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 مقدمـــــــــــة 
 

يف جماالت البحث والتكوين  2015 وبرانمج عمله لسنة 2014نشاط معهد املناطق القاحلة لسنة ى حيتوي هذا التقرير عل
 وتثمني نتائج البحوث واإلعالم والتوثيق.

 ينجز نشاط البحث يف إطار مخسة خمابر علمية وهي :
 خمرب علوم الصحراء ومقاومة التصحر -

 خمرب زراعة املناطق اجلافة والواحات -

 راعيخمرب البيئة وامل -

 خمرب تربية املاشية واحلياة الربيّة -

 خمرب االقتصاد واجملتمعات الريفية. -

نشاط التكوين يف تكوين إطارات املعهد وأتطري الطلبة املرمسني مبختلف املؤسسات اجلامعية من طرف ابحثي املعهد ويتمثل 
راه يف جمال مقامة التصحر وإدارة املوارد واملسامهة يف التكوين ما بعد اجلامعي )ماجستري وطنية وماجستري دولية ودكتو 

عدد طلبة الدكتوراه وطلبة ماجستري البحث الذين  فاقحيث  ابملناطق اجلافة( ابلتعاون مع مؤسسات جامعية وطنية ودولية.
  2014خالل سنة  والرتبصات قصرية املدى وختم الدروس جيرون حبوثهم ابملعهد واملرمسني مبختلف املؤسسات اجلامعية

 طالبا. وأربعني ائتنيم
 هايف إطار العنوانني األول والثاين مليزانية املعهد وعقود الربامج كما يتم دعم اإلشرافبتمويل من سلطة  األنشطةتنجز هذه 

 عن طريق العديد من مشاريع التعاون املمولة يف إطار التعاون الثنائي ومتعدد األطراف )عشرة مشاريع(. 
 جتدر اإلشارة إىل ما يلي : 2014الل سنة ومن أبرز ما مت اجنازه خ

 ابإلضافة إىلكتب علمية   02و ومفهرسةالت علمية حمكمة جمو  مفهرسةورقة علمية يف جمالت علمية  149نشر  -
 خمتصة.ا يف شكل أجزاء من كتب علمية مت نشرمه مقاالت 07

 .2014نشاط املعهد لسنة نشر ثالثة أعداد من جملة املناطق القاحلة ابإلضافة إىل التقرير السنوي ل -

مشاريع حبث تنموي  9مع أطراف وطنية والشروع يف إجناز  6منها مع أطراف دولية و  7اتفاقية تعاون  13إبرام  -
قصد تثمني نتائج حبوث املعهد واستغالهلا يف  األطراف مشاريع يف إطار التعاون متعدد 8يف إطار التعاون الثنائي و

 .يةو التنم تاالاجمل

 ماجستري حبث مت إجراؤها من طرف ابحثني ابملعهد.  36أتهيل جامعي و أطروحةدكتوراه و  أطروحات 4تقدمي  -
 يف خمتلف جماالت ختصص املعهد. دورات تكوينية 10ملتقيات علمية عاملية و 4تنظيم  -

طالع على لإل من داخل تونس وخارجها زائرا من خرباء وابحثني وطلبة ومسؤولني 300املعهد بزايرة حوايل كما حظي 
 حننة املؤسسات.مبأهم أنشطة البحث مبختلف املخابر و 
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 البحث نشاط - 1

 

 : ينجز نشاط البحث بالمعهد ضمن خمسة مخابر علمية

 رــة التصحـاومـراء ومقـوم الصحـر علـمخب 

 اتــة والواحـق الجافـاطـة المنـر زراعـمخب 

 يــــــــة والمراعــر البيئـمخب 

 ةــاة البريـية والحيـتربية الماش رـمخب 

 يةــات الريفـاد والمجتمعـر االقتصـمخب 
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مخبر علوم الصحراء 

 ومقاومة التصحر
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 ألهدافا -1
 متابعة ديناميكية التصحر وأتثريات التغريات املناخية على املوارد الطبيعية وطرق املقاومة. -

 .ق االستشعار عن بعدعن طري رصد ومتابعة ظاهرة التصحر -

 استنباط تقنيات وقائية وعالجية للحد من التعرية اهلوائية ومقاومة زحف الرمال.و حتليل و  ةدراس -

 .ملناطق الزراعيةحتسني اخلاصيات الفزايئية والكميائية للرتبة ابلواحات وا -

 .السيالن التحكم يف مياه األمطار وإعداد مناذج ملياه -

 
 برامج البحث  -2

 مشاريع حبث : 5حبث حيتواين على  يشطة البحث إىل برانجمتنقسم أن
 الربانمج األول : متابعة ديناميكية التصحر وأتثريات التغريات املناخية على املوارد الطبيعية وطرق املقاومة -1.2
 الربانمج الثاين : التصرف يف املياه والرتبة ابملناطق القاحلة -2.2
 
 2014نشاط  -3
 

 قاحلةال لتصحر والتغيرات المناخية بالمناطقا متابعة  – 1.3

 :وهو ما مكن من إجناز رصد ودراسة آلية اجنراف الرتبةلاالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية د نظام ااعتممت 
 رسم خرائط لوحدات االجنراف اهلوائي.  -

 
 
 .صور األقمار الصناعية ادابعتمحتديد مناطق تراكم الرمال واملياه إشعاعيا ابستخدام مؤشرات  -
ابملعهد لدراسة خصائص الرتبة والغطاء النبايت بـمنطقة  املوجودة GEONETCAST استغالل نتائج حمطة االستقبال -

 .اجلفارة 
 .استخدام الرتاكمات الرملية كمؤشرات لتتبع تدهور األراضي عن طريق الصور الفنائية بـمناطق اجلفارة -
 SPIمؤشر التساقطات على بوالية مدنني ابالعتماد املزدوج هرة اجلفاف بغاابت الزايتني تطوير منهجية لرصد ظا -

 .(SAVI ،NDVI.ومؤشرات الغطاء النبايت )..
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ستوى الوط ي وذل  بدمج خمتلف املعطيات املالشروع يف تطوير منظومة لإلنذار املبكر ومتابعة ظاهرة اجلفاف على  -
 ستعماالت األراضي ومؤشرات الغطاء النبايت والتناريس.املناخية )امطار، حرارة ...( وا

 
 وأتثريها على غراسات الزايتني متابعة ظاهرة اجلفاف                                    

 
 التعرية الهوائية و مقاومة زحف الرمال -1.1.3

املعطيات احملينة جلملة  ( للخصائص الطبيعية للجنوب التونسي، بتوفريModèle DPM/MB95وقع تكييف منوذج )
العمل ربط استوجب حيث  ساء النبايت، الرطوبة، املناخ،(العوامل اليت تتحكم يف هذه الظاهرة هبذا النموذج )نوع الرتبة، الك

(، اليت surface de Rugositéسطح األرض ) نوعية( حول POLDERحىت اآلن ابلنظم اجلغرافية ) املتوفرةاملعلومات 
 : . ومن أبرز النتائج املتحصل عليهاآنفة الذكرعطيات املمع  هذه الظاهرة سايف قي املتدخلةعوامل متثل أحد أهم ال

خارطة االجنراف اهلوائي ابملناطق القاحلة ابجلنوب التونسي اليت حتدد كمية الرتبة املتنقلة وأهم املناطق املهددة جناز إ  -
 والدورة املومسية هلذه الظاهرة.

 صالتاحملمبحصالت الرتبة من خالل وضع شبكة من  معة( حاليا ابلكمية اجملmodèleاملقاسة ابلنموذج ) الكميةمقارنة   -
 1الرمال املتنقلة على ارتفاع  جتميعحمصالت تربة بصدد  06اجملال توجد حاليا  يف هذا بعدة مناطق من اجلنوب التونسي.

يد )توزر(، واحة العتيالت )قبلي(، مشاخ )مدنني(، واد فسي بيب )قابس(، شط اجلر احلمنزل  عدة أماكن : مرت موزعة على
اإلدارات بيات الفالحية )إدارة الغاابت( و تركيزها ابلتعاون مع املندو  متبنب قردان )مدنني( ورواق بسيدي التوي )مدنني( 

 اجلهوية ملعهد املناطق القاحلة.
( Atmosphère( يف الفناء اخلارجي ) minérauxAérosolsتركيز حمطة رصد تنقل حبات الرمل الصغرية احلجم ) -

املخرب املشرتك بني اجلامعات   يف إطار التعاون العلمي مع   )Autonomie CARAGA (مبعهد املناطق القاحلة
  .(IRD) املعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية و ( (LISAملنظومات الغالف اجلوي
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 حمطة متابعة تنقل حبات الرمل

ييم فعالية تقنيات مصدات الرايح املؤلفة من جريد النخيل ابجلنوب التونسي حيث أجنزت جتارب خمربية جرد وتق مت-
ناخية وخاصة سرعة وميدانية لربط اخلصائص اجليومرتية ملصدات الرايح )االرتفاع، الطول، البعد، االجتاه( ابخلصائص امل

جود منوذج محاية من زحف الرمال مدروس سلفا لكل منوذج عدم و  التأكد منهذه الدراسة من مكنت حيث  واجتاه الرايح
 يف خصائص املصدات. حسب التنوع وذل هوائي 
 

 متابعة ظاهرة الجفاف ومدى تأثيرها على الغراسات  -2.1.3

يف ضوء حتليل و  .ظاهرةهذه الرصد ليعد األكثر فاعلية  ابالعتماد على عدة مؤّشرات للجفاف تبني أن مؤشر اجلفاف -
فاعل أشجار الزيتون مع ظروف اإلجهاد املائي وإبراز كفاءة تقنيات االستشعار عن بعد يف رصد ومتابعة أتثري ظاهرة مدى ت

على  يعتمد بشكل مباشر الزايتني تبنّي أن منو وإنتاج على النطاق املومسي لنمو الطبيعي لغراسات الزيتوناجلفاف على نسق ا
 رطوبة الرتبة وظاهرة املعاومة. و  م احلراري: النظاعوامل ثالثة طبيعة التفاعل بني

 .2014سنة للنشرية السنوية املناخية إعداد ا -
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  القاحلة االمثل للموارد المائية والتربة بالمناطق  ستغــاللالبرنامج ا -2.3
 اإلدارة المتكاملة ألحواض مساقط المياه بالمناطق الجافة - 1.2.3

 ابألنشطة التالية : القيام 2014مت خالل سنة 
 دراسةالختيار مواقع حصاد املياه من خالل  Analytical Hierarchy Processتطوير منهجية معتمدة على مقاربة  -

 .ميدانية لتوصيف خمتلف تقنيات احملافظة على املياه والرتبة )حجم املساقط، ...( مبنطقة حوض وادي ام جسار
 .(… ,GRN)تطاوين بتطبيق النماذج اهليدرولوجية دراسة خماطر الفيناانت حبوض وادي  -
والتأثريات احملتملة ملختلف السيناريوهات  WEAPكوتني بتطبيق منوذج -ة املوازنة املائية ملنطقة الزاسالشروع يف دراس -

 .)التغريات املناخية، تركيز حمطات لتحلية املياه، التوسع يف املناطق السقوية، ...(
 .MODFLOWاطر تلوث املياه اجلوفية )كوتني، الرتايس( ابستعمال منوذج الشروع يف دراسة خم -
 .يلي للغراسات وراء اجلسورالشروع يف دراسة دور وأتثريات الري التكم -
 .طريقة استغالهلاوالرتبة على املوازنة املائية و  دراسة أتثري منشآت احملافظة على املياه -

 
 االستغالل األمثل للموارد املائية

 
  تثمين المياه في الري – 2.2.3

 والنبات دراسة تأثيره على التربةو وبالتنقيطالري الموضعي بواسطة الموزع التحت أرضي  -

استوجب التوجه إىل  وهو ما على إنتاجية النبااتت باشرامل تأثريال ذاتالتونسي من أهم األسباب  يعترب نقص املياه ابجلنوب
بدراسة تقنيتني خمتلفتني  اإلنتاجيةاقتصادا وذل  هبدف احلفاظ على املوارد املائية وحتسني استعمال تقنيات ري جديدة أكثر 

حيث  أرضيسطحية وتتمثل يف تقنية الري ابلتنقيط والثانية حتت أرضية وهي تقنية املوزع التحت  األوىل ،للري املوضعي
التأثري و على ديناميكية املياه واألمالح املذابة ابلرتبة   مباشرقتصاد يف مياه الري وهلما أتثريابال متتازأظهرت هذه التقنية أهنا 

 .على النبتة وخاصة اإلنتاجية إلجيايبا
  

 والبيولوجية  الكيميائية دراسة مدى تأثير الكميات المتراكمة لمادة المرجين على الخصائص -3.2.3

 والنبات للتربة

 إطارملدة ثالث سنوات وذل  يف مبدنني  عي ملعهد املناطق القاحلة يب ابملقر االجتمايأجريت هذه التجربة ابحلقل التجر 
 هرت الدراسة النتائج التالية :ظأو إعداد أطروحة دكتوراه 
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 .الكربون العنوي الكلي بعد إضافة مادة املرجني مستوايتزايدة يف  معنوعية الرتبة  كبريا يفحتسنا   -
 .العنوي  الكليالنيرتوجني من الرتبة يف مستوايت زايدة طفيفة  -

 النيرتوجني.الكربون و  متعدن عملية للرتبة من خالل النشاط البيولوجي تسارع - 
يف حني مل يشهد حمتوى الرتبة من الفسفور للرتبة املنافة إليها هذه املادة الكلي  ستوايت البواتسيوممل حتسنا ملحوظا  -
 . ملحوظا تغريا
 .مادة املرجنيزايدة  سجلت ملوحة الرتبة ارتفاعا ملحوظا بعد -
 احملصول الزراعي لنبتة الشعري. املرجني سلبا على مكوانت أثر -
 

 
 دراسة أتثري مادة املرجني على الرتبة والنبات                                           

 
 األراضي المتدهورة استصالحمادة الفوسفوجبس في  استعمالدراسة تأثيرات  --4.2.3

يف  استعملت هذه الوحداتو  2م 625ية تبلغ جتريبية على مساحة مجل اتوحد عدةتجارب احلقلية  بتهيئة انطلقت ال
 : املعطيات املسجلة، عند مجع احملاصيل بينت( حيث Corchorus olitoriusإلنتاج امللوخية ) مرحلة أوىل

 .يف الرفع من نسبة اإلنبات ة مادة الفوسفوجبس يف الرتبةإضافسامهت  -
 يف حتسني املردود الزراعي.   ة مادة الفوسفوجبس يف الرتبةإضافمهت سا-
تركيز املعادن الثقيلة أبوراق وسيقان النبتات أقل من احلد األدىن حلساسية معدات التحاليل املستعملة ابلنسبة حملاصيل  -

 .Cd, Cu, Al, Ni, Zn: وتشمل العناصرمقارنة ابلشاهد الوحدات املعاجلة مبادة الفوسفوجبس 
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 استعمال مادة الفوسفوجيبس الستصالح األراضي                                 

 
 الجنوب التونسي  الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة في واحات  على الردم عملية تأثير  -5.2.3

يدة، لوحظ اخنفاض تدرجيي يف القدرة التوسعات اجلديف  أوواحة القدمية اليف  تحسني خصوبة الرتبةالعنوية ل اإلضافاترغم 
مل الكوارتز ر و  ملنطقة(ابالكثبان الرملية الرمل )إضافة املواد التالية :  ت. ولتقدمي إجاابت علمية هلذا التعديل متاإلنتاجعلى 

  :البنتونيت طنيو  السماد( و )الرمل خارج املنطقة
 شعري والربسيم(،لى احملاصيل العشبية ابلواحات )الدراسة أتثري التعديل ع -
 للرتبة األصلية،اخلصائص الكيميائية الفزايئية  دراسة أتثري إصالحات الرتبة يف الواحات على -
 أتثري تعديل الرتبة على النخيل، -
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 إضافة مواد التعديالت  املوقع التجرييب بعد تقسيمه وتنظيفه من األعشاب الطفيلية
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 2015سنة ج ـبرنام -4
 

 ويةوالصحرا ةـق الجافــيرات المناخية بالمناطـمتابعة دينامكية التصحر والتغ -1.4  
لفهم واستخراج  ةحمددوتشخيص احلالة الراهنة الجنراف الرتبة وتطورها خالل فرتة  بوحامدتقييم حالة التصحر مبنطقة واد  -

 هذه الظاهرة يف مراحلها املختلفة. أسباب
يف  ةسامهاملباب األس همأتعترب من  اليتبشرية الوارد الطبيعية وأتثري األنشطة وديناميكية املموازية حلالة دراسة إجراء  -

 تفاقم املخاطر.
 دراسة احلالة الراهنة للتصحر. -
 املكانية والزمنية لديناميكية ظاهرة انتشار الكثبان الرملية. اآلليةدراسة  -
 وصف التغري البيئي والبياانت املقدمة عن الرتبة للكشف عن أكثر املناطق املتدهورة واألكثر تقدما. -
على مستوى  عن طريق دمج العوامل الفيزايئية احليوية والبشرية وذل  لبناء قاعدة بياانت تقييم مدى تدهور األراضي -

 سباب وآرار هذه الظاهرة.أب املتعلقةمراصد التصحر 
املستخلصة  ةالنباتي لرسم خريطة تدهور األراضي من خالل حتليل جمموعة البياانت اخلاصة ابلكتلة احليوية منهجيةإعداد -
 .GEONETCASTمن 
  .القيام أبعمال ميدانية ملتابعة خاصية الرتبة والغطاء النبايت ابلتزامن مع اتريخ برجمة التقاط الصور الفنائية-
صور االقمار و صناعية لدراسة حالة الواحات ابجلنوب التونسي وتفاعلها مع التغريات املناخية ال قماراألاستعمال صور -

 لتونسية اجلنوبية. الواحات املزيد حتيني مواقع مجيع  MODISالصناعية 
لواحات من خالل التوقيعات احتليل خاص بشأن استخدام التنوع يف الواحات يف تونس )هل ميكن أن يتم تصنيف -

 مع التغريات املناخية(.و الطيفية(؟ وربط االختالفات املومسية وبني السنوات مع الغطاء النبايت واملياه والرتبة 
 .ات الرملية كمؤشرات لتتبع تدهور األراضي عن طريق الصور الفنائية بـمناطق اجلفارةمواصلة استخدام الرتاكم -
...( ،حرارةأمطارمواصلة تطوير منظومة لإلنذار املبكر ومتابعة ظاهرة اجلفاف وذل  بدمج خمتلف املعطيات املناخية ) -

 واستعماالت األراضي ومؤشرات الغطاء النبايت والتناريس.
يس ومتابعة االجنراف اهلوائي ابملناطق القاحلة ابجلنوب التونسي بعد مقارنة الكمية املقاسة ابستعمال منوذج حتيني خارطة ق -

DPM/MB95  متابعتها بصفة دورية. تتمواملعطيات امليدانية اليت توفرها شبكة حمصالت الرتبة اليت 
 رض. حتيني قاعدة معلومات الرايح وموجات الرايح الفعالة ورطوبة سطح األ -
( مبعهد املناطق Atmosphèreيف الفناء اخلارجي ) Aérosols minérauxحتليل املعطيات املسجلة مبحطة رصد تنقل  -

 أتثريها على التغريات املناخية. عرفة اخلصائص الفيزايئية والكيميائية حلبات الرمل الصغرية احلجم ودراسةمل القاحلة
 رايح ابجلنوب التونسي.  إجناز قاعدة معلومات رقمية ملصدات ال -
 االجنرافتقييم مصدات الرايح املنجزة ابستعمال النظم اجلغرافية مع االستئناس ابلنتائج املتحصل عليها يف خارطة  -

زحف الرمال وتدهور من ة للحد يهلياكل التنمليت ستكون قاعدة للتوجيه الفعال اهلوائي ابملناطق القاحلة ابجلنوب التونسي وا
 .األراضي

 .دراسة احلماية امليكانيكية املستعملة مبنطقة نفزاوة ضمن برامج مقاومة التصحر-
 .دراسة احلماية البيولوجية وأهم النبااتت الواعدة يف جمال التثبيت البيولوجي للكثبان الرملية املتحركة-
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 .جرد وتقييم أشغال مقاومة التصحر مبنطقة نفزاوة -
 .بيلاجللنبااتت مبنطقة دراسة حركية الرمال وديناميكية ا-
 .وقع العرق الشرقي الكبريمبدراسة حترك الكثبان الرملية -
مواصلة األنشطة امليدانية إلعداد قاعدة معلومات لدراسة وحتديد طبيعة العالقة والروابط بني نسق النمو الطبيعي  -
 .شجار الزيتون والتغريات املناخيةأل
 .2015ملناخية السنوية لسنة املعهد وإعداد النشرية احمطات  متابعة العوامل املناخية بكل -
 جديدة لرصد العوامل املناخية ابملناطق اجلافة والصحراوية.  آليةمواصلة تركيز حمطات  -

 
 االمثل للموارد المائية والتربة بالمناطق القاحلة  برنامج استغــالل -2.4
 .ظل التغريات املناخية احملتملة تطوير وتطبيق  منهجية لتصميم تقنيات حصاد املياه يف -
والتأثريات احملتملة ملختلف السيناريوهات  WEAPمواصلة دراسة املوازنة املائية ملنطقة الزاس كوتني بتطبيق منوذج  -

 .)التغريات املناخية، تركيز حمطات لتحلية املياه، التوسع يف املناطق السقوية، ...(
 .MODFLOWوفية )كوتني، الرتايس( ابستعمال منوذج مواصلة دراسة خماطر تلوث املياه اجل -
 مواصلة دراسة دور وأتثريات الري التكميلي للغراسات وراء اجلسور للتأقلم مع التغريات املناخية. -
 .حلوض وادي جري )مطماطة( SWATمواصلة تطبيق منوذج  -
 .الشروع يف دراسة النظم املائية يف العصور القدمية -

- مواصلة دراسة تقنيات الري املوضعي على اخلصائص الفيزايئية والكيميائية للرتبة وعلى اخلصائص املورفولوجية 
 والفيزيولوجية لنبتة الفلفل.

 نفاذية العالية.اجلهات اليت تتوفر هبا املواد املفيدة كالطني الذي له خصائص امتصاص عالية والرمل ذو ال حتديد -
  .صائص هذه املوادحتليلها للتعرف على خجلب عينات و  -

 .دراسة إمكانية استعمال الطني إلزالة امللورات من املياه املستعملة- 
 .معاجلة املياه املستعملة بواسطة الرشح- 
  .يف أغلب مراحل منو النبتة والكيميائية زايئيةالف هاخصائص وذل  بدراسةالرتبة يف الواحات  نوعية إصالح مواصلة  -
هذه التجربة  مواصلةحيث ستشمل  استعمال مادة الفوسفوجبس يف استصالح األراضي املتدهورةدراسة أتثريات مواصلة -

 .(226Ra) رتكيز املواد املشعةباستكمال التحاليل املخربية املتعلقة و إلنتاج اخلنروات 
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مخبر زراعة المناطق 

 الجافة والواحات
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 األهداف  -1
 النبااتت املستعملة يف املناطق اجلافة والواحات،من االجنراف اجلي ي وتوسيع قاعدة  احلد -
 انتقاء أصناف زراعية جديدة مالئمة للملوحة واجلفاف، -
 حتسني تقنيات اإلنتاج وتطوير األمناط الزراعية املختلفة، -
 محاية الواحات والزراعات احملمية من اآلفات الزراعية، -
 .إجياد الظروف املالئمة لتنمية زراعية مستدامة -
 
 برامج البحث -2
 وحتسني األصول الوراثية للنبااتت الزراعية ابملناطق اجلافة والواحات، التقييماالول : االستكشاف و  الربانمج-
 الثاين : البيوتكنولوحيا املطبقة يف زراعية املناطق اجلافة والواحات، الربانمج-
 الثالث : حتسني تقنيات وأمناط اإلنتاج ابلواحات، الربانمج-
 الرابع : حتسني تقنيات وأمناط اإلنتاج يف السباسب،  الربانمج-
 اخلامس : حتسني تقنيات وأمناط اإلنتاج يف الزراعات احملمية،  الربانمج-
 السادس : مقاومة اآلفات الزراعية ابلواحات والبيوت املكيفة. الربانمج-
 
  2014نشاط  -3
 

 بالمناطقالزراعية  ألصول الوراثية للنباتاتوتحسين ا : االستكشاف والتقييم 1البرنامج -1.3

 والواحاتالجافة 
 : 2014مت خالل سنة  
 .أصناف جديدة 8ـإثراء اجملمع الوط ي للتني بتطاوين ب -
ة أتقلم هذه من العنب ومتابع اصنف 15من التني و اصنف 30من الرمان و اصنف 40إثراء جممع العتيالت بقبلي بغراسة  -

  .أفنلها نتقاءاألصناف قصد ا
 هتيئة و إثراء اجملامع املوجودة. -
 الفصة.من الشعري و   مدخلة جديدة 11 و أصناف من الدالع احمللي 3خ ومن البطي اصنف 20 ـإثراء بن  البذور ب -
تشخيص وتقييم أنواع السكرايت )فريكتوز، قليكوز( ومنادات األكسدة )االنتوسيانني، البوليفينول، الفالفينويد(  -

كما   ،جد به كميات كبرية من السكرايت ومنادات األكسدةتبنّي أن التني تتوا حيثصنفا.  30ــــــودة يف مثار التني لاملوج
الحظنا أن أصناف التني امللون حيتوي على كميات أكثر من منادات األكسدة مقارنة ابألصناف ذات اللون األخنر 

 واألصفر.
اعتمادا على اخلصائص املورفولوجية والتقنيات اجلزئية  "البيثر"صنفا من التني  12ــــــــالتنوع الوراثي ل دراسة وتقييم -
(RAPD  وISSR .)نشاء بروتوكول إمن استخدام جمموعة البياانت من خالل التحليالت اإلحصائية املناسبة  مكننا

فة ابالعتماد على التقنيات اجلزئية و تقييم التباين الوراثي لألصناف املختلو  نقية وتنخيم احلمض النووي للتنياستخراج وت
 ترتيب األصناف ابستعمال اخلصائص املورفولوجية الورقية.
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   الم    ل  ية ل   ا الخ ا  اخ      نا  ال ين من خ    

التحاليل الكيميائية ابالعتماد على  األمحر(و  األبيضو  اثي لثالثة أنواع من التوت ) األسودتشخيص وتقييم التنوع الور  -
كمية  أظهرت نتائج هذه التحاليل أن مثرة التوت حتتوي على  ث حي السكرايتوالبيوكيميائية  ومنادات األكسدة الطبيعية و 

ضافة إىل ذل  فان السكرايت اليت يتميز هبا التوت متثل نسبة هامة من مكوانت هذه الثمرة إذ كبرية من البوليفينول. ابال
حتوائها على كميات يميزة تبني أن مثرة التوت متثل مصدرا غذائيا هاما اليوهكذا  .أن معدل القليكوز يفوق معدل الفريكتوز

 من منادات األكسدة.

