديناميكية المجتمعات الريفية"  تنظيم الملتقى الدولي"  
 تنظيم الملتقى الدولي الخامس حول النباتات الطبية والعطرية. 
 نولوجيا النباتات بالمناطق القاحلة والواحاتقى الدولي حول بيوتكتنظيم الملت. 
  دروس دولية بالتعاون مع جامعات اوروبية من فرنسا واليونان 2تنظيم.  
  واجتمعات وجلسات عمل ةورش 22دورات تكوينية و  2تنظيم. 

على أهم أنشطة البحث بمختلف  من خبراء وباحثين وطلبة ومسؤولين لإلطالع زائر 011كثر من أاستقبل المعهد  كما
 .محضنة المؤسساتعلى المخابر و 
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ـث ــينجز نشاط البح

باملعهد ضمن مخسة 

 : ـةلميـــــر عخماب

 

 خمرب علوم الصحراء ومقاومة التصحر 

 خمرب زراعة املناطق اجلافة والواحات 

  النظم البيئية الرعوية وتثمني األعشاب الربية خمرب

 والكائنات اجملهرية

 خمرب تربية املاشية واحلياة الربية 

 خمرب االقتصاد واجملتمعات الريفية 
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  رب لوم  لصحرال  مقاومق  لصصحراخم
 

 دافــاأله -1

  ،رصد ومتابعة التصحر وتأثيرات التغيرات المناخية -
 ،دراسة ديناميكية التعرية الهوائية وطرق مقاومة زحف الرمال -
 ،الخاصيات الفزيائية والكيمائية للتربة بالواحات وبالمناطق الزراعية تحسين -
 .إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية وتهيئة مساقط األودية -

 

 شاريع البحثم -2

 :تتوزع أنشطة البحث بالمخبر على سبعة مشاريع
 رصد وتقييم التصحر -
 تهاالتعرية الهوائية وطرق مقاوم -
 المناخية التأقلم مع التغيرات -
 إدارة وتهيئة األحواض المائية -
 إدارة وتثمين موارد المياه والتربة بالواحات -
 غير التقليديةتثمين الموارد المائية  -
 .تحسين خاصيات التربة -

 

 6112  نشــــاط -3

 وتقييم التصحررصد  -3.3

 حالة الواحات باجلنوب التونسي-1.1.7

ي وفقا لمنهجيات تتكيف مع مختلف المقاييس المكانية والزمنية أجريت دراسة لحالة الواحات بالجنوب التونس
قابس )حيث تم التمييز بين الواحات الساحلية . قابس وقبلي وتوزر وقفصة: في الواليات األربعة المعنية بانتشار الواحات

وزر ونفطة والوديان واحات ت)نفزاوة والجريد وجنوب شط الجريد بوالواحات القارية المنتشرة شمال ( والزارات وغنوش
اهمها واحات تمغزة وميداس والشبيكة وفم الخنقة  منو )والواحات الجبلية بمنطقة تمغزة ( والحامة ودوز وقبلي وفطناسة

منهجية فعالة لوصف وتحديد التغيرات في حالة هذه  ضعو تم و (. وسندس والدغيمة وعين الكرمة واالوشيكة واالعشاش
 . يةاإلنساناألنشطة يرات المناخية و المناطق السقوية بمفعول التغ

 كما. الواحات بكل هذه المناطق ةوضعت لهذا الغرض رسم خرائط لحال التي" المعلومات الجغرافية"بفضل نظم تم 
مؤشر و مؤشر اللون :  تحسب على أساس صور األقمار الصناعية جرت محاولة لوصفها إشعاعيا باستخدام مؤشرات

. عاما   75 تجاوزتتم الكشف عن التغييرات في هذه المناطق خالل فترة  كما   .اتي األخضراللمعان ومؤشر الغطاء النب
 :التالية مالحظاتالالنتائج التي تم التوصل إليها  وأظهرت
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 يلقيام بأة ليضرور  لبيئة التربة واألراضيحية، التي توجز الخصائص المادية خرائط الوحدات التركيبية السط تعتبر -
 .تحديد تعرض الواحات الى المخاطر البيئيةدراسة تهدف إلى 

كما بينت هذه الدراسة إن التحليالت اإلحصائية لمؤشر الغطاء النباتي الذي تم احتسابه على مجموعة من  -
هو األنسب لهذا النوع من الدراسة  MODISمناطق التجارب ان مؤشر اللمعان الذي تم احتسابه على الصور 

 .يات مختلفة للواحاتوهو كاف للتمييز بين ديناميك
 
 
 
 
 

 

 تغري استخدامات األراضي مبنطقة اجلفارة -2.1.3

  (+ETM) 2442و 2444 سنتيل 5ندساتال صورتا: صطناعيةاستندت هذه الدراسة على بيانات األقمار اال
والستخراج  Maximum Likelihood ، وذلك لتصنيف األراضي بطريقة2414 سنةل  8 (OLI)وصورة الندسات

بين  SPEAR Change  Detectionوللكشف عن التغيرات الحاصلة باستعمال Tasseled Capو (ACP) ؤشرات الطيفيةالم
وقد أبرز هذا العمل قدرة معطيات  ENVIو TerrSet في معالجة الصور برمجيات تواستخدم. سنوات الدراسةمختلف 

ائط متنوعة للتطور الزماني والمكاني للغطاء النباتي االستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية على رسم خر 
ومكنت النتائج من وضع ثالث  2414-2000في منطقة الجفارة خالل الفترة  ات الحاصلةواستخدام األراضي والتغير 

خرائط الستخدامات األراضي وخريطتين للتغييرات التي من شأنها أن تكون أدوات تساعد على اتخاذ القرار، كما أنها 
 .فيدة إلدارة الموارد الطبيعية، وخاصة تدهور األراضي وانجراف التربة في منطقة الدراسةم

 
 2414و 2444تغير استخدامات األراضي بمنطقة الجفارة بين سنتي 

Exemple d’une série temporelle de NDVI produite par MODIS (18/02/2000-08/05/2016, intervalle de temps : 16 

jours) 

(والية توزر)واحة شمسه   

 MODIS (31/2/2222- 1/5/2232)أجنزت عن طريق ( NDVI)سة زمنية ملؤشر الغطاء النباتي سل
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 وطرق مقاومتهاالتعرية اهلوائية  -2.3

 راف اهلوائي باملناطق اجلافة التونسيةجناال ومتابعة ظاهرةقيس  -1.6.1

قيس ومتابعة ظاهرة االنجراف الهوائي بالحقل التجريبي ل ميدانية مكثفة دراسات االنجراف الهوائي فريق أجرى
 :  بدار الضاوي

مراحل النمو منذ الحراثة فالزراعة فالنمو فموسم الحصاد نظرا مختلف  بالشعير لدراسة هذه الظاهرة خاللحقل مزروع -
 .ي خاصة الديناميكية منهالتغير العوامل التي تتحكم في االنجراف الهوائ

 .بمحصالت الرمال لتحصيل كميات الرمل المتنقل بعد كل عاصفة رمليةو  ز الحقل بوسائل قيس عوامل الرياحتجهي -
  .عن ظاهرة االنجراف الهوائي ناتجةالمواد الكيمائية بالتربة الدراسة نقص  -

 و الشعير وعالقته بالديناميكية الهوائيةمتابعة نم                                               
 (Aérosols minéraux) صغرية احلجمحبات الرمل  ومتابعة ظاهرةقيس  -6.6.2

في الفضاء الخارجي ( Aérosols minéraux)صغيرة الحجم كيز محطة لرصد تنقل حبات الرمل وقع تر 
(Atmosphère )جهازتحتوي هذه المحطة حاليا على . بمعهد المناطق القاحلة Collecteur Automatique de 

Retombées Atmosphériques à Grande Autonomie CARAGA)  . صغيرة حبات الرمل يقوم هذا الجهاز بتحصيل
تتنقل على مسافات طويلة بعيدة عن  هامن أجل معرفة خصائصها الفيزيائية والكيميائية وكذلك مسالك تنقلها ألنالحجم 

 TEOM : Analyseur de poussières en tempsوقع تدعيم محطة الرصد هذه بجهاز . المناطق التي انطلقت منها

réel des particules TEOM 1405  version PM-10 (Tapered Element Oscillating Microbalance – signifie 

Microbalance à Elément Conique Oscillant) الفضاء في  حجمصغيرة الحبات الرمل ، الذي يقوم بتحليل كثافة
 سمك البصريات لقيس photomètreجهاز أثيرها على التغيرات المناخية، ومحطة أرصاد جوية و ودراسة ت الخارجي

(l’épaisseur optique) . 
معهد بمدنين المقر االجتماعي للتركيزها ب تمالتي  Aérosolsوفي إطار إبراز أهمية المعطيات المسجلة بمحطة رصد 

ث موقع واب للولوج والمتابعة الحينية للمعطيات احدتم إبالمعهد والزائرين له، للمختصين طيات تقريب المعوبهدف 
 .محطةال ههذالمسجلة ب
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 التأقلم مع التغريات املناخية -1.1

 ستو  الوطياملإلنذار املبكر ومتابعة ظاهرة اجلفاف على امنظومة  -1.1.1

لمعطيات والمؤشرات المستمدة من صور األقمار الصناعية بدراسة تطوير منهجية مميزة تعتمد على العديد من ا تم
ظهرت أ(. أمطار، حرارة)مدى تفاعل الغطاء النباتي مع تغير المعطيات المناخية  وتشخيص طبيعة العالقة والروابط بين

ين مؤشر االخضرار الزمني لهذه المعطيات وجود عالقة ارتباط كبيرة بالمكاني و  اإلطارائية على مستوى التحاليل اإلحص
 .وذلك وفقا لنوعية الغطاء النباتي( أمطار، حرارة)والمعطيات المناخية   «NDVI»النباتي 

 
 صد ظاهرة اجلفاف بغابات الزياتني بوالية مدنني ر -6.2.2

دراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على نسق النمو الطبيعي لغراسات الزيتون خاصة على النطاق الموسمي  تمت 
التحاليل  وقد بينت ."المناخ-النبات-التربة"وذلك من خالل متابعة ميدانية وتشخيص مخبري لعدة عوامل منظومة 

الزمني لهذه المعطيات مدى تكيف اشجار الزيتون مع ظروف االجهاد المائي حيث تميز  اإلطاراإلحصائية على مستوى 
ناقلة  نمو االغصان، اإلنتاج،)العوامل التي تمت دراستها معدالت ولوجي خالل فترات الجفاف بتراجع التفاعل الفيزي

 ...(.المسام، المخزون المائي للتربة
 

 شبكة احملطات املناخية االوتوماتيكية للمعهد -2.2.2

بشكل دوري ومنتظم عن تم تطوير منظومة استقبال وتخزين بيانات شبكة المحطات المناخية االوتوماتيكية للمعهد 
كما شرع . على جميع المحطات GPRS زة الحاسب االلي المتصلة بنظام شبكة االتصال الالسلكيجهأطريق تثبيت 

إنجاز موقع الكتروني لنشر معطيات هذه المحطات المناخية وإعداد النشرية السنوية المناخية الخاصة بسنة  يـــــف
2414. 

 نشر معطيات المحطات المناخية للمعهد
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 ملائيةاألحواض اوتهيئة إدارة -3.1

 تهيئة األحواض املائية منذجة -1.3.1

 SWATي جير بمنطقة مطماطة حيث تم تعديل نموذج دتم تطوير نموذج مخصص لتهيئة األحواض المائية لوا
....( جسور، فساقي، وحدات تغذية المائدة الجوفية، )وذلك بإضافة مختلف تقنيات حصاد المياه المعتمدة بالمنطقة 

يوهات المدروسة أنه يمكن تعبئة جزء هام من مياه الجريان السطحي لفائدة المزارعين مع المحافظة وبينت مختلف السينار 
 . على تدفق السيول نحو المنطقة المروية بالسافلة عبر سد نشر المياه بمطماطة الجديدة

 

 تغذية املائدة اجلوفية -6.3.1

وكذلك بئري مراقبة على ( يوب شحن إضافيةتصميم جديد يعتمد على إحداث ج)تم إنجاز ثالثة آبار تغذية 
 .مستوى مائدة الترياس وانطلقت المتابعة بتركيز أجهزة لقيس منسوب المياه ومحطة هيدرومترية لتسجيل األمطار والسيول

 

  

 (البحيرة)المحطة الهيدرومترية بوادي الحلوف  ريجعلى وادي ( تصميم جديد)تغذية  بئر
 

 ياه اجلوفيةخماطر تلوث امل -1.3.1

يعتبر تلوث المياه الجوفية بمنطقة الجفارة من المخاطر المستحدثة وذلك بسبب تركيز المناطق الصناعية 
وبينت التحاليل المخبرية والخرائط التي أنجزت  .ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمصبات العشوائية للنفايات

الركاميات الرباعية والجزء الجنوبي الشرقي من طبقة المياه الجوفية  للغرض أن الجزء الجنوبي من طبقة المياه الجوفية
 . الزاس كوتين واألودية هي األكثر عرضة للتلوث

 

 موارد املياه والرتبة بالواحاتوتثمني إدارة -3.1

 ودراسة تأثريه على الرتبة والنبات الري املوضعي بواسطة املوزع التحت أرضي وبالتنقيط -1.1.3

المياه بالجنوب التونسي من أهم األسباب ذات التأثير المباشر على إنتاجية النباتات وهو ما استوجب يعتبر نقص 
 التوجه إلى استعمال تقنيات ري جديدة أكثر اقتصادا وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتحسين اإلنتاجية بدراسة

تقنية الري بالتنقيط والثانية تحت أرضية وهي تقنية الموزع  األولى سطحية وتتمثل في:  تقنيتين مختلفتين للري الموضعي
وتقنيات  لزراعة الفلفل باستعمال تقنيات الري بالتنقيط تينمحمي ينتمتابعة بي ،في هذا اإلطار ،وتمت .التحت أرضي

 .الموزع التحت أرضي
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المحافظة على الرطوبة في التربة مقارنة اإلنتاجية لنبتة الفلفل و أظهرت التجربة نجاعة الري بالموزع المردوم من حيث 
    .بالري الموضعي

       
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 حتسني خاصيات الرتبة -2.2

 لفوسفوجبس يف استصالح األراضي املتدهورةتأثريات استعمال مادة ا -1.2.1
 بشط الفريك بقابس 2م 425انطلقت التجارب الحقلية بتهيئة عدة وحدات تجريبية على مساحة جملية بلغت 

حيث بينت المعطيات، عند جمع ( Corchorus olitorius) واستعملت هذه الوحدات في مرحلة أولى إلنتاج الملوخية
 :يةالمالحظات التال المحاصيل

 .مردودية االنتاج ساهمت إضافة مادة الفوسفوجبس للتربة في الرفع من نسبة اإلنبات وفي تحسين -
 ومقارنتها بمادة الفوسفوجبس تركيز المعادن الثقيلة بأوراق وسيقان النبتات لمحاصيل الوحدات المركزة تحليل مدى -

                .Cd, Cu, Al, Ni, Zn: بالشاهد وتشمل العناصر

 المستعملة ري بمختلف كميات المياهلاتربة لتقنيتي الالرطوبة في مستوى 

 للفلفل في البيوت المحمية والموضعي تثبيت الموزع المردوم
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 اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للرتبة يف واحات اجلنوب على الردم عملية تأثري -6.2.1

 التونسي              

رغم اإلضافات العضوية لتحسين خصوبة التربة في الواحة القديمة أو في التوسعات الجديدة، لوحظ انخفاض 
الكثبان الرملية )الرمل : إضافة المواد التاليةهذا التعديل تمت ولتقديم إجابات علمية ل. تدريجي في القدرة على اإلنتاج

 . البنتونيت والسماد وطين( الرمل خارج المنطقة)ورمل الكوارتز ( بالمنطقة
 4لمدة سنتين بمعدل وعضوية  معدنيةباستعمال مواد دم في واحات الجنوب التونسي في إطار متابعة عمليات الر  

ردم ومدة لالعوامل المناخية على عمليات ا أثيرذ عينات في كل فصل لمعرفة مدى تسنة وذلك بأخال يمتابعات ف
اثبتت هذه العملية مدى نجاعتها في تحسين الخصائص الكيميائية والفيزيائية  ،ديمومتها في تحسين خصائص التربة

 .للتربة
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مليات الردم على إنتاج الشعير العلفي الحظنا فرقا  كبيرا على صعيد الغطاء وعلى مستوى االنتاجية بمتابعة مدى نجاعة ع
 .النباتي مقارنة  بالتربة الشاهدة كما تبين الصور المصاحبة

 

 

 

 

 
 

    

 

 2017 برنامـج سنة -3

 وتقييم التصحررصد  -1.3

 .لدراسة خصائص التربة والنباتات GEONETCASTاستغالل وتقييم منتوجات  -
المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد إلجراء تقييم شامل لتدهور األراضي بفعل اإلنسان في المناطق تحليل  -

 .الجافة
 .االراضي عن طريق الصور الفضائية تدهور لتتبع استخدام التراكمات الرملية كمؤشرات ناجعة -
 ةالنباتي الخاصة بالكتلة الحيويةاألراضي من خالل تحليل مجموعة البيانات  إعداد نهج عام لرسم خريطة تدهور -

 .GEONETCASTالمستخلصة من 
تقييم مدى تدهور األراضي عن طريق دمج العوامل الفيزيائية الحيوية والبشرية وذلك لبناء قاعدة بيانات على مستوى  -

 .مراصد التصحر فيما يخص أسباب وآثار هذه الظاهرة بالواحات
 مقاومتهاوطرق التعرية اهلوائية  -6.3

حليل المعطيات الميدانية المتحصل عليها خالل الحمالت الميدانية المكثفة بدار الضاوي حـول قيس ومتابعة ت -
 .ظاهرة االنجراف الهوائي

القيام بتحاليل فزيائية وكيمائية على كميات التربة المحصلة لدراسة نقص المواد الكيمائية بالتربة المنجرة عن ظاهرة  -
  .االنجراف الهوائي

الفيزيائية والكيميائية  هاخصائصومعرفة  حبات الرمل صغيرة الحجمالمعطيات المسجلة بمحطة رصد تنقل  تحليل -
 .تأثيرها على التغيرات المناخية ودراسة

تحضير حملة ميدانية مماثلة بالحقل التجريبي بدار الضاوي لمتابعة ظاهرة االنجراف الهوائي واقتراح نمذجة  -
 .بالمناطق المخصصة للغرسات( فقيا وعمودياأ)لكميات التربة المتنقلة 

 التأقلم مع التغريات املناخية -1.3

التربة : انجاز مشروع نموذجي لصيانة غابة الزيتون المطرية وتثمين منتوجاتها بالجنوب الشرقي يشمل المحاور التالية -
 .وشجرة الزيتون ومنتوج الزيتون

 .نشر معطيات هذه المحطات المناخيةل( site web)كترونية لمواصلة تهيئة الصفحة اإل -

 ارتفاع في نسبة المواد العضوية في التربة فاعلية عملية الردم على إنتاج الشعير
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 .2415محطات المعهد وإعداد النشرية المناخية السنوية لسنة  متابعة العوامل المناخية بكل -
 .مواصلة تركيز محطات أوتوماتيكية جديدة لرصد العوامل المناخية بالمناطق الجافة والصحراوية -

 األحواض املائيةوتهيئة إدارة  -3.3

 .ائي والترسبات داخل مساقط المياهنمذجة االنجراف الم -
 .متابعة نجاعة آبار التغذية الجديدة -
 .إنجاز دراسة حول تحييد تدهور األراضي -

 إدارة وتثمني موارد املياه والرتبة بالواحات-3.3

تركيز ري أوتوماتيكية ب طريقة واستعماللالقتصاد في مياه الري  ولي في المحطة التجريبية بشانشتثبيت نظام الري اآل -
 . معدات قيس الضغط والرطوبة في التربة

بطرق غير مكلفة ( ل/غ5)القتصاد في مياه الري التقليدية والتفكير في حلول بديلة على غرار معالجة المياه المالحة ا -
لمعالجة ومتابعة الخصائص الفيزيوكيميائة للمياه ا" دلتا وتر"تثبيت جهاز )المعالجة الكهرومغناطيسية للمياه المالحة ب

 .(والتربة المروية بهذه المياه وتأثير استعمال هذه التقنية على المردودية الفالحية واإلنتاج
 غري التقليديةتثمني املوارد املائية  -2.3

بطرق غير مكلفة وذلك بالمعالجة المغنطيسية ومتابعة الخصائص الفيزيوكيميائة ( ل/غ5)معالجة المياه المالحة  -
 . التربة المروية بهذه المياه وتأثير استعمال هذه التقنية على المردودية الفالحية واإلنتاجللمياه المعالجة و 

في المحطات  هازالة الترسبات داخل األنابيب واالستفادة منإمدى فاعلية هذه التقنية في منع و دراسة ومتابعة  -
  .التجريبية

انية تثمين خصائصها ومجاالت استعمالها مع إمكجلب عينات طينية من أماكن مختلفة بالجنوب التونسي وتحديد  -
ر موارد مائية غير تقليدية لتوفيلها في ري الزراعات العلفية لمعالجة المياه المستعملة واستغالهذه المواد المفيدة 

 .لحد من التلوثاو 
 حتسني خاصيات الرتبة -4.3

 .ي في سياق تخزين الفوسفوجبسدراسة خصائص امتصاص المعادن الثقيلة بواسطة خليط من الطين الطبيع -
 .للتربة المعد من مخلفات النخيل، بعد الحرق، على الخصائص المكروبيولوجية (biochar) دراسة تأثير البيوشار -

سفاط الطبيعي في الزراعة في المناطق القاحلة ودراسة كيفية تحلل هذا السماد لإلحاطة بمدى الفاستعمال  -
 .نجاعته وتأثيره على البيئة
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 زرلل  لملنوطق لجلوف  ملصملحوت  ربخم
 

  األهــداف -3

 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، -
 لواحات والزراعات المحمية من اآلفات الزراعية،حماية ا -
 .إيجاد الظروف المالئمة لتنمية زراعية مستدامة -

 

 حمـــاور ومشاريع البحث -6

 وتحسين األصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والواحات، التقييمو  االستكشاف -
 حات،البيوتكنولوحيا المطبقة في زراعية المناطق الجافة والوا -
 تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج بالواحات، -
 تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج في السباسب،  -
 تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج في الزراعات المحمية،  -
 .مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات والبيوت المكيفة -

 
  2016اط ــنش -3

 الزراعية باملناطقوحتسني األصول الوراثية للنباتات  التقييماالستكشاف و -3.1

 اجلافة  والواحات        

 :تم إنجاز ما يلي 
 .أصناف جديدة 5إثراء المجمع الوراثي ألصناف التين المحلية بالقرضاب بـ  -

بضيعة شط الفريك بقابس للمحافظة على األصناف  لألصول الوراثية المحلية لبعض األشجار المثمرة مجمعتركيز  -
 .والعنب والتفاح (أصناف من الموز المحلي لواحات قابس 7)ار على غرار أصناف الموزالمحلية المهددة باالندث

                               

 واحات قابسبأصناف من الموز المحلي 
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العنب ومواصلة متابعة تأقلم هذه األصناف من التين و  افأصن وإثرائه بغراسة  بمجمع العتيالت بقبلي صيانة شبكة الري -
  .قصد االنتخاب

 (.شانشو، الفجاء) تهيئة و إثراء المجامع الموجودة -
 .الفصةمن الشعير و   مدخلة جديدة 17أصناف من الدالع المحلي و 5من البطيخ و أصناف 6 ـإثراء بنك البذور ب -
 .من التين جديد صنف 24الخصائص المورفولوجية لـ  دراسة -

في المجمع الوراثي بالقرضاب  جديد صنف 24الثمار واألوراق واألشجار لـ  أفرزت النتائج الخاصة بمواصفات
وقد تم تحليل . واصفات الهامة جدا في إنتاج التين الطازجمتنوعا جينيا هاما بين األصناف وأفرزت النتائج إبراز عديد ال

 .حاالت الترادف واالختالف بين هذه األصناف لىى التعرف عمعطيات بهدف التوصل إلومقارنة ال

  

 صنف تين بوصراري                                     صنف تين شعري                   

من  فاصنأ 2مكنت نتائج تقييم التنوع الوراثي لـ :  أصناف جديدة من ذكار التين 2دراسة الخصائص المورفولوجية لـ   -
واصفات لحبوب اللقاح من الحصول على اختالف صنفي هام من  4واصفة مورفولوجية و  57التين باستخدام ذكار 

فترة النضج، اللون الخارجي للثمرة، شكل الثمرة، عدد حبوب اللقاح في الثمرة ، عدد حشرات ) خالل بعض الخاصيات
 (. اللقاح في الثمرة

  

 صنف ذكار بوحراق                      ذكار خفي  صنف                                  
ممضى ال" التصرف المستدام في المنظومة الواحية بتونس"ضمن مشروع " دعم التنوع البيولوجي"مهمة  في إطار 

دعم و   قابسقبلي و و  قفصةب التنوع البيولوجي للواحات ة والمتعلق بدراسةوزارة البيئبجودة الحياة مع اإلدارة العامة للبيئة و 
نخيل، )بينت النتائج مستوى تدهور التنوع البيولوجي المسجل لمختلف أنواع الزراعات . مختلف أنشطة المحافظة عليه

 انواع محلية نادرة بالمجمعات الوراثية للمعهدجمع  تم كما. في الواحات( علفيةراعات سقوية و أشجار مثمرة، ز 
زارعين بالواحات النموذجية بقابس مال على بعضن االشجار المثمرة ناف المحلية موتوزيع بعض االص للمحافظة عليها

 .قفصةقبلي و و 



61026102

 

16 

 

ذور ــــث البــتحدي تمفي إطار المحافظة على األصناف المجمعة :   تثمين المصادر الوراثية المحلية للقرعياتدراسة و   -
مستوى كما تمت دراسة . قرداند ببنأصناف من الدالع بالضيعة التجريبية للمعه 7بطيخ و الأصناف محلية من  7 ـل

البطيخ المحلي لسبعة انواع من االمراض الفيروسية االكثر انتشارا في تونس بالتعاون مع صنف من الدالع و  54مقاومة 
 .النتائج االولية المتحصل عليها الى التعمق في هذه الدراسةتدعو . المعهد الوطني للبحوث الزراعية بفرنسا

 

 

 بطيخ بحثا عن المقاومة الوراثية للحشرات الناقلة للفيروساتالمحلية من دالع و  لألصنافتحليل جيني 

تحليل الّتركيبة الكيميائّية و  زيت الّزيتون   استخراجو  الموجودة بمناطق الجنوب الّشرقيتشخيص أصناف الّزيتون   -
  (.SSR, SNP) لجزئّية  والبيوكيميائّيةا للّزيوت باإلضافة إلى دراسة التنوّع الجيني باالعتماد على العالمات

د على بعض الخصائص المرفولوجية والبيوكميائية باالعتما من الدالع المحلي أصناف  7ـدراسة التنوع الجيني ل- 
 . الجينيةو 

ئص وعلى الخصا  الخاصّيات المرفولوجّية  باإلعتماد على) المحلي والمدخلة(دراسة التنّوع الوراثي ألصناف الشعير - 
 .(RAPD, ISSR, SSR)  الجينّية للحامض النوويّ 

 .النخيل والفصةو  الفلفلم و لى الخصائص الكيميائية والجينية لنباتات الطماطدراسة التنوع البيولوجي اعتمادا ع مواصلة- 

   

 أصناف من الفلفل المحلي
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 .م والفلفلمواصلة البرنامج الخاص بالتحسين الوراثي للشعير والفصة والعنب والطماط -
لوراثي بتشخيص وتقييم التنوع ا مواصلة العمل على األصول الوراثية الزراعية بالمناطق الجافة والواحات وذلك-

والشروع  اللفت والقرعيات ومواصلة دراسة محاصيل أخرى تم جمع بذورهاو  الجزرو  الفلفلو  والبيولوجي لمحاصيل الفول
 .ة لتقييم هذه األصول الوراثية المحليةة النبات والزراعوتربي في استعمال التكنولوجيا اإلحيائية

والمساهمة في تنشيط أيام إعالمية  مواصلة برنامج مساعدة بعض المزارعين لتحسين طرق المحافظة على بذورهم- 
 .المدارس والمعاهدو  لفائدة بعض الجمعيات

 .أصناف من البطيخ المحلي 7متابعة ترسيم  -
  

 املطبقة يف زراعة املناطق اجلافة والواحات البيوتكنولوحيا  -2.1

ركزت هذه الدراسة علي متابعة التركيبة الكيميائية :  البيوكيميائية ألصناف من التمورتحديد الخصائص الكيميائية و   -
 :التالية النتائج على مكنت من الحصولالبيوكميائية و و 

 :اخلصائص الكيميائية
 57 نوعية دقلة نور تعتبر األعلى رطوبة.% 
  و تعتبر التمور حامضة 4و  5.7بين  الرقم الهيدروجيني يتراوح. 
   4.5كمية المواد الذائبة بين تتراوح°B  لدى بيض حمام 5لدى نوعية بجو الى. 
   مل لدى نوعية بيض حمام 144غ في  2.52لدى نوعية عليق الى  1.52كمية الحامض السيتريكي بين تتراوح. 
   الى نوعية بجو 2.44بالنسبة لخوات عليق الى  2.11وع المواد المعدنية بين كمية الرماد اي مجمتتراوح. 

 
 :اخلصائص البيوكيميائية

 غ144/غ25سجلت اعلى نسبة في السكريات لدى نوعية بسر حلو بتركيز قدره : السكريات    . 
 نسبة سجلت غ وهي اعلى 144/غ4ال يتجاوز ات ضعيف لدى معظم اصناف التمور و تركيز الدهني: الدهنيات

 .لدى نوعية العماري
 غ لدى العليق144/غ 7.5لدى نوعية بجو الى  2تراوح تركيز البروتينات من : البروتينات 
 مركبات الثانوية: 
  ذلك بة عالية في تجميد الجذور الحرة و الفينوالت هي مركبات ثانوية ذات قدر  : الفالفونية الدبغيةالمواد الفينولية و

دة الرطبة اغ من الم144/مغ144صنف الحرة الى لدى  24تراوح تركيزها بين تفعة و ذات خصائص بيولوجية مر 
يتراوح تركيزها بين عة و ذات خصائص طبية مرتففهي بذلك و  المواد الفالفونية هي مواد مانعة للتأكسد .لدى العليق

غ 144/مغ 72ين وتراوح تركيز المواد الدبغية ب .غ لدى الدقلة144/مغ44غ لدى خوات عليق الى 144/مغ44
 .غ لدى الدقلة144/مغ44لدى الكنتة الى 

 ـبالقدرة على الحد من الجذور الحرة ل الخاصية ضد التأكسد تم قيس  :القدرة ضد التأكسد DDPH    وABTS 
 .الخاصية ضد التأكسدبين تركيز المركبات الثانوية و  االنتائج ترابط أظهرتو  FRAPو 
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 ثمارالعديد من الالموجودة في  (polyphénols, flavonoïdes, tanins)كسدة التعّرف على انواع مضاّدات األ -
   ....(شعير، كينوا) الحبوب و ...( الّتمور، التّين، الّرمان الّزيتون،)

 ,SSR) الحامض الّنووي على خاصّيات مع الّتركيز" الّترفاس"تقييم التركيبة الغذائية واألنشطة المضاّدة لألكسدة لفطر -
RAPD, ISSR.)                                                           

المحافظة على التنوع البيولوجي النباتي للمنظومة الواحية االستصالح و "مشروع تنموي بعنوان تقديم مقترح إعداد و  -
الممول و " Projet de Gouvernance Environnementale »  PGE Gabèsضمن برنامج الحوكمة البيئية بقابس "بقابس

وجمعية ( الواحاتمخبر زراعة المناطق الجافة و )الشراكة بين معهد المناطق القاحلة  في إطار  من  طرف االتحاد االوروبي
 - 2414 اكتوبر: يمتد هذا المشروع لمدة عامين و   2414قبول المقترح في جوان  تمواحة بقابس و صيانة المدينة و 

 :ويهدف إلى . 2412سبتمبر 
 والحوكمة البيئية المواطنة وبلورة المشاريع المدني بقابس في مجال الهيكلة والتنظيم والتسيير و  المجتع مدع

مساهما قادرا على إبداء الرأي و  يصبحعدة مجاالت أخرى حتى والمناصرة وحل النزاعات في مجال البيئة و 
 24برنامج أكثر من سينتفع من هذا الالتنمية خاصة في ما يتعلق بالمحافظة على الواحات و في برامج  افعلي

 .فالح واحي 144داخل الواحات القديمة إضافة الى اكثر من  اتنموي امجمع 74حوالي جمعية بيئية وتنموية و 
 ة و التحويليأمنتجاتها في الصناعات التقليدية تطوير لة الواحية المنتجة داخل الواحة وتكوينها تقوية قدرات المرأ

و ألك بمعاضدة السوق التضامنية ذكرب التمر وخل التمر وعجين التمر وغيرها من المواد و   في المواد الغذائية
 . ة واحية منتجةأمر ا 24و ستنتفع من هذا البرنامج حوالي  « Le marché solidaire » ـما يعبر عنه ب

 نشطةمقاربات المبرمجة لتنفيذ  األال : 
  المقاربة حسب الجنسApproche Genre 
 امنية السوق التضMarché solidaire 
 الحوكمة البيئية  Gouvernance Environnementale 
  حل النزاعاتالمناصرة و Plaidoyer   
  الحس البيئيالمواطنة و  Citoyenneté et sens de l'environnement  
  المقاربة التشاركيةApproche Participative  
 طوير قدرات المجتع المدني بقابس تRenforcement des capacités de la société civile 

ابس كميــات كبيــرة مــن هــذه التمــور وتتلــف تنــتج واحــات قــ :  منخفضــةذات قيمــة تجاريــة و  ضــعيفة الجــودةتثمــين التمــور  -
فـي هـذا و . خاصة في الغياب الكلـي للصـناعات التحويليـة للتمـور بالجهـة استغاللها في مجاالت أخرىسنويا دون تثمينها و 

ور بدراسـة القـدرات التكنولوجيـة وتحويـل روع فـي القيـام بأنشـطة بحثيـة تهـدف إلـى التثمـين التكنولـوجي للتمـم الشـتـ اإلطار
يمكن  مضافةدراسة امكانية استعمالها لالستهالك البشري أو الستخالص عدة مركبات ذات قيمة التمور من أجل تثمينها و 

  .استعمالها في عدة مجاالت كالصناعات الغذائية
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تعتبر هده األصناف ية بشانشو على أصناف من الفستق و تحتوي الضيعة التجريب:  ظة على بعض أصناف الفستقالمحاف -
هــذه  ذنقــاإد رزنامــة تــدخالت زراعيــة لصــيانة و إعــدا متــ فــي هــذا اإلطــارو . قيمــة عاليــة ووث جينــي ثــري وذمــور ( 9حــوالي )

 .جيةاستعمالها الحقا في عدة تطبيقات بيوتكنولو  ماألصول التي سيت
  .لتثمين مخلفات الواحة تجريبية إلنتاج المستسمد أو الكومبوست في قبلي تحضير محطة الشروع في -

 .للشعير( Mutant)متابعة برنامج تسجيل صنفين - 
 .أصناف محلية من القرع 3حماية متابعة برنامج تسجيل و - 

 .مواصلة برنامج التحوير الجيني للشعير -

   

 ا ية جينالشعيرالمحور  خاليا

 أمناط اإلنتاج بالواحات حتسني تقنيات و -1.1

تقييم  ثمانية لهدف هذه الدراسة ت:  الطماطم المزروعة تحت بيوت محمية مسخنة بالمياه الجيوحراريةجودة دراسة  -
مزروعة تحت ( أصناف كبيرة الحجم مروية بمياه الصرف المرسكلة 4من صنف الكرز و  2) :أصناف من الطماطم 

ن مياه الصرف المرسكلة تعزز أأثبتت النتائج (. قابس)الخبايات ت محمية مسخنة بالمياه الجيوحرارية في منطقة بيو 
الطماطم   تميزت .وتحسين حجم الثمار من قوة الجذع والوزن بالنسبة لألوراق والوزن والطول والقطر بالنسبة للثمار

 ."chair" اللب غيرة الحجم حافظت على نفس سمكفي حين ان الطماطم ص "chair" اللب كبيرة الحجم بسمك
 للببالنسبة ( 2.27و 5)اثر الجني أثبتت النتائج ان الطماطم كبيرة الحجم شديدة الحموضة ذات مد كهربائي قوي 

 8'24) chair فان  نسبة  عالوة على ذلك، .غنية باألمالح المعدنية بالنسبة للبذور فهيو ( 11’97و
بن مدى درجات بريكس على التوالي مما ي  5و 4’5وعصير البذور هي اقل من  اللب الهدروكربونات في عصير

 .تفتقر للسكريات بينت الدراسة أن ثمار الطماطم المروية بمياه الصرف المرسكلةكما .افتقارها للهدروكربونات
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من التسميد النتروجيني علي هذه تعلقت هذه الدراسة بتأثير أربعة تراكيز :  دراسة التسميد النتروجيني لزراعة الخس  -
حدة األساسية غ  بالحوض الذي يشكل الو  1444غ و  554غ و  544شاهد و :  الزراعة بالوسط الواحي

حسب كمية الماء  2م 55إلي  15الفالحين والذي تتراوح مساحته من  ىالمعتمدة للزراعة والري والتسميد لد
المساحة فإن الكمية المعتمدة من طرف الفالحين في تسميد األرض  بالرغم من اختالف هذهو . الفالح ىفرة لدالمتو 

مقارنة  بمساحات . من األمونيتر أو نيترات البوطاس د لمادة النيتروجين المتأتيةكغ للحوض الواح  1ثابتة في حدود 
أي اختالف نسبي في ي أما بالنسبة لتأثير التراكيز المدروسة فإنها لم تؤدي إل .االحواض تعتبر هذه الكمية مرتفعة جدا

النيتروجين  أما تركيز.اإلنتاج عند الفالحين كما بينت النتائج أن نوعية الخس كانت إجماال ممتازة عناصر النمو و 
تجاوزه اعتمادا علي مؤشرات قل من التركيز الذي ال يجب أل وهي كمية  /مغ 24.4ن  في حدود بعصير الخص فكا

لكن مقارنة بالمياه المعدنية المتداولة باألسواق فإن هذا التركيز يعتبر مرتفعا  (ل/مغ 54)المنظمة العالمية للصحة 
 .نسبيا

تتميز الواحات بتنوع اإلحياء وتعتبر واحات قابس :  الخاصيات الغذائية للجزر واللفت والفجل بالواحات- 
إضافة إلى التعرف عن  .(الجزر واللفت والفجل)متخصصة في زراعة الخضروات وخاصة تلك التي نستهلك جذورها 

 54ين ــــــــــــــــــــب تغطـــيفتبين أنها . قرب عن هذه الواحات اهتم هذا البحث بدراسة الخاصيات الغذائية لهذه الزراعات
نا أن حجم ووزن وعدد الجذور للحزمة الواحدة لهذه األصناف يختلف من ظمن المساحة الجملية والح%  144و 

أن المد  حيثفقد تميز بثرائه بالعناصر الغذائية أما تحليل العصير لكل صنف . آخرفالح إلى من واحة إلى أخرى و 
 .درجات 4.7اكبر من  ) (Brixمؤشرودرجة الحموضة قريبة من الحياد و الكهربائي لهذا العصير مرتفع 

 .خاصيات الفلفل بالواحات مواصلة دراسة- 

  

إلى إنتاج نموذج  نخيل والتي تهدفالصناف ألع المعطيات الخضرية والثمرية ميبتج نمو النخيل وإنتاجه مواصلة دراسة- 
 الخضرية ونمو الجذع والسعف والخاصيات اإلنتاجية للنخلة حسابي يعتمد على تجميع معطيات حول الخاصيات 

 .سيةبرمجة اإلنتاج بالواحات التونمور النخيل و تالتكهن ب منسيمكن هذا النموذج و  األزهار والثمار ك
لقدرتها على  ،)برحيكنته و و  رشدي(نمذجة هندسة الجهاز الخضري والتكاثري لثالثة أصناف محلية  دراسة كما بينت

تطور الخصائص المرفولوجية و  ةالعاليالقيمة الغذائية الهامة واإلنتاجية  : التونسيةالتكيف مع ظروف الواحة الساحلية 
كما بينت متابعة مختلف مراحل نمو الثمار   .الفات مميزة لكل صنفلسعف النخيل وفق انماط دورية مع وجود اخت
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ودراسة خصائصها المرفولوجية والهندسية وجود العديد من خصائص التشابه واالختالف المثيرة لالهتمام لألصناف 
 .المختلفة مما مكننا من محاكاة البنية الخضرية والتكاثرية لهذه االصناف المحلية

المهددة  طاء النباتي المزروع بواحات قابس لتحيين وتكوين قاعدة بيانات حول الثروة الزراعيةالجرد للغ مواصلة -
 .الزحف العمراني إلى جانب تراجع الثروة المائيةب
 

  أمناط اإلنتاج يف السباسبحتسني تقنيات و -3.1

األصناف المنتشرة زراعتها في  تقييم إلى هذه الدراسة  تهدف:   األداء الزراعي لثالثة اصناف من الخوخ البدري دراسة- 
كثافة البراعم (اإلنتاجية و ( كثافة انتفاخ  البراعم الخضرية واستطالة الفروع وقطرها(النمو  الخضري بدراسة  والية  تطاوين

ثمار   ةدالى جانب تحديد خصائص جو  )ضجةاالن والثمار كثافة الثمار بعد العقد ( إنتاجية الثمارو  )كثافة األزهار  ،الزهرية
ان  و  من حيث النضج تبكيرايبقى االكثر "  ratFdrolF" التوصيف الفينولوجي لألصناف ان أثبتت نتائج . كل االصناف

وفر " atFdrolFF" فإن في المقابل .جودة الثمارو  أعلى إمكانيات النمو الخضري تسجل 3OFUو 4OFUاألصناف
 .اإنتاج األكثر

 

 

 

 نتطاويوالية صنفي خوخ بدري ب

يهدف هذا العمل لبحث سبل تحسين جودة الثمار من خالل تحديد  : تأثير تحديد الري على جودة ثمار الخوخ دراسة-
 7قد تم اعتماد و . تحت نظام ري موضعيو  وقد أجريت التجربة على الخوخ البدري  في ضيعة  فالحية بتطاوين. الري

 المختزلةالكاملة و  د من الخصائص نخص بالذكر السكرياتدراسة العدي تتمو . RDIو FI ،DIات للري وهي إستراتيجي
وأظهرت النتائج أن المادة الجافة تحسنت بشكل . الصالبة وفيتامين جو  اللونو  البوليفينولو  افةالمواد الجو  األحماضو 

النشاط و  الحموضةو ن محتوى الفيتامين ج أ غير. ملحوظ نتيجة لإلجهاد المائي كذلك المركبات الفينولية والسكريات
تحديد الري كوسيلة فعالة لتحسين جودة ثمار  تطبيق يمكن ونتيجة لذلك .المائي واللون لم تتأثر بمعامالت تحديد الري

 .الخوخ ذات الصنف البدري
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آثار التخفيف  دراسةيندرج هذا العمل ضمن : جودة الثمار دوي لثمار الخوخ على المردودية و التخفيف الي تاثير دراسة-
تم . تأثيره على إنتاجية وجودة ثمار الخوخ البدريتقييم أساليب التخفيف اليدوي  و  الىهدف يو  .ر الخوخ البدريعلى ثما

بينت  .وذلك استنادا على المسافة الفاصلة بين الثمار ,EM20‚EM15,EM10 EM0للتخفيف اليدوي نظم  تطبيق أربعة
استنادا إلى معايير النوعية، .ي لألشجار ووحدة الوزن عند الجني الكلحمولة االنتاج نتائج ان التخفيف اليدوي اثر على ال

تتميز بالجودة األهم مقارنة    EM20 و EM15 أبرزت الدراسة ان  الثمار المتأتية من االشجار الخاضعة لنظم التخفيف 
نتاج ثمار الخوخ البدري مثل إلاأل الطريقة تعتبر الثمار تخفيف عمليةتشير هذه النتائج ايضا أن .EM1 1و EM0باألنظمة 

 .همية الغذائية لهذه الثماراألنظرا لمردودية هذا القطاع و بالدراسة والتعمق  هي جديرةو 
مكنت إضافة إلى االقتصاد مع هذه الزراعة و  بالتنقيط حيث أظهرت النتائج أن هذه التقنية تتالءم دراسة ري الشعير -

 .تبن مقارنة بالري بالغمرالأفضل من الحبوب و  الهام في المياه من إنتاج
 .دراسة تعامل أصناف الشعير المحلي والمدخلة مع الري بالمياه المالحة والجفاف مواصلة -
 التسميد أن  النتائج بينت وقد الشعير إنتاج ونوعية كمية على حرارةال درجة وارتفاع اآلزوتي التسميد تفاعل دراسة- 

 المقاييس بعض على سلبي تأثير له كان ولكن الظروف جميع تحت عيرللش الكمي المردود تحسين في ساهم اآلزوتي
 .المرتفعة الحرارة ظروف في النوعية

 بين معنوية اختالفات وجود األولية النتائج بينت حيث الري مياه لملوحة المعمرة الفصة من صنف 94 إستجابة دراسة- 
 درجة في بالترفيع التجربة مواصلة مع الجاف لمردوداو  الخضري المردود بينها من قياسات عدة مستوى على االصناف

 .الماء ملوحة
متابعة عدد من ل مالحة بمياه المروية) البرسيم الحجازي (المعمرة الفصة من صنف 154 مقارنة حول االبحاث مواصلة- 

 .دولي بحثي مشروع إطار في وذلك الخصائص الفيزيولوجية المرتبطة باإلنتاجية

 

 يةات وأمناط اإلنتاج يف الزراعات احملمحتسني تقني -5.1 

بينت هذه :  بالبيوت المحمية بواليات الجنوب التونسيالري الجيوحرارية للتدفئة الليلية و  استخدام المياه تقييم -
الموارد المائية أن تحد من انتصاب المستثمرين و  الوضعية العقارية لألراضي تعتبر من أهم اإلشكاليات التي أنالدراسة 

على مستوى التهيئة المائية للمشاريع ورغبة المنتجين  خللتم إهدارها وذلك بعد إرجاع المياه المبردة من البيوت نتيجة ي
للحصول على كميات أكبر للتسخين دون مراعاة متطلبات التسخين الليلي باإلضافة إلي غياب اإلحاطة في مراحل 

 :  عقاري قبل تهيئة المشاريعتصفية الوضع ال لتطوير هذا القطاع يجبو  .اإلنتاج
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 محمية مالئمة لإلمكانيات المائية المتاحة مع مراعاة توفر التربة، إحداث مشاريع بيوت 
  ،الحد من إهدار المياه المبردة الراجعة بعد تسخين البيوت 
 حلحلة مشاكل التملح وترشيد استعمال مواد التخصيب،  
 ادلة المائية بين حاجيات تسخين البيوت وحاجيات الواحة أو إحكام الدراسة الفنية للمشاريع باعتبار المع

 المنطقة السقوية، 
 مساحات  تركيز أحواض لتخزين المياه الجيوحرارية واستغالل المياه الضائعة من قبل منتجي البيوت في ري

  ن،إضافية خالل فترة التسخي
 الري المخصب والتملح وإدخال طريقة اإلنتاج للتحكم في  الجيوحرارية متابعة تطور التركيبة الكيميائية للمياه

 .خارج التربة
 

 مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات و البيوت املكيفة-3.1 

اثبتت الدراسة وجود العديد من :  المضادة بالمنظومات الفالحية بالجنوب التونسيالحشرات دراسة حشرات الزيلي و  - 
د طرازات ـــوان داخل هذا النوع تتواج كثر انتشارا على األشجار المثمرةهو األ Aphis gossypiiانواع الزيلي لكن نوع 

تم تحديد انواع الحشرات المضادة المحلية بالتعاون  ها اإلحيائيةهم طرز أو  بعد تحديد انواع الزيلي(. Biotypes)  احيائية
 :الحشرات المفترسة المضادةهم هذه ومن أ. باسبانياCIBIO مع مخبر

Insecta, Diptera, Syrphidae : Eumerus aff.punctifrons, Eumerus cf. amoenus, Episyrphus balteatus, 

Eupeodes corollae, Sphaerophoria scripta et Sphaerophoria  rueppellii.  

Insecta, Coleoptera, Coccinellidae : Hippodamia variegata, Coccinella septempunctata, Psyllobora 

Vigintiduopunctata, Rhysobius cf. litura, Scymnus suturalis et Coccidula scutellata. 

  

                                                Eupeodescorollae                    Coccidula scutellata  

تحاليل بطريقة  الانواع من براتيلنكيس، تبين من خالل  5بعد تحديد  :   دراسة ديدان النيماتودا بالواحات التونسية- 
ITS1-ITS2 ان نوع  P.convallariae كما بينت طريقة . وجد ألول مرة على نخيل الدقلة بواحات الجنوب التونسي

RFLP  انP.penetrans et P.convallariae  وبينت التحاليل البيوكميائية وجود .متطابقان M.incognita et M. 
javanicaمستوى جذور نخيل دقلة النور على. 

مكنت الدراسة من تحديد بعض الخصائص المرفولوجية  للحشرة منذ الطور :  (Oryctes) دراسة حشرة األوريكتاس - 
 .قرني االستشعار( articles) مختلف عقلو ( stigmates)اليرقي من خالل قياس مختلف ثغور التنفس 
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عندما تكون متأتية عن طريق  التكاثر  أثبتت التجارب المخبرية عدم وجود فارق بين نجاعة هذه النماتودا المضادة -  
 .داخل الحشرة العائلة  او عن طريق عملية  إكثارها باستعمال وسط اصطناعي

 

 

 

 

 

بينت الدراسة ان الحشرة المضادة : (Mineuse de la tomate=Tuta absoluta) دراسة حشرة حافرة الطماطم   -
وتنقص فاعلية هذه الحشرة على مراحل  .تتغذى اساسا على البيض(  tenuis Nesidiocoris)لحافرة الطماطم من نوع 

 .النمو المتقدمة للحشرة
 :  دراسة الذبابة البيضاء بالبيوت المحمية- 

 ادة للذبابة البيضاء اكتشاف مجموعة من الفطريات المحلية المض 
 أصناف الفطريات الموجودة ومحاولة إكثارها لمقاومة الذبابة البيضاء، بالتعاون مع المعهد األعلى للعلوم  تحديد

 .الفالحية بشط مريم

 Paecilomyces spp.,  Bionectria spp., Beauveria spp., Métacordyceps spp., Métarhizium spp. et 

Aspergilus spp. 

  
                            Aspergilus spp.          Paecilomyces spp 

  دراسة فاعليةBeauveria bassiana  على الذبابة البيضاء (Bemisia tabaci) حيث تبين ان هذا الفطر ،
    .من بيض الذبابة البيضاء %  85و%  75يتسبب في القضاء على نسبة تتراوح بين

 البطاطا تصيب التي بالفيروسات اإلصابة عن للكشف الدراسة هذه أجريت :   لفيروسية للبطاطااألمراض ا دراسة -
(phytovirus pathogène)  :PVY،PVA  و PVS المصلية تقنية تطبيق مع مواسم لعدة البطاطا أوراق  بجمع 

 التوصيف أن كما. انتشارا راألكث يمثل PVY الفيروس أن النتائج وأظهرت .فيروس بكل الخاصة المضادة األجسام مع
 PVYNTN. الساللة هيمنة أظهر االختبار نباتات البيولوجي على

 

 لمخبر حماية التابعة الحشرات ووحدة المخبر بين اتفاقية ضمن النباتات لفيروسات الناقلة الحشرات دراسة مواصلة -
 تنوعها دراسةل التونسي بالجنوب المتواجدة المن حشرات أنواع على طالعلال بتونس الزراعية البحوث بمعهد النباتات
 .قابس يف جديدة مشاتل إقامة اختيار توجيه بذلك ويمكن اإلصابة ومستوى وكثافتها
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 وجمع حرارية بقبلي بالستيكية بيوت بمراقبة القرعيات فاكهة انفجارو   أوراق لتجعد المصاحبة األعراض دراسةمواصلة  -
 ).  والخيار قرعالو  البطيخ(القرعيات  أوراق عينات

 

 2017  سنة برنـامج -3

 ،بنك المعلومات التابع لهتحديث بنك البذور و - 
 ،4إثراء المجامع النباتية الموجودة وعددها - 
 ،نشر مطبوعة حول المجامع النباتية- 
ماية التنوع مواصلة العمل الستكشاف والتقييم لألصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والواحات لح- 

ات وتحديد تكنولوجيات مالئمة في مجال تربية النب (سواني ومناطق سقوية)في نظم إنتاج مختلفة  البيولوجي الزراعي
 ،وتكثيف إنتاج البذور وتوزيعها

 ،مواصلة الجمع والتخزين والعمل مع الجمعيات - 
 ،تنشيط ايام اعالمية لفائدة بعض المدارس والمعاهد - 
  ،(تطاوين) بالمجمع الوراثي للتين بالقرضاب...( رمان، تين، توت، )األشجار المثمرة اكثار بعض   -

   ،واحات تونسية 7اعادة استزراع أصناف األشجار المثمرة المهددة باالنقراض في  -   
   ،واحات تونسية 7تكثيف غراسة أصناف األشجار المثمرة ذات االنتاجية العالية في  -   
 راء المجمع الوراثي ألصناف التين المحلية بالقرضاب،مواصلة إث -   
التقنيات الجزئية، باستعمال تماد على الخصائص المورفولوجية و التنوع الوراثي ألصناف التين باالعمواصلة دراسة  -   

 ،(SSR)واصفات جزئية جديدة 
 ،تماد على الخاصيات البيوكيمياويةدراسة تثمين بعض أصناف الرمان باالع   -

 ،ر المثمرة ببعض الواحات التونسيةتشخيص التنوع البيولوجي لألشجااستكشاف و مواصلة  -
 ،مواصلة دراسة التنوع الجيني لبعض األصناف المجمعة- 
  ،تحمل األصناف المحلية للملوحة ومقاومتها لبعض اآلفات الزراعية واختيار األنسب منها دراسة- 
التوعية من أجل لواحات مع دعم مجهودات التحسيس و لمحلية النادرة بامواصلة برنامج دعم غراسة االصناف ا- 

  ،المحافظة على المنظومة الواحية
العالجيـة  ذات الخصـائص( substances bioactives) المحتـوى مـن المركبـات النباتيـة الطبيعيـةو  تثمـين القيمـة الغذائيـة -
ــبعض األشــجار المثمــرة و  ــة ل ــةثمــين و لمزيــد الت( …رمــان عنــب،)الوقائي ــبعض األصــناف  التعــرف علــى المميــزات الغذائي ل

 ،المحلية
 المنخفضــة المتواجــدة بالواحــات الســاحلية بقــابسذات القيمــة التجاريــة و  ضــعيفة الجــودةالتمــور  مواصــلة برنــامج تثمــين -
ري أو إلسـتخالص عـدة دراسة امكانية استعمالها لالستهالك البشـو تثمينها للتمور التحويلية لدراسة القدرات التكنولوجية و و 

 ،مركبات ذات قيمة مضافة
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ار المثمــرة تشــبيب األشــجالعنايــة و مواصــلة بالضــيعة التجريبيــة بشانشــو و مواصــلة برنــامج توســعة غراســة األشــجار المثمــرة  -
 ،المزروعة بهذه الضيعة

 ،لوحةدى تأقلمها مع الحرارة و الممميائية للنباتات المحورة جينيا و دراسة الخصائص الفيزيوكي- 
 ،تكثيف استخراج المواد الفينولية للتمور الثانوية باستعمال الحقل الكهربائي النابض  - 
حرارة من دراسة حركية استخراج المركبات الثانوية قبل المعالجة باستعمال الحقل الكهربائي النابض مع تغيير درجة ال  - 
 ،كمية  المواد الذائبة  ىعلائي و الكهربدراسة تأثيرها على التوصيل درجة و  54ثم  44الى  24
التوصيل الكهربائي وعلى كمية   بطريقة الحقل الكهربائي النابض باستعمال عدة درجات على تأثير المعالجة دراسة - 

 .درجة 54ثم  44الى  24المواد الذائبة مع تغيير درجة الحرارة من 
 ر،التفكك النسيجي لدى التمو  ستعمال عدة درجات علىبطريقة الحقل الكهربائي النابض با تأثير المعالجة دراسة  - 
 ،تركيز المواد الفينولية بطريقة الحقل الكهربائي النابض باستعمال عدة درجات على تأثير المعالجة دراسة   -
ية تركيز مخبر لزراعة االنسجة بمعهد المناطق القاحلة بقابس مهمته  توفير فسائل للنخيل المحلي ذات قدرة تسويق -   

 ،المساهمة في تغيير المظهر الواحيمرتفعة قصد 
 ،إكثار بذور الفصة المحسنة- 
 ،تجربة أصناف الشعير على مستوى الضيعات الخاصة- 
  ،التحوير الوراثي للشعير- 

 ر المثمرة وبذور الخضروات واألعالف قصد المحافظة عليها ودراسة ثرائهاشجاالقيام بمجمعات ألهم أصول األ-  
 .اتنوعهو 

  ، دراسة نظم اإلنتاج الواحية- 
 ،وساط  زراعية علي نمو الطماطمأربعة أ تأثيردراسة - 
 ،تثمين التمور المطلقة وتحسين خزن البصل ودراسة التنوع البيولوجي للفلفل- 
إلزهار دراسة التركيبة والتوزيع الجذري للنخيل في الحقل عالوة على إدخال صنفين آخرين لدراسة النمو الخضري وا -

 ،لنخيل التمر
واألشجار  والحاجيات المائية للخضروات بالمياه المالحة التصرف في الري تعتمد على تحديد الريتقنيات دراسة  -

 ،المثمرة
النضج التجاري لثمار الفوارق بين النضج الفيزيولوجي و ذلك بتحديد ر موعد قطاف الثمار على الجودة و دراسة تأثي -

  ،الخوخ
 7ذلك حسب المعدنية في مختلف اطوار النمو و العناصر الخوخ  البدري من حيث السكريات و يبة ثمار دراسة ترك -

  ،لكل ثمرةمستويات من عدد االوراق 
ذلك المدخلة حديثا بالجنوب التونسي و النكتارين البدري اصناف من الخوخ و  14ـمتابعة المراحل الفينولوجية ل -
نقل النتائج المتحصل عليها الى المناطق السقوية بوالية تطاوين من حيث والحرارة  و حتساب  احتياجاتها من البرودة ال

 .والوطنيةفترة تواجد الثمار البدرية في السوق المحلية  لتمديدانتقاء االصناف 
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لنشر ذلك و اختبار األداء الزراعي لمجموعة من األصناف البدرية الجديدة في التربة والظروف المناخية لجهة تطاوين - 
زراعة تلك األصناف المستنبطة ونقل نتائج التجارب الى حقول المزارعين بما يمكن من االستفادة من جدوى تلك 

 .األصناف
 ،irrigation goutte à goutte souterraine))مواصلة التجارب الخاصة بالري بالتنقيط والري تحت التربة  -

 ،المالحةدراسة تعامل الشعير والفصة مع الري بالمياه - 
  ،دراسة تعامل أصناف الشعير المحلي والمدخلة مع الجفاف  مواصلة- 
 ،مالحة بمياه الشعيرالمروي مردود على اآلزوتي التسميدو   البذر وقت دراسة تأثير- 
  ة،المعمر  الفصة حول التجارب مواصلة- 