 

 
 واألمحر األبيضو أنواع التوت األسود 
   

لنيعات التجريبية للمعهد ابلعتيالت اب أصناف من الدالع  8و بطيخ المن  احملي صنفا 14 ــــالبذور ل د خمزونحتدي -
 التونسي. الفالحني ابجلنوب دى بعضبنيعات خاصة لتطاوين وبنقردان و )قبلي( و 

د على بعض اخلصائص املرفولوجية والبيوكميائية ذل  ابالعتمامن الدالع احمللي و  اصنف 12 ــــدراسة التنوع اجلي ي ل-
 اجلينية.و 
  .أصناف ذات فوائد زراعية قاءي ي ألصناف الفصة وإمكانية انتالتنوع اجل-
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مدخلة من حوض األكثر إنتاجية مقارنة مع أصناف فنل و ة من اجلنوب التونسي هي األأن املدخالت املتأتي النتائج بينت
   وهو صنف أجنيبسدادة )توزر( وشانشو )قابس( و  امهو  انحملي صنفانثالثة أصناف منها  د مت انتقاءاملتوسط. وق

sardiاسرتاليا من. 
الفصة و  النخيلو  الشعريو  لالفلفو  ميائية واجلينية لنبااتت الطماطمدراسة التنوع البيولوجي اعتمادا على اخلصائص الكي- 
 .القرعياتو 
 .الطماطم والفلفللشعري والفصة والعنب والرمان صنف قابسي و مواصلة الربانمج اخلاص ابلتحسني الوراثي ل -

 .الواحاتااتت الزراعية ابملناطق اجلافة و مواصلة الربانمج اخلاص ابالستكشاف والتقييم لألصول الوراثية للنب- 
لية ابملناطق اجلافة والواحات وذل  من منطلق احلفاظ على األنواع احمللية من احملاصيل بعد التدهور دراسة البذور احمل -

التكيف املبيدات واملياه وعدم و  حتياجات العالية من حيث األمسدةالذي حلق هبا نتيجة دخول األصناف املهجنة ذات اال
  املناخ. مع تغري

زارع ابلواحات اليت يتوفر املجلافة والواحات وذل  بتشخيص أهم اخلنار يف عدد من متت دراسة املوروث الزراعي ابملناطق ا
قد مت مجع كافة احملاصيل من خمتلف املزارع وذل  بغرض احلفاظ على ما حتويه من و  هبا مناخ مناسب إلنتاج اخلنروات.

باتية ليتسىن دراستها وتقييمها واالستفادة هذه األصول الن حولخنروات خمتلفة تعترب ثروة حقيقية وتكوين قاعدة معلوماتية 
مكانية التكيف مع تغري املناخ الذي تشهده املناطق اجلافة ابجلنوب إ ةوخاص من خصائصها املختلفة واملزااي املتعددة هلا

خرب على مجع مل يقتصر نشاط املحلرارة. اتفاع كثرة الرايح الصحراوية وار و  اس لألمطار وتغيري مواسم نزوهلاالتونسي من احنب
أكثر املزارعني  ىإكثارها لدوالقيام حبفظها عن طريق   ةمن بذور حملي بل مت توثيق وتوصيف ما مت مجعه املصادر الوراثية

 ةع وامللوخية والفص. لقد مت تشخيص وتقييم التنوع الوراثي والبيولوجي للعديد من احملاصيل منها الفول والدر ةخرب 
 العمل على التحسني السنوات املاضية. كما مت الشروع يفيف خرى مت مجع بذورها أة حماصيل والفاصوليا والعمل على دراس

 قدرهتا على التكيف مع تغري املناخ. وإبرازاحملاصيل  ذهالوراثي هل
 .أصناف من البطيخ احمللي 3ترسيم  متابعة - 

              

 ناطق الجافة والواحات: البيوتكنولوحيا  المطبقة في زراعة الم 2البرنامج  -2.3
  وبعض األصناف الثانوية  التثمين الغذائي لمخلفات التمور 1.2.3-

ل  بتحسني اخلاصيات الفيزيوكيميائية لعصري التمر. كما وقع حتديد اخلاصيات ذ حتسني تقنيات إنتاج رب التمر ومت
 .عصري التمرواحلسية وامليكروبيولوجيا للرب و الفيزيوكيميائية 

 

  ين مخلفات الواحة عبر تحسين تقنيات إنتاج المستسمد أو الكومبوستتثم-2.2.3

حتديد كما مت   الستسماد يف حفرة داخل الواحةمت القيام بعدة جتارب يف النيعة التجريبية ابلعتيالت الختيار الطريقة املثلى ل
حتسني جودة  إىلما مت التوصل امليكروبيولوجية للكمبوست املنتج من خملفات النخيل. كاخلاصيات الفيزيوكميائية و 

  الدواجن. فنالتسمد عرب إضافة الفسفاط الطبيعي و املست
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 الكومبوست -انتاج املستسمد 

 .( للشعريMutantمتابعة برانمج تسجيل صنفني )-
 .أصناف حملية من القرع 3محاية متابعة برانمج تسجيل و - 
 .مواصلة برانمج التحوير اجلي ي للشعري -
من خالل دراسة اخلصائص املرفولوجية والرتكيبة  يملرض إذابل الزيتون ابجلنوب التونسة اآلفة الفطرية معرف -

 مدى ضررها.لفطرايت من فيزريوم وفرتسيليوم و امليكروبيولوجية ألنواع ا
ة أثبتــــت أن نســــبأنــــواع مــــن الزيتــــون لمفــــة الفطريــــة مــــن خــــالل جمموعــــة مــــن التجــــارب الــــيت  5دراســــة مــــدى مقاومــــة  -

 . %45حني أن بقية األنواع تقاربت بنسب جتاوزت  لدى نوع شتوي يف %32تجاوزتاستفحال املرض مل 
ــــــا انطــــــالق- ــــــة ابســــــتعمال مستخلصــــــات النب ــــــة عمــــــل املكافحــــــة البيولوجي ــــــة ومــــــادة املــــــرجني ملــــــرض منهجي اتت الفطري
 ذبالل الزيتون. ا

      
 زيتون                                 فطر الفيزاريوماصفرار أوراق ال                                

 مواصــــــلة العمـــــــل علــــــى تطـــــــوير جـــــــودة املنتــــــوج التمـــــــري وابلتحديــــــد رب التمـــــــر وذلـــــــ  ابســــــتعمال أنـــــــزمي األنفـــــــراتز-
التحويــــل  الكيميــــائي للســــكر الغــــري خمتــــزل ابســــتعمال الطريقــــة  تخرج مــــن مخــــرية اخلبــــز، بلغــــت نســــبالكميــــائي واملســــ

 . %62,37وابستعمال الطريقة الثانية  %85,45األوىل 
لنوعية دقلة النور  األحباث حول اخلصائص الكيميائية والبيولوجية ملادة نواة التمر وذل  ابستعمال التمور الثانوية انطالق-

 يتعلق مبجال استخراج زيت النواة. وخاصة فيما
 

 : تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج بالواحات 3البرنامج  -3.3
بالمياه  بالبيوت المدفئة  أهمية تقنية التطعيم إلنتاج أصناف مختلفة من الطماطم البيولوجيةدراسة  -1.3.3

 الجيوحرارية

ن ذل  زراعة الطماطم. وابلرغم مخاصة يف جمال الفالحة احملمية و  شهد القطاع اجليوحراري تطورا ملحوظا ابجلنوب التونسي 
يهدف  فنن الفالحة احملمية تواجه عدة مشاكل لعل أمهها جودة املنتوجات الفالحية. و ا توفره املياه اجليوحرارية من مزااييم

دراسة بعض املعايري الفيزيوكيميائية ألصناف خمتلفة من الطماطم البيولوجية ملعرفة مدى أمهية تقنية هذا العمل إىل متابعة منو و 
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 التطعيم املعتمدة.
 

  حات الساحليةالوا ىحدإدراسة أنماط اإلنتاج ب -2.3.3 

 هذا السياق ويف . يهمضاأر  جتاه مشكلة التخلي عن قابسبواحات املنزل ب الفالحني هذا العمل بدراسة اسرتاتيجياتتعلق  
ريب ماشية م: جناز هذه الدراسة عن طريق حبث ميداين ابستجواب عينة من الفالحني مت تقسيمهم إىل ثالثة جمموعاتإمت 

بواحات يتميز نظام اإلنتاج  ورمان. الفعأ يمنتجو  منتجي اخلنر واحلناءي عصري النخيل و ومنتجومنتجي اخلنر والتبغ 
 التلوث.اه و املي نقصو  األراضي جتزؤمن أمهها مشاكل  بعدة املنزل
 

 تحت صوبة تأقلمها  ىدراسة خمسة أصناف من فلفل واحات الجنوب التونسي ومقارنة مد -3.3.3

 باردة

مسامهة يف  هذا العملويعترب  إدخال البذور املستوردة.  بسبب  اواحات اجلنوب التونسي مهددالتنوع البيولوجي ب  أصبح
 ى" ودراسة مدIPGRIاحلفاظ على بعض املصادر احمللية من الفلفل اليت تزرع يف هذه الواحات اعتمادا على مؤشرات  "

 أتقلمها حتت صوبة ابردة.
حتتوي على درجات  داخلاإلنتاج. كما يبدو أن هذه املوالتبكري و  نمو واإلمثارانعدام التجانس يف معايري ال وأظهرت النتائج

يت من املتأ دخلهلا  طعم قوي للغاية. أما  املفان مثار أصول الواحات القارية  ن التفاوت اجلي ي. عالوة على ذل عالية م
 املرتفع.ابإلنتاج املبكر و وزر املتأيت من ت دخلاملمتيز غنوش فقد متيز بسرعة النمو وحجم الغطاء النبايت و 

 
  وصف بومولوجي لصنفين من النخيل )القاسم وعبيد( بالواحات الساحلية التونسية -4.3.3

تعلق هذا العمل الذي يندرج ضمن برانمج دراسة التنوع البيولوجي للنخيل ابلواحات الساحلية التونسية لوصف صنفني من 
 خاصيات  ذاتية ختتلف من صنف بينت املالحظات والقياسات أن هلذين الصنفني. و عبيد(القاسم و النخيل للمرة األوىل )

ذور اهلوائية وتختلفان يف طول وعرض السعف ومس  اجلان يف شكل اجلدع وغياب الكرانف والفسائل و آخر. فهما يتشاهب إىل
ذي "متر  صنف عبيدري" و "متر نصف ط على نسبة الرطوبة يف الثمار ميكن ترتيب صنف القاسم ذي ااعتماداجلريد. و 
ة السكرايت املختزلة )الفركتوز للنوع الثاين مع وفر  ٪ 40ن قل مأللنوع األول و   ٪ 40ت فهي تفوق "، أما السكرايطري
بواتسيوم من األمالح املعدنية )ال الصنفان على نسب مرتفعة هذان حيتوي كما  ة السكاروز.اجلليكوز( مقارنة بنسبو 
 املنغناز.و   ــــد والزنـــدا من احلديــــــب ضئيلة جالصوديوم( و على نسو  الكالسيومو املغنيزيوم و 
صناف النخيل قصد إنتاج منوذج حسايب يعتمد ألع املعطيات اخلنرية والثمرية لدراسة منو النخيل وإنتاجه قمنا بتجمي-

اجية للنخلة ومنها األزهار على جتميع معطيات حول اخلاصيات اخلنرية ومنو اجلذع والسعف وكذل  اخلاصيات اإلنت
 برجمة اإلنتاج ابلواحات التونسية.ور النخيل و مت نتاجضبط توقعات إ منوالثمار وسيمكن هذا النموذج 

الشروع يف القيام جبرد للغطاء النبايت املزروع بواحات قابس لتحيني وتكوين قاعدة بياانت دقيقة وكاملة حول هذه الثروة  -
أمهها االستغالل املفرط والعشوائي لثروة خنيل التمر والزحف العمراين إىل جانب من ة بعديد املخاطر النباتية اليت ابتت مهدد

 تراجع الثروة املائية من حيث الكم والكيف.
ثار النخيل أبعداد كبرية ألغراض االنطالق يف القيام بتجربة إنبات لبذور نوى مخسة أصناف خنيل متر ساحلية إلكمت  -

هذه التجربة ابألساس إىل معاجلة مشكلة صعوبة احلصول على فسائل جديدة نتيجة صعوبة التحكم اجليد يف هتدف زراعية. 
 خسائر مادية وطبيعية.من عملية غراسة النخيل ابلفسائل وما ينجر عنه 
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 : تحسين تقنيات و أنماط اإلنتاج في السباسب 4البرنامج  -4.3
ابألساس إىل حتليل خصائص زراعة   صنف من اخلوخ البدري يف املناطق اجلافةة على ديد الري ابملياه املاحلدراسة حتهتدف -

أجريت التجربة لدى  سرتاتيجية تستند على حتديد الري ابملياه املاحلة لشجرة اخلوخ.ا ووضعاخلوخ داخل املناطق السقوية 
ر الناجتة عن معامالت حتديد الري  برتكيزها من متيزت الثما .قطرة-الري قطرة ابستعمال تقنيةمروية على تربة رملية و  مزارع

تطبيق حتديد الري إىل اخنفاض  ىمقارنة ابلري اإلمجايل. كما أدحيث كمية السكر اليت حتويها مع اخنفاض يف نسبة احلموضة 
ملوحة  ودية أشجار اخلوخ الذي ميكن إرجاعه إىل تقلص حجم الثمرة ووزهنا ابإلضافة إىل ارتفاع يف درجةدواضح يف مر 

 الرتبة.
خ يف ظروف املناطق اجلافة. ن معاملة الري اإلمجايل متثل إسرتاتيجية واعدة لشجرة اخلو أأثبتت النتائج املتحصل عليها 

ذل  لتمكني املزارع من و  %40الري بنسبة  سرتاتيجية حتديداوخ من مياه الري ابالعتماد على اخل ميكن تعديل احتياجاتو 
 من مياه الري و حتسني إنتاجية املاء مع بعض االخنفاض يف اإلنتاج. االقتصاد يف كميات هامة

أن الغطاء  حتسني اإلنتاجيةلحد من خطر تدهور الرتبة و لذل  و   اجلزر التصرف يف الري ابملياه املاحلة لزراعةبينت دراسة  - 
( و 100IFت املروية ابلري اإلمجايل )احملصول ومكوانته كانت أكثر ارتفاعا يف كل من املعامالالثغرات و توصيل و  النبايت

زايدة تراكم من التبخر ابلرشح يؤدي إىل  % 60و  40و  20 بــــ (. كما أثبتت النتائج أن حتديد الري80IFحتديد الري )
اجلزر  ( تبدو مناسبة إلنتاج100IFبينت هذه النتائج أن إسرتاتيجية الري اإلمجايل )و إىل اخنفاض اإلنتاج. و  األمالح يف الرتبة

سرتاتيجية للتصرف يف الري ابملياه املاحلة هلذه النبتة و حتسني إنتاجية املياه يف ا( ك80IFمع إمكانية اعتماد حتديد الري )
 املناطق القاحلة.

 
 

 

 

 

   
                        

 اخلوخو  اجلزر لزراعة حتديد الري ابملياه املاحلة                                        
هذه دراسة الري ابلتنقيط لنبتة الشعري مقارنة ابلري ابلغمر األكثر انتشارا لدى فالحي اجلهة. وقد أظهرت جممل نتائج  -

التجربة أن هذه التقنية ميكن أن تتالءم جيدا مع هذه الزراعة شريطة حسن هندسة شبكة الري حيت مكنت إضافة إىل 
 التنب الذي ميثل موردا علفيا لفالحي اجلهة.فنل من احلبوب و أ االقتصاد اهلام يف املياه من إنتاج

 .دراسة تعامل أصناف الشعري احمللي واملدخلة مع الري ابملياه املاحلة واجلفاف  مواصلة -
هذه اتت قصد تثمني االقدرات اإلنتاجية للنب ىاخلصائص البيوكميائية للرتبة وعلمواصلة دراسة أتثري مادة املرجني على  -
  ألراضي الزراعية ابملناطق اجلافة.اادة كسماد عنوي الستصالح امل
 .نبتةدويل حول التعاون  إطار مشروع يفوذل    وحتويلها إىل احلقل وبدء التجارب امليدانيةالفصة بذور يف زراعة الشروع  -
  ين.الباكستاو  و صنفني من الشعري : العرضاوي مواصلة دراسة أتثري احلرارة املرتفعة على من -
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 تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج في الزراعات المحمية:  5البرنامج  -5.3
إلنتاج  تقييم فعالية استخدام المياه الجوفية الجيوحرارية  ألغراض التدفئة الليلية والري -1.5.3

 الخضروات  تحت الصوبات

 بجهة قبلي                

 جبهة قبلي )جنوب ري إلنتاج اخلنروات  حتت الصوابتاض التدفئة الليلية والألغر  املياه هذه أظهر تقييم فعالية استخدام  
من النظر يف  اتتطلب املشاريع املتعلقة هبذا النمط من اإلنتاج  مزيدو  خماطر عالية لرتكيز األمالح يف الرتبةغرب تونس( 

تدفئة مع هشاشة يف السيطرة على ال واكمحيتأن غالبية  املزارعني ال و علما  تصميم الصوابت مع محاية عاجلة ضد الرايح.
هذه املشاريع مع  بعثالتسميد وخمتلف تقنيات الزراعة لذا نوصي ابلتدخل السريع ملزيد من التبصر يف يف تقنيات الري و 

 اإلرشاد.اإلحاطة الفنية و ى ضرورة لالتأكيد ع
 
 

 ة: مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات و البيوت المكيف 6 البرنامج -6.3
 (Oryctes)  دراسة حشرة األوريكتاس1.6.3 - 

حتديد اخلصائص البيوايكولوجية للحشرة وعزل  إىلتوصل البحث اخلاص حبشرة "االوريكتاس" خالل  السنوات الفارطة 
 ارإكثمكن من  يما، ه النماتودا خارج احلشرة العائلةنيماتودا حملية يمرضة هلا. كما وقع استنباط وسطا مالئما لتكاثر هذ

أشجار تنمية رجيم معتوق مبداواة بعض  جتربة حقلية على مستوى النيعة املثالية لديوان إطارالنيماتودا واستعماهلا يف 
من خالل املتابعة امليدانية املستمرة هلذه التجربة وجود أطوار من حشرة أثبتت النتائج األولية  النخيل على مستوى اجلذور. 
 كما بينت  أتقلم النماتودا املنتجة ابملخرب على  مستوى احلقل.  ٬االوريكتاس مصابة ابلنمتودا

  
 (Mineuse de la tomate=Tuta absoluta)  دراسة حشرة حافرة الطماطم  -2.6.3

استخدام األعداء ملكافحة  هذه اآلفة، فهي تعتمد على  املقاومة البيولوجية من أهم العناصر طار املقاومة املندجمة تعتربإيف 
تقدير مدى " و  Nesidiocorus tenuisاستعمال مفرتس من نوع " إىلة دراسالتوجهت  اإلطاريف هذا و . سة للحشرةاملفرت 

 فاعليته جتاه حافرة الطماطم.
ولوية للغذاء على البيض أ ذا املفرتسهل أن ة هذا املفرتستقدير مدى فاعليو دراسة ذه الهل اإلحصائيةأظهرت النتائج وقد 
مقارنة ببقية االطوار.أظهرت نتائج مقارنة معدل االفرتاس  %70قدرته على افرتاس البيض  فاقتفقد  الريقات اليافعة.و 

عنصرا من املفرتس  أن كما بينت   س القدرة على االفرتاس دون تفاوتهلا نف ها أنملختلف األطوار العمرية للمفرتس ببعن
"Nesidiocorus tenuis "عنصرا من 25قدرة على افرتاس ب يتمتع  (احلشرة النارةTuta absoluta.) 
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 المقاومة البيولوجية للذبابة البيضاء -3.6.3

على الذاببة البيناء  Eretmocerus من خالل دراسة الكفاءة البيولوجية، يف ظروف حرارية وزراعية معينة، للطفيل احمللي 
Bemisia tabaci   درجة  25 األخري قدرة فائقة حتت درجة حرارة  ذاهلابلبيوت اجليوحرارية ابجلنوب التونسي، تبني أن

. كما أظهرت دراسة االنتشار العمودي يرقة 38.5ناء على معدل مئوية على زراعة الطماطم. فاألنثى الواحدة تستطيع الق
ى اجلزء العلوي الثانية تقع أساسًا علو  املرحلة األوىل يفالريقات البيض و  "اخليار" حلشرة الذاببة البيناء أن أغلبية على نبتة

 تتواجد خاصًة يف املنطقة الوسطى من النبااتت. املرحلة الثالثة والرابعة ف يفما الريقات من النبتة. أ
 للنبااتت ابلبيوت احملمية تعترب الصفوف الوسطىو د يف اجلزء السفلى للنبتة. فهي تتواج)  pupes) أما يف ما تخص الشرانق

يرتبط هذا االنتشار األفقي ابلعوامل املناخية لبيناء، خاصة يف مرحلة الريقات و بة ااألكثر عرضة لإلصابة ابلذاب عموما
كذل  تقنيات اإلنتاج خاصة جتريد النبتة من األوراق السفلية.  تعترب هذه العوامل مالئمة ء و شدة النو ة و خاصة منها احلرار 
 .%36ة اخليار  حوايلاليت بلغت نسبة تطفلها على  احلشرة البيناء بزراع  للحشرة النافعة

من اجملمع  والسليمةعينة من أوراق التني العرينة  66مت مجع :  الكشف عن األمراض الفريوسية اليت تصيب التني - 
من العينات  % 68 أظهرت نتائج البيولوجيا اجلزئية أن تطاوين التابع ملعهد املناطق القاحلة.لقرضاب الوراثي للتني اب
 .FMVمصابة بفريوس  %12.28بينما ( FBV-1مصابة بفريوس )

زراعة ابلبيوت املكيفة ابملياه هذه ال لدىتفاف أوراق الطماطم وحتديد مدى اإلصابة الحتيني سالالت مرض اصفرار و  -
 اجليوحرارية.

بطاطا عرب التشخيص الاالصابة يف بعض مناطق إنتاج  دراسة  أظهرت:  الكشف عن األمراض الفريوسية للبطاطا-
 ( النتائج التالية :ELISA  DASوحي )السريول
 PVS %38   يليه   ااألكثر انتشارPVA (% 25)  و PVY مثPLRV  12أخريا% 
 ( الرتكيبةPVA+PVY) (وPVS+Y األكثر انتشار )(%31) ا. 

 

   2015سنة  نامج بر  -4
 .له ةبن  املعلومات التابعحتديث بن  البذور و -

 .6دها إثراء اجملامع النباتية املوجودة وعد- 
 .نشر مطبوعة حول اجملامع النباتية- 
 .تقييم األصول الوراثية للنبااتت الزراعية ابملناطق اجلافة والواحاتمواصلة العمل الستكشاف و - 
  .يف هذا العمل ةخرب  األكثر حفظ التنوع البيولوجي يف املزارع واحلقول ابلواحات وخارجها وتشري  املزارعني -
 .تجاربالو  حباثاألمن  إلجراء املزيدمعيات مواصلة العمل مع اجل-

 .التخزينمواصلة اجلمع و  -  
 .مواصلة دراسة التنوع اجلي ي لبعض األصناف اجملمعة - 
 اختيار األنسب منها. حتمل األصناف احمللية للملوحة ومقاومتها لبعض اآلفات الزراعية و  دراسة- 
املنظومات ظة على املوروث الزراعي احمللي و من أجل املسامهة يف احملافبرجمة أايم حتسيسية للفالحني ابجلنوب التونسي  -

 .الزراعية املميزة
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مواصلة إثراء اجملمع الوراثي ألصناف التني احمللية ابلقرضاب وتركيز ضيعة جتريبية لبعض أصناف التني ابحملطة التجريبية  -  
 بشانشو.