 ،ات كل زراعةألهم الزراعات مع مراعاة متطلب للمحلول المغذي ىبة المثلدراسة التركي-  
 ،الزراعات بالمنظومة الواحية مواصلة اإلشغال حول تقييم استعمال المياه الجيوحرارية وتحسين إنتاج بعض- 
 ،لتسخينلالحرارية المعتمدة حاليا الدرجات مراجعة التقنيات و    - 
 ،دراسة حشرات الزيلي والحشرات المضادة بالمنظومات الفالحية بالجنوب التونسي   - 
 دراسة دينامكية حشرة الزيلي ومضاداتها بالبيوت الجيوحرارية بجهة قبلي،     
 ،لتحديد الطرازات اإلحيائية( Etudes moléculaires)دراسة جزئية      

Biotypes )لحشرة الزيلي المتواجدة بالمنظومات الزراعية بالجنوب التونسي، 
 ،دراسة ديدان النيماتودا بالواحات التونسية   - 
 يد نسبة ضرر  تحدM.incognita ،على جذور فسائل النخيل 
  دراسة اضرارPratylenchus  على نخيل التمر بالواحات التونسية. 
 :دراسة حشرة االوريكتاس   - 
 مواصلة دراسة اكوبيولوجيا الحشرة داخل واحات رجيم معتوق،  
  المضادة القيام بتجارب لمقاومة حشرة األوريكتاس باستعمال النماتودا مواصلة، 
 ت المصابةتحديد  طريقة لنثر النماتودا داخل الواحا، 
 تجربة فاعلية هذه النماتودا على حشرات اخرى. 
 : دراسة الذبابة البيضاء بالبيوت المحمية   - 
 تحديد الطرازاته اإلحيائية  (Biotypes )للذبابة البيضاء بالبيوت الجيوحرارية بالجنوب التونسي، 
 مضادة للذبايبة البيضاء عن طريق التحاليل الجزئيةتحديد الفطريات ال، 
 تحديد فاعلية مجموعة من المواد البيولوجية المضادة للذبابة البيضاء 

،مواصلة تحيين نسب اإلصابة بفيروسات البطاطا  - 
،الجزيئي لسالالت فيروسات البطاطا التشخيص البيولوجي-  

،PVS ـدراسة التنوع الجيني ل  - 
 .عة الحشرات الناقلة لفيروسات البطاطادراسة مدى نجا -



61026102

 

28 

 

 لصنظم لصبيئي  لصالمي  متثمني لأللشوب لص ربي   ربخم
 ملصكوئنوت لجملهاي  

 

 األهــداف  -1

 . الحد من ظاهرة تدهور الكساء النباتي والمحافظة على تنوعه الحيوي وترشيد استغالله -
يق توظيف مؤهالتها اإلنتاجية ومنتجاتها الطبيعية لشتى االستفادة من قدرات النباتات التلقائية على التأقلم عن طر  -

 . األغراض البيئية واالقتصادية
 .االستفادة من العالقات التآزرية بين النباتات  الراقية والكائنات المجهرية التابعة والتحكم في إنتاج فطر الترفاس -

 

  مشاريع البحث-2

 : التالية تندرج أنشطة البحث المنجزة بالمخبر ضمن المشاريع 
  .المحافظة على التنوع الحيوي للنباتات البرية داخل وخارج الموقع -
  .استنباط أنسب الطرق لتحسين واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد استغاللها -
  .تقييم المؤهالت اإلنتاجية والقدرة على التأقلم للنباتات البرية -
  .نتجاتها الطبيعية ذات القيمة االقتصادية والبيئيةالتحليل الكيميائي للنباتات البرية واستخالص م -
   .تثمين الكائنات المهجرية ذات العالقة التكافلية مع النباتات الراقية -

 

  2933 اطـــنش -1

 احملافظة على التنوع احليوي للنباتات الربية داخل وخارج املوقع  -3.1
 احملافظة على التنوع احليوي خارج املوقع  -1.1.3

جمع كمية من بذور بعض النباتات التلقائية بالمناطق الجافة والصحراوية ألغراض اإلكثار  2414ل سنة تم خال
من هذه النباتات،  نوع 20كغ موزعة على   40,917 ـواالستعمال والتبادل مع األطراف التنموية وقد قدرت هذه الكمية ب

وضمانا للحفاظ على . متعلقة بطرق تنظيفها وتخزينها وإنباتهاوقد أرفقت هذه العينات من البذور بالعديد من المعلومات ال
 9تركيز مجمع وراثي يضم  2414التكامل الوراثي وعلى تمايز عينات بعض النباتات التلقائية  المستهدفة تم خالل سنة 

 .مدخاللت لنبات القطف
ذلك بتوثيق المعلومات المسجلة كما تم تحيين القاعدة المعلوماتية للمصادر الوراثية المجمعة ببنك البذور و 

مثل هوية النبات ومناطق جمعه وتبادل واستعمال المادة النباتية حيث تم إسناد رموز رقمية وحرفية لهذه العينات البذرية  
 :كما تم وضع كمية من البذور المخزنة على ذمة العديد من األطراف طبقا للجدول التالي 
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 توصيف الكساء النباتي الطبيعي ومتابعة التنوع البيولوجي داخل احلديقة الوطنية -6.0.2
 ببوهدمة        

في تسريع  ...(العوامل المناخية)وغير الحيوية ...( الرعي الجائر، الزراعة)يساهم التأثير المشترك للعوامل الحيوية 
ولمجابهة هذا التهديد تم  تدهور مختلف النظم البيئية بالجنوب التونسي مما يؤدي إلى خسائر فادحة في التنوع البيولوجي

 . اعتماد عديد التقنيات ونظم اإلدارة مثل إحداث حدائق وطنية ببعض المناطق التي تتميز بخصائص بيئية نادرة
الحماية طويلة المدى على ديناميكية الكساء  ببوهدمة بهدف متابعة تأثير أجريت هذه الدراسة بالحديقة الوطنية

وقد مكنت . 2414و 2442النباتي بخمسة منظومات نباتية باالعتماد على طريقة المربعات طيلة الفترة الممتدة بين 
الغطاء النباتي  والتنوع تساهم الحماية خالل السنوات االولى في زيادة نسبة ( أ: النتائج المسجلة من مالحظة ما يلي

تقلل الحماية طويلة المدى بدرجة كبيرة من ديناميكية الغطاء ( الحيوي والكثافة النباتية  والقيمة الرعوية واإلنتاجية، ب
كل المؤشرات ترتبط  ( جطية والكثافة والتنوع البيولوجي النباتي وذلك بسبب تكلس سطح التربة وانخفاض نسبة التغ

 .ارتباطا وثيقا بكمية األمطار المسجلة الحيوية المتبعة
 

 استنباط أنسب الطرق لتحسني واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد -2.3
 استغالهلا         
 ريط املنظومات النباتية مبنطقة الوعرة بن قردا  خت -1.2.3

ور مواردها الطبيعية ويحتم اتخاذ تتميز المنطقة الصحراوية بالبالد التونسية بظروف بيئية قاسية مما يسرع في تده
أجريت هذه الدراسة بمنطقة الوعرة بن قردان وتهدف إلى . تدابير مالئمة لإلدارة المستدامة للكساء النباتي الطبيعي بها

إدماج المعطيات الجغرافية والميدانية وقد إنجاز خريطة النظم البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية التي مكنت من 
تتميز هذه  .هكتار 231000 بين من خالل هذه الخريطة وجود تسع منظومات نباتية تمتد على مساحة جملية تقدر بـ ت

 .المنظومات بتنوع كسائها النباتي الطبيعي وبوجود نباتات صحراوية نادرة
 
 
 
 

 (غ)كمية البذور  الجهة المستفيدة

 187 عاهد البحثم

 5700 مؤسسات التنمية

 2011 المستثمرون
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 خريطة النظم البيئية بمنطقة الوعرة بن قردان 

 قة الوعرة تطاوين ختريط املنظومات النباتية مبنط -2.2.3

وقد تم في إطار هذا . تقييم القدرة اإلنتاجية لهذه النظمطقة الوعرة تطاوين بهدف متابعة و أجريت هذه الدراسة بمن
إدماج المعطيات الجغرافية العمل إنجاز خريطة النظم البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية التي مكنت من 

 678099 هذه الخريطة وجود ثمانية منظومات نباتية تمتد على مساحة جملية تقدر بـوقد تبين من خالل  .والميدانية
بندرة بعض النباتات عالية االستساغة كما  يبين الرسم ت بسيطرة مجمعات الباقل والرمث و تتميز هذه المنظوما .هكتار

 :البياني التالي 

 
 المنظومات النباتية        

 البيئية بمنطقة الوعرة تطاوينرسم بياني إلنتاجية النظم    

              
 خريطة النظم البيئية بمنطقة الوعرة تطاوين             
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 ( اجلزء الغربي)ختريط املنظومات النباتية مبحمية وادي دكوك   -3.2.3

ظم أجريت هذه الدراسة داخل المحمية الطبيعية بوادي دكوك بهدف إنجاز خريطة النظم البيئية باستخدام ن
وقد تبين من خالل هذه الخريطة وجود أربع  .إدماج المعطيات الجغرافية والميدانيةالمعلومات الجغرافية التي مكنت من 

تتميز هذه المنظومات بتنوع كسائها النباتي الطبيعي  .هكتار 1121 منظومات نباتية تمتد على مساحة جملية تقدر بـ
 .وبوجود نباتات صحراوية نادرة

 

 ( الجزء الغربي)نظم البيئية بمحمية وادي دكوك خريطة ال

 دراسة التأثري املزدوج للرعي اجلائر والتغريات املناخية  -3.2.3

مسح ميداني عالمي لدراسة  وهي شبكة عالمية تهدف إلى إجراء" Biodesert" شبكة  يتم هذا العمل فى إطار  
الوظائف االيكوفزيولوجية في المناطق ئر على السمات الحيوية و رعي الجاالثير المزدوج للتغيرات المناخية و تقييم التأو 

 .الجافة
الظاهر –الفقيرة  أربعة في قلبالوعرة و -في المحيجرة سبعة أماكن تجريبية ثالثة منها اختيارقد تم في هذا اإلطار و 

المناطق لتميزها بدرجات قد تم اختيار هذه و . للرعي الجائر بالجنوب التونسيكبر المراعي الخاضعة أباعتبارهما من 
القيام ببعض التجارب الميدانية وفق خذ عينات من التربة و أكما تم (. اعتمادا على مؤشر الغطاء النباتي)مختلفة من الرعي 

تقدير استخدام أغشية التبادل األيوني و الفسفور بمتابعة وتقييم توافر النيتروجين و )الشبكة  البروتوكول المعتمد من طرف
 (.اط البيولوجي باستخدام مؤشر كيس الشايحجم النش

 
 تقييم املؤهالت اإلنتاجية والقدرة على التأقلم للنباتات الربية  -3.3

 لنبات القرضاب يكوفزيولوجياال السلوك  على امللوحة ثريأت دراسة -1.3.3

مؤشرات المرفولوجية بعض ال تمت متابعة (Polygonum equisetiforme)لدراسة تأثير الملوحة على نبتة القرضاب 
ذات العالقة بقابلية النباتات لمقاومة الملوحة وذلك بعد معالجة مياه الري بكلوريد الصوديوم وقد بّينت  الفيزيولوجية و 

من كلوريد الصوديوم وهو انخفاض  mM 100في نمو نبتة القرضاب ابتداء من  الّنتائج المسجلة أّن الملوحة ُتخّفض
منه  في الجزء العلوي للنباتات كما تَبّين أّن هذه النبتة شهدت انخفاضا في نسبة الماء تحت الجذور  أعلى بكثير في
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وقد تبين   .تأثير الملوحة وتعتبر هذه  االضطرابات من العوامل األكثر تأثيرا في نمّو النبتة تحت ظروف االجهاد الملحي
 نبتة ورقة نسيج خاليا مساحة وأيضا، انخفاضا في بيةالخش األوعية قطر العرضية انخفاضا في المقاطع من خالل دراسة

وقد بينت هذه الدراسة أن نبتة القرضاب قادرة على تحمل درجة معتدلة من . تحت تأثير الملوحة القرضاب،
 .من كلوريد الصوديوم  mM   300السميه للملح لم تظهر إال مع كما أن األعراض(.لتر/مليمول 2-44100(الملوحة

 
 ة مد  تأقلم وإنتاجية بعض النباتات الرعوية حتت تأثري ملوحة املياه والرتبةدراس -2.3.3

القطف اللين، القطف الملحي، السحم، )يهدف هذا العمل إلى تقييم تأثير الملوحة على بعض النباتات الرعوية 
حقل ذو ملوحة )ربة حيث تمت زراعة هذه النباتات في حقلين متجاورين يختلفان من حيث درجة ملوحة الت(. الخيطاء
( نسبة التغطية والحجم)وقع القيام بقياسات بيومترية (. لتر/ غرام  4.5لتر وحقل ذو ملوحة منخفضة /غرام  11مرتفعة 

المادة الجافة، نسبة األزوت، منسوب المياه، نسبة المعادن، منسوب السكريات الجملي، المادة )وبتحاليل كيميائية 
 . للنباتات األربع بالحقلين( لالدبغية، منسوب البوليفينو 

كما . وقد بينت هذه التحاليل أن نسب النمو المرتفعة سجلت لدى القطف الملحي ونسبيا لدى القطف اللين
مرتبطة ارتباطا وثيقا بإنتاجية المادة الجافة لدى كل النباتات على عكس الحجم الذي لم  تأكد أن نسبة التغطية بدت

نتاجية كما بينت التحاليل الكيميائية أن مفعول الملوحة على إنتاجية هذه النباتات لم يكن كبيرا يظهر ارتباطا كبيرا مع اإل
 .ولكن إنتاج األيض الثانوي وبقية العناصر الكيميائية مثل نسبة األزوت والمادة الدبغية قد تأثرت بنسبة الملوحة

 
 لبة االبلحات الكداد ونب أربعة فصائل من دراسة بعض املؤشرات الكيميائية لد  -3.3.3

حلبة اإلبل الكداد و : الواسع االنتشار بتونسساهم هذا العمل  بدرجة أولى في توصيف أفضل للنبات التلقائي 
ور اربعة فصائل من انطالقا من الكيمياء الحيوية للبذور حيث تمت دراسة اإلنتاجية والتركيب الكيميائي للزيوت الثابتة لبذ

حيث ان حمض %( 57,45)وقد أظهرت النتائج أن الزيوت الثابتة هي زيوت غير مشبعة . بلحلبة االنبات الكداد و 
 (C18:3)، متبوعا  بحمض اللينولينيك %(24,17)يمثل األحماض الدهنية ذات النسبة االعلى ( 12:2)اللينوليك 
. نوليك ينولينيكتة من صنف الليوتعتبر هذه الزيوت الثاب. C18: 1 (24,19%))وحمض األولييك ( ٪ 22,45)

في حين كشفت . % 54.12أظهرت دراسة مجموع البروتين أن الفصائل المختلفة غنية جدا  بالبروتينات بمتوسط و 
غ المادة الجافة،  /مغ 525,74دراسة احتياطي البروتين للبذور أن مختلف الفصائل غنية بالبروتينات، مع ما يقرب من 

من مجموع البروتين، متبوعا  % 54,94حيث تشكل الجلوبيولين  من المادة الجافة %  52,57أي تقريبا 
اما بالنسبة للبروالمين فانه موجود بكميات % .  2,29-  29,21بااللبيومينات والجلوتيلين، حيث  تشكالن تباعا

ا من مادة وأخيرا  اثبتت المركبات الفينولية في الميثانول لبذور الفصائل ثراءه%.  4.94بسيطة حيث ال تتعدى نسبته 
بينما (. غ المادة الجافة/مغ  2.25ملغ )وكميات كبيرة في الفالفونويدات ( غ المادة الجافة/مغ  17,7)البوليفينول 

اما دراسة النشاط المضاد لألكسدة، بطريقة (. غ المادة الجافة/مغ  1.24)يعتبر محتوى التانين المكثف منخفضا 
DPPH، سدة هامة جدا  في جميع الفصائل المدروسة خاصة في حلبة االبل فأنها كشفت عن خصائص مضادات األك

'caprinus'. 
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 تقييم القدرة علي اإلسرتساء و املؤهالت اإلنتاجية لشجرة املورينقا -3.3.3

تركيز حقل تجريبي لشجرة المورنڤا بالحقل التجريبي للمعهد بالقرضاب في إطار  2414تم خالل شهر مارس 
المراعي وأحد المستثمرين بوالية تطاوين والمورنڤا هي جشرة ُتستخدم كمكمل غذائي بر البيئة و اتفاقية شراكة بين مخ

نڤا في يتنمو شجرة المور . مفيد ألمراض سوء التغذية حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات واألمالح المعدنية
عتبر من أسرع األشجار في النمو حيث يصل تالجفاف وتمتاز بسرعة النمو، و  االراضى القاحلة والحارة حيث تتحمل

ارتفاعها إلى أكثر من مترين في أقل من شهرين وأكثر من ثالثة أمتار في أقل من عشرة أشهر من زراعة البذور وقد يصل 
صنف أما الصنف الذي تمت  14نڤا على يتحتوى عائلة المور . مترا خالل ثالث سنوات 12و 9ارتفاعها إلى ما بين 

هي البذر المباشر في األرض وفق تقنيتين اثنتين للزراعة و  على مساحة ربع هك Moringa oleiferaالقرضاب  زراعته في 
 .أو التشتيل

كيفية بالقرضاب إلى دراسة هذه الشجرة و العطرية لحقل التجريبي للنباتات الطبية و يهدف برنامج تركيز شجرة المورنقا باو 
 .دراسة الجدوى االقتصاديةة الفنية و التونسي مع ضبط الحزم تأقلمها بالجنوب

 
 دراسة تأقلم نبتة الكينوا مع املناخ اجلاف للجنوب التونسي -3.3.3

ذلك لدراسة لحقل التجريبي للنباتات الطبية والعطرية بالقرضاب و با" Quinoa"تم تركيز حقل تجريبي لنبتة الكينوا 
هما الزرع المباشر في األرض اعة وفق تقنيتين للزراعة و ت الزر قد تمو . المناخ الجاف للجنوب التونسي تأقلمها مع

نوفمبر لكل  15أكتوبر و  15 بتاريخكما تتم دراسة تأثير موعد البذر على المحصول حيث تمت الزراعة . والتشتيل
 .تقنية زراعية

 
 دراسة إنبات شجرة القيول  -3.3.3

في هو نوع من النباتات واسعة االنتشار و " Parthenium argentatum,Guayule"تنبيت عشرة أصناف من نبتة 
 .تستخدم هذه النبتة خاصة الستخراج المطاطو . المكسيك

تم على ( درجة مئوية 24)في علب بيتري تحت درجة حرارة مناسبة   Guayuleقد تم إنبات بذور عشرة أصناف من و  
تم تحضير األرض لغراستها عندما يكون كما . إثرها تحويل النباتات إلى أكياس تحتوي على خليط مستسمد للتنبيت

 .النمولتستطيع المقاومة و  الطقس مناسبا
 

  تالتحليل الكيمائي للنباتات الربية واستخالص منتجاتها الطبيعية ذا -3.3
 القيمة االقتصادية والبيئية        

تطبابات الشعبية الهامة وذلك تتميز نباتات المناطق الجافة والصحراوية باستعماالتها الغذائية والتجميلية واالس
 .الحتوائها على نسب كبيرة من المواد الفعالة

 .أجريت عدة تجارب في إطار هذا المحور حول مستخلصات العديد من النباتات البرية
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 الكراث ات ـن نبـــاخلصـائص البيولوجية لعشر مدخالت مدراسة التنوع املظهري و -0.0.2

 .Allium ampeloprasum L  ريـــالب
من حول ينتمي إلى العائلة البصلية و من النباتات المعمرة ثنائية ال( .Allium ampeloprasum L)يعتبر الكراث  

 (غذاءكبهار و )جبات التقليدية اليومية فهو كثير االستعمال في الو . بين النباتات التلقائية األكثر تواجدا بالبالد التونسية
كثرة تنوعه المظهري في البالد وأمام انتشاره الجغرافي الشاسع و . وائده العالجية المتعددةفنظرا لقيمته الغذائية العالية و 
ها من مختلف الصبغي لعشر مدخالت من نبات الكراث البري تم استجالبالتنوع المظهري و التونسية فقد تناولنا بالدرس 

فعاليتها البيولوجية من و ( دباغالفينول، فالفنويد و بولي)كيميائية باإلضافة إلى التعرف على خصائصها الالبيئات الطبيعية 
بعض الخاليا ه المدخالت على مقاومة التأكسد والجراثيم و بصالت هذو  خالل دراسة مدى قدرة مستخلصات أوراق

 (.Caco-2سرطان القولون  خالياو  MCF-7خاليا سرطان الثدي )السرطانية 
ة اإلزهار تمتد األمثل إلنبات مختلف مدخالت الكراث كما أن فتر أثبتت النتائج المتحصل عليها أن شهر أكتوبر هو 

كما أن نباتات مدخل السمعليات األقوى . أوتفترة اإلثمار خالل شهري جويلية و تكون و  مارسبين شهري جانفي و 
ما بينت ك. وكثافة( صم 27,2)األكبر عرضا ( ورقة لكل نبتة 11)خضريا فهو يتميز بإنتاجه للعدد األكبر من األوراق 

النبتة /بذرة 74في حدود الـ)ر النتائج المتحصل عليها أن نباتات المدخل األقصر فترة إزهار تنتج العدد األدني من البذو 
 225)ة ـــــــــــسوسمثل نباتات مدخالت منزل الحبيب و مقارنة بالنباتات التي تتميز بفترة أزهار طويلة ( مدخل الكاف ىلد
 (. المدخلين على التوالي يالنبتة لكل/بذرة 124و

وقد أفرز تحليل معطيات التنوع المظهري لمختلف نباتات مدخالت الكراث باالعتماد على تحليل المكون الرئيسي 
(ACP ) المجموعة الهرمية و(CAH )تحتوي المجموعة األولى على مدخل السمعليات . وجود ثالث مجموعات متباينة

تحتوي ثانية فتتكون من مدخالت مطماطة والوعرة والكاف و لنباتاته، أما المجموعة الالمتميز بالقدرة اإلنتاجية العالية 
 (.سوسةيب، الكنائس، بئر علي، المهدية و جربة، منزل الحب)المجموعة الثالثة على باقي المدخالت 

بينت نتائج دراسة عدد صبغيات مدخالت نبتة الكراث وجود ثالث صيغ صبغية مختلفة األولى مضاعفة 
(=2X=2n12 ) الثانية ثالثية وتشمل مدخالت سوسة والمهدية وبئر علي وجربة والوعرة، و(=2X=2n63)  تشمل كل من و

 .السمعلياتوتشمل مدخل الكاف والكنائس و  (2n=2X=36)الثالثة رباعية مدخل مطماطة ومنزل الحبيب و 
 لمدخالت فروقات هامة في هذه التركيبةالبصالت لمختلف االكيميائية لمستخلصات األوراق و  أثبتت دراسة التركيبة

أعلى نسبة من البوليفينول لدى مستخلص  تم تسجيلفقد . المدخلو ( األوراق والبصليات)وذلك حسب جزء النبات 
، أما فيما يخص البصالت فإن أعلى نسبة سجلت لدى نباتات (mg EAGg/MS 48,22)أوراق نباتات مدخل مطماطة 

سبة أما على مستوى تركيبة المستخلصات من مادة الفالفنويد فإن أعلى ن(. mg EAG/g MS 21,51)مدخل الكاف 
إلى جانب غنى مستخلص البصالت بمادة الدباغ مقارنة باألوراق لدى جل نباتات سجلت لدى مدخالت الجنوب، 
 .مدخالت الكراث المتناولة بالدرس
من الوقوف على قدرة هذا  مكنت( تصليابأوراق و )لمختلف مستخلصات الكراث إن دراسة النشاط البيولوجي 

على أرفع مؤشر لدى مستخلصات األوراق لنباتات كراث مدخل الوعرة م الحصول النبات على مقاومة التأكسد حيث ت
(31,03 mg ET/g MS ) نفس النتائج  تنطبق .من جزء إلى آخراألكسدة يختلف من مدخل إلى آخر و علما وأن مؤشر
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بصالت نباتات مدخالت الجنوب ج كانت من نصيب مستخلصات أوراق و تبار أن أفضل النتائعلى النشاط الجرثومي باع
 .مقارنة ببقية المدخالت

كما أثبتت النتائج المتحصل عليها قدرة مستخلصات أوراق نباتات مختلف المدخالت على الحد من تكاثر خاليا 
يز حسب نوعية الخلية السرطانية ذه النتائج تتماإال أن ه( Caco-2)خاليا سرطان القولون و ( MCF-7)سرطان الثدي 

بناءا عليه فإن مستخلص أوراق نباتات مدخل الكنائس أثبت جدارته في الحد و . ومستخلص مدخل الكراث المستعمل
من تكاثر خاليا سرطان الثدي مخبريا في حين أن مستخلص أوراق نباتات مدخل الكاف أثبت جدارته في مقاومة تكاثر 

 .ان القولون مقارنة بباقي مدخالت الكراث التونسيةخاليا سرط
 

 دراسة اخلصائص الوظيفية و مد  تأَثرها باملعاجلة احلرارية و آفاق تثمني نبات الالزول   -2.3.3

يعتبر نبات الالزول من النباتات المعمرة بمنطقة شمال إفريقيا حيث يتكاثر بمناطق الجنوب التونسي ويتميز هذا 
الغذائية وباحتوائه على العديد من المواد الفعالة ذات  التأثير اإليجابي على صحة اإلنسان إلى جانب  النبات بقيمته

وقد أنجز هذا العمل بهدف  تثمين نبات الالزول التلقائي  .استغالله من طرف السكان المحليين كبهار وكنبات طبي
لمستخلصات نوعين من ( بوليفينول، فالفنويد ودباغ)ميائية حيث تم القيام بدراسة التركيبة الكي. ألغراض عالجية وغذائية

أثر البرودة، الحرارة، )والجافة عن طريق الضغط إلى جانب طرق تحضير المستخلص ( fraîche)المادة النباتية الطرية 
أربع خضعت مختلف المستخلصات لدراسة نشاطها البيولوجي المقاوم للتأكسد باإلعتماد على  .(فرن كهربائي والخل

 (.أنواع من البكتيريا 14باعتماد )اختبارات مختلفة والمقاوم للجراثيم 
لمحتوى كل من المادة ( بوليفينول، فالفنويد  ودباغ)هذه الدراسة اختالفا كبيرا على مستوى التركيبة البيوكيميائية بينت 

النتائج المتحصل  أظهرت فقد. باتية المعتمدةالنباتية الطرية والجافة بالتزامن مع عالقتها بطريقة إعداد المستخلصات الن
والعفص مع ارتفاع مدة المعالجة الحرارية مهما كان نوع المادة النباتية ضا كبيرا في محتوى البوليفينول عليها انخفا

مضادات األكسدة ومضادات "ينطبق نفس االستنتاج على األنشطة البيولوجية المدروسة (. جافة أو طرية)المستخدمة 
وجود فروقات كبيرة في مستوى تأثير مختلف مستخلصات نبات الالزول وارتباطه الوثيق  وحظحيث ل" كروباتيالم

أما فيما يخص النشاط البيولوجي فقد تم (. طرية أو جافة)بالطريقة المعتمدة في االستخالص ونوعية المادة النباتية 
أما فيما . اومة  األكسدة وتكاثر الخاليا السرطانيةتسجيل انخفاض ملحوظ لقدرة مختلف العينات المطبوخة على مق

يتعلق بالنشاط البيولوجي فإن النتائج المتحصل عليها أثبتت أن جل المستخلصات النباتية ذات  كفاءة عالية في مقاومة 
ين محتوى التأكسد وذلك حسب االختبارات المختلفة والمعتمدة في هذه الدراسة إلى جانب االرتباط الوثيق واإليجابي ب

إال أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ لقدرة مختلف العينات . المستخلصات من البوليفينول والفالفونويد ومقاومة التأكسد
كما بينت النتائج المتعلقة بالنشاط الجرثومي قدرة مختلف . المطبوخة على مقاومة األكسدة وتكاثر الخاليا السرطانية

كما تميز مستخلص الخل بقدرته الفائقة على الحد من تكاثر بكتيريا   المستخلصات على الحد من هذا النشاط
Staphylococcus aureus.  
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 و إمكانية تثمينه  Erodiumدراسة اخلصائص العضوية و البيولوجية لنبات املرغيد  -2.0.2
 يف بعض املنتجات الغذائية          

من أكثر النباتات انتشارا في وسط ( Geraniaceae)الغرنوقية  الذي ينتمي إلى العائلة  Erodiumيعتبر نبات المرغيد 
 .وجنوب البالد التونسية، هذا إلى جانب استعماله ألغراض غذائية وعالجية

البيولوجي لمستخلصات  وتقييم النشاط( Erodium)المرغيد  العضوية لنبتة يهدف هذا العمل إلى دراسة الخصائص
أظهرت (. السبات الخضري)وأكتوبر ( النمو الخضري)النبات خالل شهري أفريل اإليثانول في مرحلتين من نمو هذا 

 mg EAG/g)النتائج المتحصل عليها احتواء مستخلصات جذور النبتة على نسب عالية من مركبات البوليفينول الكلي 

MS 214.11) الفالفونويد ،(231.56 mg EC/g MS ) والعفص(395.11 mg EC/g MS )هر أفريل لدى مستخلصات ش
نفس النتائج على قدرة برهنت (. أفريل)لنفس فترة الجني و متها العالية لألكسدة لنفس المستخلصات و إلى جانب مقا

 .على مقاومة تكاثر البكتيريا( شهر أفريل)نفس المستخلصات 
ية من األلياف على نسب عال الحتوائهالزيت نظرا ت قدرة عالية في امتصاص الماء و كما أن لحاء جذور المرغيد أثب

 بناءا عليه فقد تمو . توى تشكل نسيج المواد المخمرةخاصة في مسالتي تلعب دورا مهما في اعداد بعض المواد الغذائية 
( Cakeكعك )عبر إدراجه في تركيبة خبز بعض المرطبات صغيرة الحجم ( في شكل دقيق)لحاء جذور هذه النبتة  تثمين

 . ذلك لتحسين جودتهو 
 

 ة اخلصائص البيوكيميائية و النشاط البيولوجي ملستخلص اإليثانول و لسائلدراس -3.3.3

 صمغ بذور نبات اإلينم            

دول جنوب لعالم نخص بالذكر دول شرق آسيا وأوروبا و يتميز نبات الينم بانتشاره الواسع في العديد من دول ا
فهو من . الفَعالة ذات التأثير اإليجابي على صحة اإلنسانيعرف هذا النبات باحتوائه على العديد من المواد . المتوسط

 .حديثة تستعمل ألغراض عالجيةخلطة تقليدية و  44مكونات حوالي  أهم
مقاومة التأكسد )النشاط البيولوجي و ( دباغبوليفينول، فالفنويد و )يهدف هذا العمل إلى دراسة الخصائص البيوكيميائية 

 .لمستخلص اإليثانول لبذور نبات اإلينم (ةبعض الخاليا السرطانيوالجراثيم و 
بوليفينول، )أثبتت النتائج المتحصل عليها تميز مستخلص اإليثانول باحتوائه على كميات معتبرة من المواد الفعالة 

 بعض أنواع البكتيريا، كما أثبت مستخلص اإليثانول قدرةالعالية على مقاومة التأكسد و إلى جانب قدرته ( دباغفالفنويد و 
  (.Caco-2)عالية على الحد من تكاثر خاليا سرطان القولون 

    
فطر )ع من كمأة الصحراء البيولوجية ألربعة أنوادراسة اخلصائص الكيميائية و -3.3.3

 بعض املنتجات الغذائية إمكانية تثمينها يف و( ترفاس

فهو . دول الشرق األوسطو  ال إفريقياشبه الجافة بدول شمنتشاره الواسع بالمناطق الجافة و يعرف فطر الترفاس با
 ... البكتيريا،واألكسدة واألورام و  يعرف بقيمته الغذائية العالية إلى جانب خصائصة الدوائية كمضاد لاللتهابات
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الماء )ن من المذيبات يباعتماد نوع تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التركيبة الكيميائية ألربعة أنوع من كمأة الصحراء
الخاليا دى تأثيرها على تكاثر البكتريا و المضادات الحيوية لألكسدة الموجودة بها ودراسة م استخراج نسبةو ( ليثانو اإلو 

 .السرطانية
 المتحصل عليها نتيجةال وبينت الدباغالفالفونويد و و  عن طريق قياس محتوى البوليفينولتم تحديد التركيبة الكيميائية 

كما أثبت المستخلص المائي لفطر الترفاس . خاصة مستخلصات الماءات الثانوية و نواع الترفاس غنية بالمركبأأن جميع 
أما مستخلصات اإليثانول لفطر الترفاس . قدرة عالية على مقاومة التأكسد مقارنة باألنواع األخرى Tirmania neviaنوع 

، فقد تميز (Caco-2)ولون سرطان القو ( MCF-7)فقد أثبتت قدرة عالية على الحد من تكاثر خاليا سرطان الثدي 
 . مل/مغ 244قدرته الفَعالة على الحد من تكاثر خاليا السرطان في مستوى تركيز خلص اإليثانول لفطر الترفاس مست

دقيق مجفف من )أمام هذه النتائج المهمة لقدرة الترفاس عل مقاومة التأكسد تمت دراسة إمكانية تثمين فطر الترفاس 
من خالل و . تحسين جودته بهدف( mini pizza)عبر إدراجه في تركيبة الخبز صغير الحجم ( Terfezia boudieriنوع  
 الزيتبالماء و  ظعلى اإلحتفا خص قدرتهسيما فيما يمركب تمت دراسة الخصائص الفنية والوظيفية لهذا الخبز الهذا ال

على الخصائص الحسية للمنتج  باإلضافة إلى التحقيق في إثراء الخبز من قبل مختلف محتويات مسحوق الترفاس
البيولوجية أثبتت هذه الدراسة تحسن جودة الخبز بالمقارنة مع الخبز الشاهد في إطار دراسة األنشطة الحيوية و ف(. الخبز)
ى جانب ارتفاع كمية البوليفينول إلتم تسجيل ارتفاع نشاط التأكسد و  حيث( الذي ال يحتوي على مسحوق الترفاس)

مكننا من الحصول  % 7و  2بناءا على نتائج هذه الدراسة فإن إضافة مسحوق الترفاس للخبز بنسبة و . اللون والنسيج
 . إلى جانب تمتعه بجودة مذاق عالية مقارنة بالخبز الشاهدخبز محبذ من طرف المستهلكين  على
  
 تثمني الكائنات اجملهرية ذات العالقة التكافلية مع النباتات الراقية  -3.3

 ثمني املنتجات الطبيعية املستخلصة من فطر الرتفاست -1.3.3

نظرا لألهمية الغذائية لهذا الفطر تم القيام ببحوث مخبرية حول المكونات الكيميائية لمستخلصات بعض أنواع فطر     
ات وقد بينت النتائج األولية أن هذه المستخلصات تحتوى على مكونات ذ. تركي-لترفاس في إطار برنامج بحث تونسيا

 .قدرة على مقاومة التأكسد والسرطان
 

 يف املناطق( Légumineuses)بعض البقوليات الرعوية بدراسة تنوع الريزوبيا املرتبطة  -2.3.3

 اجلافة والصحراوية              

تعتبر البقوليات من النباتات األكثر انتشارا في العالم، وتتكيف العديد من األنواع بشكل جيد في المناطق 
ساللة من  254تم عزل أكثر من و  نوع من البقوليات 24قد أجريت بعض الدراسات علىو . وشبه القاحلة لقاحلةا

 .البكتيريا
وقد أظهرت نتائج الدراسات الفسيولوجية على بعض أصناف الريزوبيا التي وقع عزلها من عقيدات بعض هذه 

بينما ( كلوريد الصوديوم  1411mM)٪ 14لملوحة تساوي قدرة عالية جدا على تحمل اأن البعض منها لديها البقوليات 
. درجة مئوية 45قدرتها على تحمل درجات حرارة تتجاوز Genista microcephalaهرت ساللة أخرى معزولة من ظأ

( pH3)أصناف قادرة على النمو في درجة حموضة عالية  وجودوعالوة على ذلك، فقد أظهرت دراسة تحمل الحموضة 
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كما أن جميع أنواع البكتيريات التي تم عزلها قادرة على تحمل اإلجهاد ( pH10)العيش في وسط قلوي أخرى تستطيع و 
 (.de PEG% 31)المائي 

 

  2017سنة  برنامج -3

 وخارج املوقع احملافظة على التنوع احليوي للنباتات الربية داخل  -1.3

 .ية المجمعةالتلقائور بعض النباتات بذتحديد اآلليات المثلى لتخزين   -
 .التلقائية للترفيع من نسبة إنباتهاور بعض النباتات بذتحديد المعامالت الكفيلة بكسر طور سكون   -
 .على خاصيات بعض  بذور النباتات التلقائية متعددة االستعماالتالخزن وظروف دراسة تأثير مدة  -
 .الحقل التجريبي للمعهد بيئي داخلتركيز بعض األنواع ذات األهمية المتميزة بالتنوع ال -
 .دراسة ديناميكية الكساء النباتي الطبيعي بالمحميات الوطنية -
 .تقييم مدى نجاح عملية المحافظة على بعض النباتات النادرة داخل الحديقة الوطنية ببوهدمة -
 .مواصلة دراسة ديناميكية الكساء النباتي الطبيعي بالمحميات الوطنية -
 

  الطرق لتحسني واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد استنباط أنسب -2.3

 استغالهلا           

 .متابعة ديناميكية الكساء النباتي تحت تأثير عملية الترتيح بوالية مدنين -
 .مواصلة دراسة العشائر النباتية بالمنخفضات ومدى تأقلمها مع األنشطة البشرية -
الرعي الجائر راسة تأثير التغييرات المناخية و واستكمال البروتوكول المعتمد لد  Biodesertمتابعة العمل مع شبكة   -

 (.الظاهر)قلب الفقيرة و ( الوعرة)للتربة في المحيجرة   الوظائف الحيويةي و على الكساء النبات
 

 تقييم املؤهالت اإلنتاجية والقدرة على التأقلم للنباتات الربية  -3.3

لبعض النباتات الرعوية المتميزة بقدرتها على مجابهة اإلجهاد الملحي والتعرف على خصائصها  متابعة القدرة اإلنتاجية  -
 .العلفية

إمكانيات " ذلك في إطار اإلعداد ألطروحة دكتوراه تحت عنوانتابعة تخزين الكربون في التربة والنباتات و مدراسة و  -
 ".تخزين الكربون في النظم الرعوية بالجنوب التونسي

 .نڤايدراسة الجدوى االقتصادية لشجرة المور بعة العمل لضبط الحزمة الفنية و امت -
الخصائص البيئية مدى تأقلمهما مع المناخ الجاف و  ودراسة Guayuleو  Quinoaاستكمال العمل على نبتتي  -

 .للجنوب التونسي
النشوء والتطور الجيني  تصنيفحيث سيتم تحديد  Atriplex mollis نوع البيولوجي لنبات القطف الليندراسة الت-
(Phylogénie ) لهذا النبات وتحديد درجة التنوع المورفولوجي والجيني بين األصول النباتية التي تم جمعها لهذه النبتة من
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أزهار ذات جنس موحد أو جنس )كما سيتم توصيف األزهار باستعمال طريقة المقاطع العرضية . مواقع بيئية مختلفة
 .    ك من أهمية بخصوص عملية التكاثر الطبيعيلما لذل( منفصل

سيتم خالل سنة : واإلجهاد الملحي دراسة الخصائص الفيزيولوجية لنبات القطف اللين تحت تأثير اإلجهاد المائي-
لألوراق فقط باإلضافة إلى تحليل المعادن وعالقتها ( l’anatomie)تحليل نتائج دراسة المقاطع العرضية  2415

قاومة ضد االجهادين المائي والملحي وبعض التحاليل البيوكيميائية مثل نسبة أكسدة الليبيدات بخصائص الم
(Peroxydation lipidique) ومعدالت الكلوروفيل والكاروتينويد لربطها بنشاط التمثيل الضوئي تحت ظروف اإلجهاد   . 

 نعمل على تحديد القدرة اإلنتاجية الكمية والنوعية خالل هذه السنة س: دراسة القدرة اإلنتاجية لبعض النباتات المحلية
 Biomasse ; Fibres alimentaires NDF, ADF ; Protéines brutes ; Cellulose)لبعض النباتات التلقائية 

brute ; Matière minérale ; Coefficient d’Utilisation Digestive CUD  ).  
 

 واستخالص منتجاتها الطبيعية ذاتالتحليل الكيميائي للنباتات الربية  -3.3

 القيمة االقتصادية والبيئية           

 .مواصلة دراسة األنشطة البيولوجية لمستخلصات أنواع فطر الترفاس-
 .استخالص المادة الفعالة المتواجدة في مستخلصات مختلف نباتات المناطق الجافة والصحراوية المستهدفة-
تلقائية لمعرفة تركيبتها الكيميائية ونشاطاتها البيولوجية وإمكانية استعمال مستخلصاتها مواصلة دراسة بعض النباتات ال-

 (. مقاومة األمراض واألعشاب الطفيلية)ألغراض طبية وتجميلية وفالحية 
 .وجيةالكيميائية وفاعليتها البيولمحاولة عزل بعض المواد النقية من المستخلصات التي أثبتت نجاعتها وتحديد تركيبتها -
 .دراسة مدى تأثير نوعية المستحضر على التركيبة الكيميائية والنشاط البيولوجي لنبات الالزول-
 .LC/MS/MSدراسة التركيبة الكيميائية لمستخلصات نبات الالزول باعتماد جهاز -
 .تحديد كمية األلياف وخصائصها الفيزيائية والكيميائية لدى نبتة المرغيد من أجل تثمينها-
 .اولة استثمار المواد الفعالة المستخلصة من النباتات في الصناعات الغذائية والدوائيةمح-
 .نشر النتائج العلمية المتحصل عليها في إطار مختلف برامج البحث بالمخبر-

 

 تثمني الكائنات املهجرية ذات العالقة التكافلية مع النباتات الراقية   -3.3

 .يزوبيا التي تنمو في عالقة تآزرية مع مختلف البقوليات التلقائيةمواصلة عزل ودراسة بكاتيريا الر  -
  .دراسة تأثير الري التكميلي على إنتاج الترفاس بالحقل التجريبي بالمعهد -
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  تايي  لملويي  مليحيو  لص ربي  ربخم
 

 األهداف -1
جيتها ومؤشراتها البيولوجية وتحديد إنتا( إبل وماعز وغنم)التعرف على خصائص الموارد الحيوانية المحلية  -

 ثية،ار والو 
 دراسة خصائص الموارد العلفية المحلية وتحسين طرق استعمالها، -

 استنباط طرق جديدة لتحسين أنماط التربية في المناطق الجافة، -

 إكثار الحبارى في الحصر بغرض إعادة إعمارها في البرية،  -

 .لمناطق الجافة والصحراويةمعرفة التنوع الحيواني ووضعية الحبارى والغزالن با -

 

 امجربوال احملاور -2

 :محاور أساسية 3يحتوي هذا البرنامج على 
 الهيكلة، الموارد الحيوانية وطرق التحسين،: تربية المجترات الصغرى بالمناطق الجافة -
 نظم التربية، خاصيات وتنويع اإلنتاج، : اإلبل -

 الموارد العلفية والرعوية، -

 .ة والمحافظة عليهاتنوع الحيوانات البري -

 
 2933نشاط  -1

 متابعة قطعا  اجملرتات الصغر  وحتسني إنتاجيتها يف املناطق القاحلة  -1.3

 توصيف السالالت احمللية للمجرتات الصغر  وحتسني انتاجيتها يف املناطق القاحلة -1.1.3
 غنام الدما  بواحات قابساملكثفة ألرتبية ال -

اإلنتاج والسلوك لدى أغنام الدمان بالواحات التونسية تحت نظام التربية المكثف  في إطار دراسة تقييم مؤشرات
بينت النتائج من خالل مراقبة والدات الفترة وقد . تواصلت المتابعة الفنية لقطيع أغنام الدمان بالمحطة التجريبية بشانشو

بلغت نسبة نفوق و %  211لميالد سبة التوائم عند ان, % 24أن معدل الخصوبة ( 2414أوت /جويلية)الصيفية 
من   72 أجريت متابعة لعملية الوالدة ولتطور مؤشرات السلوك لدى و .  % 24.4الحمالن من الوالدة إلى عمر الفطام 

نعجة بداية من اليوم  72تم تقييم قدرة إنتاج اللبن لدى و   .والدةاأليام الثالث األولى بعد الالنعاج والحمالن خالل 
باستعمال طريقة الحقن باالكسيتوسين وتواصلت العملية مرة كل أسبوع و لوضع باستعمال الحلب اليدوي بعد ا السابع
كما تم تحديد نسبة تركيز المكونات الفيزيكمياوية للحليب باإلضافة إلى متابعة وزن الحمالن عند الوالدة . ايوم 54لمدة 

نعجة /كلغ  125.7بينت النتائج أن معدل إنتاج الحليب بلغ  وقد. إلى حدود الشهر الرابع بعد الوالدة ايوم 21مرة كل 
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  4,9كلغ من المواد الدسمة و   5.9احتوت هذه الكمية من الحليب على و . ايوم 59ترة رضاعة امتدت حوالي خالل ف
 .كلغ من البروتينات

 
 القابلية الوراثية ملرض السكرابي عند األغنام  -3.1.2

يهدف الى التوصيف تربية الماشية وتوفير المرعى و  العمل المشترك مع  ديوان يندرج هذا البحث في اطار برنامج
نشر استكمال تحليل المعطيات و  2415ة لقد تم خالل سن .الجيني لكل سالالت األغنام المتواجدة بالبالد التونسية

كذلك التوصيف الجيني و ( Small Ruminant Research 2015 131: 64-69)نتائج التوصيف الجيني بالمورثات الواسمة 
 Y (Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 39: 333-337 .)من ناحية األب باستعمال الكروموزوم 

 

 طرق تربية اجملرتات الصغر  وتطور نظم التسيري -2.1.2

 تغذية القطيع و تغري احلالة التغذوية للمجرتات الصغر  باجلنوب الشرقي -

شبه القاحلة بتونس تقلبات كثيرة في توفير األعالف، مما الماعز واألغنام في المناطق القاحلة و تواجه قطعان  
مربي  30 ـلمتابعة  ( كل فصل)على مدار السنة  تمت" اكاردا "في اطار مشروع و . يشكل عقبة رئيسية في تنمية القطاع

ستمارة حول ادارة تغذية القطيع ذلك بملئ امنزل الحبيب و جهات بني خداش ومطماطة والحامة و للمجترات الصغرى ب
وتغير الحالة التغذوية  ةها الكيميائيتاالعالف المقدمة لتحديد تركيبى و خد عينات من النباتات المستساغة في المرعوأ

استغلت  2933خالل سنة . اليويرياتركيز بعض مكونات الدم كالسكر والبروتين و  ذلك من خالل تحديدللماعز والضان و 
ا تبين على غرار مو  .الصيف في اطار مذكرة ختم الدروس لمهندسين بالمدرة العليا للفالحة بماطريات فصلي الربيع و معط

للنباتات المستساغة في المرعى  الشتاء فان هذه الدراسة اثبت ضعف التركيبة الكميائيةخالل دراسة فصلي الخريف و 
ما الحالة التغذوية للحيوانات أ  .غلب القطعانملة الغذائية لدى أكما تبين اهمية التك. وتباينها من منطقة الى أخرى

كما ترجمت تأثير التكملة الغذائية على .فتميزت بحالتها الفسيولوجية اذ تدهورت بعد الوالدة  وارتفعت مع تقدم الحمل
 .تركيز جل المؤشرات المدروسة

 
  النباتات الرعوية باجلنوب التونسي دراسة تأثري الفصول على املكونات املعدنية لبعض األعالف و-

لألغذية ( الفسفور، الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم)تهدف هذه الدراسة لتحديد التركيبة المعدنية 
أظهر تحليل التركيبة المعدنية لــ . مطماطة -بني خداشو  بجهةالشتاء العلفية والنباتات الرعوية خالل فصلي الخريف و 

بالنسبة . ن النباتات الرعوية أن أعلى محتوى من المعادن يوجد في النباتات الملحية خالل الخريف والشتاءنوع م 14
 Anabasisلدى و  من المادة الجافة في فصل الشتاء%  5,98على Tamarix gallicaللكالسيوم تحتوي الطرفاء 

articulata   في التقوفت  نسبةفور فقد سجلت أعلى أما بالنسبة للفس. من المادة الجافة % 3,35في الخريف
Artemisia campestris  خالل الخريف وThymalea microphylla  1,04 %كان أعلى محتوى من    .في الشتاء

في الشتاء %  Zygohpylum album 2,3خالل الخريف و %  Hammada scoparia  1,35المغنيسيوم لدى 
 .يوم في الموسمينتمتلك النباتات الملحية أعلى مستويات الصودو 
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أما معادلة   Anabasis articulataفي نبتة %  3,44والشتاء%  3,53البوتاسيوم في الخريف  منأعلى مستوى  سجل
 Tamarixفي الشتاء يف و في الخر %  Zygophylum album 3,63الفسفور فقد سجلت أعلى معدل في / الكالسيوم 

gallica 7,5  % .ة لجميع النباتات المدروسة أن ليس هناك تأثير للموسم على المادة أظهرت تحاليل المعطيات بالنسب
 .له تأثير كبير على الصوديوموالمادة المعدنية والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم و الجافة 

وم والمغنيسيوم أما موقع المرعى فيؤثر بشكل كبير على المادة الجافة والمادة المعدنية والصوديوم والبوتاسيوم والكالسي
أنجز هذا العمل جزئيا في إطار أطروحة دكتوراه وماجيستر بحث بين معهد المناطق القاحلة . وال يؤثر على الفسفور

 .(LCD)الفالحية بتونس  للعلوم والمعهد الوطني
 
 واألكل  مياه الشرباجلافة و تأثره بوفرة يف املناطق تأقلم املاعز احمللي  -

حسب  والكألمعرفة القدرة االنتاجية ومدى تأقلم الماعز المحلي على تحمل نقص الماء يهدف هذا البحث إلى 
غذاء ساعة من الحرمان من الماء وال 38مدى تأثير  خاللها درسمعزاة محلية  32على  أولىأجريت تجربة  .فصول السنة

وتركيز بعض المؤشرات الفيزيوبيولوجية  كمية الحليب وتركيبته وكمية العليقة المستساغةعلى  الربيع على الوزن و  في فصل
وقع تثمين بعض معطيات هذه الدراسة . على مختلف هذه المؤشرات Cعند الماعز، باإلضافة إلى دراسة تأثير الفيتامين 

 Effet de la supplémentation par le vitamine C sur le profil métabolique de la chèvre locale "  بمعلقة علمية بعنوان

soumise à une privation hydrique au cours de la saison estivale au sud Tunisien " . 
 

 ية للماعز احمللي خالل فصل الصيفدراسة تأثري شرب املياه املاحلة على املؤشرات البيولوجية و الفيزيولوج-

ملوحة الماء  وعات حسب درجةإلى ثالث مجم هاالماعز المحلي تم تقسيم مجموعة منأجريت هذه التجربة على 
نسبة مقدار حرارة الجسم و  ،التنفس)المؤشرات الفيزيولوجية تسجيل وتم أخذ عّينات من الدم و ( ل/غ 32و  0, 3) 

 .االحصائية لهذه الدراسة لم تكتملومازالت التحاليل المخبرية و  (.الجافة المستساغة دةالما
 

 نتاجخاصيات وتنويع اإل: بل نظم الرتبية اإل -2.3

   االستعماالت البيوتكنولوجية ملضادات األجسام لد  اإلبل -1.2.3

يهدف هذا البرنامج إلى استعمال مضادات األجسام لدى الجمال المتوفرة بالمعهد في مجاالت جديدة وذات 
 .دراسة دور جهاز المناعة في مقاومتهاو قيمة مضافة لعالج بعض األمراض الجرثومية لدى اإلبل كاإلسهال 

حيوانات أربع سالسل بروتينية فان اإلبل و باإلضافة إلى مضادات األجسام المعروفة لدى الثدييات والمتكونة من 
صغر حجما ولها مواصفات مهمة تمكن من أكونة من سلسلتين فقط وبهذا تكون الالما تتميز بإنتاج مضادات أجسام مت

لى صغر الحجم مقاومتها من هذه الخاصيات باإلضافة إ. ةاستعمالها في مجاالت متعددة وخاصة منها البيوتكنولوجي
 . سهولة تحويرها جينياو للحرارة 

وقع اتمام الجزء االول من دراسة مرض االسهال لدى صغار االبل حيث تم التعرف على انواع الجراثيم المسببة 
م عنصر مسبب للمرض هأهذه الدراسة من توصيف جراثيم ايكوالي ك مكنت. ض وتحديد خصائصها الجزيئيةللمر 

 .F17وخاصة النوع الحامل للجين  
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ذلك عن طريق نقل العدوى و  اإلبلألمعاء صغار  واستيطانهالية انتشار البكتيريا آدراسة تجريبية حول كما أجريت 
ات المضاد ديحدتخالل هذه الدراسة تم  . الخاليا بالمستشفى الجهوي بمدنينالتعاون مع وحدة دراسة االنسجة و اليها ب

ذه النتائج في مجلة نشرت هو  مناعة بما سيمكن البيطريين من ترشيد وحسن استعمالها ضدها الحيوية التي كونت البكتيريا
وتم تقديم مجلمل النتائج في إطار أطروحة الدكتوراه بكلية العلوم بصفاقس من طرف الطالبة سلمى  علمية عالمية

 .دكتوراه لمستواها العلمي العاليبالصالح القت استحسانا كبيرا من طرف لجنة ال
انجاز العمل المطلوب من المخبر بكامله والقى  تمشركة الجابر ثيرابوتكس جسيما للعقد الموقع بين المعهد و ت

 .استحسان الشركة
 
 لتكـاثر عـند اإلبـال -3.3.2

وأطروحة دكتوراه ( ايطاليا)بالتعاون مع كلية الطب البيطري بباري  اإلبلغلب التجارب حول تكاثر أنجزت أ
عند  دراسة السلوك الجنسي  وتقييم خاصية الحيوانات المنوية إلىتهدف و بالمعهد العالي للفالحة بشط مريم حيث 

تركز نشاط سنة  .التلقيح االصطناعي إلى باإلضافةة النوق ضباإالجمال وتنقية وتحديد العامل المنوي المحرض على 
 :حول  2414

تم تحديد تركيز الهرمونات : املرباة يف احلصر اإلبلو  والكرتيزول يف فحول ريستوالتست يندراسة نسق افراز هرمو-
  بمجلة حصائيا لنشرها في ورقة علميةإفي الدم وتحديد مؤشرات السلوك العام عند الجمال وتحليل المعطيات  ذكورةالم

Peer J   بعنوان "Daily rhythms of behavioral and hormonal patterns in male dromedary camels housed 

in boxes ".  
تم تثمين هذا  :املرباة يف احلصر اإلبلعلى السلوك اجلنسي ونوعية املي عند فحول  اإلناثدراسة تأثري عرض  -

 Effect of" :  بعنوان Tropical Animal Health and Production  بمجلة ورقة علميةبنشر  2414البحث سنة 

continuous female exposition on stereotypic behavior in housed male dromedary camel during the 

onset of the breeding season  ". 
ن هذا العمل في يثمتم ت : ذور عند الفحول املرباة باحلصرتشخيص عملية مجع البحث النشاط اجلنسي و-

 Theriogenology كتابة ورقة علمية لنشرها في مجلةفالحي و مؤسسات التعليم العالي المن  طالبينمشروعي تخرج 
 "   Semen collection in the dromedary camel bull (Camelus dromedarius): new insight " تحت عنوان

 ثمنت النتائج في ورقة علمية تصدر بداية ذا البحث خالل السنوات الفارطة و انجز ه:  تاثري املي على اباضة النوق-
 Identification of β-nerve growth factor in dromedary camel (Camelus “  تحت عنوان    2415

dromedarius) seminal plasma and its role in induction of ovulation in females ”   . 
نشأة العالقة بني األم  و الوالدةو النوق املغربي خالل فرتة احلمل دراسة التغريات الفسيولوجية والسلوكية عند-

تحديد عالمات الوالدة لدى الّناقة  يهدف إلىحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس و نجز هذا العمل في اطار أطرو ي: وصغريها
تقييم  2414في أواخر تم  .صغيرهاو  المغربي ووصف سلوكيات األمومة والعوامل التي تؤثر في بناء العالقة بين الّناقة

تتواصل هذه و  فثفي نمط شبه مك تناقة مغربي مربا 19أيام قبل الوالدة لدى  7الوضع خالل  سلوك وعالمات قرب
 . 2415المتابعة خالل 
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 تكثيف إنتـاج احلليب عند النوق و تسمني الفصائل   -2.3.2

هذه البحوث إلى دراسة قابلية النوق المغربي  تهدف:  تكثيف إنتـاج احلليب عند النوقاحللب و مكننة -
الممارسات التي يجب اعتمادها لتحسين قدرتها للحلب اآللي بهدف تحديد الطرق و  ونسية في نظام التربية المكثفةالت

( تصوير بالرنين الصوتي)داخلية حيث تم تثمين بعض نتائج البحوث المنجزة حول العالقة بين القياسات ال. االنتاجية
 Journal Tropical Animal Health and: " نشرها بمجلة و  تاج الحليب عند النوق التونسيةانوالخارجية للضرع و 

Production"  وذلك خالل فعاليات " ميكنة الحلب عند النوق " في نفس االطار المشاركة بمداخلة شفوية بعنوان  تمتو
 . 2414ماي  19 -14المؤتمر الدولي لمنظمة المرأة في العلوم بالدول النامية 

 
أجري دراسة بعض خصائص حليب النوق حيث في اطار مشروعي تخرج لطالبين تمت  : ق حلليب النو قدرة التخزين -

 والتحويل الحرارية المعالجة تأثيرات إلى إضافة النوق لحليب  (pouvoir tampon) قدرة التخزين المؤقت   بحث حول
 مواد دهنية % 7المعدل  والحليب المبستر بالحليب تتساوى قدرة تخزين على يحافظ النوق وتبين ان حليب. عليها

في حين ارتفعت قدرة . الدسم من الخالي الحليب وقد انخفضت في( 4،25االس الهدروجبني  درجة أقصى بحد)
  األبقار على من حليببقدرة تخزين أ النوق يتميز حليبو (. الرايب الكفير أو بحبوب إما) التخزين للحليب المخمر

  .الماعز حليب مع قل بالمقارنةوأ

-  
 (2)و حليب الماعز ( 1)النوق بالمقارنة مع حليب االبقار  لحليب السعة التنظيمية

ل ظهرت النتائج ان حليب االبل له جاهزية اقأ : " الكفري"قابلية حليب النوق للتخمري بواسطة الفطر اهلندي  -
ول على نتائج مماثلة لكفير حليب و في فترة التخمر ضروري للحصللتخمر مقارنة بحليب االبقار وأن الزيادة في الجرعة أ

 4ن البذور قادرة على استعادة نشاطها بعد وسيلة فعالة لحفظ الفطر الهندي وأ كما اظهرت النتائج ان التجفيف.االبقار
 .   دورات تخمير حتى بعد شهر من التخزين في درجة حرارة الغرفة 2الى 
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-  
 عينة من بذور الكفير المستخدمة خالل التجربة

 يتعند بعض القطعان بوالي مراقبة انتاج الحليبعملية  2414استمرت خالل سنة  : مراقبة انتاج احلليب عند االبل -
مالها الحقا في برامج االنتقاء امكانية استعلتقدير الطاقة االنتاجية للنوق و قابس وذلك قصد تكوين قاعدة بيانات ين و مدن

تتمثل . ثالثة قطعان عند المربينموزعة على قطيع االبل بالمعهد و  اقةن 24شملت هذه العملية . الوراثي نالتحسبيو 
نسب )مرة في الشهر مع أخذ عينة قصد اجراء التحاليل المخبرية تجة لكل ناقة المراقبة في قياس كمية الحليب المن

باستعمال آلة  بعض العيناتوقد تم تحليل األحماض الدهنية ل(. واألحماض الدهنية زالبروتين، الدهون، الالكتو 
 .باسبانيا في اطار تربص أطروحة دكتوراهاتوقرافيا بالمخبر المركزي الكروم

 

   بالبالد التونسية اإلبلسالالت توصيف  -3.3.2

مشروع تحسين نظم االنتاج  الذي انطلق في إطارعالوة على التوصيف الجيني باستعمال المورثات الواسمة 
 الجينيمواصلة التوصيف تم االتفاق على  .ونشر النتائج ي هو بصدد تحليل الذو ( Procamed)وتحسين المردودية 

ضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع ( 2415-2414)لإلبل عبر مشروع بحثي يمتد على سنتين للساللة المحلية 
. 2414بر ير المرعى في شهر أكتو وفصوصية مع ديوان تربية الماشية وتامضاء اتفاقية خ تم في هذا الصددو  االبل،

 :تتمثل مكونات المشروع فيو 
  مثل  الجيناتوذلك عبر حصر األنماط لبعض ( اللون)البل التونسية أللوان ا التنوع الجينيالتوصيف المظهري و

(ASIP  وMC1R  وKIT  غيرهاو )متغيرات  7في هذا اإلطار الكشف عن تم . لون الوبر مدى ارتباطها بتحديد
(mutations) تسلسل البروتين مرتبطة بتغيير في. 