  ن خالل تركيز ضيعات جتريبة ابجلهة.البحث مالتجارب التشاركية بني الفالح و  مواصلة - 
التقنيات اجلزئية ابستعمال واصفات جديدة ة و التنوع الوراثي ألصناف التني ابالعتماد على اخلصائص املورفولوجيدراسة  - 
(SSR.) 
 .يميائية لبعض أصناف التني اجملففالكاملورفولوجية و  دراسة اخلاصيات - 
 .للتني ابالعتماد على الفسائل حتت البيوت املكيفةدراسة وتطوير القدرة االنباتية   - 
 الباحث.و  بني الفالح  (sélection participative)انتخاب أصناف واعدة من التني ابعتماد االنتقاء التشاركي - 
 منادات األكسدة.  ىدراسة تثمني بعض أصناف الرمان ابالعتماد عل - 

  .عة األنسجةتطبيق العديد من التقنيات املستحدثة يف زرا-
 امللوحة.دراسة مدى أتقلمها مع احلرارة و ميائية للنبااتت احملورة جينيا و دراسة اخلصائص الفيزيوكي-

 .إنتاج السكر من التمور- 
 .لرب التمر وخاصة إدراجه يف جمال تصنيع التمورالتعمق يف التطبيقات الغذائية -
 .التمور الثانويةلفات التمور و التمر املنتج من خمدراسة اخلصائص الغذائية ملسحوق -
 .د املنتج من خملفات الواحةدراسة التقليص يف مدة ننج املستسم-
 .ء الرتكيبة البيوكميائيةحتسني جودة املستسمد عرب إثرا-
 .تركيز وحدة منوذجية إلنتاج املستسمد ابلنيعة النموذجية ابلعتيالت-

 نادة للتأكسد.إجياد طريقة متطورة لتكثيف استخراج املواد امل-  
 .دراسة تقنيات حتويل مثار التمر- 
 .تقنيات احملافظة طويلة املدى على التموردراسة طرق و  -

 .إكثار بذور الفصة احملسنة- 
 .لنيعات اخلاصةابجتربة أصناف الشعري - 
  .التحوير الوراثي للشعري- 

 تنوعها.و  عالف قصد احملافظة عليها ودراسة ثرائهار املثمرة وبذور اخلنروات واألشجاالقيام مبجمعات ألهم أصول األ-  
  . دراسة نظم اإلنتاج الواحية- 
دراسة الرتكيبة والتوزيع اجلذري للنخيل يف احلقل عالوة على إدخال صنفني آخرين لدراسة النمو اخلنري واإلزهار  -

 .لنخيل التمر
ابإلندرار بنيعة مر وأشجار مثمرة حملية مهددة تالصناف من خنيل أحداث مشروع ضيعة للمحافظة على الشروع يف إ -

  .شط الفري  بقابس
 .األشجار املثمرةو  لخنرواتواحلاجيات املائية ل ابملياه املاحلة دراسة التصرف يف الري تعتمد على حتديد الري - 
سفلى أو الري حتت مواصلة التجارب اخلاصة بتقنية الري ابلتنقيط إضافة لبعض التقنيات األخرى على غرار الري ال -

 (.irrigation goutte à goutte souterraineالرتبة )
 .دراسة تعامل الشعري والفصة مع الري ابملياه املاحلة- 
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  .دراسة تعامل أصناف الشعري احمللي واملدخلة مع اجلفاف  مواصلة- 
 .التغذية املعدنية للنبتات حتت ظروف الري ابملياه املاحلة مواصلة دراسة- 
 يه.احلرارة املرتفعة عل إمتام البحث حول أتثريف العناصر املعدنية للشعري و لقيام بتحاليل خمربية حول نسب خمتلا- 
 مواصلة دراسة الفصة ابحلقل ومتابعة عدد من اخلصائص الفيزيولوجية املرتبطة ابإلنتاجية. -

 .لبات كل زراعةألهم الزراعات مع مراعاة متط لمحلول املغذيل ىدراسة الرتكيبة املثل- 
 شغال حول تقييم استعمال املياه اجليوحرارية وحتسني إنتاج بعض الزراعات ابملنظومة الواحية .مواصلة األ- 
  لتسخني.لحلرارية املعتمدة حاليا ابلنسبة الدرجات امراجعة التقنيات و  -
 .(Oryctes) دراسة حشرة األوريكتاس -
 ل واحات رجيم معتوق. بيولوجيا احلشرة داخمواصلة دراسة اكو  -
 وسع.أحلشرة العائلة لتجربتها يف جمال خارج ا ثار النماتودا املمرضة للحشراتاملزيد من إك- 
 العمل على إجياد طريقة لنقل العدوى ابلنماتودا عن طريق احلشرة الكاملة )األنثى(.- 
النماتودا وإجياد اجلرعات املناسبة للقناء على  ميدانية ملقاومة حشرة األوريكتاس ابستعمال هذهو  ةالقيام بتجارب خمربي -

 .الطور الريقي
 .دراسة حشرة حافرة الطماطم - 
  .مواصلة دراسة وإكثار احلشرة املنادة حلافرة الطماطم -
 .جتارب حقلية للمقاومة املندجمة واملقاومة البيولوجية-
 .دراسة حشرة الزيلي ابملنظومات الفالحية ابجلنوب التونسي -
 .واصلة حتيني نسب اإلصابة بفريوسات البطاطام- 
 .اجلزيئي لسالالت فريوسات البطاطاو  لوجيالسرو و  التشخيص البيولوجي-
 .PVSــــــ دراسة التنوع اجلي ي ل-
 .دراسة مدى جناعة احلشرات الناقلة لفريوسات البطاطا -
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مخبر البيئة 

 والمراعي
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 األهداف العامة -1
 حلد من ظاهرة تدهور الكساء النبايت واحملافظة على تنوعه احليوي وترشيد استغالله. ا -
لشىت مؤهالهتا اإلنتاجية ومنتجاهتا الطبيعية  قصد توظيفاالستفادة من قدرات النبااتت التلقائية على التأقلم  -

 االقتصادية. األغراض البيئية و 

 الراقية والكائنات اجملهرية التابعة والتحكم يف إنتاج فطر الرتفاس. االستفادة من العالقات التآزرية بني النبااتت  -
 

 البحث برامج  – 2
 : تندرج أنشطة البحث املنجزة ابملخرب ضمن برانجمي حبث حيتوي كل برانمج على مشروعي حبث

ترشيد   اس   ح النظم البيئية : المحا ظة على ال ن ع الحي ي   البرنامج األول – 1.2

 إدا تها
 يرمي هذا الربانمج إىل حتقيق األهداف التالية:

مقاومة ارة النظم البيئية و ترشيد طرق إدت املناخية على الكساء النبايت و التغريافيف من وطأة األنشطة اإلنسانية و التخ-
 التصحر،

 دعم القدرات الوطنية يف جمال احملافظة على التنوع احليوي.-
 حيتوي هذا الربانمج على مشروعي حبث:

 متابعة ديناميكية النظم البيئية على المدى البعيد: المحافظة على التنوع الحيوي و المشروع األول -11.2

 دراسة دينامكيتها تحت الظروف المناخية المتغيرةالثاني : تهيئة النظم البيئية و المشروع -2.1.2

 

 الكائنات المجهرية البرنامج الثاني : تقييم المؤهالت االنتاجية لألعشاب البرية و – 2.2

 التابعة لها وتحديد 

 االقتصاديةبهدف تثمينها لألغراض البيئية و قدرتها على التأقلم              
 تطوير التكنولوجياائص البيولوجية لألعشاب الربية ومن منتجاهتا الطبيعية و يهدف هذا الربانمج إىل االستفادة من اخلص

مقاومة زحف  التجميلية،الطبية و  اإلقتصادية )حتسني إنتاج املراعي، االستعماالتبيئية و لتثمينها لشىت األغراض الاملالئمة 
 ....( تثمني املناطق اهلشة واملياه غري التقليدية ،الرمال

 حيتوي هذا الربانمج على مشروعي حبث:
 تأقلمتحديد قدرتها على الهالت االنتاجية لألعشاب البرية والمشروع األول : تقييم المؤ -1.2.2

 .المشروع الثاني : تثمين المنتجات الطبيعية المستخلصة من األعشاب البرية ومن فطر الترفاس -2.2.2

 

 

 2014نشاط   – 3
 إدارتهاالنظم البيئية وترشيد استصالح المحافظة على التنوع الحيوي و -1.3

 البعيد المدى  ناميكية النظم البيئية علىمتابعة ديالمحافظة على التنوع الحيوي و - 1.1.3
 المحافظة على األعشاب البرية خارج الموقع  -1.1.1.3

مجع عينات من بذور بعض النبااتت التلقائية ابملناطق اجلافة والصحراوية ألغراض اإلكثار واالستعمال  2014مت خالل سنة 
ه النبااتت، وقد أرفقت هذه نوعا من هذ 26كغ متثل   49,628 ـوالتبادل مع األطراف التنموية وقد قدرت هذه الكمية ب

العينات من البذور ابلعديد من املعلومات املتعلقة بطرق تنظيفها وظروف ختزينها وإنباهتا. وضماان للحفاظ على التكامل 
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إكثار اجملموعات األساسية وخاصة  2014الوراثي وعلى متايز عينات بعض النبااتت التلقائية  املستهدفة مت خالل سنة 
 يز بتنوع بيولوجي خاص كما مت خالل هذه السنة مجع وانتقاء بذور بعض النبااتت ذات القيمة الطبية مثلتل  اليت تتم

 قصد توصيفها واستغالهلا. والسدر والغردق واحلالب  القطف
ة النبات كما مت حتيني القاعدة املعلوماتية للمصادر الوراثية اجملمعة ببن  البذور وذل  بتوثيق املعلومات املسجلة مثل هوي
مية من ومناطق اجلمع وتبادل واستعمال املادة النباتية حيث مت إسناد رموز رقمية وحرفية هلذه العينات البذرية كما مت وضع ك

  ية.البذور املخزنة على ذمة هياكل التنم
 

 تهيئة النظم البيئية و دراسة دينامكيتها تحت الظروف المناخية المتغيرة -2.1.3

أثير التلوث الصناعي على الكساء النباتي الطبيعي المتواجد بالقرب من المنطقة الصناعية و حول دراسة ت -1.2.1.3

 مصنع االسمنت بقابس 

دراسة  إىلجمهوال يف عديد املناطق حول العامل. يهدف هذا العمل الكساء النبايت الطبيعي معقدا و  يعترب أتثري التلوث على
 Zygophyllum)  ةـــابس على بعض النبااتت التلقائيـمعمل االمسنت بقميائي و وث الناتج عن اجملمع الكيأتثري التل

album, Lygeum spartum, Erodium glaucophyllum  وReaumuria vermiculata ابملقارنة مع نظرياهتا )
و كذل  على بعدها  تواجدها مبختلف املواقعالنبااتت ابالعتماد على وفرهتا و املتواجدة مبوقع غري ملوث. مت اختيار هذه 

التشرحيية الفيزيولوجية و من مصادر التلوث. ارتكزت املنهجية املعتمدة طيلة هذا العمل على مقارنة بعض القياسات 
ي على خمتلف للمجمع الكيميائئج أتثريا واضحا ملصنع االمسنت و وقد بينت أهم النتا 2014للنبااتت املختارة طيلة ربيع 

 دى األربعة نبااتت املدروسة.ذل  لالقياسات املعتمدة و 
 

 متابعة ديناميكية الكساء النباتي الطبيعي المتواجد بالقرب من مصنع االسمنت بقابس  -2.2.1.3

يؤثر التلوث اهلوائي املنبعث من مصنع االمسنت بقابس )جنوب شرق تونس( على خمتلف مكوانت النظام البيئي ابملنطقة 
مزيد التعرف على أتثريات هذا املصنع على النبااتت الطبيعية وذل   إىلا العمل وخاصة على الكساء النبايت. يهدف هذ

 ETM+, TM L1T etابالعتماد على تقنيات االستشعار عن بعد وقد مت استعمال مخس صور أقمار صناعية )
OLI_TIRS_L1T اظر هبذه هلذا الغرض. بعد حتليل خمتلف املن 2014اىل  1987( متواترة طيلة الفرتة املمتدة من

 (TSAVIو  NDVI, SAVI, MSAVIا )ـــــايت هبـــــــــــالصور وقع احتساب خمتلف مؤشرات الكساء النب
و ذل  حسب مسافات متباعدة انطالقا من املصنع وقد مكنت دراسة هذه املؤشرات من التعرف على أمثلها يف متابعة  

هو األمثل ملتابعة أثر التلوث كما متت مالحظة وجود تدهور  NDVIتدهور الكساء النبايت وأسبابه حيث تبني أن مؤشر 
  .2010و 1987هام للكساء النبايت بني سنيت 

 

سيدي ب الحديقة الوطنية  واإلدارة المتكاملة للمناطق المحمية في البيئة القاحلة: حالة من البيئةديناميات النظم  -3.2.1.3

 تويال

( من 2010و  1985كبريا بني التارتخني )( أن هناك فرقا  1)صورة  IBSو SAVIأظهر حتليل مؤشري حالة الكساء النبايت 
الغطاء النبايت حيث الحظنا تدهورا حادا  يما يؤشر على تدهور SAVIالصور، ومع ذل ،  نالحظ اخنفاض متزايد يف مؤشر 

 .  1985يف اجملتمعات النباتية املختلفة مقارنة بعام 
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ابيا يما يع ي أن املنطقة احملمية استجابت بشكل إجيايب يف احلفاظ على الغطاء النبايت. إجي SAVIكان مؤشر   2010يف عام 
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أينا أن نوع  واتنح أن يمارسة احلماية زادت تدرجييا يف تنوع الكساء النبايت وتثبيت الرتبة.

 قدرهتا علي استعادة مؤهالهتا االنتاجية.املراعي و يف حالة  الرتبة واملناخ مها العامالن الرئيسيان اللذان يتحكمان
 

                 

 

 SAVI 2010                                                           SAVI 1985 
 

             

 IBS 2010                                                                     IBS 1985 
 

 IBSو  SAVIمؤشري  احتساببعد  2010و  1985:  صور سيدي التوي خالل سنيت 1 صورة
االجتماعية أن جل املستجوبني أمجعوا على أن احلديقة الوطنية توفر فرص عمل للعاطلني كما بينت الدراسة االقتصادية و 

 (. 2ملنطقة )صورة ميكن أن تكون دعما للسياحة والرتفيه يف احتافظ علي التنوع البيولوجي و عن العمل و 
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 : الفوائد الرئيسية من احلديقة الوطنية سيدي التوي وفقا لألشخاص الذين مشلهم االستطالع2صورة 
 

  باستعمال المياه وتنمية المجتمع المحلي من خالل زارعة  الشجيرات المحلية  حيويعلي التنوع ال ةالمحافظ  -4.2.1.3

   المعالجة

 ستعماالت املياه املعاجلة علىاري روع يمول من طرف صندوق البيئة العاملي ملتابعة مدى أتثأجري هذا العمل يف إطار مش
ختيار مكان التجربة وتركيز شبكة الري ودراسة ا. لقد مت احملافظة على التنوع احليويراضي املتدهورة و األستصالح ا

نوب الشرقي من خالل ورشة إقليمية حول أمهية املتدخلة ابجل األطرافحتسيس خمتلف خاصيات الرتبة واملياه املعاجلة و 
 ستعمال هذه املصادر من املياه غري التقليدية.ا
 

 تحديدلها و  تقييم المؤهالت االنتاجية لألعشاب البرية و الكائنات المجهرية التابعة – 2.3

 قدرتها على 

 االقتصاديةو تثمينها لألغراض البيئية  التأقلم بهدف            
 تها على التأقلماتقييم المؤهالت االنتاجية لألعشاب البرية و تحديد قدر – 1.2.3

 حلبة اإلبل لنبات االكوفبزيولوجية  الحالة على الملوحة ثيرتأ دراسة -1.1.2.3

نبااتت وتعترب زراعة ال ةاجلاف شبهملناطق اجلافة و يعترب متلح الرتبة من أهم العوامل املؤثرة على مردودية احملاصيل الزراعية اب
 كثر استعماال لتحسني اإلنتاج يف هذه املناطق.ألاملقاومة للملوحة من أهم التقنيات ا

ّفضعليها   املتحّصل الّنتائجبّينت وقد  نبتة حلبة اإلبل وراق أالكتلة اإلحيائّية ويف نسبة املاء يف  يف إنتاج أّن امللوحة ختخ
.(Astragalus gombiformis)  الذي  بتة شهدت اضطراابت يف التغذية املعدنّية خاّصة البواتسيومأّن هذه النكما تَبنّي
يتم خاصة من خالل  أّن التكيف التناضحيكما تَبنّي   .حتت ظروف االجهاد امللحي النبتة يعترب العامل األكثر أتثريا يف منوّ 

م املخمتص مت ختزينه يف اجلذور و الصودي أّن جزءا كبريا منكما تَبني   .املنحّلةالسكرايت وختزين الربولني و  القدرة علي تصنيع
أّن امللوحة خّفنت بشكل ملحوظ يف التبادالت كما بّينت النتائج   .لتعّرض لتأثرياته السامةاوهو ما جيّنب أنسجة األوراق 

زت كما بينت الّنتائج أّن امللوحة حف  .غريهاالخنفاض عوامل متعلقة ابلثغرات و مرد هذا ا(  و Eو ,gs, A  Ciالغازية )
( وأنّه من بني اآلليات التشرحيية اليت تساعد على GRو  APX, GPX نشاط العديد من االنزميات املنادة لالكسدة )
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فهم مقاومة اإلجهاد امللحي خنص ابلذكر تقلص مساحة خالاي نسيج الورقة وازدايد حجم خالاي قشرة اجلذور وازدايد يف 
لكن كل هذه اآلليات التشرحيية مل  اجلذورجة األوعية اخلشبية يف السيقان و نسمس  بشرة األوراق ابإلضافة إيل كثرة تكوين أ

  .متّكن النبتة من حتّمل اإلجهاد امللحي برتاكيز مرتفعة
 
 على مقاومة الملوحة   العذم دراسة قدرات شجيرة -2.1.2.3

يميائية لنبتة العذم اليت تتميز بعدة البيوكعلى بعض اخلصائص الفيزيولوجية و  يهدف هذا العمل إىل دراسة أتثري امللوحة
اخنفاض يف احملتوى  يؤدي إىليقلل من إنتاج الكتلة احليوية و  خصائص بيئية واقتصادية حيث بينت النتائج أن إجهاد امللوحة

. كما يؤدي ارتفاع تركيز كلوريد الصوديوم إيل 200 00إذ يالحظ هذا االخنفاض إبتداًءا من الرتكيز  ،النسيب للماء
الكلسيوم. تستعمل عشبة العذم التكيف م على غرار البوتسيوم و ضطراابت غذائية حيث الحظنا تراكما للصوديو ا

التناضحي ملقاومة امللوحة وذل  من خالل جتميع الربولني والسكرايت الذائبة. من انحية أخرى تتسبب امللوحة يف األكسدة 
( منذ TMC األكسدة ، أبرزت الدراسة حتفيز لنشاط الكااتالز)(. وللحد من أتثري0IMاليت تتبلور يف ارتفاع مستوى )

كما مكنت دراسة املقاطع العرضية   300 00( إال يف تركيزRG( و )MPAبداية تطبيق اإلجهاد يف حني مل يرتفع نشاط  )
اي نسيج اخنفاض مساحة خالاد امللوحة كزايدة قطر األوعية و لألوراق واجلذور من معرفة بعض مظاهر التكيف مع إجه

املسؤولة على  cellules bulliformesالورقة. تكمن قدرة هذه  النبتة على مقاومة امللوحة من خالل احتوائها على 
 غ/ل.6إلتفاف الورقة. وبناًءا على هذه النتائج تعترب عشبة العذم مقاومة للملوحة يف تركيز ال يتجاوز 

 
 في ظروف اإلجهاد RCP-RRPDقة تفاوقية باستعمال تقنية تحديد الحمض النووي الريبي المعرب بطري -3.1.2.3

 ذم المائي عند نبتة الع

تدهور الكساء أدت إىل آتكل املوارد الوراثية و الرعي اجلائر واجلفاف، اليت و  يشهد جنوب البالد زايدة يف مساحة الزراعات
ية نظرا لقدرهتا الكبرية على التأقلم والتكاثر هذه املناطق استخدام األنواع احملل النبايت الطبيعي ويتطلب أتهيل ومحاية

اجلي ي للجينات احملفزة  متواليات الطبيعي ومن بني هذه النبااتت نبتة العذم. هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على تسلسل
أشهر. عند نبتة العذم البالغة من العمر ثالثة  PTG-IIGCأايم ابستعمال تقنية  10خالل فرتة اإلجهاد املائي ملدة 

معربة لدى نبااتت العذم حتت أتثري اإلجهاد  فقط أعطت عدة أشرطة 15متهيدي عشوائي جزيئي  منها 16مت اختبار 
تل  املعرضة بااتت املزروعة يف ظروف مالئمة و مل يظهر أي اختالف بني التسلسل اجلي ي للن 1DPIاملائي. وحده فقط 

هي الواعدة من خالل إعطاء   OligodTAمدجمة مع  13APO و 13TPOلإلجهاد املائي. كما أظهرت النتائج أن 
 أعلى النسب املئوية  للتسلسل اجلي ي احملفز خالل اإلجهاد. 

وسوف يتبع هذه الدراسة التسلسل اجلي ي  لألشرطة املعرب عنها يف ظل ظروف اإلجهاد املائي لتحديد اجلينات اليت أعرب 
 .اإلجهاد املائي أو إذا كانت تتوافق مع االستجابة لإلجهاد فقطعنها وحتديد ما إذا كانت مسامهة يف حتمل 

 
 دراسة مدى تأقلم بعض النباتات الرعوية تحت تأثير ملوحة المياه و التربة - 4.1.2.3

احللول  تعد حماوالت استغالل املياه غري التقليدية )املياه املاحلة( والرتبة املتأثرة ابمللوحة لزراعة النبااتت امللحية واحدة من
هذه التجربة اهلادفة إىل  تندرج املمكنة ملعاجلة تدهور النظم البيئية الرعوية يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة. يف هذا اإلطار

حتت اإلجهاد امللحي. متت التجربة امليدانية يف قطعيت  دراسة القدرة على التكيف والقدرة اإلنتاجية لبعض النبااتت احمللية
خمتلفة حسب ثالثة أمناط زراعية وهي زراعة قد متت يف كل قطعة غراسة أربع نبااتت وحة الرتبة. و حيث مل أرض ختتلفان من
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قد مشلت هذه التجربة نظام خط غراسة فردية لكل نبات وزراعة خمتلطة عشوائية. و  زراعة خمتلطة معفردية لكل نبتة و 
 النبااتت التالية :   

Atriplex mollis Desf.،Lotus creticus L.،Cenchrus ciliaris L.  وAtriplex halimus L.. 
هذه الدراسة أن هذه النبااتت قادرة على حتمل امللوحة والنمو يف تربة ماحلة  بعد متابعة دامت مخسة أشهر، تبني من خالل

 Lotus و Atriplex mollisن نبتيت ــــــــجرام / لرت. و قد أظهرت كل م 6.28ومروية مبياه ماحلة مبعدل ملوحة يساوي 
creticus إىل تربة شديدة امللوحة. كما مت استنتاج معدالت النمو من  اد امللحي بعد نقلهقدرة كبرية على حتمل اإلجها

  Atriplex halimus.حيث بينت النتائج متيز كل من « Vegmeasure »خالل معدالت التغطية اليت مت تقديرها بتقنية 
ت النمو. عندما زرعت هذه النبااتت معا، فنن معدالت منو هاتني النبتتني مل ختتلف عنها أبعلى معدال Lotus creticusو 

يف الرتبة   شهدت تطورا اجيابيا Atriplex halimusو  Cenchrus ciliarisعتها منفردتني غري أن معدالت منو ايف حال زر 
 املاحلة كما يف الرتبة قليلة امللوحة.
ل  لدراسة أتثري ذطف اللني( حتت الظروف املخربية و )الق Atriplex mollisة إنبات بذور من جهة أخرى مت القيام بتجرب

مدة اخلزن إضافة إىل أتثري غشاء الثمار على قدرهتا على اإلنبات وقد بينت هذه الدراسة أن هذا عوامل احلرارة وامللوحة و 
كما يف املياه املقطرة اخلالية من امللح كما تبني أن النبات ملحي غري إلزامي حيث أنه قادر على اإلنبات يف حملول ملحي  

درجة مئوية. أما  15و  10و أن حرارة اإلنبات املثلى ترتاوح بني ° 35و ° 5درجات احلرارة املالئمة إلنباته ترتاوح بني 
رجييا كلما ارتفعت يشهد هذا املعدل اخنفاضا تدألقصى عند غياب امللح متاما و ابلنسبة للملوحة فقد لوحظ معدل اإلنبات ا
حيث تعطلت متاما عملية اإلنبات. أما ابلنسبة لتأثري غشاء الثمار  mM 300نسبة تركيز كلوريد الصوديوم إىل غاية تركيز

درجة مئوية( أما عند  30 ≥فقد تبني أن غياب امللح ال يؤثر على قدرة اإلنبات عندما تكون درجات احلرارة منخفنة )
سرعتها. يؤثر الغشاء سلبا على معدالت اإلنبات عند كل ه يؤثر سلبا على عملية اإلنبات و جودجتاوز هذه الدرجة فنن و 

لكن عند ارتفاع معدل تركيز امللح فنن أتثريه يزيد من ضعف قدرة هذه البذور على ستوايت تركيز كلوريد الصوديوم  و م
 ( كما تبني أن ختزين بذور هذا النبات عند٪36.5) اإلنبات. تعترب األمالح الذائبة ابألغشية عند هذا النبات عالية جدا

ينمن نسبة اإلنبات ف يقلل من نسبة البذور الكامنة و ملدة عام ونص ٪13مئوية ورطوبة مبعدل ° 20درجة حرارة تساوي 
تصاقها ن خالل النغط التناضحي املرتفع والاألعلى. يفرتض إذا أن هلذه األغشية أتثريا سلبيا على قدرهتا على اإلنبات م

التحكم يف ظة على خمزون البذور يف الرتبة و ميكن اعتبار هذا السلوك إحدى آليات التكيف من خالل احملافاملتني ابلبذور و 
 حسن انتشارها.

 
 الترفاس  تثمين المنتجات الطبيعية المستخلصة من األعشاب البرية و من فطر –2.2.3

 لبري  دراسة الخصائص الصبغية لنبات الكراث ا -1.2.2.3

 poliloïde (2x, 3x, 4x, 5x, 6x et 7xيعترب نبات الكراث من النبااتت اليت تتميز بنمط نووي  متعدد الصيغ الصبغية  
avec x=8( فباالعتماد على الصيغة الصبغية القاعدية )x=8 لعائلة البصليات بينت النتائج النهائية لدراسة عدد هذه )

إىل وجود اختالف يف هذا العدد بني بعض املدخالت. فقد مكنت النتائج من ابراز الصبغيات لدى مدخالت نبتة الكراث 
( وتشمل مدخالت كل من الوعرة وجربة وبئر علي diploid avec 2n=2X=16ثالث صيغ صبغية خمتلفة األوىل مناعفة )

ن مدخل منزل احلبيب م تشمل كل( و triploïde avec 2n=2X=24الثانية ذات صيغة صبغية ثالثية )و سوسة واملهدية و 
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( وتشمل مدخل الكاف والكنائس tétraploïde avec 2n=2X=36الثالثة رابعية الصيغة الصبغية )ومطماطة و 
 السمعليات.و 
 

 دراسة و تثمين المواد الطبيعية ذات التأثيرات البيولوجية -.2.2.2.3
 عماالتالخصائص البيولوجية لبعض النباتات التلقائية متعددة اإلست -1.2.2.2.3

ذل  الغذائية والتجميلية واإلقتصادية واإلستطباابت الشعبية اهلامة و  ابستعماالهتاصحراوية التتميز نبااتت املناطق اجلافة و 
 الحتوائها على نسب كبرية من املواد الفعالة.