  دراسة مورثات واسمة جديدة عند االبل قصد استعمالها في التوصيف الوراثيعزل و. 
 من األب المتوارث حصريا من األم و  دراسة التنوع الجيني( عزل مورثات واسمة من الصبغةY). 
 جينات المواد الدهنيةتاج الحليب مثل جينات الكازئين و عزل بعض الجينات المسؤولة عن ان (DGAT1, 

SCD)  مدى عالقتها بكمية األنماط الموجودة عند القطعان المحلية قصد تحديد عند االبل ودراسة المتغيرات و
 .ونوعية الحليب

 المركب الرئيسي للتالؤم النسيجيفي  دراسة التنوع الجيني (MHC)  مدى ارتباطه بمقاومة بعض األمراضو.  
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 صحة اإلبل -5.2.3

 : واملسببة ملرض اهلشام عند اإلبل لرعوية اليت تؤدي إىل ظهور إخالالت يف التواز  املعدني إمتام حصر املساحات ا-
ناتج عن إختالل  التوازن ال  تم تحديد المساحات الرعوية بمراعي الظاهر التي تؤدي إلى ظهور مرض الهشام عند اإلبل

من خالل الكشف عن و . كتارألف ه1254بـ هر والمقدر مساحتها المعدني بجسم اإلبل عند إستغاللها مراعي الظا
نقطة كشف جغرافية موزعة على  192التعرف عن النباتات المستساغة من طرف اإلبل لـ لهذه المراعى و   تربةصائص الخ

تم رسم خارطة لألماكن األكثر تسببا في ظهور المرض بأهم مراعي الظاهر  هك  968223,7رعوية مقدرة بـ مساحة 
تقدير درجة مساهمة كل منطقة من تلك  تم فقد. لى المعطيات الميدانية والجغرافية المتحصل عليهاوذلك باألعتماد ع

دراجات حسب درجة مساهمة كل نقطة كشف في ظهور  4 المراعي في تواجد المرض باإلعتماد على سلم متكون من
 .المرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2414ق صدي)خارطة مساهمة المراعي في ظهور المرض الهشام : 1الرسم 

لي نصف مراعي الظاهر تساهم بصفة االمناطق القاحلة أن حو  مجلةصياغتها ونشرها ب تبينت النتائج التي تم 
تربة يغلب على سطحها الحجر المناطق األكثر تسببا في الهشام ب تميزمتوسطة إلى عالية في ظهور المرض حيث ت

 Fagonia)الشمشور و ( Anthyllis henoniana)غزدير ال نبتتيضعيف تهيمن عليه  غطاء نباتيبالجيري والجبس و 

glutinosa ) غلب عليه نباتيغطاء نباتي متنوع بتربة رملية وب المرض هذا المناطق التي ال تساهم في ظهورفي حين تتميز 
. (pungens Stipagrostis)والسبط ( suaveolens Rhanterium)، والعرفج (Haloxylon schmittianum)الباقل 

ر هذه الخارطة هي األولى الخاصة بمرض الهشام فهي إلى جانب أنها تمثل معطى للمربين عند تنقالت اإلبل لتفادي تعتب
الحد  بمراعي الظاهر بغرض لدى اإلبل ظهور مرض الهشامالمساعدة على سباب األمعرفة في مزيد  فهي تساهم المرض

غذية المعدنية عند اإلبل بالتعاون مع وكالة التكوين واإلرشاد إعداد ونشر مطوية توعوية حول التكما تم   .من تأثيراتها
  .الفالحي بتونس

 يتمثل هذا  : ط الرتبية املعتمدة باجلنوب التونسياإستمارة ميدانية حول الطفيليات الداخلية مبختلف أمن-
مدة بالجنوب التونسي ويهدف ط التربية المعتاميدانية حول الطفيليات الداخلية بمختلف أنم باستمارةالعمل في القيام 
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تحديد أنواع الطفيليات المعوية إلى  (علم البراز)إلقائه بالروث  الذي يتم من خالل الكشف عن بيض الديدان المعوية
بالنمط تربية  اء،جفالمنطقة  :ةمكثفتمر، تربية شبه ال دوز، أم: تربية مكثفة)ن التربية الجمل في ثالث نظم م عند

 .الروث في الجملة من عينة 144 إذ وقع جلب .(تطاوين ،الظاهر، البحايرمراعي : االنتشاري
 

 

 ط التربيةانسب اإلصابة بالديدان المعوية بمختلف أنم: 2الرسم 
تحتوي على طفيليات  تم جمعها وفحصهاالعيينات التي   ٪ من52.5 ن  أ عليها الحصول تم التي أثبتت النتائج

نواع حيث الحظنا أن أعلى نسبة كانت األلهذه  وفقا العدوى ويختلف معدل دانخمسة أنواع من الدي باطنية تمثل
بـ  trichurisتريكيريس ،%29 بـ Nematodirus نمتودريس ،%49بـ  Trichostongylus  تريكوسترنجليسللطفيلي 

 ف حسب نظم كما أن هذه النسب تختل  %.14بـ    fasciola  فاسيوالوأخيرا % 15  بـ  capillariaكابيلريا ،14%
النمط االنتشاري،  في٪  75و في النمط شبه االنتشاري٪ 144 تريكوسترنجليساإلصابة ب إذ بلغت نسبة الجمال تربية

 في٪ 74 المئوية اذ بلغت نسبته سالفه من شيوعا الذي يعد أقل نمتودريسبيض  يليه  .المكثف النمط في ٪  25و
 تريكيريسبيض  عن الكشف تمي ولم .المكثف النمط في٪ 24و اري،النمط شبه االنتش في٪ 4 و ، النمط االنتشاري

أما اإلصابة بالفاسيوال  .المكثف تباعا بالمائة  بالنمط 42و 12بالنمط األنتشاري وكانت نسبة اإلصابة تناهز  كابيلرياو 
المعهد الوطني للعلوم وقد أنجز هذا العمل في إطار ماجستير ب بالنمط شبه االنتشاري ٪ 74فكانت ضعيفة إذ لم تتجاوز 

 .الفالحية بتونس ومشروع ختم الدروس بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
 

الستنباط الدراسة  تهدف :  إبتكار طرق مالئمة للحد من تكاثر الطفيليات اخلارجية والباطنية عند اإلبل-
يليات إثر استعمال نوعين مختلفين من العالج عن متابعة هذه الطف تمتلذلك  .العالج والتخلص منهالحد مالئمة طرق 
تم القيام بهذه  قدو  Fenbendazole فينبيندازولالو  Albendazole  البيندازولتي مادإستعمال بالتجريع الفموي طريق 

المنجزة  المجهرية الفحوص كشفتقد  و . اإلنتشاريفي النمط الشبه  كلهاالتجربة على ثالث مجموعات من النوق تعيش  
قد  البيندازولبالمحيط الخارجي بإستعمال مادة  البيضإلقاء  من الحدو  القضاء معدلى إمتداد شهر من المتابعة أن عل

عولجت  التي المجموعةد عن٪ 44 لم يتجاوز المعدل هذاغير أن . إثر المداواة الثالث اليوم منبداية (  ٪92) ناهزت 
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مقارنة بمادة  لاالجمعند  فعالية أكثر البيندازول بمادة العالجإعتبار  يمكن من خالل هذه النتيجة .فينبيندازولبمادة ال
 .إنتاجية القطيع لتحسين فينبيندازولال

 
 يف جمال حتديد واستغالل املضادات احليوية للببتيدات املستخرجة من حليب الناقة -3.3.2

 الصناعة الغذائية               

انه غني امين ج والكلسيوم والحديد و لى  كمية عالية من فيتيحتوي ع وقأثبتت الدراسات أن حليب الن
نسبة كبيرة من األجسام المناعية مواد تقاوم السموم والبكتيريا و  فضال عن ذلك فان حليب النوق يحتوي على ،بالبروتينات

لمسؤولة عن ال و كونات الموجودة في حليب اإلبتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الم في هذا اإلطارو . المقاومة لألمراض
كروبات أعلى بالمقارنة مع نشاط مضاد للمي البا اإلبل لديهمومن المعروف أن حليب و .األنشطة البيولوجية بشكل خاص

أ ظهرت دراسات  ∙لبا البقر نظرا إلى المحتوى العالي من البروتينات المضادة للميكروبات مثل الالكتوفيرينحليب و 
مضاد  عالي األبقار يؤدي إلى تحرير الببتيدات ذات نشاط رين المستخرج من حليبعديدة أن  هضم األنزيمي لالكتوفي

بينما ال يمكن العثور على البيانات حول الببتيدات  lactoferricin ، وقد سمي الببتيد األكثر شهرة للميكروبات
ولباء النوق   الموجود في حليب فقد قمنا بعملية تنقية للكتوفيرين .المستخرجة من اللكتوفيرين الموجود في حليب النوق

 أنشطتهار ــوذلك الختب꞉ chromatographie échangeuse de cation par FPLC (colonne : Hitrap)باستعمال تقنية
بكتيريا اللبنية المستخرجة منه حليب النوق المخثر بالنة صنع الياغورت المعطر بالتمر و البيولوجية كما تم خالل هذه الس 
في ما يلي صورة لكيفية ; البيولوجية على سبيل المثال النشاط المضاد للجذور الحرة ه التكنولوجية و ئصدراسة خصاو 

  ꞉التخثر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoculation 2% (v/v) 

Pré-culture 

Incubation (37°C, 24h) 

LAB (1% v/v) cultivées  

dans 10 mL de bouillon MRS sterile 

Inoculation du lait de dromadaire sterile 

(110°C, 10 min) 

Incubation (37°C, 24h) 
Centrifugation (5000g, 15 min) 

Lavage de Biomass 

Traitement thermique 

(80°C, 15 min) 

Lait pasteurisé 

Incubation => pH 4,6 

Lait fermenté 

Lait cru: 

dromadaire ou vache 
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 املوارد العلفية والرعوية -3.3

 تأثري ادراج خملفات التمور على انتاج حليب املاعز ومكوناته -1.3.3

كانت نسبة البروتينات   .تمور على كمية الحليب المنتجة ومكوناتهايهدف هذا العمل لدراسة تأثير اندماج بقايا ال
على التوالي كانت   ADF ,NDF , MATمن المادة الجافة %  15,22و   25,11؛5,4األلياف لبقايا التمور  و 

 %. 54,2و  52,1نسبة الهضم للمادة العضوية و المادة الجافة لبقابا التمور كاآلتي 
تم تقسيمها الى ثالث ( كغ  25بوزن سنوات و  5متوسط العمر )ز المحلي من الماع اسر  24أجريت التجربة على 

غ من العلف المركز ؛ المجموعة الثانية تلقت  544+ غ من قرط القصيبة 244المجموعة األولى تلقت ) مجموعات 
غ  744+ مور غ من بقايا الت 544+ غ من قرط الفصة  444+ غ من العلف المركز  244+ غ قرط القصيبة  444

+ غ من بقايا التمور  544+ غ قرط الفصة  444+ غ قرط القصيبة  444قوالب فصة ؛ المجموعة الثالثة تلقت 
 :و قد أظهرت التجربة النتائج التالية( غ منت قوالب الفصة 544
  مقارنة ( اليوم/غ 1422,91و  1145,14) 7و  2ارتفعت كمية الغذاء المستهلك في المجموعتين

 .اليوم/غ 254,44وعة األولى بالمجم
  كان انتاج الحليب في اليوم مماثال(Pr=0,341 ) كان أعلى بقليل في المجموعة في المجموعات الثالث و

 ( اليوم/مل 42,2±  251)األولى 
  البروتين الخام بنوعية الغذاءلم تتأثر نسبة الدهون و 
  كانت األحماض الدهنية المشبعة مماثلة في المجموعات الثالث(Pr=0,34)  مع ذلك فان نسبة األحماض و

 . ( AGT %24,37)في المجموعة الثالثة ( Pr=0,52)الدهنية غير مشبعة أعلى قليال 
  كانت نسبة المعادلةn3/n6  على التوالي في (  4,5،  2,2،  12,2) عالية جدا في المجموعات الثالث

 .لك إيجابيا من ناحية القيمة الغذائية للحليبعد ذيو  7ل في المجموعة و لكن بنسبة أق 7و  2و  1المجموعة 
 

 توصيف املوارد الرعوية وتقدير االستساغة ونسبة اهلضم عند اإلبل باجلنوب التونسي -6.2.2
لمعرفة مدى تلبية االحتياجات الغذائية لالبل المستغلة للمراعي تم أخذ عينات من النباتات الرعوية المتوفرة في 

رفة محتواها من أنجزت بالمخبر التحاليل لمعو  .الفصول األربعة خالل( والية مدنين)الفجا و ( بليوالية ق)لبحاير مراعي ا
 in »كما تم تقديم نسبة هضمها ( ADF, NDF)نسبة األلياف والبروتينات الجملية و لمواد المعدنية االمادة الجافة و 

vitro »  تمرير كل العينات خزن نتائج التحاليل و وقت فقد تم ما تطلبه من يل المخبرية و نظرا للتكلفة المرتفعة للتحالو
انطالقا من هذه و . المنبعثة للحصول على األطياف  (SPIR)على آلة قيس الطيف عبر األشعة ما تحت الحمراء 

بؤ لتركيز قاعدة بيانات يمكن من خاللها التن (Opus)الى برمجة خاصة باآللة  االمعطيات يتم اقتباس طريقة المعايرة استناد
 .بتركيبة النباتات المماثلة دون اللجوء للتحاليل المخبرية اذا توفرت قاعدة بيانات عريضة
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 راءمنموذج لتقدير نسبة المادة اآلزوتية عبر آلة قياس الطيف باألشعة ما تحت الح

 تنوع احليوانات الربية واحملافظة عليها -3.3

 احملافظة على طائر احلبار  -1.3.2

. نشاط على المتابعة الروتينية المتعلقة بالعناية بالطيور والتلقيح والحضن االصطناعي في ظروف الحصرتركز ال
ل و ذكور في حين لم نتمكن من الحص 5بلغ  اجنسي ان عدد الذكور التي أظهرت سلوكالى أالمعطيات المسجلة تشير 

 41مكنت من الحصول على أناث  14يل سجتم ت فيما يتعلق بعدد األناث البياضة فقد , ذكور 4على النطف اال من 
 تمكن بيضة 29تم تلقيح وحضن . بيضة لألنثى الواحدة 14و واحدة مستويات انتاج البيض بين بيضةتراوحت  , بيضة

تج انسبة البيض الملقح ونسبة البيض الن وبلغت. فراخا 11الى انتاج  12 أفظت  ،بيضة مخضبة 27من الحصول على 
 .تواليعلى ال %42و 59%
 

 النباتي وسلوكياته الغذائية ومدي تأثريها على الكساء  ضباء املها تنقالتمابعة  -3.3.2

باإلضافة الى الزيارات الميدانية لمتابعة ضباء المها بالمحمية الوطنية بالجبيل وجمع العينات من الروث والنباتات 
 ,ADF, ADLواد الجافة، المواد العضوية، البروتيناتالم)ام بالتحاليل الكيمائية يالمستهلة تركزت البحوث على الق

( n-alcanes، األلكانات طويلة السلسلة الكربونية taninsالعفص)مستوى تركيز  كما تم تقدير. للنباتات والروث( الفينول
 تراس بجامعة ةالحيواني لتحديد القيمة الغذائية لألنواع النباتية المستهلكة ومستويات هضمه بالتعاون مع مختبر التغذية

نتائج نظام غذائي من خالل االعتماد على الطريقة الكيمياوية المرتكزة على المكونات  تبدو. ديورو بالبرتغال الترو اوس
 مع تلك التي تم الحصول عليها عن طريق المالحظة المباشرة والتحليالت( N-alcanesاأللكانات )الغير مستساغة 

microhistological متشابهة. 



61026102

 

51 

 

  

 عينة من التحاليل المخبرية والنتائج المتحصل عليها لتركيز األلكانات 
 

 الثعالب باملناطق اجلافة والصحراوية -2.3.2

األكثر   (Canis aureus)ابن اوىو (  (Vulpes vulpesكلة اللحوم يعتبر الثعلب األحمرمن بين الحيوانات آ
.  (Vulpes zerda) والفنك Vulpes reuppelli)) علب الصحراءكما يضم هذا النوع من الحيوانات ث. انتشارا في تونس

لمزيد التعرف على طبيعة و  .زالت ضئيلةال فورغم أهميتها في النظام البيئي، اال ان البينات المتعلقة بهذه األصنا
الوبر من م و عينة من البراز والد342 جمع تم على تسميته بابن أوى،  وما أشيع الفنك الثعالب العالقات الجينية بين

أجريت مختلف التحاليل للحفاظ على خصائصها البيولوجية و  وضعت مختلف العينات في مادة االثانول. مختلف المناطق
 Centre des Recherches en Génétique et و (Senckenberg Institute Research, Germany) الوراثية بكل من

en) Biodiversité CIBIO, Portugal)  .إلى  ينتميوى مجاال للشك ان ما كان يعرف بابن آم النتائج بما ال يدع تبرز اه
لصحراء غياب ثعلب ا أو لم نسجل أي دليل على وجودكما . (Canis anthus)الذهبي  ئبالذويسمى فصيلة الذئاب 

والذئب  الفنكو  ثعالبال ابرزت هذه الدراسة أيضا العالقة الجينية بين .بالجنوب التونسي كما هو مذكور بالمراجع العلمية
التحاليل الجينية لألثار و  ميدانيالستقصاء باالعتماد على مختلف نتائج االو . وع الجيني الهام لكل صنف منهاالذهبي والتن

تبين ان الفنك يتواجد أساسا في المناطق الرملية بالجنوب الغربي، بينما يعد الثعلب األحمر األكثر انتشارا في الجنوب 
 .الفالحيةز خاصة حول المناطق السكنية و تركالشرقي وي

نس في الوقت الراهن العوامل الميدانية على تواجد هذه األصناف في تو تواصلت دراسة تأثير العوامل المناخية و 
الصحراوية نقطة من مختلف المناطق القاحلة و  494استعملت احداثيات أكثر من . على المدى المتوسط والطويلو 

 Samplingوالنهج االحصائي Arc (gis 10.1)رسم الخرائط  تقنياتباالعتماد على ( راسةالتونسية في هذه الد

Distribution Model (SDM) ( .لتغييرات لالثعلب األحمر نتيجة عا كبيرا النتشار الذئب الذهبي و بينت النتائج تراج
 .رارة بالمناطق الجافة والصحراويةالمناخية التي تعرفها الكرة األرضية ككل وخاصة االرتفاع المستمر لدرجات الح
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 بيولوجيا وديناميكية القوارض يف النظم الزراعية يف اجلنوب الشرقي التونسي -3.3.2

 الزيتو  بساتنيل القوارض احتالل دراسة  -

 دوراتوكذلك  2415سنة التي شرع في دراستهاللحقول  الزيارات الميدانية مواصلة 2414سنة  خالل تتم 
 محطة كل في تم .الزيتون أشجار من هكتار 1سح كل واحدة مت ةمحط ثالثين اختيار تم وقد. القوارض القبض على

 Merione  :القوارض تنتمي إلى النوعين التاليين من 42 على القبضفي المجموع  تمو  .متتاليينليومين  افخ 24 وضع

libycus و Psammomys obesus . 
" PRESENCE"استعمال برنامج  تم:   اليت تؤثر يف تواجدها والعوامل لزيتو ا بساتني يف حتديد أنواع القوارض -

تواجد القوارض في حقول الزيتون ويفسر العالقة التي تربط بين ( Taux d’occupation)الذي يحدد نسبة الحضور 
عن الطريق وعن المسافة الفاصلة و  عدد الجحور النشيطةو  تؤثر فيها السيما خصائص التربة مختلف العوامل التيو 

بالنسبة  14,66%ـ بينت النتائج المتحصل عليها ان نسبة الحضور قدرت ب. المناطق السكنية ونسبة الخسائر المسجلة
قد تبين أن هذين النوعين من القوارض تتأثر بنوعية و   Psammomys obesusـل  بالنسبة 8%و   Merione libycusلـ 

 .السكنية التربة وبالمسافة الفاصلة عن المناطق
 أهممن  "الضربان" أن الميدانيةعمليات االستقصاء  أظهرت:  على اخلضر تأثريهو" الضربا "النظام الغذائي لد   -

 يالنسيجالروث بطريقة  تحليل نتائج كما بينت. بالجنوب التونسي الخضر محاصيلو  الزراعي القطاع تهدد التي األنواع
هي  و  النباتية األنواع مختلف من شظايا وجودالروث  من جمعها تم ة مجهريةحيشر  155 ـل( microhistologie) الجزئي
. والتين والشعير االبطاط من نتكو تو  تحديدها تم التي األنواع جميع من %15.95 تمثل المزروعة األنواع( 1) :كاآلتي

 .مختلفة عائالت 4 إلى تنتمي نوعا 12 النباتات التلقائية تتوزع على (2)
 البطيخ ذلك في بما النباتية، المحاصيل على"الضربان " تأثير لدراسة قعامو  14 اختيار تم ،لفارطلموسم اا خالل

 النتائج وأظهرت الزراعي الموسم من الشهر كل  في اتمر  7ميدانية بنسق  بزيارات وتم القيام( القرع) واليقطين والخيار
خيار الثم  %4.57بنسبة   لدالعا يليه %5.22بنسبة   فقدان معدل مع تضررا األكثر النوع هو اليقطين أن
  .%2.45بنسبة( الفقوس)
دراسة مد  تأثري خصائص احمليط على التجاوب الفيزيولوجي والسلوكي حليوا  الضب يف املناطق اجلافة -

 74.55و 74.22بالمناطق الواقعة بين  2414تواصلت الزيارات الميدانية خالل موسم :  والصحراوية التونسية
تركز العمل بالتعاون مع فريق بحث . للبحث عن جحور الضب وأثاره وقد كرست. شرقا 14.54إلى  5.24وشماال 

الحراري  خاصة السلوكسة سلوكيات سحلي الضب و على درا( اسبانيا)بمدريد  Alcala de Henaresمختص بجامعة 
(thermorégulation ) من بين النتائج التي تم . لميدانتسجيلها على اتم والغذائي من خالل تحليل مقاطع فيديو

درجة كما تبين الفرق بين الجنسين في 72الحصول عليها أن هذا الحيوان يغادر جحره عندما تبلغ درجة الحرارة مستوى 
ستعمل طريقتين لإلطاحة ع السلوك الغذائي أن هذا السحلي يتتبأظهر . السلوك الحراري وذلك حسب الحجم والفصل

هذا ما يؤكد طبعه التنقل والبحث بالقرب من الجحر و ر بالقرب من الجحر حتى مرور الفريسة أو بفريسته إما االنتظا
 . الكالش
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 إلتقاط أنثى الضب ألشعة الشمس

                         

 

 

 

2017امج سنة برن -3  

 الرتبية املكثفة ألغنام الدما  بواحات قابس -1.3

 .الحمالن خالل فترة الربيعنعاج و تقيم اإلنتاجية والسلوك لدى ال -
 . االستروجين في البالزماتابعه تركيز هرمونى االسترديول و م-
 .وتوفير المرعى بالتعاون مع ديوان تربية الماشية تراجع هذا القطاع القيام باستبيان لدى مربي األغنام حول أسباب -
 .الميةنشرها في ورقات علمية بمجالت عمعالجة المعطيات السابقة و  - 
 

 مياه الشرب واألكل و ملوحة تأقلم املاعز احمللي يف املناطق اجلافة و تأثره بوفرة -3.3

تحديد مستوى تأقلم الماعز المحلي مع الزيادة في نسبة األمالح في الماء دم و التحاليل البيولوجية في عينات إجراء ال -
 .على مستوى الخاليا

 .ورقات علمية بمجالت عالمية نشرها فيمعالجة المعطيات السابقة و  -

الفرق بين جنسي الضب في مدة حدث  2الرسم
 التعرض ألشعة الشمس

الفرق بين جنسي الضب في النسبة :    1الرسم
 للتعرض ألشعة الشمس ةالمئوي



61026102

 

54 

 

 .مناقشة أطروحة دكتوراه -

 للمجرتات الصغر  باجلنوب الشرقي تغذية القطيع و تغري احلالة التغذوية -2.3

يز بعض مكونات الدم عند تحديد تركات المستساغة في المرعى واالعالف المقدمة و مواصلة تحليل عينات النبات- 
ذلك في اطار مشروع ختم الدروس لمهندسين بالمدرسة في فصلي الربيع والصيف و  تي تم تجميعهاالالماعز واالغنام 

 .العليا بماطر
ينجز هذا العمل في اطار بحث . نوعية اللحمعلى نمو خرفان الدمان و ( وزعتر شيح)دراسة تأثير اظافة الزيوت العطرية  -

المعهد الوطني للعلوم معهد المناطق القاحلة و بين  الماجيستر المشتركلطالب نيجيري و  (Post-doc)ما بعد الدكتوراه 
 .الفالحية بتونس

 االستعماالت البيوتكنولوجية ملضادات األجسام لد  اإلبل -3.3

المرحلة الثانية المتمثلة في تطوير عالجات تعتمد على مضادات االجسام لدى  بإنجازمواصلة المشروع حول االسهال -
 .االبل

 .دة مع شركات خاصة لتطوير مضادات اجسام ذات قيمة مضافة عاليةالبحث عن امكانيات تعاون جدي -
لتطوير مضادات اجسام الستعمالها لعالج  (ألمانيا)مواصلة التعاون مع مخبر المناعة بالمستشفى الجامعي بهامبورغ  -

  Clostridium difficile.بـــــمرض االسهال لدى البشر 
 

 احلليب عند النوق إنتاجتكثيف  -4.3

جية والفيزيولوجية مواصلة دراسة الخصائص المرفولو لتعاون مع ديوان تربية الماشية بهدف ع في برنامج بحث و لشرو ا -
ة لي بشانشو تمكننا من تجسيد النتائج السابقنامل بناء قاعة حلب آو . ية الحلب االليمدى قابليتها لعمللضرع الناقة و 

هذا البرنامج في اطار أطروحة دكتوراه بالمعهد  نفذكما سي. لخارجواستغاللها في تكوين الطلبة والمهندسين من تونس وا
 .العالي للعلوم الفالحية بشط مريم

 .البرولكتين عند النوق خالل الحلبديد تركيز هرمون االكستوسين و الدم لتحمواصلة تحليل بعض عينات  -
 .ليالناقة وقابليتها للحلب اآل تائج البحوث المنجزة حول الخصائص التشريحية والفزيولوجية لضرعن بعض تثمين -
 .حليب الماعزنوق بالمقارنة مع حليب االبقار و لحليب ال السعة التنظيميةدراسة بعض الخاصيات الفزيائية خاصة  -
 .استعماالتهو ( الكفير)كميائية للفطر الهندي الدراسة الخاصيات الفزيائية و  -
  

 تكاثر عند اإلبلال -3.3

 : ئج التجارب السابقة حولمواصلة بعض التجارب ونشر نتا
 .باضة في السائل المنوي عند الجمل تصفية العامل المحرض لإل -
 .على اباضة النوق نوعية المني عند فحول االبل  تأثير -
 .اإلبلعلى السلوك الجنسي ونوعية المني عند فحول   GnRHحقن  تأثير -
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 . انجاز بحوث حول سلوك النوق المغربي أثناء وبعد الوالدة -
 .بعد الوالدة عند الناقة والحواراثناء الحمل و  لوجيةو انجاز دراسة حول تطور المؤشرات الفيزي -
 . 2415ذلك في بداية سنة فحول االبل و مناقشة أطروحة دكتوراة حول تقديم و  .-