 Ziziphusر ، السدRetama raetamيف اطار هذا احملور أجريت حول مستخلصات العديد من النبااتت الربية الرمت 
lotus اجلداري ،Rhus tripartitumاخلروب ،Ceratonia seliqua  الشيح ،Artemisia herba-alba ،ثنانامل 

Thymelaea hirsuta بسباس البحر ،Crithmum maritimum البخرية ،Cymbopogon schoenanthus أم ،
 نذكر منها ما يلي:  عدة جتارب  fontesii Hernariaالقطيبة و  Marribium vulgareالروبية 

دراسة الرتكيبة الكيميائية ملختلف مستخلصات هذه النبااتت حيث أثبتت النتائج املتحصل عليها أن مستخلص أوراق  - 
 70,71الفالفنويد   ،mg EAG/gMS 139,08نبات السدر حيتوي على تراكيز عالية من األيض الثانوي )البوليفينول  

mg EQ/gMS  129,12و الدابغ املكثف EC/gMS،مقارنة ابلنبااتت األخرى ) 
إبعتماد [دراسة الفاعلية البيوجلية : مقاومة التأكسد )ابستخدام مخسة اختبارات خمتلفة(، مقاومة اخلالاي السرطانية  -

 ])خالاي سرطان الثدي( MCF-7)خالاي سرطان القولون( و   Caco-2على صنفني من اخلالاي السرطانية MTTإختبار 
 أنواع من البكترياي( لبعض املستخلصات املستخرجة من هذه النبااتت.  10ثيم )ابعتماد و اجلرا

ها وجود فاعلية معتربة ضد التأكسد ملختلف مستخلصات النبااتت يدراسة أثبتت النتائج املتحصل عليف إطار هذه ال
ء هذه املستخلصات على مواد املستهدفة مع فاعلية قصوى لدى مستخلصات أوراق نبات السدر هذا إىل جانب احتوا

خاصة املنرة ابلصحة. أما على مستوى أتثري مستخلصات خمتلف النبااتت د من منو العديد من البكترياي و فعالة ميكن أن حت
على احلد من النمو يف املستوى املخربي على بعض اخلالاي السرطانية فنن النتائج األولية برهنت على قدرة خمتلف 

ذل  بنسب خمتلفة كما ( و MCF-7و  Caco-2تية من احلد من منو اخلالاي السرطانية املستهدفة )املستخلصات النبا
النشاط البيولوجي ملستخلصات مائية مستخرجة من ثالثة أجزاء خمتلفة من نبتة اسة تقييم الرتكيبة الكيميائية و استهدفت الدر 

كيميائي أن مستخلصات خمتلف األجزاء املستهدفة تتميز بينت جتارب التحليل الاجلذور( حيث ر )األوراق والثمار و السد
 الدابغ.ز عالية من مركبات البوليفينول والفالفونويد و بنسب تركي

نسب كما أظهرت دراسة النشاط املناد لألكسدة ابعتماد مخسة اختبارات متنوعة، أن خمتلف املستخلصات حتتوي على 
يعترب ومة عالية لنشاط بعض املكروابت و اق أظهرت نسب مقاهامة جدا. يف نفس السيمنادة لألكسدة مرتفعة و 

املستخلص املائي املستخرج من أوراق السدر األكثر كفاءة يف احلد من تكاثر هذه اجلراثيم هذا إىل جانب كفاءة هذا 
 ( خمرباي.MCF-7املستخلص )األوراق( يف احلد من تكاثر خليا سرطان الثدي )

( يف تركيبة سالمي الدي  الرومي من حتسني حفظ املنتوج كما ٪1سدر )برتكيز يعادل الـإدراج مسحوق نبات الكما ساهم 
 .( مقارنة ابلشاهدorganoleptiqueساهم يف ابراز أفنل جودة حسية )

مبناطق اجلنوب  املائية املستخرجة من أربع نبااتت مستوطنةالنشاط البيولوجي للمستخلصات دراسة املكوانت الكيميائية و -
نسي وهي الشيح والرمث والرمت والقطيبة وقد بينت النتائج املتحصل عليها يف إطار هذا العمل وجود تفاوت يف حمتوى التو 

الدابغ، كما استأثر املستخلص املستخرج من نبتة الرمث لنبااتت من مركبات البوليفينول والفالفونويد و مستخلصات هذه ا
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على  الفاعلية البيولوجية فقد أثبتت مستخلصات نبات الرمت قدرة أكرب ىأما على مستو  .أبرفع النسب من هذه املركبات
مقاومة التأكسد. يف إطار نفس هذه الدراسة أثبتت التجارب أن نشاط خمتلف املستخلصات املستخرجة يف مقاومتها لتكاثر 

( فنن MCF-7ن الثدي )اجلراثيم يعترب حمدودا. أما فيما تخص قدرة هذه املستخلصات يف مقاومة تكاثر خالاي سرطا
عتبار أتثري هذا املستخلص حىت يف ة الشيح مقارنة بباقي النبااتت ابمستخلص نبت كفاءةالنتائج املتحصل عليها أثبتت  

 (. 1/2000نسب تركيز جد منخفنة )يف حدود الـ
 عطرية )التقوفتطبية و املستخلصة من أربع نبااتت النشاط البيولوجي للزيوت األساسية و  دراسة الرتكيبة الكيميائية-
ألكسدة ابستخدام مخسة اختبارات قييم النشاط املناد لطنة مبناطق اجلنوب التونسي. مت تالزعرت( مستو اإلكليل و و  الشيحو 
اختبار تبييض البيتا كارواتن. أما املناد لألكسدة و جممل النشاط واحلد من إزالة معدن ثقيل و   DPPHالــهي اختبار و 

وقد بينت النتائج املتحصل عليها من خالل هذه  GC/MSية للزيوت العطرية فقد متت بواسطة جهاز الـ الرتكيبة الكيميائ
الدراسة أن غالبية الزيوت األساسية تتمتع بنشاط مناد لألكسدة مرتفع جدا مع أفنلية أرفع للزيوت األساسية 

 املستخرجة من نبتة الزعرت.
 Enterococcus faecalis, Pseudomonas)ر مثاين سالالت من اجلرامث أما على مستوى أتثري هذه الزيوت على تكاث

aeruginosa, Escherichia coli, Staphyloccoccus aureus, Salmonella syphimirum, Micrococcus 
leutus,Bacillus aureus et Bacillus pumilus) ،ستثناء ائج املتحصل عليها أن كل الزيوت وبدون فقد بينت النتا

 .مهت يف احلد من منو خمتلف اجلراثيم املستهدفة من هذه الدراسةسا
أما على مستوى مدى النشاط املناد للسرطان فقد أثبتت هذه دراسة قدرة الزيوت األساسية املستخلصة من األربع 

 خمرباي.  (MCF- 7 ) نبااتت املستهدفة على احلد من تكاثر خالاي سرطان الثدي 
إلثنويل( ألربع أنواع نباتية مستوطنة ابملناطق الصحراوية االبيولوجي ملستخلصني )املائي و  النشاطائية و دراسة الرتكيبة الكيمي-

البذور(، األوراق و  Crithmum maritimum) للبالد التونسية. ترتكب هذه املستخلصات من نبات بسباس البحر
املثنان ( و Marribium vulgare(، أم الروبية )Cymbopogon schoenanthusأوراق نبااتت البخرية )و 
(Thymelaea hirsuta).  

د من عملية إزالة ، اختبار احل DPPHالـمت تقييم النشاط املناد لألكسدة ابستخدام ثالثة أنواع من اإلختبارات : اختبار 
ت البوليفينول جممل النشاط املنادة لألكسدة. مت يف بداية هذا العمل حتديد احملتوى اإلمجايل من مكوانمعدن احلديد و 

قد أثبتت الدراسة أن مستخلص اإليثانول يعترب األكثر قدرة على ابغ املكثف ملختلف املستخلصات. و الدالفالفونويد و و 
 . مقاومة التأكسد لدى مجيع النبااتت مقارنة ابملستخلصات املائية

 Enterococcus faecalis, Pseudomonas)كما بينت دراسة حول تقييم مقاومة مثانية أنواع من البكترياي 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphyloccoccus aureus, Salmonella syphimirum, leutus 

Micrococcus, Bacillus aureus and Bacillus pumilus)  أن مستخلص اإليثانول املستخرج من أوراق نبتة املثنان
(Thymelaea hirsutaيعترب األكثر كفاءة يف احل )املعتمدة يف هذه الدراسة. تكاثر أغلب أنواع البكترياي د من 
 

 دراسة الخصائص البيوكيميائية و األنشطة البيولوجية لمستخلصات نبات الكراث  -2.2.2.2.3

 االستعمالالذي ينتمي إىل عائلة البصليات من النبااتت التلقائية كثرية  Allium ampeloprassumيعترب نبات الكراث 
العالجية اليت متيزه على غريه من النبااتت التلقائية ن احملليني ابلبالد التونسية وذل  تبعا للفوائد الغذائية و كامن طرف الس

 األخرى.
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مقاومة اجلراثيم( ملستخلصات األوراق اليت قمنا طة البيولوجية )مقاومة التأكسد و اخلصائص البيوكيميائية واألنش إىل إضافة
مدخالت لنبتة الكراث الربي وقع مجعها من مناطق خمتلفة من اجلمهورية التونسية متتد  10لـ بدراستها خالل السنة الفارطة

جية هلذه املستخلصات يف مقاومة اخلالاي السرطانية و دراسة الفاعلية البيول 2014من الشمال إىل اجلنوب مت خالل سنة 
)خالاي سرطان  وMCF-7ون( ـــــــ سرطان القول)خالاي  Caco-2على صنفني من اخلالاي السرطانية MTTختبار اعتماد اب[

حيث أثبتت النتائج املتحصل عليها قدرة مستخلصات خمتلف املدخالت على احلد من منو اخلالاي السرطانية  ]الثدي(
وحبسب الرتاكيز املعتمدة وموقع تواجد املدخل )مشال وجنوب ذل  بنسب خمتلفة ( و MCF-7و  Caco-2املستهدفة )
السمعليات، جربة، منزل احلبيب والكنائس(  من مث فنن املدخالت املتواجدة جبنوب البالد )مطماطة، الوعرة،البالد(. و 
ستثناء مدخل الكاف الذي متايز على خمتلف املدخالت و اخلالاي السرطانية املستهدفة ابقدرة أرفع على احلد من منبمتيزت 

 ا كانت نسب الرتاكيز املعتمدة. ( مهمCaco-2يف احلد من منو خالاي سرطان القولون )
 
 

 مدى تأثير مكان و زمن الجني على المكونات الفعالة و على الفاعلية البيولجية لنبات اإلكليل دراسة -3.2.2.2.3

الذي ينتمي إىل العائلة الشفوية من أكثر النبااتت انتشارا يف دول البحر  Rosmarinus officinalisيعترب نبات اإلكليل 
 العالجية.شىت األغراض الغذائية )هبارات( و ملتوسط. كما يعرف هذا النبات ابستعماله لاألبيض ا

ة البيولوجية للزيوت األساسية على الفعاليمن اجل ي على املكوانت الفعالة و ز ناول هذا البحث مدى أتثري مكان و ت
مشال البالد نطقة الفحص جبنوب و واجد بكل من سلسلة جبال مطماطة وماملستخلصات النباتية ألوراق اإلكليل املتو 

 التونسية. امتدت هذه الدراسة لفرتة زمنية طويلة نوعا ما )يف حدود السنتني(.
يولوجية ملختلف الفعالية البنسب تركيز املكوانت الكيميائية و أظهرت النتائج املتحصل عليها فروقات هامة يف 

  النبات. زمان ج ياملستخلصات والزيوت النباتية وذل  تبعا ملكان و 
فيما تخص تركيبة املستخلصات النباتية أثبتت هذه الدراسة وجود تراكيز عالية من املواد الفعالة )البوليفينول، الفالفانويد و 

شهر و  2011ن سنة سبتمرب مات اجملمعة خالل شهري جوان و الفحص املستخرجة من العينمنطقيت مطماطة و  لدابغ( يفا
 .2013ديسمرب من سنة 

 
مدى تأثير إجهادي الجفاف و الملوحة على بعض مؤشرات النمو و التركيبة الكيميائية و النشاط البيولوجي لنبات دراسة  -4.2.2.2.3

 الالزول 

يز يعترب نوع أوراديتيسموم لنبات الالزول من النبااتت املعمرة مبنطقة مشال افريقيا حيث يتكاثر مبناطق اجلنوب التونسي. يتم
إىل جانب  ثري إجيايب على صحة اإلنسانابحتوائه على العديد من املواد الفعالة اليت هلا اته الغذائية و هذا النبات بقيمت

 كنبات طيب.لنبات من طرف عامة الناس كبهار و استغالل ا
من تونسية و بية ابملناطق اجلافة  الامللوحة من أهم اإلجهادات الطبيعية اليت حتد من تطور إنتاجية النبااتت الطيعترب اجلفاف و 

فصلني على بعض املؤشرات كالنمو وحمتوى امللوحة مندراسة مدى أتثري إجهادي اجلفاف و مث فنن هذا العمل يهدف إىل 
الفيتمني س( هذا إىل جانب دراسة مدى قدرة هذا وانت األيض الثانوي )بولوفينول و بعض مكالنبات من السكرايت و 

 النبات على مقاومة التأكسد.
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يوما أما إجهاد امللوحة فتمت دراسته بواسطة ري  20و  10متناع عن الري لفرتتني د اجلفاف بواسطة االمت تطبيق إجها
يمل. مت وضع النبااتت يف غرفة  200و  150و  100و  50النبات ملدة شهر مباء حيتوي على تراكيز خمتلفة من امللح 

 إضاءة. لظروف املثلى من حرارة و رطوبة و خاصة حيث تتوفر على ا
 نياإلجهاد بكليفيما يتعلق مبؤشرات النمو فنن النتائج املتحصل عليها أثبتت أن عدد الورقات املنتجة من كل نبتة مل يتأثر 

ذل  مقارنة ابلنبااتت الشاهد. إال أن تراجعا كبريا يف مستوى طول الورقات لوحظ لدى النبااتت اجملهدة مقارنة ابلنبااتت و 
اتت اليت تعرضت إلجهادي اجلفاف رتفاع عدد البصالت املنتجة لدى النبااتحصل عليها بينت أن النتائج امل الشاهدة. كما

رتفاعها لدى اجلزء اا امللوحة. أما على مستوى حمتوى هذا النبات من املادة اجلافة فقد أثبتت النتائج املتحصل عليهو 
 ابلنبااتت الشاهد. ةمقارن قرء العلوي الذي بقي مستجهادين للنبات مقارنة ابجلز اال يكل  يف يالسفل

نن الفيتامني س هذا إىل جانب خمتلف األنشطة البيولوجية فحمتوى النبات من السكر اجلملي والبوليفينول و  أما فيما تخص
جهادين )اجلفاف اال يالكبري يف جزئي النبتة )السفلي والعلوي( خبنوع النبات لكلرتفاعها االنتائج املتحصل عليها أثبتت 

 حة(.امللو و 
خاصة مناطق عديد من مناطق البالد التونسية و يف ال هية تثمني نبات الالزول عرب زراعتمكانإيستخلص من هذا العمل 

نتاج العديد من املواد إنظرا لقدرة هذا النبات على وامللوحة و اجلنوب ابعتبارها ترزح حتت مدى مرتفع من اجهادات اجلفاف 
 اإلجهاد املدروسة. الطبيعية املنادة لألكسدة يف ظروف 

 
 تثمين المنتجات الطبيعية المستخلصة من فطر الترفاس -2.2.2.3

العلوم  كليةني املخرب و يف إطار دراسة اخلصائص البيولوجية ملستخلصات بعض أنواع فطر الرتفاس مت صياغة مشروع حبث ب
دراسة الرتكيبة الكيميائية ازها حول عزل و اليت سوف يتم إجن تتمحور أهم الدراساتعة موغال ستكي كومشان الرتكية. و جبام
 .2015عامني بداية من غرة أفريل لاملشرتك متتد أعمال هذا املشروع خلصات الرتفاس املنادة لألكسدة والسرطان. و ملست
 
   2015سنة  برنامج  -4

ق فيها وتثمني نتائجها يف سيعمل املخرب خالل هذه السنة على اجناز العديد من األنشطة البحثية  هبدف تطويرها والتعم
 اجملاالت التنموية وخنص ابلذكر من بني هذه األنشطة ما يلي :

 متابعة وتقييم مدى جناح عملية استزراع بعض النبااتت الرعوية مبنطقة البحرية )مدنني(.  -
حي مبنطقة سيدي خملوف متابعة القدرة االنتاجية لبعض النبااتت الرعوية املعروفة بقدرهتا على جماهبة االجهاد املل -

 )مدنني(.
تنفيذ االتفاقية املمناة مع ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى واملتعلقة بتقييم مردودية تدخالت الديوان لدى بعض  -

 الفالحني على إنتاجية املراعي. 
نقردان من والية مدنني( يف اطار إجناز اخلرائط النباتية وتوصيف املنظومات البيئية املتواجدة مبراعي الوعرة )معتمدية ب -

 PROCAMED.مشروع 
 دراسة ديناميكية الكساء النبايت الطبيعي ابحملميات الوطنية. -
 مدى أتقلمها مع األنشطة البشرية.نخفنات و دراسة العشائر النباتية ابمل -
 مدنني(. – قردانباتية مبراعي الوعرة )بنرسم اخلرائط ودراسة االمكاانت االنتاجية للعشائر الن -
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 ترتيح بعض املراعي ابجلنوب التونسي.متابعة استزراع و  -
 دراسة منظومة  إنتاج بعض النبااتت الطبية والعطرية جبهة الفرش من والية تطاوين هبدف تطوير سبل تثمينها. -
ضمن شبكة  ية ابجلنوب التونساملناطق الطبيعيتركيز قطع جتريبية ملتابعة أثر التغريات املناخية على النظم البيئية مبختلف  -

 عاملية. 
 .على عدة نبااتت تلقائية خالل خمتلف أطوار منٌوهاامللوحة دراسة أتثري اإلجهاد املائي و مواصلة  -
 . ITS)  SSR et (Marqueursدراسة التنوع اجلزيئي ملختلف مدخالت الكراث ابستعمال الطرق اجلزيئية -
 ف اللني ابجلنوب التونسي. دراسة التنوع البيولوجي لنبات القط-
 . )توزر( أتثري احلماية على التنوع البيولوجي داخل احملمية الوطنية بدغومس  دراسة-
  .لى بعض اخلالاي السرطانية األخرىمواصلة التجارب املتعلقة بتأثريات نبااتت املناطق اجلافة والصحراوية ع-
 .ق اجلافة والصحراوية املستهدفةتلف نبااتت املناطاستخالص املادة الفعالة املتواجدة يف مستخلصات خم -
 . الصناعات الغذائية والدوائيةحماولة استثمار املواد الفعالة املستخلصة يف -
 نشر النتائج العلمية املتحصل عليها يف إطار خمتلف برامج البحث ابملخرب. -
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 األهداف العامة -1
 ثية،ار البيولوجية والو  خصائصهاجيتها و إنتا احمللية )إبل وماعز وغنم( وحتسني وارد احليوانيةالتعرف على خصائص امل -
 ستعماهلا،ارد العلفية احمللية وحتسني طرق ادراسة خصائص املو  -

 ستنباط طرق جديدة لتحسني أمناط الرتبية يف املناطق اجلافة،ا -

 ،يف الربية بارى يف احلصر بغرض إعادة إعمارهااحل إكثار -

 زالن ابملناطق اجلافة والصحراوية.معرفة التنوع احليواين ووضعية احلبارى والغ -

 
 برامج البحث -2

 : حماور أساسية 4لربانمج على احيتوي هذا 
 املوارد احليوانية وطرق التحسني،صغرى ابملناطق اجلافة : اهليكلة و تربية اجملرتات ال -
 خاصيات وتنويع اإلنتاج، نظم الرتبية و  اإلبل: -

 املوارد العلفية والرعوية، -

 تنوع احليواانت الربية واحملافظة عليها. -

 

 2014نشاط  -3 
 

 : متابعة قطعان المجترات الصغرى وتحسين إنتاجيتها في المناطق القاحلة 1المحور  -1.3
 :تربية المجترات الصغرى وتحسين إنتاجيتها في المناطق القاحلة 1البرنامج  -1.1.3

 غنام الدمان بواحات قابسالمكثفة ألتربية ال -1.1.1.3

ودية اإلنتاجية لغنم الدمان حتت نظام الرتبية املكثفة. بينت النتائج العوامل اليت حتد من املردمعرفة  إىليهدف هذا البحث 
الثالث ملل يف األسبوع  2073,8ملل يف األسبوع األول إىل  1957,1األولية تطورا اجيابيا ملعدل إنتاج اللنب يف اليوم من 

متابعة  أيناملل يف األسبوع الثامن. وقعت  1308حيث بلغ احلد األقصى ليرتاجع تدرجييا خالل بقية الفرتة ليصل إىل 
وزن عند البينت النتائج األولية ان معدل  .من احلمالن 42دقيقة ملؤشرات التكيف )حرارة الشرج( والنمو لدى جمموعة 

 40درجة مث  39درجة يف الساعة األوىل من الوالدة إىل  5,38رارة الشرج من كجم. كما ارتفعت ح  8,2امليالد يساوي 
 نشر ورقة علمية حول تقييم العالقة بني األم والصغري  مت اإلطاريف هذا و درجة خالل األسبوع األول والثاين بعد امليالد.  

تكوي ي حول الرتبية املكثفة م إعالمي و الوالدة مبجلة املناطق القاحلة وتنظيم يو ساعة بعد  48لدى غنم الدمان خالل 
ومت تقدمي مداخلتني  رعىتربية املاشيـــــــــــة وتوفري امل لديوانائدة املربيني واإلطارات الفنية ألغنام الدمان ابلواحات التونسية لف

 ."احول "واقع وآفاق تربية أغنام الدمان" و"العوامل املسامهة يف نفوق محالن الدمان وسبل احلد منه
 
 
 

 القابلية الوراثية لمرض السكرابي عند األغنام : 2برنامج ال  -2.1.3

التوصيف اجلي ي لكل  إىليهدف تربية املاشية وتوفري املرعى و  برانمج العمل املشرتك مع  ديوان إطاريندرج هذا البحث يف 
استكمال  2014مت خالل سنة و السكراىب. مدى قابلية هذه السالالت ملرض املتواجدة ابلبالد التونسية و سالالت األغنام 
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نشر النتائج  يف جمالت علمية موثقة فيما تخص قابلية هذه السالالت ملرض السكراىب وكذل  التوصيف حتليل املعطيات و 
أورواب. أما الوطنية  بسالالت الشرق األوسط و حيث تبني عالقة السالالت  Yاجلي ي من انحية األب ابستعمال الكروموزوم 

وع اجلي ي على مستوى احلمض تخص التوصيف اجلي ي ابملوررات الوامسة فهي بصدد النشر. كما مت البدء يف دراسة التن افيم
 املتوارث حصراي من طرف األم. (mitochondrie)ابحلبيبات اخليطية  يالنوو 
 

 طرق تربية المجترات الصغرى وتطور نظم التسيير:  3البرنامج  -3.1.3
 واألكل  مياه الشربتأثره بوفرة  الجافة وفي المناطق لماعز المحلي تأقلم ا -1.3.1.3

 .حسب فصول السنة والكألعلى حتمل نقص املاء  أتقلم املاعز احملليالقدرة االنتاجية ومدى يهدف هذا البحث إىل معرفة  
ربيع على الكأل خالل الاء و رمان من املساعة من احل 48معزاة حملية درس خالهلا مدى أتثري  12على  أوىلأجريت جتربة 

تركيز بعض املؤشرات الفيزيوبيولوجية عند املاعز، ابإلضافة إىل ة املستساغة و تركيبته وكمية العليقة احلليب و كميالوزن و 
ساعة من الصيام أّدت إىل اخنفاض الوزن )  48على خمتلف هذه املؤشرات. أثبتت النتائج أّن  Cدراسة أتثري الفيتامني 

ثري إجيايب على كمية أت Cاستقرار درجة حرارة اجلسم. كما كان إلضافة الفيتامني ـّدل التنفس و ( مع اخنفاض مع %8حوايل 
 18الشرب يرتفع تركيز الكرايتنني ) اغة عند حرمان املاعز من األكل و سليب على كمية املادة اجلافة املستسماء الشرب و 

( يف حني ينخفض % 59مقابل  62%)  Cموعة اليت تتناول الفيتامني يكون معّدهلا أرفع عند اجمل( و كذل  اليوراي و %
 أنزميات الكبد على مستوى مستقر نسبّيا . اجملموعتني وحتافظ الربوتينات و  الكولسرتول عندمعّدل السكر و 

املؤشرات أربعة أايم من العطش على مع  ى أتقلم املاعز احمللي كما مت إجراء جتربة رانية يف فصل الصيف لدراسة مد
 على خمتلف هذه املؤشرات. Cالبيولوجية للماعز احمللي مع دراسة أتثري زايدة الفيتامني لفيزيولوجية و ا
 

 خاصيات وتنويع اإلنتاجنظم التربية و : إلبلا:  2المحور  -2.3

 االستعماالت البيوتكنولوجية لمضادات األجسام لدى اإلبل:  1البرنامج  -1.2.3

حيواانت الالما تتميز أربع سالسل بروتينية فان اإلبل و ت األجسام املعروفة لدى الثدييات واملتكونة من ابإلضافة إىل منادا
صغر حجما وهلا مواصفات مهمة متكن من استعماهلا يف أن سلسلتني فقط وهبذا تكون إبنتاج منادات أجسام متكونة م

سهولة للحرارة و  اــــــــــــــــابإلضافة إىل صغر احلجم مقاومتهمن هذه اخلاصيات ددة وخاصة منها البيوتكنولوجية و جماالت متع
 حتويرها جينيا.

منافة  قيمة يهدف هذا الربانمج إىل استعمال منادات األجسام لدى اجلمال املتوفرة ابملعهد يف جماالت جديدة وذات
توراه مت إجراء مسح على مستوى والايت يف إطار اإلعداد لرسالة دكاجلرثومية لدى اإلبل كاإلسهال و  لعالج بعض األمراض

. يتم هذا املشروع ابلتعاون مع خمرب كندي خمتص يف اإلبللدى صغار  اإلسهالاجلنوب حول املسببات البكتريية ملرض 
االرانب مث متت والدواجن و  واألغنامواملاعز  واألبقارينات من عدة حيواانت وهي االبل دراسة هذا املرض. وقع مجع ع

 خاصة مقاومتها للمنادات احليوية. و دراسة خصائصها املسببة لإلسهال و  E. Coliبكترياي زراعة ال
فعالية  األكثرحتديد املنادات احليوية ترياي شيوعا لدى هذه احليواانت و مكنتنا هذه الدراسة من حتديد أكثر سالالت البك

 .E. Coli ضد بكترياي
 

 : التكـاثر عـند اإلبـل2برنامج  -2.2.3
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 روع ــــــــــــــــــــــــمش إطارابلتعاون مع كلية الطب البيطري بباري )ايطاليا( يف  اإلبلغلب التجارب حول تكاثر أ تنجز
PROCAMED دراسة السلوك اجلنسي  وتقييم خاصية  إىلحيث هتدف  وأطروحة دكتوراه ابملعهد العايل للفالحة بشط مرمي
 التلقيح االصطناعي .  إىل ابإلضافةة النوق ضابإيد العامل املنوي احملرض على حتدتنقية و و  عند اجلمال احليواانت املنوية

املرابة يف احلصر: أجريت هذه الدراسة يف بداية موسم  اإلبلون والكرتيزول يف فحول ري ستو التست دراسة نسق افراز هرموين-
يومني )هنار/ ليل( ابإلضافة إىل ذل ، ذل  أبخذ عينات دم كل ساعتني ملدة و فحول  6( على 2013التكاثر )ديسمرب 

يز مت حتديد ترك .دقيقة )هنار/ ليل( وذل  ابستخدام كامريات فيديو 20ملدة  ساعتنيمتت متابعة سلوك اجلمال كل 
 حصائيا لنشرها يف ورقة علمية. إؤشرات السلوك العام عند اجلمال وحتليل املعطيات حتديد ماهلرموانت املدروسة يف الدم و 

مجال إىل  6خنعت املرابة يف احلصر:  اإلبلعلى السلوك اجلنسي ونوعية امل ي عند فحول  اإلانثة أتثري عرض دراس-
استمرت و  إنفرادي طوال اليوم، ب: معرضة ابستمرار للنوق طبلإس يفالعيش و أ: غري معرضة للنوق  : تربية خمتلفة نظامي

كل صباح ابإلضافة إىل ذل ، مت تصوير اجلمال بشكل  (am 7ة )ذل  بتصوير اجلمال ملدة ساعو  امتابعة كل نظام أسبوع
ذل  قصد دراسة أتثري املدى الطويل للنظام على سلوكها اجلنسي. حللت أشرطة و  (pm 2ملدة ساعة ) طبلاإلسفردي يف 
تركيز  لكل مجل بواسطة مترير أنثى. كما أخذت عينات دم كل صباح لقياس مستوى يمت تقييم السلوك اجلنسو  الفيديو

مقارنة ابألول. يف نظام التعريض  النظام الثاين هرمون التستوستريون بشكل ملحوظ يفمستوى  ارتفع  .التستوستريون
 واالجرتاراه اإلانث،مع تراجع سلوك األكل املستمر لإلانث، قنت اجلمال الذكور معظم الوقت يف النظر واملشي يف اجت

رور األنثى مبا يف ذل  وظة وترية مجيع السلوكيات اجلنسية لدى اجلمل عند مرتفعت بدرجة ملحاعدام الراتبة. فقد ناو 
رتفع السلوك اجلنسي للجمل ومستوى هرمون التستوستريون امن خالل البياانت األولية،  .إفراز غدد مؤخر الرأسالعصبية و 
  .اصية السائل املنويهذا النظام مل يؤثر بشكل ملحوظ على خ يجة التعريض املستمر لإلانث. لكنإجيابيا نت

مجال بواسطة مهبل  6من املرابة يف احلصر: مجع امل ي  اإلبلدراسة أتثري بعض األنزميات على متييع امل ي عند فحول -
احليواانت احلنانة تؤثر سلبا على حركة  أنبروميالز(. بينت النتائج ات )اميالز، ابابيني و ميانز  3 أتثري إىلاخنع اصطناعي و 
الربوميالز يزيد من حركية لزوجة امل ي و  ضكثر فاعلية يف خفأ. وكان الباابيني  (Agglutination)تغريتها   ىلإدي املنوية وتؤ 

 احليواانت املنوية.
دراسة جتميع الشبق والتلقيح االصطناعي لدى النوق: يهدف هذا العمل إىل التحكم يف النشاط التكاثري لإلبل من -

نوق حلث اإلابضة هورمونيا لثالث مرات  8خنعت أصطناعيا. االشبق وتلقيح النوق  ة ختص توحيدخالل القيام بتجرب
حيث مت خالل فرتة توحيد الشبق  بنطف منوية من فحول مدربة على عملية اجلمع. اصطناعيامث لقحت  أسبوعنيمتتالية كل 

هلرموين للربوجسرتون واإلسرتاديول. مراقبة النشاط املبيني بواسطة الكشف ابلصدى والفحص املباشر إىل جانب التحليل ا
التحليل اهلرموين إىل جانب الكشف ق لتشخيص احلمل ابلفحص املباشر و أما خالل فرتة ما بعد التلقيح فتمت مراقبة النو 

ابلصدى بعد شهر ونصف من التلقيح. من أهم النتائج املتحصل عليها خالل هذه التجربة نذكر جناح توحيد الشبق بنسبة 
. تعد %28نوق مت توحيد الشبق لديها وذل  بنسبة جناح تناهز  7جاح وألول مرة يف تلقيح انقتني من مجلة والن 90%

 يف تونس من تلقيح النوق اصطناعيا.مرة هذه النتائج جناحا كبريا للمعهد حيث متكنا ألول 
حتديد عالمات الوالدة لدى  إىله الدراسة هتدف هذ: الصغري إىلانتقال املناعة ناقة و األمومة عند الدراسة عملّية الوالدة و -

نقل املناعة من األم إىل و  احلوارر يف بناء العالقة بني الّناقة و العوامل اليت تؤثوصف سلوكيات األمومة و الّناقة املغريب و 
 الصغري.
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ة تصوير فيديو وآلة بتكثيف املراقبة واستعمال آل ذل و  انقة مغريب بداية من قرب فرتة الوضع املتوّقعة 21مّتت متابعة 
السلوكيات حسب خذت عينات من الدم واللباء واحلليب ودونت العديد من القياسات و أتصوير فوتوغرايف رقمية. كما 

 من عمر الفصيل.  األولعد للغرض حىّت هناية الشهر أسلم زم ي 
ا بلغ معدل وزن املشيمة دق من الوالدة. كم96,1دق و وقع التخلص من املشيمة بعد 10,1±   21,4دامت الوالدة 

كغ. اخنفض 39,8كغ إىل 18,6من  اهام اكغ وبينت القياسات تباين28,8كغ. بلغ معدل وزن احلوار لدى الوالدة   8,8
كغ( مقارنة ابلنوق اليت    35,3كغ مقابل   25,7ضعيفة ) (BCS)وزن املولود عند النوق اليت اختصت حبالة جسمانية 

حظ اهتمام كبري ابلصغري وهتّيأ واضح للرضاعة عند النوق اليت كانت حالة جسمها عادية كانت حالة جسمها عادية. كما لو 
دق و  126نعيفة. متّكن احلوار من الوقوف ألول مرة وشرع يف الرضاعة بعد السمانية اجلالة احلذات مقارنة ابلنوق 

من الّنوق اليت اختصت حبالة جسمانية  خواهتاأ أمادق على التوايل عند حريان النوق ذات احلالة اجلسمانية العادية  131,4
دق على التوايل. كما متيزت هذه 567,3دق و  333,8الرضاعة إال بعد فلم تتمكن من الوقوف ألول مرة و  ضعيفة

غ(  مقارنة  مبواليد النوق  ذات احلالة اجلسمانية العادية 534,7يوم ( منخفض ) 30 - 14الصغار مبعدل منو يومي )
املؤشرات الفسيولوجية املتحّصل عليها فهي بصدد " و Gلنسبة لنتائج معّدالت الغلوبيولني املناعي صنف "غ(. اب 800)

 .2015التقييم للخروج بنتائج هنائّية يف بداية سنة 
 

 تكثيف إنتـاج الحليب عند النوق -1.2.2.3

السنوات املاضية لنشر حيث مت تثمني معطيات نتاجّية النوق احللوب يف نظام الرتبية املكثفة هتدف هذه البحوث إىل حتسني إ
وراه بعنوان اخلصائص التشرحيية والفزيولوجية لنرع الناقة طروحة دكتراق علمية ابجملالت ذات االختصاص ونوقشت أو أ 3
بية قابليتها للحلب الميل. خصصت الورقة األوىل إىل توصيف منط تدفق احلليب عند النوق احللوب التونسية يف نظام الرت و 

 اط ــــــــــــــالدراسة وجود ثالثة أمن أظهرتللحلب اآليل.  تقييم قابلية النوقاملكثفة  هبدف 
اندفاع كبريين.  ويتنمن النوع دفق فيها احلليب بسرعة و تاملنحنيات اليت  األولتّدفق احلليب عند النوق. ميثل النوع  حلركية

نيات ذات معدل تدفق ينم  املنحما النوع  الثالث فأ. اكثر امتدادأرعة و قل سأيت تتميز بتدفق حليب الثاين املنحنيات ال
ميكن اعتبار احليواانت  . ٪22و  38، 40طول نسبيا. ومتثل نسبة هذه األنواع على التوايل أحليب منخفض ومدة حلب 

 للحلب اآليل.   هي األنسب 2و  1من النوع 
 االستجابةو  سلوكالمّدة االنتظار بعد حتفيز النرع على ري روتني احللب و أتثري تغ اهتمت الورقة العلمية الثانية بدراسةو 

 سريع اعتماد التحفيز قبيل احللب، تركيب إىلعملية حلب فعالة للنوق حتتاج  نتبني أ احللب اآليل.  أثناءالفزيولوجية للنوق 
  فاعلية احللب اآليل وإفراغجدوى و  نلنما احللب جتنب خوف الناقة أثناءعزل و وتوفري مكان هادئ ومن احلالبة للكؤوس
 ـاخنفاض كمية احلليب ب إىلدقائق يؤدي  4ملدة  اإلدرارالتـأخري يف عملية احللب بعد  أنالدراسة  أثبتتللنرع.  كامل
62%.  
 إذتدفق احلليب عند النوق احللوب إدرار و تردد النبض على أتثري مستوى الفراغ و املقال الثالث فقد خصص لدراسة  أما

 إفراغيف  فعاليتها أثبتتقد  kPa، (cpm 60 48)منخفنة  نبضنسبة احللب على مستوى ضغط عال و تبني أن ضبط آلة 
 أكثر مرتني احللب مدة إطالة إىل kPa 38يؤدي ضبطها على مستوى  أنحني ميكن  كامل. يفالنرع بشكل سريع و 

  .أقل مرة 2,5 احلليب اخنفاض استخراجو 
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   بالبالد التونسية اإلبلسالالت وصيف ت :3برنامج ال -3.2.3

تغطي كامل  Procamedاملشروع األورويب  إطارتوفري املرعى يف لتعاون مع ديوان تربية املاشية و برجمة دراسة متكاملة اب متت
نمار وبعد هذا امل . ويفاإلبلابلبالد التونسية  وابستعمال أكرب عدد يمكن من املوررات الوامسة اجملربة عند  اإلبلجمموعات 

مواصلة القيام ابلتحاليل  2014استخراج احلمض النووي، مت خالل سنة مجع العينات والقيام ابالستمارات امليدانية و 
الطبائع  ( وذل  لدراسة كيفية انتقال بعضنسلعينات من عائالت ابل )أب، أم و  إضافةاملخربية من كافة العينات مع 
. من انحية أخرى، وضمن دراسة بعض (test de paternité)ح طريقة الختبار األبوة اقرتا الوراثية )املوررات والسمات( و 

، وقع عزل و Procamedاملشروع األورويب  إطاراملربجمة يف  اإلبلاجلينات املسؤولة عن الربوتينات اخلصوصية يف حليب 
وهو غري موجود حبليب  اإلبليب ذا الربوتني اخلاص حبلاملسؤولة عن هWAP  (Whey acidic protein) ـوصيف جينة ال

 اجملرتات الصغرى.البقر و 
 

 الترقيم االلكتروني لالبل -1.3.2.3
والنصف األول من سنة  2013جتربة الرتقيم االلكرتوين خالل آخر سنة متتظم االنتاج وحتسني املردودية، يف اطار حتسني ن

اليت جترع للحيوان لتستقر يف  (bolus ruminal)ية ذل  ابستعمال كبسوالت سرياميكابملعهد  و على قطيع االبل  2014
 RFIDتستعمل موجات الرتدد اليت تسمى و  (puce)املعدة طوال فرتة حياته االنتاجية واليت حتتوي على شرائح الكرتونية 

(Radio Frequency Identification) ميكن قراءة رقم احليوان ابستخدام قارائت يدوية .(lecteur portable)  أو
فحول  6، بكرات 7انقة،  43) حيواان 55ربطها جبهاز الكمبيوتر. متت عملية الرتقيم على مجلة و  (lecteur fixe)مثبتة 
استهالك العلف  جانبية على صحة احليوان والنمو و بينت النتائج األولية عدم وجود أي مؤثرات فصائل معدة للذبح(.و  6و

مت  .الكبسوالت يف اجلهاز اهلنمي مكان تواجد إىل. ابلنظر % 100بسوالت ونسبة القراءة كانت كما أن نسبة بقاء الك
الكبسوالت تستقر يف األكياس املائية داخل املعدة  تبني أنيم و ــد عملية الرتقــــيوم بع 100قرابة  نحرفحص فصيلني بعد ال

( على أن يتم تعميمها  ارأس 40مربيني اثنني بتطاوين وقبلي )(. يف مرحلة رانية وقع استعمال هذه التقنية عند 1)الصورة 
 املكثف لدى القطعان اليت ستتم متابعتها. اإلنتاجعند املربني الراغبني يف ذل  وخاصة يف نظم  2015خالل سنة 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 )ج(          )ب(      ) (

 احليوان حنرة يف األكياس املائية للمعدة )السهم األمحر( بعد : الرتقيم االلكرتوين لإلبل. حتديد مكان الكبسول1صورة عدد 
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 صحة اإلبل :4برنامج   -4.2.3

 

مت القيام مبعاينات ميدانية لتحديد وحصر املساحات الرعوية اليت تؤدي إىل ظهور إخالالت يف التوازن املعدين  واملسببة 
بل مبختلف أمناط الرتبية املعتمدة ابجلنوب التونسي كما مت اإلض  ميدانية حول أمرا ابستمارةملرض اهلشام عند اإلبل والقيام 

 حتديد طرق مالئمة للحد من تكاثر الطفيليات اخلارجية عند اإلبل.
 

 النشاط األول -1.4.2.3

يف إطار حصر املساحات الرعوية اليت تؤدي إىل ظهور إخالالت يف التوازن املعدين  واملسببة ملرض اهلشام عند اإلبل 
عينة نباتية من خمتلف املراعي وحتليل املستوايت املعدنية هبا وخاصة تل   املتأتية من املراعي  188إلضافة إىل مجع حويل ابو 

لبيولوجية من خالل الرتكيز على اقيام جبمع املعطيات اجليولوجية و األكثر تسببا ملرض اهلشام ابجلنوب التونسي تواصل ال
خالل هذه سنة مت حتديد و  املتواجدة مبراعي الظاهر لتحديد أماكن تواجد هذا املرض.خصائص الرتبة والنبااتت الرعوية 

نقطة جغرافية مبراعي الظاهر أين وقع تقدير نسبة مسامهة كل نقطة يف وجود املرض حسب الغطاء النبايت وخاصيات  176
 يف ظهور املرض.  الرتبة ومدى استعماهلا يف الرعي وذل  من أجل وضع خارطة لألماكن األكثر تسببا

 
 النشاط الثاني   -2.4.2.3

مجع املعلومات اخلاصة بتسيري إلبل املتواجدة ابجلنوب التونسي و االستمارة امليدانية حول أهم أمراض ا بعد االنتهاء من
فرتة استقصاء األمراض اليت تواجدت ابلقطيع واليت تصيب خمتلف أجهزة جسم احليوان من حيث عددها و حاليا القطيع يتم 

صة مباشرة  أو إثر طلب  املريب . كما يتم فحص احلاالت املرضية املشخاملصابة ونسبة النفوق اليت تسببهاحدوثها واألعمار 
 قطعان ابلنمط الشبه انتشاري 6و وحدة للرتبية املكثفة  11ابلنمط اإلنتشاري،  اقطيع 158قد مشلت هذه االستمارة و 
فة فردية لغاية استعمال اإلبل يف القطاع السياحي. وقد مشلت االستمارة أمراض اجلهاز جتمعات أين تتم تربية اإلبل بص 8و

 اهلنمي والتنفسي والعصيب والتكاثري إىل جانب األمراض اجللدية وتل  املؤثرة على تنقالت اإلبل.
 
 

 لنشاط الثالثا -3.4.2.3

اخلارجية ومنها القراد من خالل وضع مرشات أدوية بتكار طرق مالئمة للحد من تكاثر الطفيليات ايهدف هذا العمل إىل 
تلعب دورا يف  واليتواة القطعان واحلد من تفشي هذه الطفيليات ايف أماكن جتمع اإلبل لدراسة مدى فاعلية هذا التدخل ملد

لى ذمة املربني شات عمر  4فتم وضع  نتقال بعض األمراض اجلرثومية والفطرية إىل جانب أتثرياهتا املباشرة على صحة اإلبل.ا
 بئر الغريفة ب ي مهرية قبلىبئر أوالد ابلسعود ابحلامة قابس وبئر مزرع انجي بقبلي و موزعة على أربع نقاط جتمع وهي : 

على تراجع نسبة اإلصابة لدى  لطريقة من طرف املربني وأتثريهامبنطقة بنقردان مدنني وتتم متابعة مدى استعمال هذه او 
 احليوان.

 
 تحديد و استغالل المضادات الحيوية للببتيدات المستخرجة من حليب الناقة :5نامج البر -5.2.3

مقاالت  4ليب النوق يف الرتكيز على نشر النتائج فيما تخص الببتيدات املتحصل عليها من ح 2014خالل سنة  مت 
 علمية.
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 Lactococcus  و Streptococcus دراسة تخمر حليب النوق ببكتيريا  -3.1.5.2  

 1ــي ــــــــــــــن االبـــــل و هـــــــــــــــة من لبـــــــــــــدف الدراسة ملتابعة ختمري حليب االبل بواسطــــــــــــة نوعني من بكرتيـــــا اللبنيـــة معزولهت
(Lactococcus lactis cremoris) W  وW2 (Streptococcus  macedonicus)  د بعوقد مت توصيف احلليب قبل و

أعطت    W1املرتبطة ابلذوق أن بكترياي بعض اخلاصياتواللزوجة و  أظهرت النتائج املتعلقة ابحلموضة حيثعملية التخمر 
 ول املستهل  للنب النوق ولنب البقر املخمر تبني أن األخري أكثر قبوال.وعند مقارنة قب W 2 لبنا خممرا أحسن من بكرتاي 

  

لنوق و تحديد البكتيريا اللبنيةادراسة التخمر التلقائي لحليب  - 2.5.2.3 

 مت جتميع ثالث عينات من حليب النوق من ثالث مناطق خمتلفة ابجلنوب التونسي من أجل توصيف ختمرها التلقائي. متت

متابعة البكترياي اللبنية. خالل التخمر نزلت درجة  التخمر التلقائي كما متت اللزوجة خالل عمليةمتابعة درجة احلموضة و 
 106,85اىل  1,61 ± 16,39وارتفعت درجة احلموضة من  0,5 ± 4,19اىل  0,51 ± 6,51ألس اهلدروجي ي من ا
 . 0,26 ± 4,53لتصل  2,2.كما ارتفعت اللزوجة من   9,22 ±

حسب اختلفت مدة التخمر وحدة وت م/مل و  66,16وت م/مل اىل  83,10عدد البكترياي اللبنية االفرتاضية من تراوح 
 اللزوجة.األس اهلدروجي ي واحلموضة و على  أثرتلبكترياي اللبنية اليت او  العينة
 

 : تثمين جلود اإلبل و الوبر6برنامج ال -6.2.3

وزارة طرف حول تثمني وبر وجلود اإلبل ضمن مشاريع تثمني نتائج البحث املمّولة من  2014 النشاط خالل سنة متحور
ّرف املستدام هوض ابألمناط املبتكرة لرتبية اإلبل واملسال  الفالحية من أجل التصالتعليم العايل والبحث العلمي ومشروع الن

 .يف املناطق القاحلة
 تثمين جلود اإلبل -1.6.2.3

 : يتمحور نشاط تثمني جلود اإلبل حول
 .دراسة دابغة جلود اإلبل )دابغة نباتية ودابغة صناعية( ابملركز الوط ي للجلود واألحذية-
 .م ابلتحاليل الكيميائية والفيزيوميكانيكية للجلد اخلام واجللد النهائي وذل  ابملركز الوط ي للجلود واألحذيةمواصلة القيا-
القيام بتوثيق نشرية فنية حول تثمني جلود اإلبل ابلتعاون مع املركز الوط ي للجلود واألحذية ووكالة اإلرشاد والتكوين -

 الفالحي بوزارة الفالحة.
 

 ن وبر اإلبلتثمي -2.6.2.3

 : يتلخص نشاط تثمني وبر اإلبل يف النقاط التالية 
  .جتميع الوبر من قطيع املعهد واملربني وحفظه ابملخرب-
مواصلة دراسة جناعة آلة فرز الوبر الناعم من الوبر اخلشن اليت وقع تصميميها من طرف خمرب امليكنة ابملعهد العايل -

  .رب تربية املاشية واحلياة الربية ابملعهد وذل  لدى ورشة ميكاني  خاصة ابملنستريللدراسات التكنولوجية بقصر هالل وخم
 .خلط وبر اإلبل ابلقطن على نوعية اخليط واملنسوجات أتثريدراسة -

 

 الموارد العلفية والرعوية :3المحور   -3.3
 لماعز  في الجنوب التونسيتأثير الموارد العلفية المحلية في المناطق القاحلة على جودة الحليب ل -1.3.3
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جيات املاشية ابجلنوب التونسي إىل اختاذ عدة اسرتاتي ي وطويل املدى، يسعى مربواجلفاف املومسملواجهة التغريات املناخية و 
 ابـــــــــــــــــــــــمع  األعشمن بني هذه االسرتاتيجيات استغالل الفصول املمطرة جللتغطية احتياجات قطعاهنم، و 

 خملفات الفالحة كأوراق الزيتون."  و tenacissima Stipa"القدمي" خزهنا كعلف طبيعي مثل "اخلرطان" ووية وجتفيفها و الرع 
نتائج هذه و  اللحماحلليب و  على جودةلعلفية احمللية على منو املاعز و هتدف هذه الدراسة إىل تقييم  مدى أتثري هذه املوارد ا

 :ومداخالت يف مؤمترات دولية يف جمال تربية املاشية   ةاألحباث تتمثل يف املنشورات التالي
 .Options Méditerranéennes 2014التكوين الكيميائي واالمحاض الدهنية لبعض املوارد الدهنية يف اجلنوب التونسي )-

109, 115-118) 
 Journal of  خصائص الذبيحةو  علفال واستهالك التونسية على منو اجلداين القاحلة يف املناطق احمللية املوارد بعض أتثري-

Animal Production Science) ) 
 Journal of Animal Production )التونسية    يف املناطق القاحلة األصلية للماعز الدهنية واألمحاض اللحوم جودة-

Science) 
 Journal of Animal) األصلية للماعز الدهنية خصائص األمحاضو  احلليب على جودة  احمللية املوارد بعض أتثري-

Physiologie and Animal Nutrition) 
 

 ائية و نسبة الهضم للفصة المحليةدراسة القيمة الغذ -1.3.3
نسبة اهلنم لـ ملقارنة الرتكيبة الكيميائية و هتدف الدراسة الوحات ابملعهد و مع خمرب زراعة املناطق اجلافة و  أجنز العمل ابلتعاون

12 lignées  انتقاؤها ابملعهد بغرض انتقاء فصائل  من الفصة مت((variétés synthétiques املناطق السقوية  متأقلمة مع
 inاأللياف كما مت قياس نسبة اهلنم ينات اجلملية و اجلافة واملواد املعدنية والربوت حتديد نسبة املادةقد مت خارج الواحات و 

vitro  3تبني من خالل النتائج اليت مشلت و ( 3مرات حصاد coupes)   3متيز lignées  ابالعتماد  12و  2و  5هي و
 20,37و  19,46و  18,82ينات هبا رنة ابلبقية وقد بلغت نسبة الربوتهنم األلياف مقا نسبةينات و على نسبة الربوت

 على التوايل. % 59,47و  60,95و  60,05كانت نسبة اهلنم و  مادة جافة على التوايل %
 

 نتاج الحليب عند الماعز المحليإة الخميرة على الكمية المستساغة و الهضم و ضافإدراسة تأثير  -2.3.3
 إنتاجاملستساغة واهلنم و ميتة( على الكمية ة اجلافة منتهية الصالحية )حية و هتدف هذه التجربة لدراسة مفعول اخلمري 
وعة جممهدة ال يتم تزويدها ابخلمرية و شاجمموعة و معزات  4من  تتألفجمموعات  3احلليب كما عند املاعز احمللي. مت تكوين 

كل   .غ/معزة /يوم 6اجملموعة الثالثة يتم تزويدها ابخلمرية امليتة. كانت الكمية املنافة من اخلمرية مت تزويدها ابخلمرية احلية و 
 منهاأسابيع  10 التجربة دامت .غ من العلف املركب/معزة/يوم 500و  رطاناخلاجملموعات أتكل حسب الرغبة من 

بلغت األسبوع الثامن و لعلفية أعلى خاصة بداية من مية املستساغة من املادة اجلافة اأسبوعان للتأقلم. كانت الك
غ/يوم ابلتوايل يف جمموعة  اخلمرية  132,71 ± 1294,00و   93,04 ± 1296,42و  ±70,96  1345,11

  .اجملموعة الشاهدةاحلية وجمموعة اخلمرية امليتة  و 
 ± 61,42ضافة اخلمرية احلية و اليت حصلت على إللمجموعة  10,39 ± 63,81م فرتاوحت بني أما نسبة اهلن

مل/عنزة يف نفس  547,57و  734,1اليومي للحليب فقد بلغ  اإلنتاجابلنسبة للمجموعة الشاهدة . أما معدل   9,36
 الرتتيب املذكور أعاله.
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هي نوعيته و احلليب و  وإنتاجتهلكة عز حيث ارتفعت الكمية املسهذه التجربة أن للخمرية مفعول اجيايب على املا أثبتت
 كن ليس هلا مفعول على نسبة اهلنم.تسريع التخمر التلقائي للحليب ولتساعد كذل  على 

 
 :تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها 4المحور  -4.3

 المحافظة على طائر الحبارى-1.4.3

لة االعتناء ابلطيور من أجل املزيد من التحكم يف تقنيات تروينها واحلد من مواص يف 2014خالل موسم  النشاطمتثل 
النتائج املسجلة خالل السنة املنقنية فيما  وراثية ومن أثر الكثافة. وقد بني ضعفاملعوقات السيما املتعلقة ابلعوامل ال

ابت من املؤكد ضرورة العناية بكل  حيث البيض ونسبة اخلصوبة مدى أتثري هذين العاملني على مستوى اإلنتاج. إنتاجتخص 
 12أن عمر احلبارى يفوق بكثري إىل شارة وجتدر اإل يكون لكل طائر قفص خاص به. نأطائر على حدة السيما ضرورة 

نسبة  أن إالسنة  17و 16عمربلغت من ال اة تؤوي حاليا طيور الوحد أنسنة حسب ما هو مذكور يف املراجع حيث 
املعطيات املتوفرة لدينا تبني فنن  ملحوظة مع تقدم العمر لدى اجلنسني. فيما يتعلق ابحلبارى يف الربية  اخلصوبة ترتاجع بصفة

ية خاصة يف مراعي الظاهر انقطاع الصيد خالل الثالث سنوات املاضية كان له األثر اإلجيايب على جمموعات احلبارى الرب  أن
 .هذا الطائر العثور علىث ارتفعت احتماالت حي
 

 النباتي المها والتعرف على حجم تنقالته وسلوكياته الغذائية ومدي تأثيرها على الكساء   ضباء -2.4.3

القيام بزايرات ميدانية للمحمية الوطنية ابجلبيل ألخذ اإلحداثيات اجلغرافية جملموعة النباء  على 2014سنة  تركزت اجلهود
الوطنية تقسيم احملمية  2014خالل  مت ويف خمتلف األوضاع الفيزيولوجية. سيما الغذائية املتعلقة ابجلنسنيال وتتبع سلوكياهتا
 املواسم الثالثةيف كل مربع دراسة خاصيات الغطاء النبايت يف متت  للمربع الواحد. 2كلم1مبساحة  مربع 85 ابجلبيل إىل

 الزماينالتوزيع املكاين و  على لكساء النبايت يف كل موسم ومدى أتثري ذل ا ملعرفة خصائص )الربيع والصيف واخلريف(
على التوزيع املكاين  لتناريسا أتثريوملعرفة  اـــــوذل  لوصف الطوبوغرافي لتالل والودايناللحيوان كما مت رسم حدود 

وذل  بواسطة جهاز نظام حتديد املواقع مت حتديد مواقعها يف كل جمموعة  وجنس املهاعدد تسجيل  إىل.  ابإلضافة للحيوان
مجع  وفهم خصائصها البيئية مت احملبذة مواقع النباءرسم حدود زيد معرفة و ملو يف املواسم الثالثة.  االفرتة األكثر نشاط خالل

  املذكورة. املواسم الثالث يف. كما مت مجع عينات من براز احليوان فردية لعدة حيواانتالالكثري من املعلومات 
 وخاصة النبااتت املهيمنة لبعض ميل هذه احليواانت ميكن استنتاج اإلفراد مواقع خذا مع ابلتوازي النبايت الغطاء أثناء دراسة
 احلولية النبااتت ندرةو  اجلفاف فعامل البيانية. الرسوم تبني كما والعرفج والباقل السبط اجلافة السيما املواسم يف املعمرة
 غذائية بقيمة يتميز الذي السبط وخاصة املعمرة النبااتت استهالك لىع احليوان جربأ األمطار بكميات املرتبطة خاصة
 يف سامهت حولية نبااتت عدة وظهور )ونوفمرب اخلريف )أكتوبر واخرأ خالل األمطار من هامة كميات  إال إن نزول .هامة
  .املعمرة النبااتت بعض عن واستغنائه احليوان جذب
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 سبة التغطية والعرفج والباقل والسبطالفرق بني االماكن احملبذة والشاغرة من حيث التنوع ون

حسب بعض اخلصائص  البالغة  واإلانثر الذكو بعض  حتديد وقع فيما يتعلق بدراسة السلوك الغذائي هلذه النباء
وقع احلرص على أن تكون يف مراحل فيزيولوجية خمتلفة  ات طويلةاملرفولوجية الظاهرية الذيل لتسهيل معرفتها وتتبعها لفرت 

يف  . متثلت املتابعة يف ختصيص ساعتني(الذيل أوالقرون  تشوه يفمثل  ملحوظةخاصيات  وآخرين لديهم )ذكر مهيمن
للحيوان  ةالوجبات الغذائي إىلمجع عينات من النبتات اليت تنتمي  متنصف الثاين كما يف الساعتني النهار و األول من نصف ال

 . الكيميائية اقصد حتديد خصائصه طحنها والباقل اليت مت وهي السبط
 

 الثعالب بالمناطق الجافة والصحراوية -3.4.3

ينم هذا الصنف الثعلب  .( األكثر انتشارا يف تونسGenre Vulpesمن بني احليواانت آكلة اللحوم تعترب الثعالب )
معطيات  غري أن عدة (Vulpes zerda) والفن  Vulpes rueppelli)وثعلب الصحراء ) Vulpes vulpes)األمحر )

 . لندرة الدراسات حوهلا الزالت ضئيلة نظرا اجلغرايف وتوزيعها اتعلقة بوضعهم
قمنا  ،ااألكثر أمهية وأتثريا على تواجدهالبيئية  والفن  والعواملثعلب الصحراء و التوزيع اجلغرايف للثعلب األمحر  تحديدل

القاحلة  من املناطق ²كم  85.000 تغطي مساحة الدراسة حوايل .عدة مناطق من اجلنوب التونسي إىل بعدة تنقالت
مجع املعطيات حول العوامل البيئية احمليطة من خالل  2014 يجانف شهر من بدايةمت  .والصحراوية يف البالد التونسية

نقاط  5 ـمسح شامل ل يف مستوى كل موقع جغرايفمت  .على كامل املساحة املذكورة ةموزع اموقع 13 ـل استقصاء ميداين
كم. دونت خمتلف مؤشرات تواجد الثعالب والفن  5 تبلغ املسافة الفاصلة بني كل نقطتني. كم يف كل نقطة2بطول ملسافة 

درجة و معدل درجة احلرارة السنوية و مت حتديد كثافة متوسط ارتفاع الغطاء النبايت  كما(.  GPSابستعمال جهاز حتديد املواقع )
املسافة إىل و التساقطات السنوية و رارة القصوى يف الشهر األكثر حرارة درجة احلو احلرارة الدنيا يف الشهر األكثر برودة 

مجلة هذه املتغريات لتحديد املناطق األكثر ستستعمل أقرب جتمع سك ي واملسافة إىل أقرب طريق سيارة لكل نقطة. 
وخاصة جلنوب التونسي ا يف  (Vulpes vulpes) األمحربينت النتائج األولية انتشارا واسعا لثعلب استقطااب لكل صنف. 