 صحة اإلبل-4.3

 .أطروحة دكتوراهتأثيرات عدم التوازن المعدني على صحة اإلبل في إطار بتقديم جميع النتائج الخاصة  -
 .المتابعة الصحية للنوق بالنمط المكثف والشبه المكثف من خالل دراسة طرق التحكم في الطفيليات -
 .الطفيليات الخارجية عند اإلبل بالمراعيمتابعة طرق التحكم في  -

 
للببتيدات والبكترييا تغالل خصائص األنشطة لربوتينات واسحتديد و -4.0

 يف جمال الصناعة الغذائية املستخرجة من حليب الناقة

 قبل وبعدالنوق حليب ، الكسدة ولاللتهابات للكتوفيرين الموجود في  للميكروباتالمضاد المضاد  طاالنش اختبار -
   .األنزيمي الهضم

 .تنقية بروتينات اخرى من مصل و كازينات حليب االبل -
من  حليب النوق المخثرو الياغورت و تحديد مدى ئية  لتحديد البكتيريا المستخرجة ز استعمال تقنية البيولوجيا الج -

 .تها للبكتيريا الضارة ولاللتهاباتمضادأمكانية 
 "  Bio-emballage"استعمال البكتيريا اللبنية في مجال  -
 

 SPIRتقدير الكمية املستساغة على املرعى و مكوناتها باستعمال آلة  -4.0

 ت الرعوية المتوفرة بمرعى الفجا لبعض النباتا  in vivoانجاز تجربة لقياس الهضم  -
  (SPIR)لمعايرة آلة القيس الطيف من البرار لتكوين قاعدة بيانات و جمع عينات تحديد كمية المستساغة و  -
 .نسبة الهضم عند االبل المستغلة للمرعىتقدير الكمية المستساغة و  -

 
 تنوع احليوانات الربية واحملافظة عليها -4.3

ومحاولة محاصرة مشاكل اإليواء ال سيما عامل الحصر  في الحبارى إكثار تقنيات في كمالعمل لمزيد التح مواصلة -
 .الكثافة داخل األقفاص

محاولة التعرف على كميات ومكونات عليقة المها بالمشاهدة المباشرة والتقنيات المجهرية للروث والنباتات والطريقة  -
كما سنحاول من خالل هذه التقنية تقدير نسبة    .(N-alcanes)الكيمياوية المرتكزة على المكونات الغير مستساغة 

 . الهضم
 (  SNP, Microsatellites)واسمات جزيئية خاصة  دراسة التنوع الجيني للثعالب والذئب الذهبي في تونس باستعمال -
 .باالعتماد على التحاليل الجينية النادر تحديد مناطق تواجد ثعلب الصحراءمحاولة  -
 .ومدي وقعها على المنتوج زراعاتلتنوع البيولوجي وأنواع القوارض المميزة لكل نوع من المواصلة دراسة ا -
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ودراسة سلوكياته الغذائية واالجتماعية والتناسلية  للضبجل تحديد المجاالت الحيوية أمن مواصلة البحث الميداني  -
 .التي ينتمي اليها االيكولوجيةوعالقته بالمنظومة 

 ,Capture-marquage-recapture)طرق علمية مالئمة  باستعمالهذا الحيوان وعات دراسة ديناميكية مجم-

phyllogéographie) تحديد االعمار داخل كل مجموعة بطريقةو (Squeleto-chronologie.) 
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  ي لالقصحـود ملجملصمعــوت لصايفــ ربخم

 

  األهداف -1

 :لى األسئلة العلمية المتمثلة اساسا فيالمساعدة على ايجاد الحلول واألجوبة، ع
مرونة النظم االجتماعية ومدى قدرتها على التحمل في سياق التحوالت االقتصادية واالجتماعية والتغيرات المناخية  -

 .باألراضي القاحلة
 .كيفية تطوير نظم اإلنتاج وإدارة مياه الري وترشيد التصرف فيها بواليات الجنوب الشرقي -
والحفاظ  االستدامة والجدوى: اغة مبادئ توجيهية لتطوير وإدارة المناطق القاحلة من منظور مزدوجالعمل على صي -

 .على الموارد الطبيعية ومكافحة اشكال التدهور
تطوير األدوات والمنهجيات العلمية وتكييفها مع سياق األراضي الجافة من خالل تعزيز جسور التعاون مع المخابر  -

 .عات الدوليةووحدات البحث والجام
 .دراسة وترشيد االستغالل والتصرف في الموارد الطبيعية من اجل تنمية مستديمة -
 .تقييم تجارب التنمية والتهيئة وتوجيهها من خالل مقاربة التنمية المحلية والمندمجة -
ة التصحر من العمل على صياغة وتوفير أدوات عملية لمساعدة القرار في ميدان التهيئة والتنمية المحلية ومقاوم -

 .خالل ادماج استراتيجيات مختلف األطراف المعنية
المساهمة في دراسة وترشيد التصرف في األراضي االشتراكية والمراعي وتربية الحيوانات بالمنظومة الفالحية بالواعرة  -

 .بالجنوب التونسي
   .المساهمة في تطوير وتثمين موارد ومقومات المناطق القاحلة والصحراوية -
  .رف على الوضع الحالي لقطاع الثروة الحيوانية وقطاع انتاج اللحوم الحمراءالتع -
   .(مجترات صغرى وابل)دراسة لمنظومات اإلنتاج لقطاع تربية الماشية  -

 
 مشاريع البحث -2

  .للتنمية االقتصاد األخضر كخيار: مرونة النظم االقتصادية واالجتماعية باألراضي القاحلة في سياق المرحلة أالنتقالية-
 .تطوير نظم اإلنتاج وإدارة مياه الري في الواحات الساحلية في الجنوب الشرقي بتونس-
  .األثر االقتصادي والتغيرات االجتماعية: الهجرة الداخلية والخارجية في المجال المحلي وأثرها على تثمين الموروث-
 .لجنوب الشرقيحوكمة الموارد المائية وتشغيل النظم الزراعية في واليات ا-
  .الفاعلةعملية التسيير واستراتيجيات الجهات : حلقات المنظومة االنتاجية لقطاع تربية الماشية والتصرف في المراعي-
 .منظومات المعلومات واالتصال للمساعدة على اتخاذ القرار-
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 2013نشاط  -3

  املرحلة قمرونة النظم االقتصادية واالجتماعية باالراضي القاحلة يف سيا -1.3

 االقتصاد األخضر كخيار للتنمية: االنتقالية            

تم خالل هذه السنة اعداد النسخة النهائية من بحث يهتم بالتنمية المحلية والتفاوت المالحظ بين جهات الجنوب  -
جنوب الشرقي وخصوصا بين معتمديات والية مدنين حيث تم احتساب مؤشر للتنمية المحلية لكل معتمديات ال

 .من مجلة المناطق القاحلة صاقي، هذا البحث سينشر في عدد خالشر 
: النظري والتطبيقي يشمل بالخصوص أهم المقاربات المتبعة في منهجية البحث ىانجاز بحث توثيقي على المستو  -

  .المقاربة بالمنظومات/ المقاربة التشاركية/ المقاربة التحليلية 
 .DESMICE-PESERA) ) ذجة العلميةالتدرب على أهم المقاربات والنم -
 . cost-benefit analysisالتدرب على منهجية  -  -
 .دراسة أم جسار بمدنينعلى حالة ( PESERA-DESMICE)تطبيق نموذج  -
  .تقديم العديد من التقارير العلمية والورقات العلمية في مجالت علمية او في ملتقيات علمية -
 .نشر ورقات علمية حول سالسل القيمة -
مواصلة تنظيم ورشات علمية والقيام باستمارات ميدانية حول التنمية الفالحية المندمجة المستديمة والتصرف في  -

 .الموارد الطبيعية
، 'االقتصاد االخضر'تعميق عدد من المفاهيم األساسية المتعلقة بالمنهج النظري والمفاهيم االقتصادية نذكر منها  -

 ...'التغيرات المناخية'، 'ذج التوازن العام المحسوبنمو '، 'سلسلة القيمة'االبتكار، 
 .تحديد السياسات واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية من حيث استعمال االراضي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية -
 .تحديد سالسل القيمة لتوصيف وفهم أفضل المنتجات الخضراء اإلقليمية ذات القيمة المضافة العالية -
 .األدوات المنهجية لتنفيذ البرنامج على مدى المدة المبرمجة اختيار -
المزيد من الدراسات الببليوغرافية لفهم واالطالع على النتائج التي توصل اليها البحث في موضوع حوكمة القيام ب -

 .الموارد في النظم االنتاجية المتبعة في مناطق الجنوب التونسي
  

 ياه يف الواحات الساحلية باجلنوب الشرقيتطوير نظم اإلنتاج وإدارة امل -2.2

 .دراسة استراتيجيات الفالحين أمام ندرة المياه بالمناطق السقوية الخاصة بمنطقة مارث قابس -
 . دراسة الجدوى االقتصادية للمستغالت الفالحية بواحة شنني قابس -
 . دراسة ديمومة المستغالت الفالحية بالواحات الساحلية بقابس -
 Analyse)يع الجغرافي لمنشآت المحافظة على المياه والتربة باالعتماد على المقاربة التشاركية دراسة التوز  -

multicritères.) 
 .اتمام دراسة كيفية تطوير المنظومة الواحية وتحديد اإلستراتيجيات في إطار تنمية مستدامة -
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 إبرازة الزراعية إلعادة اعتبارها و العمل على تشخيص وتخصيص وتحيز المخاطر ومناولة نسق تدهور هذه المنظوم -
 .مختلف التطورات البيئية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للواحة

 
 األثر: رها على تثمني املوروث ثاهلجرة الداخلية واخلارجية يف اجملال احمللي وأ -2.2

 االقتصادي والتغريات االجتماعية         

ة بين المجتمع والموارد الطبيعية والثقافية في المناطق القاحلة للجنوب الشرقي للبالد بحث العالقمشروع اليتناول 
بين المجتمع  التفاعالت المتعلق بدراسة البحث ، يهدف هذافي إطار مقاربة ديموغرافية واقتصادية متوازنة:  التونسية

القاحلة  بالمناطق لتجريبية والتطبيقية المنجزةالبحوث االدراسات و  نقص حقيقي في سد الطبيعية والثقافية إلى المواردو 
األسرة خرج منذ أمد بعيد يبحث عن موارد عمل  بفر . تتميز بظاهرة هجرة سكانهاللجنوب الشرقي للبالد التونسية التي 

فقدم هذه . غير متوفرة في موطنه لقلة الموارد الطبيعية وصعوبة الحركة االقتصادية المرتكزة باألساس على القطاع الفالحي
الظاهرة االجتماعية وتطورها في الوقت الحاضر من شأنه أن يؤكد لنا بان الهجرة الداخلية والخارجية أصبحت جزءا ال 

 .يتجزأ من حياة هذا المجتمع وأن مقومات الحياة قد تأثرت بهذه الظاهرة
التنمية المحلية، في تدفقات في هذه المناطق ليس هناك أدنى شك في أن التفكير ومزيد تعميق البحث في نماذج 

الهجرة وكذلك في التفاعالت بين المجتمع والبيئة والتنمية باتت ضرورة قصوى في ظل التغيرات المناخية والصعوبات 
ولهذا سنحاول من خالل هذا المحور اإلجابة عن االسئلة . االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها سكان هذه المناطق

يمكن للمهاجر أن يلعب دورا هاما في منوال التنمية؟ هل يشكل  مشكل لتنمية غير عادلة؟ كيف هجرةال هل تعتبر: التالية
االستقرار البشري، الحد من الفقر، خلق فرص العمل، )عنصر تثمين الموارد الطبيعية والثقافية حل ديموغرافي واقتصادي 

بحسن التصرف في الموارد  بيئي يسمح / بشري توازن األدوات والمقاربات العلمية الضرورية لخلق نموذج ما هي ؟(الخ
 تنمية مستدامة؟ والحفاظ على والطبيعية والثقافية البشرية

إن التقنية الميدانية األساسية التي سيقع اعتمادها كوسيلة لجمع المعطيات في إطار هذا البحث هي اإلحصائيات 
مهاجرين وهياكل التنمية الغير و  كل حوارات مع المهاجرينشرة في شالرسمية، االستمارة الميدانية والمقابلة المبا

ولتحديد مؤشرات التنمية والتصرف المستديم في الموارد البشرية بهدف االستعانة بها في عمليات . بالجنوب التونسي
 .التوجيه سيقع االعتماد على منظومة المقياس االقتصادي

   :وتم في هذا المجال 
 .علمية دولية ملتقيات 4 المشاركة في - 

 .المشاركة في دورة لتكوين الباحثين الشبان في الهجرة في تونس  -
عوامله وتأثيره على مصادر األمن الغذائي والدخل  :هجرة شباب الريف في تونسالمشاركة في انطالق مشروع  - 

 السنوي
 .تنموية بالجهةايام تحسيسية و في  المشاركة -
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 واليات اجلنوب الشرقيشغيل النظم الزراعية يف وت وكمة املوارد املائيةح -0.2
 .تطوير االتفاقيات العلمية والمؤسسية الالزمة لنجاح مشروع البحث -
 .في مشروع البحثعتمد تساحداث قاعدة بيانات المعلومات الكمية والنوعية التي  -
سعي الى فهم هذه لالقطاع الفالحي لهم المفاهيم االقتصادية المتعلقة بالتغيرات المناخية على أالنظري و ابراز اإلطار  -

ذج االشكالية من خالل رؤية جديد للبحث عن بعض الحلول والمقترحات للمساعدة في اخذ القرار من خالل نمو 
 .اقتصادي البيولوجي جهوي

التربة مع تأثيرات المناخية المحتملة على منظومة اإلنتاج وعلى الموارد الطبيعية كالمياه و النموذج أالمساهمة في تطوير  -
 .البحث على سبل التأقلم والطرق التي تحافظ على استمرارية وديمومة اإلنتاج الفالحي بهذه المناطق الجافة

إعداد أطروحة الدكتورة حول التغيرات المناخية على القطاع الفالحي بالجهة ومدى قدرة النظام  فيتحقيق تقدم  -
   .اإلنتاجي على تكيف مع هذه التغيرات

 
 عملية :ات املنظومة االنتاجية لقطاع تربية املاشية والتصرف يف املراعيحلق -3.2

 الفاعلة واسرتاتيجيات اجلهات التسيري           

ودراسة  ( رلوبالقطيع، اللحوم، االلبان، الجلود، ا)جمع المعطيات واإلحصاءات الوطنية حول منظومة منتجات اإلبل  -
 .SWOTعبر تحليل  كافة حلقات المنظومات

 .دراسة ديناميكية نظم اإلنتاج الحيواني بمنطقة الواعرة بتطاوين -
متطورة تساعد على تحديد ومتابعة مختلف ( ToolKit Alive) تحليل البيانات حول قطاع اإلبل وفق برمجيات علمية -

  .نظم تربية اإلبل بمنطقة تطاوين
 2444بإعادة االستمارة التي وقع استعمالها سنة  تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بنظم اإلنتاج الموجودة بالوعرة وذلك -

 . استراتيجيات الرعاة المتبعةو  على نظم اإلنتاج المختلفة للتعرف 2442و
 تطاوينو  بواليات مدنين...( اإلنتاج، الترويج، اإلستراتيجيات المعتمدة)مواصلة دراسة كيفّية إدارة نظم اإلنتاج الحيواني  -

 .دكتوراهأطروحة  إطارفي  قبليو  قابسو 
والمشاركة الفعلية في التخطيط لبرامج التنمية بالوالية وذلك  جمع المعلومات المتاحة عن القطاع لدعم الهياكل والتنمية -

  .عبر المشاركة في رسم سياسات القطاع الفالحي وحوكمته
والتجزئة والبنية التحتية  ةأماكن تجارة الجمل)بناء على خريطة للتدفق بخصوص منظومات قطاع اإلبل ومنتجاتها الرئيسة  -

تحديد يع القيمة وتراكم رأس المال و تحليل اإليرادات وهوامش أألرباح وتوز )تم القيام بتحليل المحاسبة ( للتخزين
  (.اآلليات والفاعلين في هذه السلسالت للمواشي واللحوم

بناء على الرسم البياني للسلسلة  رةهم، واألسعار والكميات المقداستكمال تحديد هوية الفاعلين في القطاع ووظائف -
 .(جميع الوسطاء بين اإلنتاج واالستهالك)
فهم )استكمال دراسة المسالك التجارية ومسالك التوزيع المتعّلقة بالمنتجات الحيوانّية األخرى المنظمة للقطاع  -

 .(العالقات بين المجموعات الفاعلة والقواعد التي تحكم هذه العالقات
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 .تحليل المعطيات المتوفرة والمجمعة عن طريق االستمارات بالنسبة لقطاعي المواشي واألغنام تحيين واستكمال -
 .االقتصادية لمنظومات االنتاج لقطاع اإلبل-ر االولية حول الحالة االجتماعيةالتقاري نشر -
 

 واالتصال للمساعدة على اختاذ القرارمنظومات املعلومات  -3.2

مقاالت علمية واالتصاالت في اللقاءات )لتي تم الحصول عليها خالل الفترة السابقة مواصلة تثمين نتائج البحوث ا -
 .(العلمية، واإلرشاد وغيرها

 وتطبيق نظم المعلومات البيئية المفتوح المصدرSIEL2.0لومات البيئية عنظم الم صيانة واستكمال تطبيق -
OpenSIEL1.0 

 .م الرقمية وتقنيات االتصالتعميق عدد من المفاهيم األساسية المتعلقة بالعلو  -
 

 2017برنامج سنة  -3

 :أالنتقاليةاألراضي القاحلة يف سياق املرحلة بالنظم االقتصادية واالجتماعية  مرونة -1.3

 كخيارللتنميةاالقتصاد األخضر          

 .ات المناخيةانطالق االستمارات الميدانية حول دراسة هشاشة المستغالت الفالحية والتأقلم لمواجهة التغير  -
 .اعداد نشريات علمية لتثمين النتائج المتحصل عليها -
 .المشاركة في دورة تكوينية حول التقييم االقتصادي لخدمات األنظمة البيئية بالتعاون مع ايكاردا -
 .المشاركة في ورشات وملتقيات علمية ووطنية ودولية -
بالتعاون مع  بالمهدية والذي نظم" في التنمية المحليةالحوكمة ووسائل االتصال " نشر اعمال الملتقى الدولي  حول  -

 .في عدد خاص بمجلة المعهد 2414افريل  9الى  5المعهد خالل الفترة من 
 .تنظيم ملتقى حول التنمية المحلية المتوازنة بوالية مدنين بالتعاون مع منظمة هانس سايدل -
 .ع الوكالة الجامعية الفرنكفونيةبوالية مدنين بالتعاون متنظيم ملتقى حول دور المجتمع المدني في التنمية المحلية  -
 .المجتمع المدني بالجهة وأطيافالمساهمة في دعم العالقة بين مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية  -
 
 

 الشرقي نوباجلتطوير نظم اإلنتاج وإدارة مياه الري يف الواحات الساحلية يف  -4.2

 .مواصلة جمع البيانات وتحيينها -
 .راسة تطور نظم اإلنتاج الزراعي بالواحات الساحلية في ظل التغيرات المناخيةد -
 (.سهل الجفارة والواحات الساحلية بقابس)دراسة ديمومة المستغالت الفالحية المروية بالجنوب الشرقي التونسي  -
المياه الجوفية وذلك باالعتماد  من قبل الفالحين لمجابهة ندرة تات المتوخادراسة آثار التغيرات المناخية واالستراتيجي -

 .على المقاربات التشاركية
 .دراسة الجدوى االقتصادية للمستغالت الفالحية بالواحات الساحلية -
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دراسة وتحديد اهم مواقع المنشآت المائية بحوض واد أم جسار باالعتماد على المقاربات التشاركية ونظم المعلومات  -
 (.Couplage SIG /Analyse multicritères)الجغرافية 

 
 األثر: تثمني املوروث اهلجرة الداخلية واخلارجية يف اجملال احمللي وأثرها على -2.0

 التغريات االجتماعيةواالقتصادي          

مزيد التعمق في دراسة دينامكية الهجرة الداخلية والخارجية نحو تصور لمنظومة علمية للهجرة كعنصر من  -
 .واالجتماعية المستديمة عناصر التنمية االقتصادية

 الطبيعية والثقافية في ظل الموارددراسة إشكالية الهجرة بالجنوب التونسي وربطها بإشكاليات التصرف في  -
 .التحديات االقتصادية والتغيرات المناخية

 .البحث وضوعالمشاركة في ملتقيات دولية م -
 .نشر مقاالت علمية في مجالت دولية -
 .عكاساتها على منوال التنمية بالجنوب الشرقي للبالد التونسيةنشر كتاب حول الهجرة وان -
 .مزيد تفعيل الشراكة مع مخبر المجتمع والتنمية بجامعة باريس -
 .المشاركة في ايام تحسيسية وتنموية بالجهة -
 
 الشرقينوب واليات اجلوتشغيل النظم الزراعية يف  وكمة املوارد املائيةح .-0.0

ظل ورة حول إشكاليات التصرف المحكم في الموارد الطبيعية بالجنوب التونسي في ختم إعداد ألطروحة الدكت -
 .الفالحي بالجهة ومدى قدرة النظام اإلنتاجي على تكيف مع هذه التغيرات عالتغيرات المناخية على القطا 

سعي الى والالحي قة بالتغيرات المناخية على القطاع الفهم المفاهيم االقتصادية المتعلأطار النظري و اإلابراز  -
فهم هذه االشكالية من خالل رؤية جديد للبحث عن بعض الحلول والمقترحات للمساعدة في اخذ القرار من 

تأثيرات المناخية المحتملة على النموذج أهوي لدراسة المساهمة في تطوير خالل نموذج اقتصادي البيولوجي ج
لبحث على سبل التأقلم والطرق التي تحافظ على واربة والتمنظومة اإلنتاج وعلى الموارد الطبيعية كالمياه 

 .والوسط الشرقيالجنوب باستمرارية وديمومة اإلنتاج الفالحي 
 .نشر معلقات علمية حول الفالحة المحمية بالوسط الشرقي للبالد التونسية -
 .للبالد التونسية الجنوب الشرقي والوسط الشرقيب مقارنة بين االنظمة االنتاج الفالحيللاحداث مشاريع بحث  -
 .استعمال األساليب المنهجية والنماذج المستخدمة في هذا المجال -
 .البحث المحددة اتاشكالي إطار معالجة المعطيات التي وقع تجميعها في -
 .تحليل تطور استخدام األراضي في المنطقة -
مياه على المستوى البيئي تأثيرات تقنيات حصاد ال مواصلة العمل على تطوير نماذج اقتصادية وبيئية لتقييم -

  .واالجتماعي واالقتصادي
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توازن االقتصاد الكلى وكيفية تطويع هذه اآللية لتطبيقها على حالة الدراسة المتمثلة منهجية  مواصلة العمل على -
                                                                                     .في والية مدنين

 .ة تقارير وورقات علميةصياغ -
 

  عملية: املراعي حلقات املنظومة االنتاجية لقطاع تربية املاشية والتصرف يف -3.0

 واسرتاتيجيات اجلهات الفاعلة التسيري         

اليها من خالل دراسة منظومات االنتاج لقطاع اإلبل واألغنام من خالل  توصلال تم هم النتائج التيأتقديم  -
 .االيام االعالمية المخصصة لفائدة المربين والمهتمين بالقطاعالمشاركة في 

االنتاج والتوزيع )مواصلة دراسة منظومة انتاج اللحوم الحمراء عبر القيام باالستمارات المبرمجة لكافة الحلقات  -
 .(واالستهالك

تائج الهامة والعمل برمجة ورشة عمل دولية حول منظومات االنتاج الحيواني لقطاع المواشي واإلبل لعرض الن -
 .على تحسين االليات والطرق المتبعة لدراسة هذه المنظومات وتطويرها

 .ديتهقطاع تربية الماشية وتحسين مردو  نشر المزيد من الدراسات العلمية حول ترشيد التصرف في -
المندوبية اليها بخصوص سالسل منظومة اإلبل عبر التنسيق مع  توصلال تم  العمل على تثمين النتائج التي -

 . PRODEFILالجهوية للتنمية الفالحية برنامج 
 

 متابعة مراصد الديناميكية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومنظومات -2.0

 املعلومات البيئية باملناطق اجلافة التونسية         
مة للدراسات والتنمية بعث مرصد متابعة المستغالت الفالحية بمعتمدية سيدي مخلوف بالتعاون مع اإلدارة العا -

زاد الخير بمعتمدية "الفالحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين والشركة التعاونية للخدمات الفالحية 
 ".سيدي مخلوف

 .انجاز استمارات فالحية لدى عينة من المزارعين بالمرصد -
 .وزارة الفالحة دورات تكوينية حول مراصد المستغالت الفالحية بالتعاون مع 7تنظيم  -
 . OpenSIEL1.0 استكمال برمجية نظم المعلومات البيئية المفتوحة -
  .إنجاز موقع واب خاص بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية -
 . LVI1.0 إنجاز برمجية حول مؤشرات هشاشة سبل العيش -
 .مشروع ختم دراسة إلنجاز برمجية إدارة مجلة معهد المناطق القاحلة تأطير -
 . SIELOرمجيةتطوير ب -
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 لصبيئي لملصرف
 

 :توطئــــة 

تتعّدد األعمال واألنشطة بالمتحف البيئي، وال يرتبط النشاط المتحفي بسنة حّتى ينتهي بانقضائها وحلول أخرى، 
فهو ليس ممارسة مناسباتية، بل هو عمل دؤوب متواصل مع كل عملية اقتناء لمجموعة جديدة من الممتلكات الثقافية، 

ها والمادة التي صنعت منها تّلبه من ترقيم وبحث وتوثيق للحقب واألزمان التي تعود اليها ومصدرها ووظيفلما تتط
واألدوات والتقنيات التي استعملت في ذلك ، والمهارات والمعارف التي يتحّلى بها الحرفي أو الصانع الذي أبدعها، الى 

رمج لسنة ما مع العمل المعتزم القيام به في السنة التي تليها، ولعل حد أن كثيرا ما يقع التداخل بين ما تخّلد من عمل مب
لم يحيدا عن شبه قاعدة التداخل والتواصل وهو  2415وما نعتزم القيام به في  2414ما كان لنا من نشاط طوال سنة 

 .ما سنبين جوانب منه في هذا التقرير الذي يتناول النشاط الماضي واآلتي لهاتين السنتين
 

  6102نشــــــاط   -1

 الزيارات امليدانية واقتناء القطع املتحفية -1.1

باعتبارها المجال الجغرافي الذي يمارس ضمنه معهد  -تضطلع الزيارات الميدانية إلى واليات الجنوب التونسي 
منه على وجه والالمادي  –بدورين مهّمين، يتمثل أولهما في توثيق تراث الجهة  –المناطق القاحلة نشاطه البحثي 

يد وذلك للمحافظة على المعارف والمهارات المتعلقة بمختلف أوجه الحياة وأنماط العيش فيها، واثراء الرص –الخصوص 
 .السمعي البصري لمصلحة المتحف

فيما يمّكن الدور الثاني للزيارات الميدانية من العثور على عديد األدوات والقطع والشواهد المادية التي كانت   
لتطعيم مخزون  -اّما بالشراء او اإلهداء –عملة قديما وتم التخّلي عنها تدريجيا بتوّفر بدائل حديثة، ليتّم اقتناءها مست

 .المتحف بتجميعها وتوثيقها ثّم عرضها على الزوار
واليات قابس )بعديد الزيارات الميدانية إلى مناطق الجنوب الشرقي التونسي  2414وككل سنة، قمنا سنة 

، أجرينا خاللها بعض التوثيقات الميدانّية، لعل أبرزها زيارتنا الميدانية الى المعصرة التقليدية بمعتمدية (ين وتطاوينومدن
، وتتمثل أهمية هذه العينة من المعاصر في أنها ماتزال تزاول نشاطها "ماكينة ليهالي"  والتي تعرف الى اآلن بـــــبنقردان 

جا للعمل ذر إبّان احداثها بتمويل األهالي أواخر ثالثينيات القرن العشرين، وهو ما مّثل نمو وفق النمط الكالسيكي المتوفّ 
 .التشاركي  المدني  الذي كان سائدا حينذاك
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 حسب الطريقة الكالسيكية " مكينة ليهالي"ـالرحي ب رحلةثالث صور تبين أجزاء من م

            

 العصر  رحلةزاء  من مثالث صور تبين أج

بجزيرة جربة وبنقردان ومدنين  التقليدية ببعض الجهاتالى جانب التوثيق قمنا بمعاينة العديد من القطع واألدوات 
 .وبوغرارة، وتبرز الصورتان التاليتان جانبا من المعاينات
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في شأنها لعديد األسباب،  فقد أثمرت زياراتنا ورغم أننا لم نتمّكن  من اقتناء جميع القطع التي تمت معاينتها  والتفاوض 
، تمثّلت خاصة في عدد من (221)الميدانية اقتناء مجموعة من القطع المتحفية تناهز المائتين واحدى وعشرين قطعة 

ساقاة العقود ذات الصبغة العقارية التي توفر لنا  بسطة عن المعامالت العقارية من قبيل البيع والمقاسمة والمغارسة  والم
 (.وثيقة  74) بالقرى الجبلية وخاصة تونين وتوجان،

                             

فضال عن عدد ال بأس به من المسكوكات القديمة التي تعود الى فترات زمنية مختلفة  وحضارات وشعوب متباينة، تمثلت 
 .(قطعة نقدية  194. ) بيزنطيةالرومانية واللبونية القرطاجية، والنوميدية، و في مجموعة من النقود ا
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 النشاط الورشي -1.1

ن للزائر ان يشبه هذا الجانب من النشاط في دقّته وبطئه لطول مراحله وتعّددها عمل النمل، فغالبا ما ال يمك
ة المتحفية التطبيقية للمحافظة على مخزونات العرض، لكنها في اآلن ذاته تمّثل جوهر الممارس ةيالحظه في أروق

المؤسسة المتحفّية وممتلكاتها وإطالة عمرها أطول فترة ممكنة، الستمرارها ومواصلة تقديم رسالتها الى زوارها، ويمّثل 
 :الكثير من هذه األعمال فقرات قارة طوال أيام السنة  وتتمثل اجماال في

 التفّقد الدوري للمعروضات  -1.2.1

 .اجعة التصورات الفنية والتقنية للعرضمر  -
 .مراقبة حالة المعروضات وتفقدها -
 .صيانة ما يقع فيها من خلل إن وجد  -

 التفقد الدوري ملمتلكات املتحف احملفوظة يف اخلز  -6.6.0

  .توفير الظروف المناسبة للحفظ الوقائي -
  .تعديل المؤثرات المناخية -
 .الحشرات درء أخطار -

 
 املنتظمري العمل الدو -1.1

 املتحفياجلرد  -1.1.1

يعتبر التوثيق الفوتوغرافي أحد العناصر الضرورية لتكوين جرد علمي، حيث يمثل للمؤسسة المتحفية وثيقة إدارية 
تثبت من خاللها شرعية امتالكها للقطع المتحفية، ومصدرها، وحالتها، فالجرد والتوثيق والمعالجة وسائل مثلى للتصرف 

منها على النحو  بعضالمتلكات، لحمايتها من أخطار التلف والسرقة والبيع والمبادلة أو الهبة، طبقنا الناجح في الم
 .التالي
   خاللها، اضافة الى متابعة المراحل التالية من عملية  تبإدراج القطع المتحفية المقتنا 2414قمنا في سنة

 .توثيق مجموعة من المقتنيات السابقة
    لمسكوكات القديمة باستعمال حامض وفرشاة الزالة الصدأ الذي يحول دون قرأتها تنظيف مجموعة من ا

 (.قطعة  417قرابة )  يخها ونوع المعدن الذي سّكت منهوبيان تار 
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 بواسطة فرشاة من كل الشوائب تنظيفهاقطع  بواسطة بقايا نجارة الخشب و تجفيف ال. 

   

 مثل الميزان : القطر والسمك، وذلك باستعمال اآلالت الدقيقةو ل الوزن القيام بالقياسات التي تميز كل قطعة، مث
 ". pied à coulisse"  المسماكو 

     

  تغليف القطع النظيفة والجافة بطبقة سميكة من طالء شمعي شّفاف لمنع المعادن من التفاعل مع المحيط
فردة ذات ألوان مختلفة لتسهيل التفريق بين الخارجي وعدم التأثر بالعوامل المناخية، ثم توزيعها على جيوب من

 .مصادرها
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ويكون كل جيب ذا إطار دائري شفاف مساو لقطر القطعة التي يحويها، ويسمح بفحص وجهيها بمجهر دون 
جهي قطرها على و مصدرها وتاريخ اقتنائها ووزنها و المتعّلقة  بها مثل ن المعطيات لمسها باليد، مع الحرص التام على تدوي

الغالف  بكل دقة وانتباه، ثم القيام بالبحوث الخاصة بكل قطعة للحصول على جذاذة فنية ترفق بالقطع المعّدة للعرض  
 . لصياغة جذاذة تعريفية مصاحبة لها

 
 : صياغة جذاذة تعريفية للقطع املعدة للعرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمجموعة من القطع النقدية النوميدية جذاذة تعريفية
 

 

                           

                         

 

 

 

 

 

 لمجموعة من القطع النقدية البونية القرطاجية جذاذة تعريفية
 

م أو  الى عهد .ق 142 – 247ماّسينيّسا  قطع نقدية نوميدية من البرنز، تعود إلى عهد الملك النوميدي
 م.ق 112 – 142ابنه ميّسيبسا 

 .للملك ملتحيا ويحمل تاجا عليه يبرز الجانب األيسر لرأس تمثال نصفي: الوجه
 لحصان راكضللجانب األيسر تجسيم : القفا 

 

Monnaie en bronze, Royaume Numide remonte à l’époque du Roi Numide 

Massinissa 203 -148  av. J.-c ou de son fils Micipsa 148 - 118 av. J.-c. 

A/ Tête laurée et barbue du roi à gauche 

R/ Cheval bondissant à gauche. 

 .يالدقطع نقدية قرطاجية من البرنز، تعود إلى النصف األول من القرن  الثالث قبل الم
 اآللهة تانيت ي يبرز الجانب األيسر لرأستمثال نصفي: الوجه

 صورة للجانب األيمن لرأس حصان: القفا 

  

Monnaie en bronze,  Carthage, remonte au debut de la troisième siècle 

avant jésus christe  ( 300- 264 av. J.-c). 

A/ Tête de Tanite à gauche 

R/ Tête de cheval à droite 
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بينما يتم  حفظ القطع الموّجهة الى الخزن في أدراج تودع في مكان آمن بإدارة المتحف  لحمايتها من كل األخطار 
 .تضت الحاجةوالعودة اليها متى اق

     

 زّوارــــــال الـــستقب -1.1.1

هيكلّية العرض  -بصفة غير مباشرة–يعّد الجمهور من أهم العناصر في المؤسسة المتحفية، حيث يمكن أن يوّجه 
وخياراته، وخطوط السير بمسالكه، وذلك بناء على أصناف الجمهور من حيث السن والمستوى العلمي والثقافي 

 . والتربوي
عديد الباحثين من  2414ويتمثل نشاطنا في استقبال بعض الوفود من ضيوف المعهد، حيث استقبلنا خالل سنة 

شتى أنحاء العالم وزّوار من موظفين رسميين يمثلون هياكل الدولة، وطلبة من كليات ومعاهد عليا وثانوية، وناشئة من 
إلشكالية العامة للمتحف البيئي للمناطق القاحلة مبرزين عالقتها تالمذة المدارس االبتدائية ورياض األطفال، نقّدم لهم ا

 .باختصاصات معهد المناطق القاحلة ومشاريع البحث التي يوليها اهتمامه
 

 .6102عينة من  الزيارات اليت متت سنة -

 زيارة السيد الكاتب العام للحكومة. 
  (.أكساد)لجافة واألراضي القاحلة المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق ازيارة السيد 
 المعهد الوطني للدفاع إطارات من. 
 سفير الجمهورية التشيكية والوفد المرافق له. 
 ة بماطرلفالحطلبة المعهد العالي ل. 
 للعلوم الفالحية بشط مريم طلبة المعهد العالي. 
 طلبة كلية العلوم بقابس. 
 نالمدرسة االبتدائية طريق تطاوين بمدني من ذيتالم. 
 بجرجيس 1974مارس  2المعهد الثانوي من  ذيتالم 
  مشاركة في المهرجان المغاربي للفلم الوثائقي والعلمي بمدنينوفود مغاربية وعربية. 
  زيارات شبه أسبوعية لطلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين، والمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية

 . بمدنين
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 الكاتب العام للحكومة وإطارات من المدرسة الحربيةزيارة السيد 

  6102سنة برنامج  -6

 الدراسات امليدانّية واقتناء القطع املتحفّية -1.1

مواصلة للعمل التوثيقي ألوجه الحياة وللعناصر التراثية التي تميزها وتحيي أثرها بالمناطق القاحلة التونسية التي  
الجهوية،  وإداراتهمناطق القاحلة بمدنين بأنشطته البحثية الموزعة بين مقّره االجتماعي تمثل المجال الذي يغطيه معهد ال

، ومراجعة لعديد المشتريات التي تم اقتراحها سابقا ولم يتم تنفيذها، 2415وارتباطا ببرنامج المشتريات المقرر لسنة 
ي لمصلحة المتحف البيئي والبحث والتنسيق القتناء المواد نعتزم القيام بعديد الزيارات الميدانية لمزيد اثراء الرصيد الوثائق

 :التالية
 سرج حصان ولواحقه  -
 أسلحة ومعّدات فروسية  -
 مخطوطات ووثائق تاريخية  -
 مسكوكات وعمالت قديمة  -
 مالبس احتفالية مميزة لبعض الفرق الفنية  -
  .منسوجات مميزة للمناطق والقرى الجبلية -

 
 النشاط الورشي -1.1

ّفر الفضاء الجديد للخزن، نعتزم تصنيف مخزونات المتحف وفقا لسجاّلت الجرد المتضمنة لها، تبعا لتو  -
وتوزيعها على رفوف ذات خانات مرقمة وطوابق ألفبائية، وذلك لحسن التصّرف في المخزونات وتسهيل تفّقدها 

 .دوريا ومراقبة أماكن تواجدها وتتّبع انتقالها بين فضاءات الخزن والعرض
 مجموعة من قطع الحلّي وتصويرها بدّقة وحفظ كل قطعة منفردة في جيب خاص تنظيف -
 .التصوير الفوتوغرافي -
 .تفّقد االصناف الهشة من المخزونات والمراقبة المستمّرة لحالتها -
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 جناز عمل وثائقيإ -1.1

الميدانية  بالجنوب  بعد تواتر أعمال التوثيق لفالحة شجرة الزيتون ونشاط المعاصر التقليدية أثناء الزيارات
المجال الُجُزري به، واثر تراكم مجموعة من حلقات التسجيل لعملية تشغيل مختلف مناطقه الجبلية والسهلية و التونسي ب

المعصرة التقليدية بالمتحف البيئي طوال المواسم الفالحية الماضية واجتماع رصيد سمعي بصري ثري، نعتزم انجاز عمل 
الزيتون وفالحتها بهذه منية الحقا، نبرز من خالله الطرق الفالحية المعتمدة في االكثار من شجرة وثائقي تحدد مّدته الز 

المعارف والمهارات المتوارثة عن األولين، مع االشارة الى عمليات التحديث التي طرأت عليها، ليكون عمال المناطق و 
 .وثائقيا يتم استثماره لعديد األغراض العلمية والثقافية
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 نشـاط التكوين –2

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

وي هذا ـــــحيت

:النشاط على   

 ت قصرية املدى وختم الدروستربصا 

 دراسات املاجستري والدكتوراه 

 الدكتوراه يف جمال مقاومة التصحر والتغريات املناخية 

 املاجستري الوطنية 

 املاجستري الدولية 

 الدورات التكوينية 
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 3113نشاط سنة 1-

 تربصات قصرية املد  و ختم الدروس -1.1

 بالقبول لبطم 247حظي منهاطلب إلجراء تربصات قصيرة المدى وختم الدروس بالمعهد  275 تم تسجيل
 :على النحو التالي توزعتالفنية واإلدارية للمعهد  مخابر العلمية والمصالحبمختلف ال( بالمائة 24أي بنسبة )

 المتحف
 البيئي

إدارة 
 اإلعالم

 الكتابة
العامة   

إدارة تثمين 
 البحوث

 مخبر
 االقتصاد 

 مخبر
 البيئة والمراعي

 مخبر
 تربية الماشية 

 زراعة مخبر
  المناطق الجافة 

 مخبر
 مقاومة التصحر

42 77 24 45 11 14 37 52 25 
جامعات ومراكز بحوث  باحث وطالب من 15استقبال أكثر من  تمفي إطار التعاون الدولي ى و من ناحية أخر 

 .للتعرف على تجربة المعهد أو للقيام بتربصات متخصصة...( ، فرنسا، الجزائر، إيطاليا، مالي، هولندا)أجنبية 
 

 دراسات املاجستري و الدكتوراه -3.1

لك التأهيل بالجامعات كذن في مراحل الماجستير والدكتوراه و يطالب مسجل  163يساهم الباحثون في تأطير 
 :يتوزعون على مختلف مخابر المعهد على النحو التاليالتونسية واألجنبية 

 

   الدكتوراه يف جمال مقاومة التصحر و التغريات املناخية -2.1

 ن بالدكتوراه في مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية بالمعهد الوطني للعلوميمرسم اطالب  21يواصل 
 .الفالحية بتونس إنجاز أطروحاتهم

 

 ماجستير مهنية ماجستير بحث دكتوراه تأهيل  المخبــر
سنة  تقدم

2016 
بصدد 
 اإلنجاز

قدمت سنة 
2414 

بصدد 
 اإلنجاز

قدمت سنة 
2414 

بصدد 
 ازاإلنج

قدمت سنة 
2414 

   5 6 1 14  المجموع البيئة والمراعي
     1 1  إطارات المعهد

 1  1 7  23  المجموع مقاومة التصحرعلوم الصحراء و 
      3  إطارات المعهد

   3 5 1 4  المجموع االقتصاد والمجتمعات الريفية
     1 2  إطارات المعهد

    7  20  لمجموعا تربية الماشية والحياة البرية
      1  إطارات المعهد

 8  1 4 6 46  المجموع زراعة المناطق الجافة والواحات
     1 1  إطارات المعهد

 9  10 29 8 107  المجموع المجموع الجملي
 12   10 3 8  إطارات المعهد
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  الوطنية املاجستري -3.1

" الموارد الطبيعة  وإدارةمقاومة التصحر ("نظام قديم)واصلت المجموعة المتبقية من طلبة الماجستير الوطنية 
فالحة المناطق الجافة " اختصاص( نظام جديد) M2مرحلة الماجستير انطلقت دروس طروحات في حين إنجاز األ

 .طالب  15مع الدفعة الثالثة المتكونة من  2414منذ سبتمبر " مقاومة التصحر و 
 

 الدولية ملاجستري -4.1 

إدارة "ر الدولية من الماجستي 2415-2414وقع االعالن عن فتح باب الترشحات لالنضمام إلى الدفعة 
طلبة من اليابان وأثيوبيا وأوغندا وسوريا  4مترشحا وتم  قبول  15وتقدم  2414جوان  74إلى غاية " الجافةاألراضي 
في حين يواصل  2414نوفمبر  12أكتوبر إلى  71احتضن المعهد الحلقة التكوينية المكثفة خالل الفترة من وتونس و 

 .طلبة إعداد أطروحات التخرج 2
 

 الدورات التكوينية -3.1

اإلستشعار عن )دورات تكوينية في مجاالت مختلفة  9تنظيم تم  Wadis-Marفي إطار تنفيذ مشروع التعاون األوروبي  -
 144استهدفت حوالي و ( اه الجوفية، رفع القدرات، إلخبعد، إدارة مياه الري، حصاد المياه، التغذية اإلصطناعية للمي

 .الجزائرمن تونس و ( ، فنيين وطلبةباحثين، مهندسين)مشارك 
سبتمبر  2الى  4تنظيم دورة تكوينية حول تحسين إنتاجية المراعي لفائدة أعوان ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى من -

 .مشارك 15بحضور حوالي  2414
 42خالل الفترة من ( فرنسا) لفائدة طلبة الماجستير من جامعة ليون" التهيئة والتنمية الريفية"حلقة دروس ميدانية حول -

 .2414فيفري  49الى 
 . 2414نوفمبر  24طالب من كلية العلوم بقفصة يوم  14تكوين ميداني لفائدة -
مارس  22-24)متدربين من جمهورية السودان  14الورشة التدريبة في مجال التنمية الريفية المتكاملة لصالح فريق من -

2414). 
تنظيم  تم،  (PRODEFIL)ر منظومات اإلنتاج بوالية مدنين تطويية الزراعية والرعوية و تنفيد مشروع التنم في إطار

 . الخبراتنشاط يهم الدورات تكوينية واأليام اإلعالمية وورشات العمل لتبادل التجارب و  15ن أكثر م

 تكوين أعوا  املعهد -4.1

أو التكوين عن بعد ببعض مؤسسات التعليم تكوينهم سواء كان في إطار التكوين المستمر  اعون15يواصل حوالي 
ومركز التكوين المهني الفالحي معهد الفي إطار االتفاقية المبرمة بين و . ونس العالي  أو بمراكز التكوين المتخصصة بت

 .2414افريل  24اختتمت يوم وان معهد أعمن  عون 14االختصاصات لفائدة نين، تم تنظيم دورة تكوينية في عديد بمد
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 3114رنامج سنة ب -3

مؤسسات التعليم العالي حسب تكوين إطارات المعهد وتأطير طلبة الجامعات و  2415سنة  سيتواصل خالل
ضافة إلى تنظيم دورات الدكتوراه باإلفي إطار الماجستير الوطني والدولي و  كما سيتواصل التكوين. اإلمكانيات المتاحة

سيع مجاالت من المنتظر أن يقع تو التعليمية والبحثية والتنموية و  طلب لفائدة المؤسساتتكوينية حسب التدريبية و 
 .الدوليركاء جدد على المستويين المحلي و شالتعاون بين المعهد و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61026102

 

77 

 

 
 
 

 
 
 

 نشـاط تثمـني نتائـج البحوث –3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يشمل نشاط 

تثمني نتائج 

 البحث احملاور

:لتاليةا  

 نشر وتثمني نتائج البحوث 

 فضاء تثيمن نتائج البحوث وحمضنة املؤسسات 

 املشاركة يف املعارض 

  تكوينية وإعالميةتنظيم أيام 

 التوعية املبكرة للنشئ واإلحاطة باملؤسسات الرتبوية 

 تأطري وتوعية الفالحني 

 البحث التطبيقي 

 اإلنتاج السمعي البصري 
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مخابر ومختلف المين نتائج البحث وربط الصلة بين إلى تث جالد المناطق القاحلة في هذا المتهدف أنشطة معه
 :المحاور التالية 2414ث خالل سنة يشمل نشاط تثمين نتائج البحو . المصالح الفنية والمحيط االقتصادي واالجتماعي

 نشر وتثمين نتائج البحوث، -
 فضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات، -
 تنظيم األيام اإلعالمية والتكوينية، -
 عية المبكرة للنشئ واإلحاطة بالمؤسسات التربوية،التو  -
 تأطير وإرشاد الفالحين، -
 البحث التطبيقي، -
 براءات اإلختراع،  -
 .اإلنتاج السمعي البصري -

  2016 نشاط -3

 نشر وتثمني نتائج البحوث -1.1

والفنية  ريةيعنى هذا النشاط بتثمين نتائج بحوث المعهد على المستوى التنموي وذلك بالتعاون مع المصالح اإلدا
 :إنجاز األنشطة التالية 2016والهياكل المهنية والمؤسسات المحلية وقد تم خالل سنة 

إمضاء اتفاقية إطارية للتعاون في مجال المراعي مع ديوان تنمية المراعي والغابات بالشمال :  2414جانفي  19-
 .الغربي

 
 الغابات بالشمال الغربي اجتماع إطارات المعهد وممثلين عن ديوان تنمية المراعي و 

 2414جانفي  19المقر اإلجتماعي للمعهد،  
المعهد اإليطالي للتعاون الجامعي ة عمل مع وفد عن وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي و عقد جلس:  2414ماي  11 -
(ICU )ة الواحية لفالحوخاصة ا( 2419-2414)اتفاقية تعاون في مجال تنمية الفالحة المستدامة " لتنفيذ مشروع

 (.اإلدارة الجهوية للمعهد بقبلي) "رجيم معتوقبمنطقتي الفوار و 
اإلدارة )  النطالق تنفيذ المشروع التونسي اإليطالي بحضور األطراف المشاركة  عقد جلسة عمل:  2414ماي  71 -

 (.الجهوية لمعهد بقبلي
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وير منظومات االنتاج عقد جلسة عمل بحضور تم في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتط:   2414أوت  15-
مكتب الدراسات والمنسق المحلي للمشروع وبمشاركة عدد من المربين ببنقردان للتباحث في مشاكل التنمية في قطاع 

 .اإلبل وتقديم بعض المقترحات لتجاوز اإلشكاليات

 

 النتاججلسة عمل في إطار  مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات ا
 2414أوت  15اإلدارة الجهوية للمعهد ببنقردان، 

جمعية نساء للنهوض ماني بالسفارة األلمانية بتونس و عقد جلسة عمل مع ممثلي برنامج التعاون األل:  2414سبتمبر  9-
 .بتطاوين بالمرأة 

 

 نعمل مع ممثلي برنامج التعاون األلماني و جمعية نساء للنهوض بالمرأة بتطاوي جلسة 
 2414سبتمبر  9اإلدارة الجهوية للمعهد بتطاوين، 

 
المشاركة في ورشة علمية لالطالع على التجربة الفرنسية في مجال مراصد ومنظومات : 2414أكتوبر  9-15 -

 .يتها وتوجيه السياسات الفالحيةمتابعة المستغالت الفالحية للرفع من مردود
ق مقاربة تقييم نظام تثمين نتائج البحث بالمعهد حسب تنظيم ورشة عمل حول تطبي:  2414أكتوبر  14-24 -

في إطار مشروع التعاون بين مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي وجامعة برمن  inno-SPICE مقاربة المواصفات
BREMEN وفريق من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي  المذكورة بألمانيا وذلك بمشاركة خبير من جامعة

 .ح البحثية والفنية واإلدارية بالمعهدوالمصال
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 (2414أكتوبر  24-14معهد المناطق القاحلة )ورشة عمل حول تقييم نظام تثمين نتائج البحث 

 
 

 فضاء تثمني نتائج البحوث وحمضنة مؤسسات -2.1

والمجددة لفالحية المثمنة لنتائج البحوث في إطار هذا النشاط المساعدة على بعث المؤسسات ا معهداليتابع 
قصد تطوير مشاريعهم تكنولوجيا  ذات القيمة المضافة العالية من خالل توفير كل الظروف المالئمة للباعثين الشبانو 

 :إنجاز األنشطة التالية  2414قد تم خالل سنة و  ،التسيير في المؤسساتوتكوينهم في ميدان التصرف و 
بالتعاون مع وكالة النهوض " ن الغذائي وتقليص الفقر الريفيحراك الشباب واالم"في إطار مشروع تنظيم ورشتي عمل -

 (.2414جويلية  21ماي  14)الغذية والزراعة  ألمم المتحدةا باالستثمارات الفالحية وبرنامج

 
 تقليص الفقر الريفيحراك الشباب واالمن الغذائي و "في اطار مشروع ورشة عمل 

 . ، لفائدة الطلبة"Business Model"لية العلوم بقابس حولتنظيم ورشة المبادرة الثالثة بك: 11/2/2414 -
 ISO 9001 V2015 pour le développement durable des"تكوينية حول  دورةتنظيم :  25-22/4/2414 -

PME "لفائدة خريجي التعليم العالي والراغبين في بعث مشاريع فالحية وبعض أصحاب المشاريع. 
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  V2015 pour le développement durable des PMEL'ISO 90 01  دورة تكوينية حول

 2E Solutions مكتب الدراسات والتكوين في البيئة والطاقة امضاء اتفاقية تعاون بين المعهد و : 27/4/2414 -
 .بقابس

وقد تّم   .تنظيم اجتماع للجنة تسيير محضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين:  15/9/2414 -
 7انتقاء  تموقد . لمحضنة وإجراء محادثات معهملل هذا االجتماع استدعاء المترّشحين الراغبين في االنضمام خال

 .باعثين من جملة المترّشحين لتمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة
خريجي مشاركا من  12 لفائدة »les outils de management« تنظيم دورة تكوينية حول : 22-29/9/2414-

 . التعليم العالي والراغبين في بعث مشاريع فالحية وبعض أصحاب المشاريع
تنظيم اجتماع لجنة تسيير محضنة المؤسسات الختيار افضل المشاريع المترشحة في اطار :  24-25/14/2414

 .FAO ف عليه منظمة األغذية والزراعةالذي تشر " حراك الشباب ، االمن الغذائي والحد من الفقر الريفي"مشروع 

  
 (2414أكتوبر   24 -معهد المناطق القاحلة )اجتماع لجنة تسيير محضنة المؤسسات 

 
  لفضاء تثمني نتائج البحوث وحمضنة مؤسسات املناطق القاحلة ميدانية اتتنظيم زيار -

 5 /1/2414 :وفد من وزارة الدفاع الوطني . 
 19/1/2414 :ي بالشمال الغربيتنمية الغابات والمراع وفد من ديوان. 
 9/2/2414 :العام للحكومة لسيد الكاتبا. 
 9/2/2414 : رسة الحربية بتونسضابط من المد 144وفد يتكون من. 
 11/2/2414 : وينتالمذة المعهد النموذجي بتطا. 
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 15/2/2414 :ة التنمية بجرجيسعضاء جمعيأ. 
 15/2/2414 :الفالحية بشّط مريمالمعهد العالي للعلوم  طلبة. 
 24/7/2414 :الزراعي بالسودان وفد من المركز االنمائي للتدريب . 
 5/4/2414 :ن جامعة قابسطلبة م . 
 17/4/2414 : اون الدولي اليابانيةمن وكالة التعباحثين.   
 21/4/2414 :ن نرويجيينباحثي. 
 25/4/2414  :لي للبيولوجيا التطبيقية بمدنينطلبة المعهد العا. 
 4 /5/2414  : التنموي بالزاراتجمعية العمل. 
 11/5 /2414  :لجنة تقييم  نشاط مخابر البحث بالمعهد فريق. 
 27/5/2414 :ة والدراسات االستراتيجية بمدنينجمعية صوت حواء بسيدي بوزيد وجمعية التنمي. 
 25 /5/2414 :باحثين من النرويج. 
 22/9/2414  :لسيدة اDominique Mégard-Marchalot  باحثة فرنسية. 
 17/14/2414  :التصرف المستديم في الموارد الطبيعية في ظل التغيرات "ن في اليوم الدراسي حول يالمشارك

 ".المناخية
 12/14/2414 :خبير من جامعة برمن وفريق من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي. 
 14/11/2414 : وفد من منظمة االمم المتحدة للتنميةPNUD  . 
 25/11/2414 :المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي بمدنين لجنة وفد عن. 
 24/12/2414 : االغذية والزراعة لألمم المتحدةوفد من منظمةFAO . 

 
 املشاركة يف املعارض-3.1

الذي نظم   SIAT2016المشاركة في الصالون الدولي لالستثمار الفالحي والتكنولوجيا : 19-22/14/2414 -
 .بعرض بعض النتائج المتحصل عليها بمخابر المعهد بتونس

  

 (2414أكتوبر  19-22) SIAT 2016 المعرض الدوليجناح معهد المناطق القاحلة في 
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 .المشاركة في االيام الوطنية لنقل التكنولوجيا بتونس: 9-14/11/2414 -

 
 االيام الوطنية لنقل التكنولوجيا 

 .بقابس ض الوطني للفالحةالمشاركة في المعر : 24-25/11/2414 -

 
 معرض الفالحة بقابسمشاركة المعهد في 

المشاركة في المعرض الجهوي لمنتوجات المجال المحلي للمرأة الريفية بوالية مدنين تحت : 2-4/12/2414 -
 .بفضاء الفنون بساحة الحرية بمدنين" المرأة الريفية دعامة للتنمية المستدامة والعادلة»شعار 

 

 المعرض الجهوي لمنتوجات المجال المحلي للمرأة الريفية بوالية مدنينلمعهد في مشاركة ا 
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 تنظيم أيام تكوينية وإعالمية -3.1

اإلعالمية في عديد المحاور البحثية لفائدة األطراف بتنظيم عديد األيام التكوينية و  تقوم إدارة تثمين نتائج البحوث
 :التكوينية من بينهاو  تنظيم العديد من األيام اإلعالمية 2414قد تم خالل سنة و  مجال التنمية بالبالد التونسيةالفاعلة في 

التقنيات الحديثة للزراعة تحت البيوت المحمية والمقاومة المندمجة ألهم "تنظيم ورشة عمل حول : 5/1/2414-
 .اإلدارة الجهوية بقابس" )اآلفات

 ".انتاج الكومبوست الواحي" وية للمعهد بقبلي حولاإلدارة الجهب يوم إعالمي تنظيم :  2414جانفي  24 -

 
 2414جانفي  24اإلدارة الجهوية للمعهد بقبلي، 

التقنيات الحديثة للزراعة تحت البيوت المحمية والمقاومة المندمجة ألهم "تنظيم ورشة عمل حول : 22/1/2414-
 .(اإلدارة الجهوية بقبلي" )اآلفات

المركز " )التوصيف الوراثي لألغنام التونسية ونفوق الحمالن عند ساللة الدمان" تنظيم ورشة عمل حول:  2/2/2414-
 .(الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفالحي بسيدي ثابت

االدارة " )التوصيف الوراثي لألغنام التونسية ونفوق الحمالن عند ساللة الدمان"تنظيم ورشة عمل حول :  4/2/2414-
 .(بقابس اطق القاحلةالجهوية لمعهد المن

 ".أنشطة المحافظة على التنوع البيولوجي بالواحات"تنظيم ورشة عمل حول : 15/2/214-
بالتنسيق مع " تقنيات اإلقتصاد في مياه الري بواحات النخيل بقبلي: "يوم إعالمي حول تنظيم :  2414أكتوبر  25 -

 .(المناطق القاحلة بقبلي االدارة الجهوية لمعهد)وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 
 

  الرتبوية التوعية املبكرة للنشئ واإلحاطة باملؤسسات -3.1

إحاطته ودعمه لعدد من المؤسسات التربوية بالجنوب التونسي من خالل  2414واصل المعهد خالل سنة 
نظيم أيام إعالمية وتكوينية بتجهيزات إحاطة لتدريب التالميذ والناشئة على النشاط الفالحي والبيئي الى جانب ت هاتدعيم

تنظيم يوم إقليمي لألبواب المفتوحة بالتعاون مع مرصد الصحراء  تملصالح تالمذة األقسام االبتدائية والثانوية وقد 
في إطار " WADIS-MAR" "التصرف األمثل في الموارد المائية بالمتوسط"والساحل ومشروع التعاون األوروبي 

 مدنين وتطاوين وقابس)لمياه لصالح تالمذة األقسام النهائية للتعليم األساسي بواليات الجنوب االحتفال باليوم العالمي ل
           .(2414مارس  24)تلميذ وتلميذة  144شارك فيه حوالي " المياه وفرص الشغل"تحت شعار ( وقبلي
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 "المياه والشغل"حت شعار ت 2414ة االحتفال باليوم العالمي للمياه لسن

 
 تأطري وتوعية الفالحني -3.1

 :تأطري الفالحني -

القيام بعديد اللقاءات الميدانية  2414في إطار أنشطته المتعلقة بتأطير الفالحين، واصل المعهد خالل سنة 
 . لدعم األطراف الفاعلة في مجال التنمية

 :حتاليل املياه والرتبة والنباتات لصاحل الفالحني واملصاحل الفنية -

بر المعهد بإجراء تحليل عينات الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين، وقد تم خالل تقوم مخا
 .عينة 1330تحليل أكثر من  2414سنة 

 
 يقيالبحث التطب -7.1

ة يقوم المعهد بتثمين نتائج البحوث التطبيقّية عن طريق تركيز ومتابعة قطع نموذجّية لدى فالحين باعتماد الحزم
وقد شمل هذا النشاط عديد التجارب خالل السنوات الفارطة  .الفنية المقترحة من الباحثين والمتعّلقة بكّل عناصر اإلنتاج

 :التي يتابع المعهد إنجازها ومن أهمها 
  .تثمين المياه المالحة -
  .اإلحاطة وتجربة األصناف الواعدة للماعز المحلي بالجنوب -
  .تجربة أصناف التين المحلية -
 .تثمين األصناف المحلية للقرعيات بالجنوب التونسي -
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  .إنتاج مستسمد من مخلفات نخيل الواحات -
دراسة الجزيئات المضادة للجراثيم المستمدة من الزيوت األساسية النباتية )التكنولوجيا الحيوية وتثمين النباتات  -

  .(الخروب والتين الشوكي ألصناف
   .طاق التجديد في الصناعات التقليدية واالبتكارتثمين منتوجات الجلد والوبر في ن -
 .لماعز بالمناطق القاحلة التونسيةرصد ومتابعة قطعان ا -

   

 تثمين مخلفات النخيل

  

 تثمين المياه المالحة
  االخرتاعبراءات  -8.1

 Procédé de fabrication»على براءة اختراع من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية حول  المعهد حصول-

du yaourt à base du lait de chèvre aromatisé par la fraise» ( 2414ديسمبر.) 
 