 Vulpesالصحراء ) لثعلب ابلنسبة .من والية قابس ومنطقة احلامةاحمليطة ابملناطق السكنية مثل جزيرة جربة  األماكن
rueppelli) يتواجد يف حني  .الصخريّة الصحراوية املناطق يف خاصة ويرتكز التونسي اجلنوب فقط يف مؤشرا 15 سجل
  الصعبة. الرملّية ويةناطق الصحراامل يف (Vulpes zerda)الفن  
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 أمهية انتشار الثعلب األمحر مقارنة ابلفن  وثعلب الصحراء

الدراسة يف احملمية الطبيعية بوادي  هذه أجريتوابن أوى.  الفن و  الثعالب بني تربط اليت العالقة بدراسة أخر قمنا سياق يف
 وتوزيعها الغذائي انظامه خالل من األنواع خمتلف بني املنافسة درجة حتديد هتدف إىلو  التوي بسيدي واحملمية الوطنية دكوك

السحايل  اللحومعدد مؤشرات تواجد الظباء والقوارض واحليواانت آكلة ) اهعلى وجوداحمليطة العوامل  اجلغرايف وأتثري بعض
 هذه (. خاللفوق مستوى سطح البحراملسافة إىل أقرب نقطة مياه واالرتفاع  متوسط ارتفاع الغطاء النبايت،و  والالفقارايت
يف مت . التوايل على التوي بسيدي واحملمية الوطنية الطبيعية بوادي دكوك ابحملميةاستقصاء ميداين لعدة نقاط  متّ  الدراسة

مرت دّونت خالهلا خمتلف مؤشرات تواجد احليواانت. كما مّت مجع عينات  300 مستوى كل نقطة مسح شامل ملسافة بطول
املتوفرة مومسيا.  واملوارد الغذائيةبني خمتلف األنظمة الغذائية  الحقا لتحديد العالقة از لألنواع آكلة اللحوم األربعةمن الرب 

لتسجيل النشاط اليومي ملختلف األنواع. تعاد هذه الدراسة مومسيا  Caméra trappe)) تصوير خاصة أجهزةاستعملت 
 .2014طيلة سنة بداية من صيف 

  آوى ابن ينشط بينما ليلي بنشاط الثعالب تتميز. اختالفات كبرية بني املواقع املأهولة واملواقع غري املأهولة تظهر النتائج
. تتواجد الثعالب يف السهول بينما يرتكز ابن آوى يف املياه نقاط حول يتواجد حيث الصيف فصل يف خاصة اليوم كامل

تتجنب ينا العالقة التنافسية بني خمتلف األنواع حيث أية. بينت الدراسة عال الوداين اليت غالبا ما تكون ذات كثافة نباتية
يفنل الفن  املناطق اليت تتواجد فيها أعداد هامة من القوارض والسحايل يف نفس املكان.  الثعالب التواجد مع ابن آوى

 .والظباء تجنب املناطق اليت حتتلها األنواع األخرى من احليواانت آكلة اللحوميوالالفقارايت و 
 

           
 (caméra trappe)  بواسطة الكامريا الفخ صوراتن البن آوى )أ( والثعلب األمحر )ب( التقطتا

 

 أ ب
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 بيولوجيا وديناميكية القوارض في النظم الزراعية في الجنوب الشرقي التونسي -4.3.4

من الثدييات.   ٪40أكثر من  ا متثلأهن ابعتبار القوارض حلقة هامة من النظم اإليكولوجية من حيث الكتلة احليويةتعترب 
التونسي. حيث  الفالحي ابملناطق الفالحية يف اجلنوب اإلنتاجمن أعظم املعوقات اليت حتد من  هذه احليواانتتعترب كما 
ية احملاصيل. وقد كانت الدعوة ملحة من طرف الفالحني حىت نعطي أمه إىلمهددا حقيقيا لعدة زراعات من البذرة  ابتت

أجريت خالل السنة املاضية زايرات ميدانية لعدة مناطق مت  هلذا املشكل من أجل املسامهة يف اقرتاح حلول عملية انجعة.
نقاط زراعية خمتلفة )زيتون، خنروات، حبوب( ومتساوية من حيث املساحة  4موقعا وبكل موقع  15على إثرها حتديد 

 هكتار لكل نقطة(.1)

ريناها ملواقع البحث سجلنا العديد من املعطيات الكمية والنوعية اليت تتعلق ابملكان والدالالت على خالل الزايرات اليت أج
تواجد أصناف القوارض وكثافاهتا مثل البصمات واجلحور ونوعية الرتبة واملناخ ونوعية النبااتت واملغروسات واحلواجز كما مت 

 ية والطرقات املعبدة واملسال  الفالحية واجلبال.تسجيل مواقع النقاط ومدى بعدها عن التجمعات السكن

وقد مت أينا مجع بعض العينات من روث القوارض لتستغل الحقا يف بعض التحاليل اجملهرية املساعدة على معرفة النبااتت 
النبااتت السيما ملختلف أجزاء  ةاجملهري اخلصائص املورفولوجية أهماملستهلكة وأجزاءها احملبذة. وابلتوازي وقع التعرف على 

 املتنررة من جراء القوارض. وستحفظ صور تل  اخلصائص ملقارنتها مع تل  اليت ستستحنر من الروث. 

 

 قفص مت نصبه ببري عمري

 التنوع الحيواني في التربة الزيتون علىتأثير رّي الحقول الفالحية بالنفايات السائلة لمعاصر  -5.3.4

إىل دراسة أتثري نشر املرجني على التنوع احليواين ابلرتبة  مشاخ )جرجيس(ل زيتون مبنطقة حق الذي أجنز يف هذا العمل يهدف
حيث تتمحور اإلشكالية حول التعرف عل تنوع حيواانت الرتبة يف حقل الزيتون واملقارنة بني تغريات كثافة حيواانت الرتبة 

جرعات خمتلفة  قطع من أشجار الزيتون اليت تلقت 3يف ( Berlèse Tullgrenواليت مت مجعها ابستخدام طريقتني )فخ ابربر 
 .هبذه النفاايت ريهايتم مل واحدة /هكتار( و 3م 200و 100و 50عاما ) 15ملدة  من املرجني

مت  .نوع 92منتمية إىل  عنصرا 9396حيث مت مجع  أظهرت النتائج وجود نسبة عالية من التنوع البيولوجي حليواانت الرتبة
 (Crustacés)، القشرايت (Arachnides)، العنكبوتيات (Insectes)طوائف وهي احلشرات 5نات إىل تصنيف هذه الكائ

رتبة وهي كاآليت: غشائيات  13كما مت تصنيفها إىل  . (Collemboles)والكهدليات (Mammifères) ، الثدييات
 نصفيات اجلناح (،Aranéides) (، رتيالواتThysanoures) (، هدبيات الذيلHymènoptères) األجنحة

(Hémiptèresمتشاهبة األقدام ،) (Isopodesالقوارض ،) (Rongeursالعقارب ،) (Scorpions،) احلّصادايت 
(Opilionesالقرادايت ،) (Acariensالصرصرايت ،) (Dictyoptèresمستقيمات األجنحة ،) (Orthoptères ،)
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 % ـ(. ومتثل هذه األخرية أعلى نسبة بColéoptères) (، وغمدايت األجنحةNévroptères) عصبيات األجنحة
.  جتدر اإلشارة إىل أن معظم احليواانت اليت مت مجعها مل 23,28تتبعها النمليات )غشائيات األجنحة( بنسبة % ,7838

   يتم تعريفها نظرا لصغر حجمها ولقّلة املعلومات املتعلقة بال فقرايت املناطق القاحلة.
نسبة املواد تفاوت قد يعود ذل  إىل . و قطع من حيث الثروة والوفرة واملكوانت 4ق بني كما أظهرت النتائج وجود فر 

، مت تسجيل التنوع البيولوجي األكثر أمهية يف Hillومؤشر Shannon-weaverعلى مؤشر اعتمادا .العنوية يف الرتبة
الرتبة إىل التنوع يف النبااتت التلقائية  يعزى هذا الفرق يف تنوع حيواانت /هكتار.3م 100القطعة اليت تلقت جرعة مبقدار 

من أنواع  أكربمالئمة لتواجد عدد  بيئية أوساطاليت ختتلف بدورها من قطعة إىل أخرى واليت تخعد مسؤولة على خلق 
 الكائنات.

 
 حسب جرعة املرجني Hill مؤشرو  Shannon-weaverتغري مؤشر

 

تسّبب تراجعا ملستوى التنوع البيولوجي إثر هيمنة بعض  هنا أنمن شأ /هكتار3م 200 االستنتاج أن جرعة كما أمكن
ب ذات نسب تواجد رت املطبقة على ال وبينت اإلحصائيات يف التوازن البيولوجي. يانسب الاألنواع مقارنة أبخرى يما ينتج خل

اخلناسف و  نملياتذ مت تسجيل ارتفاع لعدد الن هذه األخرية تتفاعل بشكل خمتلف عقب السقي ابملرجني. إإعالية، 
تراجع عدد الريقات إثر  وقد رتيالوات والكهدليات.و  متشاهبة األقدامو  نصفيات اجلناح والقرادايت، بينما يستقر عدد

يرّجح أّن هلذه اجلرعة أتثريات جد ساّمة خصوصا على الريقات. كما بّينت اإلحصائيات و  ./هكتار3م 200 .جرعة استعمال
 دروسة حسب الفصول، وقد يعزى ذل  إىل دوراهتا احلياتية ونسبة أتقلمها مع العوامل املناخية.نسبة تغري عالية للِفرق امل

 وحتسني حالة /هكتار هي األكثر مالئمة لتحسني أداء الرتبة3م 100إىل أن جرعة مبقدار  تشري هذه النتائجويف احملصلة 
  .التوازن يف النظام البيئي الزراعي

 

   2015سنة  برنامج   -4
 تربية المجترات الصغرى وتحسين إنتاجيتها في المناطق القاحلة -1.4

 التربية المكثفة ألغنام الدمان بواحات قابس -1.1.4

 .مواصلة جتربة تقييم قدرة إنتاج اللنب لدى النعاج ودراسة خصائصه وأتثريها على منو احلمالن-
 .مبكرة بعد الوالدة تقييم سلوك األم والصغري يف مرحلةدراسة األداء التناسلي و -
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 .القيام ابستمارة حول الرتبية املكثفة ألغنام الدمان ابلواحات التونسية -
 .نشر ورقات علمية حول سلوك وفيزيولوجيا األم والصغري لدى غنم الدمان-
 

 تأقلم الماعز المحلي في المناطق الجافة و تأثره بوفرة مياه الشرب واألكل  -2.1.4

 .حسب فصول السنة على حتمل نقص املاء والكأل أتقلم املاعز احملليومدى  اإلنتاجية دراسة القدرةمواصلة 
 

 االستعماالت البيوتكنولوجية لمضادات األجسام لدى اإلبل -3.1.4

تستعمل كدواء  أنميكن  أجساموالبدء يف تطوير منادات  األجساممواصلة الدراسة السابقة النتقال منادات  تمست
املناعية واستخراج منادات األجسام اليت  إجابتهاميتة ودراسة  E. Coliببكترياي  األمهاتخالل تلقيح لإلسهال وذل  من 

البكترياي واستيطاهنا ألمعاء انتشار  آليةدراسة جتريبية حول  أيناإبمكاهنا التعرف على اجلراثيم ووقف انتشار املرض. ستقع 
اخلالاي ابملستشفى و  األنسجةلتعاون مع وحدة دراسة هذه الدراسة اب ستتم. إليهاذل  عن طريق نقل العدوى و  اإلبلصغار 

 اجلهوي مبدنني. 
 

 الحليب عند النوق إنتاجتكثيف  -2.4

قابليتها ية والفزيولوجية لنرع الناقة و تثمني نتائج البحوث املنجزة حول اخلصائص التشرحيمواصلة حتليل بعض العينات و  -
 لمية. مقاالت ع 3نشر يل وذل  بللحلب اآل

 ويل آللة حلب خاصة ابلنوق. أنسب الطرق حللب النوق آليا وإلعداد جمسم أة التجارب على آلة احللب لتحديد مواصل -
 

 ـلالتكاثر عـند اإلب -1.2.4
 نشر نتائج التجارب السابقة حول: مواصلة بعض التجارب و  يفاألعمال تلخص ت
 بل املرابة يف احلصر. ول اإلفح لدىسرتون والكرتيزول و هرموىن التست إفرازنسق  -
 على السلوك اجلنسي ونوعية امل ي املستحلب عند فحول االبل املرابة يف احلصر. اإلانثعرض  أتثري -
 بل املرابة يف احلصر.ييع امل ي املستحلب عند فحول اإلعلى مت اإلنزمياتبعض  ثريأتدراسة  -
 دراسة جتميع الشبق والتلقيح االصطناعي لدى النوق. -
 .اإلبلعلى السلوك اجلنسي ونوعية امل ي عند فحول   GnRHحقن  أتثريدراسة  -
 . اجناز حبوث حول سلوك النوق املغريب أثناء وبعد الوالدة -
 لوجية بعد الوالدة عند الناقة واحلوار.و اجناز دراسة حول تطور املؤشرات الفيزي -
 اجلمل. ابضة يف السائل املنوي عند تصفية العامل احملرض لإل -
   

  و نشر النتائجي يات المتحصل عليها للتوصيف الجينتحليل المعط -2.2.4

 أطروحة دكتوراه. إطاروذل  يف  اإلبلالشروع يف دراسة العوامل املؤثرة يف كمية ونوعية املواد الدمسة يف حليب  -
القطعان اليت سيقع ترقيمها ومراقبتها بصفة يار )التحاليل املخربية، اخت لإلبلللساللة احمللية  اجلي يمواصلة التوصيف  -

 .Procamedاملشروع األورويب  إطاريف  اإلبلدراسة بعض اجلينات املسؤولة عن الربوتينات اخلصوصية يف حليب دورية( و 
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  .بل عند بعض املربنيمتابعة تطبيق وتقييم الرتقيم االلكرتوين لإل -
 ض النووى ابحلبيبات اخليطية عند األغنام.متابعة دراسة التنوع اجلي ي على مستوى احلم -
 

 تثمين جلود اإلبل -3.2.4

 .مواصلة القيام ابلتحاليل الكيميائية والفيزيوميكانيكية ودراسة اجللد النهائي وذل  ابملركز الوط ي للجلود واألحذية -
 .القيام بتثمني جلود اإلبل يف السيكاجة التقليدية والصناعة -
 

 تثمين  بر اإلبل-4.2.4

 .اإلبل من قطيع املعهد واملربني وحفظه ابملخرب مواصلة جتميع وبر -
مواصلة دراسة جناعة آلة فرز الوبر الناعم من الوبر اخلشن اليت وقع تصميميها من طرف خمرب امليكنة ابملعهد العايل  -

صصة لفرز القطن من حيث لة خمللدراسات التكنولوجية بقصر هالل وخمرب تربية املاشية واحلياة الربية ابملعهد ومقارنتها آب
 .دوديةالنجاعة واملر 
 

 النظم المبتكرة لتربية اإلبل والصناعات المحلية من أجل التصرف المستدام مشروع -3.4

"PROCAMED" 
 القيام بتجربة تسمني الفصائل. -
اف أخرى ودراسة مواصلة القيام جبمع الوبر ومواصلة البحوث حول الفصل امليكانيكي للوبر اخلشن وخلط الوبر أبلي -

 مدى أتثريه على اخليط واملنسوجات.
 القيام ابستعمال جلود اإلبل يف اجملال الصناعي والسيكاجة العصرية.-
 
 

 صحة اإلبل -4.4

 ثرة على التوازن املعدين لإلبل.ؤ اخلاص إبجناز خارطة للمراعي امل مواصلة العمل -
 شبه املكثف.ة الصحية للنوق ابلنمط املكثف و املتابع -
ابجلنوب  .ط الرتبية املتبعةاستمارة ميدانية ومواصلة الكشف عن أهم أمراض اإلبل مبختلف  أمنليل النتائج اخلاصة ابحت -

 ند اإلبل والديدان املعوية.عتحليل املخربي : احلمى املالطية من خالل ال
 مواصلة البحوث اخلاصة بتوحيد الشبق والتلقيح االصطناعي لدى النوق. -

 
 وانات البرية والمحافظة عليهاتنوع الحي -5.4

 الحياة البرية -1.5.4
 أتثريها على الكساء النبايت. ىومدنباء املها ل الغذائية  سلوكياتالو  التعرف على حجم تنقالت -

 .مواصلة العمل عل فهم كيفية انتشار ضباء املها داخل احملمية حسب املواقع وحسب الفصول 
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 وتتبع النظام الغذائي من خالل  مراقبة علمية لبعض األفراد ومجع  تسليط النوء على السلوك الغذائي للمها
 وحتليل النبااتت املستهلكة وعينات من الروث.

  عالف املستساغة لدى ضباء املها ابجلبيل وتقدير كميات األعالف الم اناستنباط مؤشر لتقدير نسبة ه
  .املستهلكة ابملرعى

 
 ׃ الثعالب ابملناطق اجلافة والصحراوية -

 من املناطق القاحلة والصحراوية التونسية. هاتواصلة دراسة التوزيع اجلغرايف للثعالب يف بعض اجلم 
  حملمية الطبيعية اب 2015مومسي شتاء وربيع  خالل وىآتسليط النوء على العالقة بني الثعالب والفن  وابن

 واحملمية الوطنية بسيدي التوي. بوادي دكوك
 ن آوىابلفن  و واعلب الصحراء وث ي للثعلب األمحرحتديد النظام الغذائي املومس. 

 : القوارض يف البيئة الفالحية -
  القيام ابلزايرات امليدانية وتسجيل كل املعطيات حول أصناف القوارض وكثافاهتا يف خمتلف األمناط الزراعية

 .غطاء النباتية، املناخ...(غرافية والعوامل اليت ترتبط هبا )الرتبة، الو املتواجدة والرتكيز على التغريات الدمي
  تسليط النوء على النرابن ابعتباره الصنف األكثر فتكا خاصة يف املناطق الزراعية أثناء فصلي الربيع والصيف

 السيما النظام الغذائي وحجم احملاصيل املتلوفة.
 طق اجلافة دراسة مدى أتثري خصائص احمليط على التجاوب الفيزيولوجي والسلوكي حليوان النب يف املنا

 .والصحراوية التونسية
يتمثل برانمج العمل املزمع القيام به خالل و يندرج هذا العمل يف إطار أطروحة الدكتوراه ابلتعاون مع كلية العلوم بتونس. 

 يف : 2014-2015
يف واجملاالت ع اجلغرايجل حتديد خريطة التوز أواجلنوب التونسي من عدة مناطق من الوسط  إىلالقيام بزايرات ميدانية -

 احليوية هلذا احليوان يف البالد التونسية.  
ىل حتديد مكانته داخل املنظومة االيكولوجية املتواجد هبا كتحديد طبيعة عيشه مع مفرتسيه إضافة إدراسة نظامه الغذائي -

 ومنافسيه كورل الصحراء.
داخل كل  عماراألحتديد  إىلإضافة Capture-marquage-recapture دراسة ديناميكية اجملموعة ابستعمال طريقة -

  Squeleto-chronologie .جمموعة بطريقة
جل التعرف عن طباعه خالل هذه املرحلة. سيتم أة التتبع خالل مرحلة التزاوج من أبجهز  أومراقبة احليوان عن قرب -

 ملخربية.ابلتوازي مجع عينات من الروث والدم واألظافر واحلراشف لتستخدم الحقا يف التحاليل ا
 تربية الحبارى في الحصر-2.5.4

سيما عامل الكثافة يواء الوحماولة حماصرة مشاكل اإلاحلصر  يف احلبارى إكثار تقنيات يف العمل ملزيد التحكم مواصلة-
 .داخل األقفاص

بوحدة الرتبية يف  للبيض وحماولة رسم املؤشرات ذات الصلةو  غرافية واملظهرية للطيورو مواصلة دراسة بعض املعطيات الدمي-
 .احلصر
 أتخر أو عدم تفقيص البيض خالل احلفظ ابالعتماد على الفحص والتشريح. سبابأحماولة تشخيص -
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االقتصاد  مخبر

 والمجتمعات الريفية
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  األهداف العامة   -1
 ،املسامهة يف دراسة وترشيد االستغالل والتصرف يف املوارد الطبيعية من أجل تنمية مستدمية-

 التنمية احمللية املندجمة، م جتارب التنمية والتهيئة وتوجيهها من خالل مقاربةتقيي-

ميدان التهيئة والتنمية احمللية ومقاومة التصحر من  القرار يفآخذي العمل على صياغة وتوفري أدوات عملية ملساعدة -
 ف املعنية،اسرتاتيجيات خمتلف األطرا خالل إدماج

واملراعي وتربية احليواانت ابملنظومة الفالحّية ابلواعرة من  االشرتاكيةلتصّرف يف األراضي املسامهة يف دراسة وترشيد ا-
 .اجلنوب التونسي

 املسامهة يف تطوير تثمني موارد ومقومات املناطق القاحلة والصحراوية.-
يف املناطق  لصغرى واإلبل لمجرتّات ال قطاع إنتاج اللحوم احلمراءاحلايل لقطاع الثروة احليوانية و الوضع  علىالتعرف -

  .القاحلة
  .وخصوصياهتا اتعريف نظم إنتاج اللحوم وأساليب إنتاجه -
  .واإلبل اجملرتات الصغرى يلقطاع اإلنتاجيةحتديد حلقات املنظومة -
 .للقطاعتصميم منهجية وهنج ومتشي عملي لتحسني إدارة القطيع والرحبية -
 . اففسنوات اجلاصة خالل للحفاظ على القطيع وخاملربني مساعدة -
 
 برامج البحث -2

 : أساسيةبرامج  ثالثةتنقسم أنشطة البحث املنجزة يف املخرب إىل 

 .ابملناطق القاحلةالتصرف األمثل يف املوارد الطبيعية -
 .تنمية واالستدامة ابملناطق القاحلةال-
 .ات املعلومات البيئية ابملناطق اجلافة التونسيةمتابعة مراصد الديناميكية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومنظوم-

 
 2014نشاط   -3
 

على ضوء التغيرات المناخية التصرف األمثل في الموارد الطبيعية :  1برنامج  -1.3

 االجتماعية  والتحوالت

 واالقتصادية بالمناطق القاحلة          
ظام اإلنتاج السقوي وخاصة النظام املكثف يف إطار البحث نأتثري سياسة تسعرية مياه الري  و نظري حول مدى اجناز حبث -

 التنمية املستدمية يف ظل قلة املوارد املائية  ابجلنوب التونسي. حول
 .االقتصادي واالجتماعي يف اجملال الفالحي ابجلنوب التونسيعية العالقة بني البعد املناخي و حتديد نو -
  .اخلاصة واجلماعية ملنطقة اجلفارة ابجلنوب التونسيدراسة اجلدوى االقتصادية للمناطق السقوية -
 Théorie)دراسة مراقبة االستغالل احملكم للمياه اجلوفية ابملناطق السقوية العمومية ابالعتماد على النظرية االقتصادية -

des incitations). 
 .هبا على مستوى اجلمعيات املائية  املراقبة وخاصة منها التعريفة املائية ونسبة النياع املسموح آليات أهمحتديد -
 (.والية مدنني) اعية على املستوى الوط ي واجلهوىإعداد  مصفوفة احلساابت االجتم-
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يف إطار مشروع  نظم اإلنتاج  ةوالرعوي ةراضي وأتثريها علي النظم الزراعيتنسيق حمور سياسات استعمال األإعداد  و -
 ة.واملستدام ةاملتكامل
 
  التنمية واالستدامة بالمناطق القاحلة : االنعكاسات االقتصادية : 2برنامج   -2.3

 وتثمين الموارد واالجتماعية 
عينة  500االنتهاء من القيام ابالستقصاء امليداين حول األراضي االشرتاكية وطريقة التصرف فيها يف معتمدية بنقردان )-

 نجز يف اتريخ املنطقة.من الفالحني املالكني ألراضي فالحية(  وهو أول استقصاء ي
ة اخلارجية حنو تصور ملنظومة علمية للهجرة كعنصر من عناصر التنمية االقتصاديراسة دينامكية اهلجرة الداخلية و د -
 االجتماعية املستدمية.و 
حدايت ية يف ظل  التالثقافو  الطبيعية ربطها  إبشكاليات التصرف يف املواردشكالية اهلجرة ابجلنوب التونسي و دراسة إ -

 التغريات املناخية .االقتصادية و 
والايت ب (سرتاتيجيات املعتمدة...إدارة نظم اإلنتاج احليواين للمجرتات الصغرى واإلبل )اإلنتاج، الرتويج، اإل دراسة -

 .قبليو  قابسو  تطاوينو  مدنني
ماعي واالقتصادي للمربني" وكذل  حول "الواقع االجت قبليو  قابسو  تطاوينو  مدننيوالايت قيام بـاستمارات ميدانية بال -

 .اإلبلكتجار املواشي والقصابني الستكمال دراسة منظومة قطاع   اآلخريناملتدخلني 
 .ياكل والتنميةهلالقطاع لدعم ا حولمجع املعلومات املتاحة  -
ليل احملاسبة )حتليل اإليرادات والتجزئة والبنية التحتية للتخزين( مت القيام بتح بناء على خريطة للتدفق )أماكن جتارة اجلملة -

  .وهوامش األرابح، وتوزيع القيمة وتراكم رأس املال وكذل  بتحديد اآلليات والفاعلني يف هذه السلسالت للمواشي
 حركة وديناميكية تابعةمنطقة رائدة مل اختيار بعض القطعان يف املنطقة وإقامة بعض أشكال مراقبة قطعان منتقاة يف -
 قطيع. ال
بناء على الرسم البياين للسلسلة )مجيع الوسطاء  واألسعار والكميات املقدرة ووظائفهميد هوية الفاعلني يف القطاع حتد -

 .بني اإلنتاج واالستهالك(
املنظمة للقطاع )فهم العالقات بني اجملموعات  املتعّلقة ابملنتوجات احليوانّيةدراسة املسال  التجارية ومسال  التوزيع  -

 .القواعد اليت حتكم هذه العالقات(الفاعلة و 
 .لقطاع املواشي معة عن طريق االستماراتاستكمال حتليل املعطيات املتوفرة واجمل -
 .نتاج لقطاع اجملرتات الصغرىاالقتصادية ملنظومات اإل-حول احلالة االجتماعية  األوليةالتقارير  إصدار -
رية ومسال  التوزيع املتعّلقة ابملنتجات احليوانّية لقطاع اجملرتات حول دراسة املسال  التجا األوليةالتقارير  إصدار-

 .الصغرى
 قابسو  تطاوينو  مدنني ايتبوال اإلبللعينة من القصابني الذين يتعاطون ابخلصوص بيع حلوم  أوليةالقيام ابستمارات -
 .قبليو 
  .ية مدننياايم  حول منظومة تربية املاشية بوال 10املشاركة يف دورة تدريبية ملدة -
 دراسة أهم األسباب اليت أدت إىل تراجع إنتاجية املنظومة الزراعية ابلواحات التقليدية.-
 دراسة كيفية تطوير املنظومة الواحية وحتديد اإلسرتاتيجيات يف إطار تنمية مستدامة.-
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ها وتبيني خمتلف  التطورات حتيز املخاطر ومناولة نسق تدهور هذه املنظومة الزراعية إلعادة اعتبار صيص و ختتشخيص و -
 .الثقافية للواحةقتصادية واالجتماعية والسياسية و البيئية واال

 .(SIEL) احمللي ابلواحة ستوىملا ىبيق نظام معلومايت علحماولة تط-
تنمية الواحات التونسية وذل  يف نطاق مشروع ة مشروع امليثاق الوط ي حلماية و ندوة اجلهوية ملناقشالاملشاركة يف -

 ."لفالحي العاملي االنظم الزراعية املبتكرة للرتاث "احملافظة علي 
املرصد  اجلهوي للتنمية  إشرافحتت  التحدايت املائية بوالية قابس "الرهاانت و املشاركة يف يوم  دراسي حول املوارد -

 .الشركة التونسية الستغالل و توزيع املياهبقابس و 
 .بقابس ابإلدارة اجلهوية للمعهدة البيولوجية لدودة الرمان  املشاركة يف يوم دراسي حول املكافح-
أهم  ذال  من خالل إبرازلية املنجز من طرف مكتب دراسات و املشاركة يف مناقشة مشروع وط ي حول الواحات الساح-

 .عاجلتهاملاملشاكل اليت حيب التدخل 
 .القيام ببحوث حول ظاهرة الفقر ابلوسط الريفي بوالية مدنني-
  . سامهة يف دعم العالقة بني خمرب االقتصاد واجملتمعات الريفية وأطياف اجملتمع املدين ابجلهةامل-
 خرب ومؤسسات حبثية ابخلارج.املاملسامهة يف دعم العالقة بني -
  

 ومنظومات : متابعة مراصد الديناميكية االقتصادية واالجتماعية والبيئية 3برنامج   -3.3

 المعلومات البيئية 

 بالمناطق الجافة التونسية           
أتثريها على الواقع االقتصادي  مدى إبرازو  1901 جمال ملكية األراضي منذ القيام بتحليل تطور السياسات يف-
 .االجتماعي مبنطقة الدراسةو 
تمعات مفتوحة املصدر حتت إشراف خمرب االقتصاد واجمل OpenSIEL1.0إجناز منظومة معلومات جغرافية عرب الواب  -

 .)فرنسا( ليهيالريفية ومركز االستشعار عن بعد مبونب
 وتطبيقها يف مناطق دراسة جديدة مثل الربازيل والسنغال. SIEL2.0مواصلة تطوير برجمية  -
 

 2015سنة برنامج  -4
 

 على ضوء التغيرات المناخية التصرف األمثل في الموارد الطبيعية : 1برنامج  - 1.4

 عيةاالجتما  والتحوالت

 واالقتصادية بالمناطق القاحلة            
ىل فهم هذه إسعي لع  الفالحي لابلتغريات املناخية على القطا  هم املفاهيم االقتصادية املتعلقةأالنظري  و  طاراإل إبراز -

اقتصادي خالل منوذج  املقرتحات للمساعدة يف اخذ القرار منللبحث عن بعض احللول و  ةمن خالل رؤية جديد اإلشكالية
 سناريوهات التغريات املناخية املمكنة وأثرها على القطاع الفالحي. بيولوجي جهوي لدراسة

مع البحث   ةالرتبكاملياه و   تأثريات املناخية احملتملة على منظومة اإلنتاج وعلى املوارد الطبيعيةالمنوذج أاملسامهة يف تطوير -
 ملناطق  اجلافة .ية ودميومة اإلنتاج الفالحي ابار الطرق اليت حتافظ  على استمر على سبل التأقلم و 

  .مزيد التعمق يف فهم وحتليل أهم اشكاليات االستغالل احلايل للمياه اجلوفية ابجلفارة -
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 .مام ندرة وتدهور املياه اجلوفيةأحني اجناز دراسة اسرتاتيجيات الفال -
وفية ابملناطق السقوية العمومية ابالعتماد على النظرية مراقبة االستغالل احملكم للمياه اجل إمكانيةدراسة  مواصلة -

 .)Théorie des incitations (االقتصادية 
 .املراقبة وخاصة منها التعريفة املائية ونسبة النياع املسموح  هبا على مستوى اجلمعيات املائية آليات أهمحتديد  -
 .قاربة التشاركيةعلى منهجية امل يمواصلة البحث يف اجلزء النظري والتطبيق -
تعاون مع لتونسي" ابرمسلة أنشطة مشروع " حتسني حوكمة املياه ابلوسط الريفي إلقليم اجلنوب الشرقي الطري و متابعة وأت -

 .تنمية مستدامةمجعية مواطنة و 
 .)قابس( تشخيص آرار التغريات املناخية على واحة املدو -
مبشاركة كل األطراف املتدخلة يف  "سبل التطويرالواقع و  : ال الواحيحوكمة املياه ابجمل"تنظيم تظاهرة علمية حول  -

 .القطاع
 .واالقتصادي يعلى املستوى البيئي واالجتماع تقنيات حصاد املياه ذات جدوى  الختيار املقاربة التشاركية  تطبيق -
ة منها املنجزة ابملوقع النموذجي لواحة خاصاملستدامة للمنظومات الواحية" و  املرافقة ألنشطة مشروع "اإلدارةاملتابعة و  -

 .الزارات
 ئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى البيـــحصاد املياه على املست أتثريات تقنيات  تطوير مناذج اقتصادية وبيئية لتقييم مواصلة العمل على -

 . واالجتماعي واالقتصادي
                                                                                     .وكيفية تطويع هذه اآللية لتطبيقها على حالة والية مدنني يد الكلتوازن االقتصامنهجية  مواصلة العمل على -
  .ورقات علميةصياغة تقارير و -

 

 تماعيةواالج : التنمية واالستدامة بالمناطق القاحلة االنعكاسات االقتصادية 2امج نبر -2.4

 وتثمين الموارد
ر من تصور ملنظومة علمية للهجرة كعنص من أجل وضعاخلارجية راسة دينامكية اهلجرة الداخلية و مزيد التعمق يف د -

 االجتماعية املستدمية.عناصر التنمية االقتصادية و 
ية يف ظل  الثقافو  الطبيعية املواردربطها  إبشكاليات التصرف يف شكالية اهلجرة ابجلنوب التونسي و مزيد التعمق يف دراسة إ -

 التغريات املناخية .التحدايت االقتصادية و 
لقطاع املواشي واألغنام من خالل املشاركة يف  اإلنتاجليها من خالل دراسة منظومات إ مت التوصلالنتائج اليت  أهمتقدمي  -

 .املخصصة لفائدة املربني واملهتمني ابلقطاع اإلعالمية األايم
 .والتوزيع واالستهالك( اإلنتاجعرب القيام ابالستمارات املربجمة لكافة احللقات ) اإلبلحلوم  إنتاجدراسة منظومة  مواصلة -
 اآللياتاحليواين لقطاع املواشي واإلبل لعرض النتائج اهلامة والعمل على حتسني  اإلنتاجبرجمة ملتقى دويل حول منظومات  -

 .ت وتطويرهاوالطرق املتبعة لدراسة هذه املنظوما
 ديته.قطاع تربية املاشية وحتسني مردو  نشر املزيد من الدراسات العلمية حول ترشيد التصرف يف -
والتجزئة والبنية  اللحوم ابلنسبة لإلبل )أماكن جتارة اجلملة إنتاججناز حتليل حساابت التدفق لسلسالت إالعمل على -

 .التحتية للتخزين( 
 .يكلة القطاع وتنظيمه من كافة جوانبه وخاصة منها الرعوي والتسويقيدعم سبل ه إمكانيةالبحث يف -
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 مواصلة دراسة أهم األسباب اليت أدت إىل تراجع إنتاجية املنظومة الزراعية ابلواحات التقليدية.-
 دراسة كيفية تطوير املنظومة الواحية وحتديد اإلسرتاتيجيات يف إطار تنمية مستدامة. إمتام-
حتيز املخاطر ومناولة نسق تدهور هذه املنظومة الزراعية إلعادة اعتبارها وتبيني خمتلف  ص وختصيص و العمل على تشخي-

 .الثقافية للواحةقتصادية واالجتماعية والسياسية و التطورات البيئية واال
 .احمللي ابلواحة ستوىملا ىعل (SIELعلومايت)املحماولة تطبيق النظام -
 

  ومنظومات صد الديناميكية االقتصادية واالجتماعية والبيئية: متابعة مرا3برنامج   -3.4 

 المعلومات البيئية 

 بالمناطق الجافة التونسية           
مفتوحة املصدر حتت إشراف خمرب االقتصاد واجملتمعات  OpenSIEL1.0إجناز منظومة معلومات جغرافية عرب الواب  -

 .رنسا()ف الريفية ومركز االستشعار عن بعد مبونبليه
 وتطبيقها يف مناطق دراسة جديدة مثل الربازيل والسنغال. SIEL2.0مواصلة تطوير برجمية  -
 .2015لسنة  LOTHاملشاركة يف فعاليات برانمج  -
 (.2015املشاركة يف تنظيم امللتقى الدويل حول "تثمني املوروث املعريف مبنطقة املتوسط بتارودنت ابملغرب  )افريل  -
 قية تعاون بني املخرب واملعهد العايل للتصرف بقابس.امناء اتفا -
 ووضعه يف القطاع املعلومايت احلر. SIELتطوير منوذج  -
 .تدعيم قاعدة املعلومات االجتماعية واالقتصادية -
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 : اإلطار واالهداف

كجانب   احمللي ابملناطق القاحلة احملافظة على الرتاث )الطبيعي والثقايف(يهدف مشروع املتحف البيئي للمناطق القاحلة إىل 
توسيع إشكالية البحث اليت يوليها  تحتم يندراجه ضمن صنف متاحف املؤسسات، من الرتاث الوط ي  والعاملي. ونظرا ال

ها، وهو ما جيعل من هذا املشرع اهتمامه لتشمل كل املناطق اليت تغطيها نشاطات معهد املناطق القاحلة مبدنني وتنسجم مع
جتربة علمية ثقافية ترتكز على حمورين رئيسيني يتفاعالن يف ما بينهما يف الفناء الرحب: الرتاث الطبيعي ويشمل املخزون 
اجليولوجي والنبات واحليوان، والرتاث البشري وينقسم بدوره إىل قسمني: الرتاث املادي والالمادي.كما ميثل مشروعا حللقة 

موقعه الذي يربط بني نوعني من  بط مهمة يف املنظومة السياحة بني السياحة البيئية والثقافية والسياحة الشاطئية انطالقا منر 
 املنتوج السياحي، الساحلي والصحراوي.

  القيام بعديدبدراستها، يتم سنواي ويف إطار معاجلة اإلشكالية العامة اليت يقوم مشروع املتحف البيئي للمناطق القاحلة مبدنني
االستكشافات )دراسات: القصور الصحراوية ابجلنوب التونسي، احلرف والصنائع التقليدية الزايرات والدراسات امليدانية و 

من  ، تطور منط العيش...( اليت متكنابجلنوب التونسي، اللباس التقليدي ملختلف جهات اجلنوب التونسي، األمناط السكنية
هد املادية والالمادية  ملختلف أوجه احلياة اليومية جلهات اجلنوب التونسي، وخاصة األدوات واملواد العثور على عديد الشوا

بتجميعها وتوثيقها واحملافظة عليها، خزان وعرضا  -اليت يندرج مسار إنقاذها من االندرارالعادات اليت وقع التخلي عنها، و و 
 ناطق القاحلة بدراستها.يف صميم اإلشكالية اليت يهتم املتحف البيئي للم -

وككل مؤسسة متحفّية يف طور اإلعداد، وحتتاج إىل مزيد إثراء خمزوهنا من اجملاميع املتحفية، وسد الفراغات اليت تتخلل 
لوحات العروض واملشاهد، ينقسم العمل ابملتحف البيئي للمناطق القاحلة مبدنني إىل قسمني، قسم يومي مكتيب وورشي 

  .ميداين مبقر املعهد وآخر
 

 2014نشاط  -1
تتعدد ضرورات العمل ابملؤسسات املتحفية، فمنها ما يتعلق ابملراحل اليت تخطبق فيها الطرق املنهجية ملعاجلة القطع املتحفية 
منذ حصول املتحف عليها وصوال إىل مرحلة عرضها للجمهور، ومنها ما يرتبط ابلشروط اليت جيب توفرها يف املباين 

لف أصنافها، إلبراز القيمة املتحفية )اترتخية، فنية، مجالية، عقائدية ...( للقطعة اليت ستحتننها فناءات واملقرات مبخت
املتحف على اختالف مواضعها سواء كانت يف اخلزن أو العرض أو الصيانة والرتميم مث اجلرد املتحفي ولواحقه )التصوير، 

 .التوثيق،...( كأوىل خطوات استقبال القطع املتحفية
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 النشاط المتحفي -1.1
بسجل جرد يمتلكات املتحف حسب الشروط املعمول هبا ابملتاحف الوطنية  2014 ةإدراج القطع املقتناة خالل سن-

والعاملية إبتباع مقاييس اجمللسني اإلفريقي والعاملي للمتاحف، فاجلرد طريقة منهجية ال غىن عنها لتأمني تصّرف سليم يف 
ملؤسسة متحفية، ما كان منها معروضا أو خمزوان. و ليس اجلرد جمّرد تعداد للممتلكات الثقافية اليت توجد املمتلكات الثقافية 

حتت تصّرف مؤسسة متحفية ما، وإمنا هو خالصة البياانت التوثيقية العلمية جململ املمتلكات، ويشمل كل األشياء  اليت 
 تنتمي إىل يمتلكات املتحف على اختالف طبيعتها.

 
على عشرة سجالت عوضا عن السجالت  -بعد آخر عمليات االقتناء -إلعداد إلعادة توزيع اجملاميع املتحفية املتوفرة ا-

 اخلمسة اليت كان معموال هبا يف السابق.
القيام بقيس أبعاد كل قطعة إذا كانت متكونة من جزء منفرد، وقيس كل جزء على حدة إذا كانت مرتكبة من جمموعة من -

 .األجزاء
 وزن كل قطعة، سواء وزهنا اجلملي أو وزن كل جزء مستقل من أجزائها.-
وجدت هبا عالمات  ندة، مع صور لبعض األجزاء منها إصور ألجزائها منفر فوتوغرافية تعريفية لكل قطعة، و  إعداد صورة-

للمؤسسة املتحفية وثيقة إدارية يميزة، حيث يعترب التوثيق الفوتوغرايف أحد العناصر النرورية لتكوين جرد علمي، إذ ميثل 
ع اليت متتلكها تثبت من خالهلا يف فرتة زمنية ما مجلة من املعطيات، من قبيل مكان وجود قطعة أو جمموعة من القط

فيمثل اجلرد الوسيلة املثلى للتصرف الناجح يف املمتلكات من انحية، ومشروعية امتالكها بناء على  .ومصدرها وحالتها
 يعة ملكية املؤسسة هلا من انحية رانية، وذل  حلمايتها من أخطار السرقة والبيع واملبادلة أو اهلبة.وثيقة تثبت طب

عليها واحملافظة على الورائق األصول ومحايتها  لالشتغالرقمنة املخطوطات وكل الورائق ذات احملامل الورقية لتخزين نسخة -
 من التلف.
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   إن وجد. ظة وصيانة ما يقع فيها من خللزوانته احملفو التفقد الدوري ملعروضات املتحف وخم-

استقبال بعض الوفود والزوار من ضيوف املعهد، حيث نستقبل سنواي عديد الوفود من موظفني رمسيني ميثلون هياكل -
طق القاحلة الدولة وابحثني وفنانني وطلبة وتالمذة مدارس ورايض أطفال، نقدم هلم اإلشكالية العامة للمتحف البيئي للمنا

مربزين عالقة هذه املؤسسة مبعهد املناطق القاحلة كمؤسسة حبث، وأمهية هذه اإلشكالية وموقعها ضمن الرتسيمة العامة 
 ملهام املعهد ومشاريع البحث اليت يوليها اهتمامه.

 
 2015 برنامج سنة -2

بتجميع القطع ذات  -رصيد املتحف من املمتلكات  يعترب العمل امليداين وإن مل يكن دوراي منتظما، البوابة الرئيسية إلثراء
وإثرائه، ويتعلق ببحث املواضيع اليت  -األمهية العلمية التارتخية أو االجتماعية أو الفنية أو اجلمالية أو الرتاثية بشكل عام 

ة املرتبطة هبا و تسهيل اقتنائها يتم اختيارها سنواي للدراسة أثناء الزايرات امليدانية اليت نقوم هبا سنواي جلمع الشواهد املادي
وضمها إىل املمتلكات اخلاصة ابملتحف، والتوثيق هلا من خالل الصور الثابتة والتسجيالت السمعية البصرية اليت تبني مجلة 

عود الدراسة  نظرا التساع اجملال اجلغرايف الذي ي جية االنتقال املرحلي داخل  جمالمن خصائصها الفنية والتقنية، وضمن منه
ابلنظر إىل اهتمامات معهد املناطق القاحلة مبدنني نويل اهتمامنا إىل بعض القبائل أو اجملموعات السكانية ذات اخلصوصية 

، تتمحور ابألساس 2015عديد النشاطات منوطة بعهدتنا طوال سنة  -وككل سنة  –، ويف هذا اإلطار ستكون الثقافية
 : حول األعمال التالية

 
 لمتحفيالنشاط ا -1.2 
 وصيانة ما يقع فيها من خلل إن وجد. التفقد الدوري ملعروضات املتحف وخمزوانته احملفوظة-
على عشرة سجالت عوضا عن السجالت اخلمسة  -بعد آخر عمليات االقتناء -إعادة توزيع اجملاميع املتحفية املتوفرة -

 اليت كان معموال هبا يف السابق.
ي ي على أجسام القطع املتحفية ومنع إمكانية الفصل بني القطعة والرمز املميز هلا بسجل اجلرد ابحلرب الص أرقامترسيم -

 اجلرد.
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املصنوعة من األلياف احليوانية املنسوجات   أصناف( لتخزين كل rangement à vide تطبيق تقنية العزل اهلوائي )-
لى احلشرات النارة، وهتم هذه التقنية ما ال يقل عن صوف، شعر، وبر( لتوفري ظروف مناخية تنعدم فيها  إمكانية احلياة ع)

 قطعة متوفرة حاليا يف خمزوانت املتحف. 350
 

 
مواصلة قيس املعطيات املناخية داخل فناءات املتحف وخارجها للحصول على دراجات مناسبة من حيث احلرارة -
كحد   % 65كحد أدىن وأال تتجاوز   % 45درجة( والرطوبة النسبية )حيث ال جيب أن تنحدر إىل ما دون  25 –24)

 أقصى( وحماولة تعديلها يف حاالت التفاوت املشط من خالل التدخل بواسطة معدات التكييف.
 

مدى  على المخطط العام للمتحف البيئي للمناطق القاحلة بمدنين أو  ترسيمة األروقة -2.2

 السنوات القادمة
 : صور املبدئي التايلينتظر أن تتوزع فناءات املتحف البيئي حسب الت

مدخل مستقل عن املدخل الرئيسي للمؤسسة األم )معهد املناطق القاحلة مبدنني( ويتكون من العناصر  : الرئيسي املدخل –
 : التالية
 ينفي على فناء االستقبال طابعا تراثيا صرفا. مدخل الزوار من خمتلف شرائح اجملتمع والسواح 
 .مرابض للسيارات واحلافالت 
 ويتكون من العناصر التالية: االستقبال اءفن –

 .هبو يتسع لعدد كبري من الزوار 
 .دورة صحية 
 .شّباك القتطاع التذاكر 
 .كش  لتوزيع املطوايت والنشرايت واالنتاجات السمعية البصرية وبيعها 
 .مكتب ودائع تخصص حلفظ األغراض الثمينة للزوار 
يكون ذا مساحة كافية وسقف  الثقافية اليت تؤمن جتّدده وتواصل نشاطهرصيد املتحف من املمتلكات  بناء خمزن حلفظ -

مسي  وعال حيول دون تسّرب املياه وأتثريات كل العوامل اخلارجية، مزّود برفوف تسمح بتنظيم القطع وتصنيفها بطريقة 
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طوبة النسبية. وهو اآلن بصدد منسجمة مع سجاّلت اجلرد وقابل للتكييف احلراري حترتم فيه الدرجات املناسبة للحرارة والر 
 .2014االجناز بعنوان السنة املالية 

 : رواق تقدمي اجملال: ويتكون من العناصر التالية -
 .العناصر التناريسية: )جبال، هناب، سهول، صحارى، أودية( مع االستعانة مبجسمات ثالثية األبعاد 
 انة ابلصور واجملسمات لبعض النبااتت اجملففة واحملفوظة يف بياانت للمناخ والغطاء النبايت جملال الدراسة، مع االستع

 ظروف مالئمة. 
  بياانت حول فصائل احليواانت واحلشرات اليت متيز اجلهة، ابالستعانة بتقنية حتنيط العديد منها لتقدمي بسطة ضافية

 .2015عنها. وقد مت تقدمي املقرتحات يف شأن هذا القسط بعنوان االعتمادات الطلوبة لسنة 
 : رواق حقبة ما قبل التاريخ: ويتكون من العناصر التالية -

 .)عرض عينات للعصور احلجرية القدمية للمتحجرات احليوانية والنباتية وبعض الكائنات املائية )البحرية 
  سنة قبل امليالد( 4000-5000العهد النيولييت األعلى ) إىلعرض لألدوات ما قبل اترتخية اليت تعود 
 (.اإلنتاج ات للرسوم اجلدارية )معادةعرض جمسم 
 بونية(. )جرة عرض لبعض األواين القرطاجنية 
 رواق تقدمي العنصر البشري: ويتكون من العناصر التالية: -

  إىلرواق يقدم بسطة عن مراحل تعمري اجملال والتحركات السكانية اليت شهدها خالل التاريخ القدمي وصوال 
 بداية ظهور املراكز العمرانية اليت تشكل اآلن جمال املناطق القاحلة.الفرتات احلديثة واملعاصرة و 

 : رواق األمناط السكنية واملعمارية اليت متيز اجلهة: ويتكون من العناصر التالية -
 والكهوف( مباين أو جمسمات حتاكي: الغريان )املغاور 

 الشعر( اخليمة )بيت    
 مساكن اخلوص والقش    
 ن اجلبلية والساحليةواحلصو  القالع    
 القصور الصحراوية   
 املنزل اجلريب   
 املنزل الواحي.   

ملختلف اجلهات اليومي منها واملناسبايت مع االستعانة بدمى عرض األزايء إلبراز يميزات كل جهة  رواق األمناط اللباسية:-
ينم هذا الرواق جمموعة من متممات اللباس   وخصوصياهتا من حيث األشكال واأللوان والزخارف والرموز اليت حتملها، كما

كاحللي مبختلف أصنافه ومواد صنعه وبعض أدوات الزينة وموادها كالعطور اليت كانت مستعملة قدميا، ويخلحق هبذا الرواق  
 كل ما يتعلق ابلفروسية من أسلحة دفاعية على اختالفها.

وأواين تقدمي  اإلعدادمراحلها ومواد صنعها: أدوات أو أواين احلنرية منها والبدوية )مبختلف  رواق األدوات املطبخية:-
 املأكوالت واملشروابت مث أواين اخلزن واحلفظ(.

 على بساطتها. اإلنساناليت عرفها  األنشطة: على اعتبار أن النشاط الفالحي أول رواق األدوات الفالحية-
 : التقليدية من خالل احلرف والصنائع أروقة االنتاجات املادية والرمزية:-

 .رواق عصر واستخالص زيت الزيتون: بتقدمي خمتلف التقنيات املعتمدة 
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  رواق النسيج: بتقدمي املواد املستعملة فيه وأدواته وأمناطه ومنتوجاته، مع االستعانة مبجسمات تعيد رسم مشاهد
 هلذا النشاط. 

 ل صنعه ومنتوجاته، مع االستعانة مبجسمات رواق الفخار: بتقدمي املواد املستعملة فيه وأدواته وأصنافه ومراح
 مراحله.