 اإلنتاج السمعي البصري -1.1

 .ال المعهد باليوم العالمي للمياهتوثيق االحتف: 2414مارس -
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 .مدنينالمساهمة في تنظيم المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي والعلمي ي: 25-25/11/2414

 

 .(2414ديسمبر  12-14،جرجيسٍ) ''6112SIPAM''  الخامس حول النباتات الطبية والعطرية توثيق الملتقى الدولي-

 
 افتتاح أشغال الملتقى الدولي الخامس حول النباتات الطبية والعطرية

 
 (.  2414ديسمبر  21-19 س،جرجي)بيوتكنولوجيا النباتات بالمناطق القاحلة والواحات  حول ق الملتقى الدوليتوثي-
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 افتتاح أشغال الملتقى الدولي بيوتكنولوجيا النباتات بالمناطق القاحلة والواحات

 

  2017 سنة برنامج -2
 نشر وتثمني نتائج البحوث -1.2

لة في القطاع مواصلة األنشطة المبرمجة في إطار االتفاقيات المبرمة بين معهد المناطق القاحلة واألطراف المتدخ
تجديد كل االتفاقيات التي انتهت ومن أهمها االتفاقيات المبرمة مع المندوبيات الجهوية للتنمية لحي والسعي الفال

الفالحية بالجنوب الشرقي والوكالة الوطنية لإلرشاد والتكوين الفالحي واالتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري بوالتي 
 .تطاوين ومدنين

 
 ث وحمضنة مؤسساتفضاء تثمني نتائج البحو -2.2

 .قصد إيوائها بالفضاء والمحضنة من طرف لجنة التسيير البعض منها مواصلة دراسة جدوى المشاريع المقترحة وانتقاء-
تركيز المشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة االنتقاء بالفضاء والمحضنة وتوفير التكوين الضروري -

 .للباعثين
الذي تشرف عليه " حراك الشباب ، االمن الغذائي والحد من الفقر الريفي"لين في اطار مشروع متابعة الباعثين المقبو -

 (.باعث 25)كالة االستثمارات الفالحية بمدنين و منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع المعهد و 
 .انجاز برنامج التأطير االفقي للباعثين الشبان-

 
 تنظيم أيام تكوينية وإعالمية -3.2

 .بعة تنظيم األيام التكوينية واإلعالمية لفائدة األطراف الفاعلة في مجال التنمية بالبالد التونسيةمتا
 

 تأطري وتوعية الفالحني -3.2
متابعة أنشطة التأطير والتوعية للفالحين ومربي الماشية بالجهة في ميدان التحسين الوراثي : تأطري الفالحني -

 .ربية النوق الحلوب في النمط المكثف والمناطق السقوية والواحاتلقطعان الماعز بالجنوب التونسي وت
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بمخابر المعهد ( ماء، تربة، نباتات)متابعة إجراء مختلف التحاليل : إجراء حتاليل املياه والرتبة والنباتات -
 .حسب حاجيات الفالحين والمصالح التقنية والباحثين

 
 توعية تالمذة املدارس االبتدائيةتأطري و -3.2

في العديد  2415مات التربوية خالل سنة ظاالبتدائية واإلعدادية ودعم المنواصلة عملية تأطير وتوعية تالمذة المدارس م
 .من الواليات بالجنوب الشرقي

 
 البحث التطبيقي -3.2

 : متابعة البحوث التطبيقية في المجاالت التالية
 مجمعة الوطنية ألصناف التين المحلية،ال -
 عز بالمناطق القاحلة التونسية،رصد قطعان الما -
 تثمين المياه المالحة،  -
 تجربة إنتاج سالج خاص بتثمين المنتوجات الثانوية للواحة، -
دراسة الجزيئات المضادة للجراثيم المستمدة من الزيوت األساسية )التكنولوجيا الحيوية وتثمين النباتات  -

 ،(الخروب والتين الشوكي النباتية ألصناف
 ،في الصناعات التقليدية واالبتكارت الجلد والوبر في نطاق التجديد تثمين منتوجا -
 ،زراعة القرعيات -
 .تأثير ظاهرة الجفاف على أشجار الزيتون وتفعيل عملية الري التكميلي -

 
 براءات االخرتاع  -7.2

د العالي للموصفات مخابر بالمعهاللعلمية الجديدة المتحصل عليها بالمتابعة والعمل على تسجيل كل نتائج البحوث ا 
 .   الملكية الفكرية قصد حمياتهاو 

 
 اإلنتاج السمعي البصري -8.2

 :سيسعى المعهد على انجاز العديد من األنشطة نذكر منها  
 .نشاط المعهد حول بثالث لغات إنجاز فيلم وثائقي -
 ".الصورة الرقمية"تحيين بنك المعطيات  -
 ".هالفيلم الوثائقي ومراحل إنتاج"إعداد كتاب  -
 .بالمعهد تي تنظمتغطية جميع األنشطة ال -
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 نشـاط االعالم والتوثيق –4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيتوي هــــذا 

 :النشاط على

 عالميةاإل 

 الطباعة والنشر 

 التوثيق 

 تنظيم امللتقيات 

 للمعهد زيارات الوفود 
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 2013نشاط  -1

 الميةعاإل -1.1

 .(وحدة النشر)سكانار وحاسبوب متطور  2و ةب محمولواسيح 7و  ةب مكتبيياسو ح 14اقتناء  -
 واإلدارت الجهوية بالمقر االجتماعي للمعهدبث لإلعالم   أجهزة4 اقتناء وتشغيل  -
 .احداث موزع مربوط باألقمار الصناعية لتخزين المعطيات المناخية -
 .بمخبر تربية الماشية والحياة البرية لمتابعة سلوك طائر الحبارى( كميرا  12)تركيب شبكة مراقبة  -
 .اتين الجهويتين بقابس وبنقردانر تركيب كمرات مراقبة باإلد -
 .ماعات بالمقر االجتماعي للمعهدتركيب كاميرا رقمية بقاعة االجت -
 .ألنترنيتيكنة الزراعية بشبكة  اربط مكاتب جديدة بالم -
 .ألنترنيتجديدة باإلدارة الجهوية بقبلي بشبكة اربط مكاتب  -

 
 الطباعة والنشر -2.1

 .2414وبرنامج العمل لسنة  2415طبع وتوزيع التقرير السنوي لنشاط المعهد لسنة  -
مقاالت علمية وخصص العدد  14على  79العدد  احتوى ،لمجلة المناطق القاحلة 44و 79ين طبع وتوزيع العدد -

 .مقاال علميا 54وقد احتوى على " الحوكمة واالتصاالت اإلقليمية"لنشر أشغال الملتقى الدولي  44
 .والدولية التي نظمها المعهد ةتصميم وطبع معلقات والفتات تقدم الملتقيات الوطني -
مسيرة المعهد خالل أربعين سنة بالصورة واألرقام "بة االحتفال بالذكرى األربعين لتأسيس المعهد اعداد كتيب بمناس -

1954-2414." 
للمداخالت التي تم تقديمها بمناسبة تنظيم الملتقيات الدولية التي نظمها  طبع كتيبات تحتوي على ملخصات -

 .(كتيب  544) المعهد
 :  نشر كتب

-AMOR GADDOUR (2016) : Diversité génétique de la chèvre locale dans le sud Tunisien, 

caractéristiques phénotypiques et génétiques –poids adulte – paramètres de rendement à 

l’abattage. Editions universitaires Européennes. ISBN-13: 978-3-639-52485-7 (56 pages)  

- AMOR GADDOUR (2016) : Amélioration de la productivité de la chèvre en Tunisie par 

croisement. Editions universitaires Européennes. ISBN-13 : 978-3841662590 (60 pages). 

-Rapport national de l’axe sécheresse Tunsie. 

-Mahdhi Naceur (2016) : Asymétrie d’’’Information et Gestion des ressources en eau souter- 

raine : cas des périmètres publics irrigués de la région de Zeus-Koutine du Sud-est tunisien. 

Edition Universitaire Européenne. 

 :المساهمة في نشر كتب 

- Khatteli, H., Ali, R.R., Bergametti, G., Bouet, C., Hachicha, M., Hamdi-Aissa, B., 

Labiadh, M., Montoroi, J.P.,Podwojewski, P., Rajot, J. L, Zaghloul, A.M., Valentin, C. 

2016. Sub chapter 3.5.2. Soils and desertification in the Mediterranean region. In: Thiébault 
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S. (ed.), Moatti J.P. (Ed.). The Mediterranean region under climate change : a scientific 

update. Marseille : IRD ; AllEnvi, 2016, p. 617-625. (Synthèses). 

-  Charbel AFIF ; Rezak ALKAMA ; Carla ANCONA ;Isabella ANNESI-MAESANO ; Fatima 

BENAÏSSA Gilles BERGAMETTI ; Christophe BOISSARD ; Agnès BORBON ; Christel 

BOUET ;Augustin COLETTE ; Barbara D’ANNA ; Sabine DARRAS ; Uri DAYAN ; Cécile 

DÉBEVEC ; Claire DELON ; Karine DESBOEUFS ; Pierre DURAND ; Sébastien DUSANTER 

Wehbeh FARAH ; Francesco FORASTIERE ; Paola FORMENTI ; Valérie GROS ;Corinne 

JAMBERT ; Houcine KHATTELI ; Mohamed LABIADH ; Juliette LATHIÈRE ; Benoît 

LAURENT ; Maud LERICHE ; Catherine LIOUSSE ; Nadine LOCOGE ; Sylvain MAILLER ; 

Marc MALLET ;Laurent MENUT ;Vincent MICHOUD ; Nikolaos MIHALOPOULOS ; Marie 

MONIER ; Pierre NABAT ; Myriam MRAD NAKHLÉ ; José B. NICOLAS ; Fatma ÖZTÜRK ; 

Jean-Louis RAJOT ; Jean-Baptiste RENARD ; Philippe RICAUD ; Thérèse SALAMEH ; Alcide 

DI SARRA ; Karine SARTELET ; Fabien SOLMON ; Massimo STAFOGGIA ; AntoineWAKED ; 

Régina ZBINDEN : Air quality and climate in the Mediterranean region. In: Thiébault S. 

(ed.), Moatti J.P. (Ed.). The Mediterranean region under climate change: a scientific update. 

Marseille : IRD ; AllEnvi, 2016, p. 147-150. (Synthèses). 

 

- Saifeddine Eturki, Rachid boukchina, Hayet Makni (2016). Traitement des eaux usées 

urbaines par infiltration percolation : Etude des performances épuratoires d’un massif filtrant 

drainé sous les conditions pédoclimatiques du sud Tunisien. 112p. Noor Publishing; ISBN : 

978-3-330-80235-3 

 التوثيق واالرشيف -3.1

أطروحة دكتوراه وماجستير بحث  64كتاب و  44يد الوثائقي بـ تحيين منظومة التصرف في المكتبة وإثراء الرص -
 .مقال علمي 92و( إجازات تطبيقيةمهندس وطني و  )ومذكرات ختم دروس 

 وطنية علمية بمجالت   مقاالت10  منها  مقاال علميا نشرت 25تجميع اإلنتاج العلمي الذي بلغ هذه السنة  -
 .ت عامل تأثيرمفهرسة وذا مجالت علمية عالمية ب مقاال  55و

 
 امللتقيات والورشات -3.1

 تنظيم امللتقيات والورشات -1.3.1

( اليونان)وجامعة تسالي ( فرنسا) 2تنظيم الدروس الدولية الميدانية بالتعاون مع جامعة ليون :  2414فيفري  2-9 -
 ".التخطيط والتنمية الريفية"حول  

ظبيقات المثالية للتصرف المستدام في الموارد المائية بالمناطق تنظيم الورشة اإلقليمية حول الت:  2414مارس  22-
 (.إيطاليا)الجافة بالعاون بين المعهد ومرصد الصحراء والساحل وجامعة سساري 

شارك " التنمية االجتماعية واالقتصادية وديناميكية المجتمعات الريفية"م  الملتقى الدولي ينظت:  2414ماي   -5.2-
 .باحث وخبير من  المغرب العربي وأوروبا 124تقى أكثر من في أشغال هذا المل
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 2414ماي  7"التنمية االجتماعية واالقتصادية وديناميكية المجتمعات الريفية "افتتاح الملتقى الدولي 

لمقر تنظيم ندوة فكرية بالتعاون مع جمعية مهرجان ورغمة للتراث الشعبي بقاعة المحاضرات با: 2414ماي  14-
 .االجتماعي للمعهد

تنظيم دورة تكوينية لصالح المشاركات في مشروع التعاون التونسي اإليطالي حول تثمين المنتجات :  2414 ماي 15-
 .المحلية

تنظيم دورة تكوينية في اإلعالمية والمكتبية لفائدة أعوان ديوان تربية الماشية وتوفير :  2414جوان  2 –ماي  21 -
 (.ة الجهوية للمعهد بقابساإلدار )المرعى 

تنظيم ملتقى وطني حول دور مراكز البحث في التنمية المحلية المتوازنة بمعهد المناطق القاحلة : 2414ماي 22-27-
 .بالتعاون مع المعهد العربي للبحوث والسياسات

 
 .ض المتوسطالثاني لخبراء التصحر بشمال إفريقيا وحوض البحر األبي تنظيم االجتماع : 2414أوت  2-7-
تنظيم دورة تكوينية لفائدة باعثين شبان وعدد من مربي اإلبل  بوالية تطاوين في إطار مشروع :   2414أوت  22-25-

 .النهوض بالمرأةفي الجهة  لجمعية نساء للتنمية و تثمين حليب اإلبل 

   

 2414أوت 25-22، اإلدارة الجهوية لمعهد المناطق القاحلة تطاوين
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تحت عنوان ( قابس)تنظيم ورشة عمل في إطار الشراكة بين المعهد وجمعية صيانة واحة شنني :  2414أوت  25 -
 ".االمن الغذائي والحد من الفقر الريفي"

تنظيم الورشة الختامية التفاقية التعاون بين المعهد وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في :  2414سبتمبر  4-2-
 .جية المراعي الطبيعية بمقر المعهدمجال تحسين وتقييم إنتا

رئيسة شبكة  Dominique Mégard-Marchalotالسيدة تقديم محاضرة من طرف :  2414سبتمبر  21-22-
دول االعالم العمومي والمحلي في التنمية الجهوية والمحلية من خالل الدروس "  حول  التواصل العمومي بفرنسا

وذلك في نطاق التعاون العلمي بين  «communication publique et territoriale» ".المستخلصة من التجربة الفرنسية
 .الشبكة ومعهد المناطق القاحلة

ورشة عمل دولية  لمتابعة خاصيات المناطق  الواحية باستعمال تقنيات االستشعار عن بعد تنظيم :  2414اكتوبر  11-
 .مشارك 44بحضور حولي ( والية قبلي)بدوز 

          

 أشغال ورشة عمل دولية  حول متابعة الواحات بتقنية االستشعار عن بعد
 2412اكتوبر  11، (والية قبلي)دوز 

يوما دراسيا  حول التصرف "  Echanges Med"نظم المعهد بالتعاون مع الجمعية المتوسطية :  2414اكتوبر  17-
 .باحثا من تونس والمغرب والجزائر وفرنسا 55ة المستديم في الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية بمشارك

  

 يوم دراسي حول التصرف المستديم في الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية 
 2414 اكتوبر 17المقر االجتماعي للمعهد، 

إليطالي امرأة من المشاركات في مشروع التعاون التونسي ا 54تنظيم دورة تكوينية لصالح :  2414اكتوبر  14-12-
 .حول تثمين المنتجات المحلية
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 دورة تكوينية لصالح المشاركات في مشروع التعاون التونسي اإليطالي حول تثمين المنتجات المحلية
 2414اكتوبر  14اإلدارة الجهوية للمعهد بتطاوين، 

 

تعاون مع  المركز العربي لدراسة االجتماع السنوي الثاني لموسوعة الكثبان الرملية بال تنظيم:   2414اكتوبر  24-24-
 .ومعهد علوم الصحراء بمصر" أكساد"األراضي الجافة  والمناطق القاحلة 

    

 اإلجتماع السنوي الثاني لموسوعة الكثبان الرملية
بالتعان بين  "البيئات المعرضة للضغوط العالية واألنشطة الزراعية"تنظيم الدروس الدولية حول  : 2414نوفمبر  14-

 (.فرنسا) 2المعهد وجامعة ليون 
حضر فعاليات  ".SIPAM 2016"تنظيم الملتقى الدولي حول النباتات الطبية والعطرية  :  2414ديسمبر  14-12 -

 .خبيرا وباحثا من الدول العربية وافريقيا وأوروبا 254هذا الملتقى أكثر من 

 
 ة والعطريةافتتاح أشغال الملتقى الدولي الخامس حول النباتات الطبي
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 البيوتكنولوجيا النباتية في المناطق الجافةحول الخامس تنظيم الملتقى الدولي :  2414ديسمبر  19-21 -
"Aridotech 2016" . وأوروباوإفريقيا  من الدول العربية  اوباحث اخبير 244شارك في أشغال هذا الملتقى أكثر من. 

 
 لنباتات بالمناطق القاحلة والواحاتافتتاح أشغال الملتقى الدولي بيوتكنولوجيا ا

  التظاهرات العلمية الوطنية والدوليةيفاملشاركة  -2.3.1

 .التي انتظمت بجرجيس" عقود الموارد الطبيعية"المشاركة في الدورة التدريبية حول :  6102فيفر ي  5-4-
واالجتماعية والبيئية للشفافية في  النتائج االقتصادية"المشاركة في الدورة التدريبية حول :  2414فيفري  12-21-

 .بجزيرة جربة التي نظمها محامون بال حدود ومنظمة انا يقط" التصرف في الموارد الطبيعية
" أهمية الحوكمة ووسائل االتصال في التنمية المحلية"المساهمة في تنظيم الملتقى الدولي حول :  2414أفريل  5-9 -

وكلية العلوم ( مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية)العلمي بين معهد المناطق القاحلة والذي نظم في إطار برنامج التعاون 
 -المهدية ) LOTH( مركز البحوث حول اإلعالم)بماتز  « Paul Valérie »االقتصادية والتصرف بالمهدية وجامعة 

 (.تونس
ت المناخية وتأثيراته على الفالحة المشاركة في ملتقى دولي حول االقتصاد الفالحي والتغيرا:  2414ماي  7-4 -

 (.جرجيس)إمكانيات التأقلم عبر مقاربة تعتمد على التنمية المستدامة : بسهل الجفارة بالجنوب الشرقي
المشاركة في ملتقى وطني حول دور مراكز البحث في تحقيق التنمية المحلية والحد من :  2414ماي  27-24 -

 .التفاوت الجهوي
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بمدينة الحمامات بمداخلة حول الذي انتظم ي ملتقى االقتصاديين التونسيين المشاركة ف:  2414ماي  24-22 -
 ."التغيرات المناخية وإمكانيات التأقلم لدى الفالحين بسهل الجفارة بالجنوب الشرقي التونسي مع هذه التغيرات"

 .منعقد بكنداالمشاركة في الملتقى الدولي العاشر حول المراعي ال: 2414جويلية  15-22 -
الذي أنجزه المخبر بالتعاون مع ايكاردا " OFID"المشاركة في الملتقى الختامي لمشروع : 2414أوت  22-24 -

 (.األردن)وتقديم أهم النتائج العلمية المتحصل عليها بعمان 
نظومات المشاركة في ورشة علمية واالطالع على التجربة الفرنسية في مجال مراصد وم:  2414أكتوبر  9-15 -

 (.فرنسا-باريس)متابعة المستغالت الفالحية 
المشاركة في الورشة العلمية السنوية لبرنامج التعاون العلمي والفني في ميدان النظم : 2414نوفمبر  21-24-

تمعات مخبر االقتصاد والمج)الديمغرافية وتأثيراتها على التنمية الزراعية والمحلية في إطار اتفاقية التعاون بين المعهد 
 (. 2414فرنسا ) بباريس (مركز البحوث حول السكان والتنمية الفرنسي)السربون  – 5وجامعة باريس ( الريفية

 
  والندوات حتضا  ورشات العملا -3.3.1

اإلبل بوالية مدنين فرص  –تنميتنا من تراثنا "احتضن المعهد ندوة لتقديم مشروع :  2414مارس  14 -
لون عن اإلدارة الجهوية للتعليم بمدنين وناشطون بالمجتمع المدني بمدنين تحت التي نظمها ممث" لالستثمار

 .إشراف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات
احتضن المعهد الملتقيات البيداغوجية التي نظمت لفائدة أطباء المستشفيات الجامعية بمدنين :  2414مارس  -

 .وقابس تحت إشراف كلية الطب بصفاقس
التي " PAPS"احتضن المقر االجتماعي للمعهد الورشة الجهوية للمشروع التنموي :  2414أفريل  5-5 -

 .نظمها المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
احتضن المعهد ورشة العمل الجهوية التي نظمتها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي :  2414أفريل 4  -

ستدامة للحبوب المتحملة للملوحة بالجنوب الشرقي المسار التقني لزارعة م"حول المشروع  النموذجي
 .مشاركا 24بحضور " التونسي

 
 المسار التقني لزارعة مستدامة للحبوب المتحملة "ورشة العمل الجهوية حول المشروع  النموذجي

 2414أفريل  4المقر االجتماعي للمعهد، " للملوحة بالجنوب الشرقي التونسي
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هد الندوة اإلقليمية حول المراعي التي نظمت في إطار الحوار الوطني حول الفالحة احتضن المع:  2414أفريل  11 -
بمشاركة ممثلي نواب الشعب واألحزاب ومجالس التصرف واالتحاد التونسي " محور المراعي"والصيد  البحري 

نوب والوسط وقد بلغ للفالحة والصيد البحري ومجامع التنمية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بواليات الج
 .مشاركا 124عدد الحاضرين 

                                     
 

 2414أفريل  11أشغال الندوة اإلقليمية حول المراعي، المقر االجتماعي للمعهد 
  

الريفي  تنقل الشباب، االمن الغذائي، تقليص الفقر الريفي لتنمية التنوع"احتضان اليوم اإلعالمي : 2414ماي  14-
 .حية بالمقر االجتماعي للمعهدالذي نظمته وكالة النهوض باالستثمارات الفال" والتشغيل

 
 2414ماي  14، تنقل الشباب، االمن الغذائي، تقليص الفقر الريفي لتنمية التنوع الريفي والتشغيل"اليوم اإلعالمي 

 
التي نظمتها جمعية تألقي للنهوض " املة قوة وعطاءالمرأة الع"احتضن المعهد الندوة الجهوية حول :  2414ماي  22-

 .مشاركة 54بالمرأة بالتعاون مع المندوبية الجهوية لشؤون المرأة واألسرة بحضور 
احتضن المعهد اليوم العلمي حول تنقالت الحيوانات بواليات الجنوب الذي نظمه المركز الوطني :  2414جوان 2-

 .طبيب بيطري 54لليقظة الصحية الحيوانية لفائدة 
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 زيارات الوفود -3.1

 :أكثر من أربعمائة زائر ومن أهم الزيارات نذكر ما يلي  2414استقبل المعهد خالل سنة 
إطار من المدرسة الحربية للمقر االجتماعي للمعهد للتعرف على أهم  144زيارة :  2414فيفري  9 -

 .أنشطة البحث

   
 

 2414فيفري  9، للمقر االجتماعي للمعهد ومحضنة المؤسسات زيارة ضباط سامين من المدرسة الحربية
 

 .االجتماعي للمعهد للمقر السيد الكاتب العام للحكومةزيارة :  2414فيفري  9 -

  
 2414فيفري  9إطالع السيد الكاتب العام للحكومة على بعض االنشطة بمقر المعهد ومحضنة المؤسسات، 

 (.والية قبلي)لمجموعة من فالحي جمنة ( قابس)عة التجربية للمعهد بشانشو زيارة ميدانية للضي:  2414ماي  12 -
للضيعة التجربية ( الجزائر)للبيئة والمحاظة على التراث بوالية البيض  علميةالجمعية ال زيارة:  2414جويلية  19 -

 (.قابس)للمعهد بشانشو 
في إطار ( اليابان)لشؤون الدولية بجامعة تتوري مدير مركز ا Takayuki Andoزيارة األستاذ :  2414سبتمبر  24 -

 ".إدارة األراضي الجافة"االعداد للدورة التدريبية المكثفة للماجستير الدولية 
زيارة فريق من الخبراء األجانب وفنيين من اإلدارة العامة للغابات في إطار زيارة ميدانية للمناطق :  2414اكتوبر  7 -

 .المحمية بوالية مدنين
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مشارك في اليوم اإلعالمي حول منشور السيد وزير الفالحة والموارد المائية الخاص  44زيارة :  2414اكتوبر  5 -
 .بمنحة تسمين القعدان وتربية البكرات

زيارة وفد من الخبراء في إطار اليوم الدراسي حول التصرف المستديم في الموارد الطبيعية في :   2414اكتوبر   12-
 .Echange MEDمناخية ظل التغيرات ال

 BREMENزيارة إطارين من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي وخبير من جامعة :  2414اكتوبر  14-19 -
 .بألمانيا

 .من المعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية Michel Grimaldiزيارة عمل السيد :  2414اكتوبر  15-19 -
تدعيم قدرات المرأة : من األرض إلى الدخل "غربية في إطار مشروع الشراكة زيارة خبيرة م:  2414اكتوبر  15-21 -

 .الذي ينجزه المعهد بالتعاون مع الطرف اإلطالي" والشباب بتطاوين
زيارة وفد من المركز العربي لدراسات األراضي الجافة والمناطق القاحلة  في إطار برنامج التعاون :  2414اكتوبر  24 -

 .والمعهدبين هذا المركز 
زيارة إطارات من وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي لإلدارة الجهوية للمعهد بقبلي وتنظيم :  2414اكتوبر  24-25-

 .يومين إعالميين حول تقنيات االقتصاد في المياه بواحات النخيل بقبلي
للمساهمة في اجراء اختبارات زيارة إطار  يمثل وكالة تطوير االستثمارات الفالحية بتونس :  2414اكتوبر  24-25-

الختيار مترشحين لبعث مشاريع فالحية مجددة لفائدة الشباب في إطار برنامج التعاون بين منظمة األمم المتحدة لألغذية 
 .والزراعة ووزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

ائية والصيد البحري  المكلف بالموارد المائية زيارة السيد كاتب الدولة للفالحة والموارد الم:  2414اكتوبر  22 -
 .والصيد البحري ومرافقيه

 
 زيارة السيد كاتب الدولة للفالحة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري

 2414اكتوبر  22المقر االجتماعي للمعهد، 
د األمين العام المساعد والوفد زيارة السيد األمين العام لإلتحاد العام التونسي للشغل والسي:  2414اكتوبر  29 -

مشاركا في الندوة حول الصناديق االجتماعية التي نظمها المكتب التنفيذي لالتحاد العام  154المرافق لهما وحوالي 
 . التونسي للشغل بمدنين
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 2414اكتوبر  29المقر االجتماعي للمعهد، ، زيارة السيد األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل

 

 2017برنامج سنة  -2

 .تنظيم ملتقى حول التنمية المحلية المتوازنة بوالية مدنين بالتعاون مع منظمة هانس سايدل -
 .ع الوكالة الجامعية الفرنكفونيةتنظيم ملتقى حول دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بوالية مدنين بالتعاون م -
التنمية "وعددين خاصين يحوصالن أشغال الملتقيين العلميين  أعداد لمجلة المناطق القاحلة، عدد عادي 7نشر   -

 ".البيوتكنولوجيا النباتية في المناطق الجافة  "و " االجتماعية واالقتصادية وديناميكية المجتمعات الريفية
 .تعهد وتعميم الشبكة الداخلية لإلعالمية -
 .تعميم استعمال المنظومات بمختلف هياكل المعهد -

 