 .رواق احلدادة التقليدية: بتقدمي أدواهتا ومراحل صنعه ومنتوجاته، مع االستعانة مبجسمات مراحله 
طاملا أن جمال الدراسة حيتوي يف جانب كبري منه على نطاق حبري ال ميكن فصله عن بقية اجملال يما  : رواق األحياء املائية-
املكانة اليت يستحقها بتوثيق العناصر الرتاثية اليت متيزه وحتيي أثره، ميكن  الئهوإيموضوعا للدراسة جتب العناية به ل منه جيع

بعد دراسة مستفينة حلوض مائي على شكل نفق تظهر على كل - إضافتهأن يكون هذا املكّون جزءا مؤّجل التنفيذ، متّثل 
ضافة نوعية يكّثف املتحف عن طريقها من عدد زواره ويشّجع كل من إ –هة وهي ساحبةجوانبه أحياء مائية متّيز سواحل اجل

 زايرته من جديد. إعادةزاره سابقا على 
يتمّثل يف اسرتاحة تقّدم فيها بعض األكالت واملشروابت التقليدية اليت متّيز  رواق حي للعادات والتقاليد الغذائية للجهة:-

اري حسب كراس يما هو عصري، يتم تسيري هذا الرواق الذي يتقاطع فيه الثقايف ابلتج جانب ما هو مألوف إىلاجلهة، 
 ا خمتص يف الشأن بتزويد الزوار بطلباهتم املفّنلة. شروط يتكفل من خالهل
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 نشاط التكوين - 2

 يحتوي هذا النشاط على : 

 
 
 
 

 
 

 
 

 ال رب ات ق يرة المدى  خ م الد  س 

 ات الماجستير والدكتوراه التأهيل ودراس 

   الدكتوراه في مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية 

 الماجستير الوطنية 

 الدولية الماجستير 

 ةالدورات التكويني 
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 2014نشاط  -1
  وختم الدروس تربصات قصيرة المدىال -1.1
من طرف ( %57طالبا )أي بنسبة  76س ومت قبول ختم الدرو لبا إلجراء تربصات قصرية املدى و ط 134سجيل تمت 

 واملصاحل الفنية واإلدارية للمعهد يتوزعون على النحو التايل: بحثخمابر الخمتلف 
إدارة 
 اإلعالم

 الكتابة
العامة   

ائج نتإدارة تثمني 
 البحوث

االقتصاد  خمرب 
 واجملتمعات الريفية

اشية تربية امل خمرب  البيئة واملراعي خمرب
الربية واحلياة  

ق خمرب زراعة املناط
والواحاتاجلافة   

خمرب علوم 
ة مقاومالصحراء و 
 التصحر

6 12 8 3 3 15 18 11 
مبراكز التكوين و التكوين عن بعد ببعض مؤسسات التعليم العايل  و  يواصل مخسة أعوان تكوينهم يف إطار التكوين املستمر

مراكز حبوث أجنبية طلبة من عدة جامعات و ني و ابحث 10كثر من مت يف إطار التعاون الدويل استقبال أ كمااملتخصصة.  
)هولندا، بلجيكا، فرنسا، اجلزائر، إسبانيا، الياابن، الوالايت املتحدة، إيطاليا، ...( للتعرف على جتربة املعهد أو للقيام 

 برتبصات متخصصة.
 

 الدكتوراه التأهيل و دراسات الماجستير و -2.1
األجنبية ابجلامعات التونسية و التأهيل و الدكتوراه  يف مراحل املاجستري و نيمسجل اطالب 170 حوايل يساهم الباحثون يف أتطري

 يتوزعون على خمتلف خمابر املعهد على النحو التايل:

 املخبــر
 ماجستري مهنية ماجستري حبث دكتوراه أتهيل 

 بصدد االجناز 2014 بصدد االجناز 2014 بصدد االجناز 2014 2014

 لبيئة واملراعيا
   2  2   إطارات املعهد

  5 12 8 18 3  اجملموع

 مقاومة التصحر
   1  4 1  إطارات املعهد

 1  2 5 17 1  اجملموع

 االقتصاد واجملتمعات الريفية
     4 1 1 إطارات املعهد

   1 4 5 2 1 اجملموع

 تربية املاشية واحلياة الربية
     1   إطارات املعهد

  1 3 1 19 1  موعاجمل

 والواحات املناطق اجلافة زراعة
     2 1  إطارات املعهد

 3 6 1 6 40 2  اجملموع

 اجملموع اجلملي         
 0 0 0 0 13 3 1 إطارات املعهد

 4 12 22 24 99 9 1 اجملموع
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 2014املعهد سنة  أتطري الطلبة يف مراحل الدكتوراه واملاجستري والتأهيل مبختلف خمابر   

 
   الدكتوراه في مجال مقاومة التصحر و التغيرات المناخية -3.1
ابلدكتوراه يف جمال مقاومة التصحر والتغريات املناخية ابملعهد الوط ي للعلوم الفالحية بتونس إجناز  ونطالب مرمس 17واصل 

 .أطروحاهتم

 
 

 الماجستير الوطنية -4.1
دارة  املوارد الطبيعة" إجناز األطروحات إلبة املاجستري الوطنية )نظام قدمي("مقاومة التصحر و واصلت اجملموعة املتبقية من ط

)نظام جديد(  M2تقدمي ملف أتهيل ملرحلة ماجستري إعداد و  كما مت.  2014سنة خالل  أطروحتانقدمت منها 
 .اطالب 12 نــعة أوىل متكونة مانطلقت الدروس هذه السنة بدفو  مقاومة التصحر""فالحة املناطق اجلافة و  اختصاص
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 الدولية الماجستير -5.1
عن فتح ابب الرتشحات لالننمام إىل الدفعة التاسعة من املاجستري الدولية "إدارة األراضي اجلافة" إىل غاية  اإلعالن مت
ة التكوينية املكثفة احتنن املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة بعمان )األردن( احللقو  2014جوان  14

 طلبة إعداد أطروحات التخرج. 8من املعهد يف حني يواصل  طالبانشارك فيها  2014خالل شهر نوفمرب 
 

 ةالدورات التكويني -6.1
اتفاقية  إبراممت (  PRODEFILتطوير منظومات اإلنتاج بوالية مدنني  )تنفيد مشروع التنمية الزراعية والرعوية و  يف إطار

تنظيم حوايل عشرة  اإلطاريف هذا مت و املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية مبدنني لتنسيق برانمج التكوين. املعهد و تعاون بني 
 األايم اإلعالمية وورشات العمل ذات الصلة أبولوايت املشروع. ص الدورات التكوينية و أنشطة  خت

 :ا من أمههتنظيم عدة أنشطة  الدويل يف إطار التعاون الوط ي و مت و 
"حتليل التطورات املعاصرة للمشاهد الطبيعية ابجلنوب التونسي" لقة دروس ميدانية حول "التهيئة والتنمية الريفية" وح-

 .(2014ماي  –)فيفريي  لفائدة  طلبة املاجستري من جامعة ليون )فرنسا(
احليوانية ملركز الوط ي للبحوث الزراعية و امهندسني من " لفائدة ابحثني و محاية األراضي و  دورة تدريبية حول "حصاد املياه -

 .(2014)جوان  محاية األراضيواإلدارة العامة للتهيئة و  ابلتعاون مع إيكاردا )ليبيا(
اجلهوية بعض املندوبيات فنيني من و لية الدقة لدراسة الغطاء النبايت" لفائدة مهندسني ادورة تدريبية حول "تقنية الصور الع -

 . (2014)جويلية  ذل  ابلتعاون مع إيكارداو  وتوفري املرعى يوان تربية املاشيةالفالحية ودللتنمية 
 .(2014)نوفمرب  املراعي بطربقةمن املدرسة العليا للغاابت و حلقة دروس ميدانية حول "هتيئة املراعي" لفائدة  طلبة  -
 املاجستري من  كلية العلوم بقابسبة مقاومة زحف الرمال" لفائدة  طلاإلجنراف اهلوائي و حلقة دروس ميدانية حول " -

 .(2014)ديسمرب  
 

 

 2015 سنة برنامج -2
مؤسسات التعليم العايل حسب اإلمكانيات تكوين إطارات املعهد وأتطري طلبة اجلامعات و  2015سيتواصل خالل سنة 

تكوينية ىل تنظيم دورات تدريبية و ضافة إالدكتوراه ابإلالوط ي والدويل و املتاحة. كما سيتواصل التكوين يف إطار املاجستري 
 التنموية. طلب لفائدة املؤسسات التعليمية والبحثية و حسب ال
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نشاط تثمين نتائج  - 3

 البحوث

 يشمل نشاط تثمين نتائج البحث المحاور التالية :

 نشر  تثمين ن ا ج البح ث

  ضاء تثمين ن ا ج البح ث  محضنة المؤسسات

 ة  ال ك ينيةتنظيم األيام اإلع مي

 ال  عية المبكرة للنشئ  اإلحاطة بالمؤسسات ال رب ية

 تأطير  إ شاد الف حين

 البحث ال طبيقي

 اإلن اج السمعي الب ري
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خمتلف املصاحل ث وربط الصلة بني خمابر البحث و هتدف أنشطة معهد املناطق القاحلة يف هذا امليدان إىل تثمني نتائج البح
 يشمل نشاط تثمني نتائج البحث احملاور التالية :. و واالجتماعي االقتصادي واحمليطالفنية 
 نشر و تثمني نتائج البحوث،-
 حمننة املؤسسات،حوث و فناء تثمني نتائج الب-
 التكوينية،تنظيم األايم اإلعالمية و -
 اإلحاطة ابملؤسسات الرتبوية،التوعية املبكرة للنشئ و -
 توعية الفالحني،أتطري و -
 ث التطبيقي،البح-
 اإلنتاج السمعي البصري.-
 
 2014اط نش  -1
 

  وتثمين نتائج البحوث  نشر -1.1
والفنية واهلياكل  ذل  ابلتعاون مع املصاحل اإلداريةوث املعهد على املستوى التنموي و يهتم هذا النشاط بتثمني نتائج حب

 :  تتوزع كما يلي نشاطا 18 إجناز 2014قد مت خالل سنة املهنية واملؤسسات احمللية و 
 ."  Mercycorpsمجعية " جلسة عمل يف إطار أشغال جلنة تسيرييف ركة املشا:  2014جانفي  6 -
اجملال الفالحي جلسة عمل يف إطار الربانمج التجرييب إلحداث مؤسسات تنامنية يف يف املشاركة :  2014حانفي  9-
 (.مركز التدريب والتكوين امله ي بسيدي بوزيد)
ارات يف ميدان التثمني الدورة التكوينية األوىل للربانمج النموذجي لتكوين إطيف  املشاركة :  2014جانفي  12-22-

 رتباطه ابلتجديد" )بقمرت(.ات عنوان " تثمني نتائج البحوث و التكنولوجي لنتائج البحوث العلمية حتاملعريف و 
 –إلرشاد الفالحي يف األمن الغذائي " ) ابري علمي حول " دور ا ىملتقيف  املشاركة :  2014فيفري  23-28-

 إيطاليا(.
ارات يف ميدان التثمني الدورة التكوينية الثالثة للربانمج النموذجي لتكوين إطيف املشاركة : 2014مارس  28 - 23-

 (.سوسةالتكنولوجي لنتائج البحوث العلمية حتت عنوان " تسجيل و تثمني براءات اإلخرتاع" )املعريف و 
التعليم العايل سسات البحث و جلسة عمل حول إنشاء شبكة لتثمني نتائج البحوث مبؤ يف املشاركة :  2014أفريل  03-

 تونس(. –والتعليم العايل الفالحي الفالحي ) مؤسسة البحث 
تثمني ارات يف ميدان العة للربانمج النموذجي لتكوين إطبالدورة التكوينية الرايف املشاركة :  2014أفريل  22 -20 -

 (.القريوانالتكنولوجي لنتائج البحوث العلمية حتت عنوان " املناخ املالئم للتطوير التكنولوجي" )املعريف و 
ارات يف ميدان التثمني الدورة التكوينية اخلامسة للربانمج النموذجي لتكوين إطيف املشاركة :  2014 ماي  22 - 20-

 (.املهديةحتت عنوان " تسويق نتائج البحوث" )التكنولوجي لنتائج البحوث العلمية املعريف و 
ارات يف ميدان التثمني الدورة التكوينية السادسة للربانمج النموذجي لتكوين إطيف املشاركة :  2014جوان  22 - 19-

 (.املنستريالتكنولوجي لنتائج البحوث العلمية حتت عنوان " متويل املشاريع اجملددة" )املعريف و 
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ارات يف ميدان التثمني الدورة التكوينية السابعة للربانمج النموذجي لتكوين إطيف املشاركة :  2014 سبتمرب 26إىل  22-
 (.خ املالئم للتطوير التكنولوجي" )احلماماتالتكنولوجي لنتائج البحوث العلمية حتت عنوان " املنا املعريف و 

 املشاريع ) اإلدارة اجلهوية للتشغيل مدنني(.بعث  يف يوم إعالمي حول التكوين يف شاركةامل:  2014سبتمرب  12-
ختيار أحسن فكرة ددة يف إطار املسابقة الوطنية الختيار املشاريع اجملاجللسة األوىل اليف املشاركة :  2014سبتمرب  16 -

 مشروع جمدد ) حمننة املؤسسات الصناعية بقابس(.
ارات يف ميدان التثمني ثامنة للربانمج النموذجي لتكوين إطالدورة التكوينية اليف  املشاركة : 2014اكتوبر  09 - 06 -

 .(املهديةو لمشاريع العلمية" ) سوسة لحتت عنوان " اإلفراق  التكنولوجي لنتائج البحوث العلميةاملعريف و 
 .الصناعي بقابس(القطب التكنولوجي و لبيولوجي" )البناء اوم إعالمي حتت عنوان "يف ياملشاركة :  2014نوفمرب  14-
 .ية من خالل تثمني خملفات الواحةتنظيم يوم إعالمي حول بعث املشاريع الفالح:  2014ديسمرب  9-
تنظيم يوم إعالمي حول بعث املشاريع الفالحية من خالل تثمني نتائج البحوث الفالحية لطلبة :  2014ديسمرب  10-

 .يل للبيولوجيا التطبيقية مبدننياألقسام النهائية للمعهد العا
  « mercycorps »اليت تنظمها منتوج متويل و  اقرتاحيوم إعالمي حول املسابقة يف يف  املشاركة :  2014ديسمرب  11-

 ) فناء املبادرة(.
مناقشة الدراسة التقييمية لشبكة حماضن املؤسسات جلسة عمل يف إطار عرض و يف  املشاركة :  2014ديسمرب  31 -

 (.ستثمارات الفالحية بتونسوض ابال. )وكالة النه 2012  - 2009تدة من مالفالحية للفرتة امل
 

 المؤسسسات  فضاء تثمين نتائج البحوث و محضنة  -2.1
لفالحية يواصل فناء تثمني نتائج البحوث مبعهد املناطق القاحلة يف إطار هذا النشاط املساعدة على بعث املؤسسات ا

روف املالئمة للباعثني الشبان قصد ظمن خالل توفري كل ال فة العاليةذات القيمة املناددة و اجملاملثمنة لنتائج البحوث و 
نشاطا  15إجناز  2014ل سنة قد مت خالو  ٬املؤسساتسيري تو تكوينهم يف ميدان التصرف لوجيا و تطوير مشاريعهم  تكنو 

 : تتوزع كما يلي
حمننة املؤسسات نتائج البحوث و  ل دور فناء تثمنيتسجيل تلفزي مع القناة الوطنية األوىل حو :  2014جانفي  10-

 .  ة مبعهد املناطق القاحلة مبدننيالفالحي
ناطق القاحلة مبدنني  يف إطار تنظيم جلسة عمل مبقر حمننة املؤسسات الفالحية مبعهد امل:   2014فيفري  11-
ة ل احملننة خالل الفرتة املقبلإعداد برانمج عمحني اجلدد  و جتماع الثامن للجنة تسيري احملننة قصد دراسة ملفات املرتشاال

 (.)حمننة مؤسسات املناطق القاحلة

  
 2014فيفري 11، إجتماع جلنة تسيري حمننة املؤسسات
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 ومت خالل هذه اجللسة مايلي :
 حملننة املؤسسات الفالحية مبعهد املناطق القاحلة و إجراء حمادرات مع  االننمامستدعاء املرتشحني الراغبني يف ا

 .()حمننة مؤسسات املناطق القاحلة منهم قصد مزيد تقييم فكرة املشروع  املبينة مبطلب الرتشح احلاضرين
 حمننة  املرافقة املباشرة ابحملننةحتنان واإليواء و رتشحني قصد متكينهم من خدمات االمن مجلة امل 2 نتقاء  ابعثنيا(

  (.مؤسسات املناطق القاحلة
  برجمة املؤسسات جلنة التسيري و تقائهم من طرف انلمي لصاحل املرتشحني الذين مت عالو  إعداد برانمج الـتأطري الف ي
 أتطري )حمننة مؤسسات املناطق القاحلة(.  اتفاقياتاملخابر اليت ستؤمن التكوين من خالل إمناء و 
   القاحلة(.متابعة وضعية الباعثني املنتصبني مبحننة مؤسسات املناطق القاحلة )حمننة مؤسسات املناطق دراسة و 
  برجمة املؤسسات جلنة التسيري و إعداد برانمج الـتأطري الف ي والعلمي لصاحل املرتشحني الذين مت إنتقائهم من طرف

 أتطري )حمننة مؤسسات املناطق القاحلة(. اتفاقياتواملخابر اليت ستؤمن التكوين من خالل إمناء 
 .(كلية العلوم بقابسمبعهد املناطق القاحلة مبدنني ) الفالحيةتنظيم ورشة مبادرة مبحننة املؤسسات :  2014أفريل  10-
مجعية التنمية ودفع التشغيل  التصرف يف املؤسسات لصاحلتنظيم دورة تكوينية حول إحداث و :   2014أفريل  13-

 .)مدنني( بعمره
لني عن العمل بسدي مجعية املعط سسات لصاحلالتصرف يف املؤ تنظيم دورة تكوينية حول إحداث و :  2014 ماي  14-

 خملوف.
)فناء املبادرة  الفالحية مبعهد املناطق القاحلة مبدننيتنظيم مكتب ميداين حملننة املؤسسات :  2014أفريل  14-

 .(مبدنني
ورشة مبادرة مبحننة املؤسسات الفالحية مبعهد املناطق القاحلة مبدنني )املعهد العايل يف املشاركة :  2014أفريل  24-

 .(قنيات املياه بقابسلعلوم وت
 جيم مجعية املعطلني عن العمل آب احلالتصرف يف املؤسسات لصتنظيم دورة تكوينية حول إحداث و :  2014ماي   23-

 .)جربة(
أصحاب أفكار املشاريع   تنظيم دورة تكوينية حول التصرف يف املشاريع لصاحل جمموعة من: 2014جوان  21إىل  09 -

  .الفالحية
 . (فناء تثمني نتائج البحوثحي  )حوافز اإلستثمار الفالتشجيعات و   ورشة عمل حوليف املشاركة :  2014ماي  28-

 
 

 2014ماي  28فناء تثمني نتائج البحوث ، حوافز اإلستثمار الفالحيورشة عمل حول تشجيعات و 
نفدرالية السويسرية )حمننة لكوا تنظيم جلسة عمل مع  بن  متويل املؤسسات الصغرى واملتوسطة:  2014سبتمرب  24-

  (.املؤسسات الفالحية مبعهد املناطق القاحلة مبدنني
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مكتب التشغيل الفالحية مبعهد املناطق القاحلة مبدنني )تنظيم مكتب ميداين حملننة املؤسسات :  2014أكتوبر    09-
 .جبربة(
مية اجلنوب مبدنني وبرانمج األمم املتحدة تنظيم جلسة عمل مع برانمج الشراكة بني ديوان تن:  2014أكتوبر  13 -

 )حمننة املؤسسات الفالحية مبعهد املناطق القاحلة مبدنني(. PNUD / ODS)للتنمية 
تنظيم جلسة عمل مبقر حمننة املؤسسات الفالحية مبعهد املناطق القاحلة مبدنني  يف إطار :   2014أكتوبر  22 -

عمل احملننة خالل  إعداد برانمجدد  و قصد دراسة ملفات املرتشحني اجل 2014نة اإلجتماع الثاين للجنة تسيري احملننة لس
حملننة  االننماماملرتشحني الراغبني يف  استدعاءاجللسة ومت خالل هذه  (.)حمننة مؤسسات املناطق القاحلة واليةالفرتة امل

هم قصد مزيد تقييم فكرة املشروع  املبينة املؤسسات الفالحية مبعهد املناطق القاحلة و إجراء حمادرات مع احلاضرين من
 مبطلب الرتشح )حمننة مؤسسات املناطق القاحلة(.

ابعثني )حمننة مؤسسات  6تنظيم دورة تكوينية يف التصرف يف املؤسسات لصاحل :  2014ديسمرب  5نوفمرب إىل  24 -
 املناطق القاحلة(.

 
 تنظيم الزيارات الميدانية -1.2.1

 ومن أمهها : 2014الزايرات امليدانية خالل سنة   مت تنظيم العديد من
حمننة املؤسسسات الفالحية مبعهد املناطق انية لفناء تثمني نتائج البحوث و : تنظيم زايرة ميد 2014جانفي 13  -

 . مبدنني التطبيقية  لبيولوجيالالعايل لطلبة املعهد   القاحلة
 حمننة املؤسسسات الفالحية مبعهد املناطق القاحلة نتائج البحوث و انية لفناء تثمني: تنظيم زايرة ميد 2014ماي  19 -
 . مبدنني التطبيقية  لبيولوجيالالعايل لطلبة املعهد  
: تنظيم زايرة ميدانية لفناء تثمني نتائج البحوث وحمننة املؤسسسات الفالحية مبعهد املناطق القاحلة  2014ماي  30 -

 .لصاحل السيد وزير الفالحة
: تنظيم زايرة ميدانية لفناء تثمني نتائج البحوث وحمننة املؤسسسات الفالحية مبعهد املناطق  2014ان جو  24-

 القاحلة لصاحل وفد من الباحثني.
ظيم زايرة ميدانية لفناء تثمني نتائج البحوث وحمننة املؤسسسات الفالحية مبعهد املناطق ن: ت 2014نوفمرب  11 -

 ات النهائية للمدرسة العليا للمهندسني بشط مرمي. القاحلة لوفد من طلبة السنو 
ظيم زايرة ميدانية لفناء تثمني نتائج البحوث وحمننة املؤسسسات الفالحية مبعهد املناطق ن: ت 2014ديسمرب  9-

 القاحلة لوفد من مجعية التنمية ببومشة.
نة املؤسسسات الفالحية مبعهد املناطق حمنفناء تثمني نتائج البحوث و ظيم زايرة ميدانية لن: ت 2014ديسمرب  10 -

 القاحلة لطلبة األقسام النهائية للمعهد العايل للبيولوجيا التطبيقية مبدنني.
 

  المشاركة في المعارض -3.1
 مدنني(.  -:  املشاركة يف مهرجان ورغمة للرتاث الشعيب بوالية مدنني )القصور  2014ماي  10 - 01-
املشاركة يف الدورة الرابعة لصالون قابس الدويل حول الفالحة والصناعات العذائية :   2014ديسمرب  14إىل  10 -

     )معرض قابس(.
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 تنظيم أيام تكوينية و إعالمية -4.1

جمال لفائدة األطراف الفاعلة يف  القطاعات التنموية خمتلفعالمية يف اتكوينية و بتنظيم  اايم  تقوم إدارة تثمني نتائج البحوث
 نذكر من بينها: التكوينيةو  تنظيم العديد من األايم اإلعالمية 2014قد مت خالل سنة لبالد التونسية و التنمية اب

الدراسات إحداث والتصرف يف املؤسسات لصاحل مجعية التنمية و :  تنظيم دورة تكوينية حول  2014مارس   10 -
 اإلسرتاجتية حبسي عمر  )مدنني(.

 المي حول " العنـــاية بغراسات التني" )بـــئر عمري تطـــاوين(.: تنظيم يوم إع  2014مــاي  20 -
 رمادة(  -: تنظيم يوم إعالمي حول " العنـــاية بغراسات التني" )نكريف   2014مــاي  23-
الفالحية تقنيــات تلقيــح التيــن" )املندوبية اجلهوية للتنمية إعالمي حول " التنــوع اجلي ي و  : تنظيم يوم  2014جوان  05-

 بتطاوين(.
 

 و اإلحاطة بالمؤسسات التربوية  للنشءالتوعية المبكرة  - 5.1
تنظيم أكثر من  2014مت خالل سنة جلنوب التونسي و مؤسسة تربوية ابو  ابتدائيةمدرسة  120وايل يواصل املعهد دعمه حل

 يف املواضيع التالية : اإعالمي ايوم 15
 .مقاومة التصحراهلوائي و  االجنراف -
 دور الطفل يف احملافظة على بيئية سليمة. -
 إعداد السيالج من خملفات النخيل.  -
 الزراعات حتت األنفاق احملمية. -
 الزراعات اجليوحرارية ابجلنوب التونسي. -
 ستعمال املياه اجليوحرارية لتسخني البيوت ابجلنوب التونسي.ا -
 مستسمد من خملفات النخيل. إعداد  -
 ئي.التنوع البي -
 تقنيات حتنري املستسمد. -
 

  تأطير وإرشاد الفالحين -6.1

  تأطير الفالحين -1.6.1

القيام بعديد اللقاءات امليدانية  2014مريب املاشية واصل املعهد خالل سنة شطته املتعلقة بتأطري الفالحني و يف إطار أن
  لدعم األطراف الفاعلة يف جمال التنمية.

 

 لتربة والنباتات لصالح الفالحين والمصالح الفنيةتحاليل المياه وا -2.6.1
 2014مت خالل سنة الفالحني، و و الطلبة ليل عينات املاء والرتبة والنبااتت لصاحل الباحثني و اعهد إبجراء حتتقوم خمابر امل
 .عينة 950حتليل أكثر من 

  البحث التطبيقي -7.1
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متابعة أنشطة  خمتلف خمابر املعهد يف تركيز و التقنيني يفحثني و رة تثمني نتائج البحوث على دعم ومساندة الباحترص إدا
 املواضيع التالية : 2014قد مشلت حماور البحث لسنة بحث التطبيقي يف عديد اجملاالت و ال
 جتربة أهم األنواع الواعدة للدرع،-
  ،نتوجات الثانوية للواحةالج خاص بتثمني امليجتربة إنتاج س-
 لنمط املكثف،تربية النوق احللوب اب-
 العطرية،زراعة النبااتت الطبية و -
 ،تسمني القعدان-
  .معة وطنية ألصناف التني احملليةجم-

 
 

  )مدنني( ضيعة جتربية للدرع احمللي مبعهد املناطق القاحلة
 

 العطرية ابحملطة التجريبية للمعهد ابلقرضابزراعة النبااتت الطبية و 
 )تطاوين(

 لبصرياالنتاج السمعي ا -8.1

 :  توثيق وأتمني ندوة حول اتريخ اجلنوب الشرقي التونسي. 2014فيفري  08 -

 
 حبوث املعهد . حول: مرافقة فريق التلفزة الوطنية االيطالية األوىل لإلعداد  لتصوير فيلم  2014فيفري  21-
 إلبل.املتعلقة ابحبوث املعهد  حول:مرافقة فريق التصوير للقناة اإليطالية األوىل لتصوير برانمج   2014مارس  08-
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 : توثيق وأتمني زايرة رئيس احلكومة للمعهد وإعداد ألبوم صور وقرص ضوئي للفيديو الرقمي. 2014مارس  09-
 املغرب. –: املشاركة يف عنوية جلنة التحكيم ابملهرجان الدويل لفيلم الطالب ابلدار البيناء  2014ماي 6 -
 ثيق اليوم العاملي ملقاومة التصحر.: أتمني وتو  2014جوان  17 -
نظم معهد املناطق القاحلة مبدنني ابالشرتاك مع اندي اليونسكو واأللسكو مبدنني  : 2014ديسمرب  14إىل  12-

املهرجان املغاريب للفيلم الورائقي العلمي مبدنني.وأتيت هذه التظاهرة كمسامهة يف نشر الثقافة العلمية عرب الوسائل السمعية 
 .رية وذل  من خالل تبادل اخلربات وتالقح األفكار بني السينمائيني واملهتمني بشأن الفيلم الورائقي العلميالبص

    

 احلياة الربية الذي نظمه املعهد جبربة.ربية املاشية و ت: توثيق امللتقى الدويل حول   2014ديسمرب  18-
 ابالعتماد على الصور الثابتة النشطة. : الشروع يف إعداد زايرة رقمية للمعهد 2014ديسمرب  25-
 من حياة الرعاة".علمي ": الشروع يف اإلعداد إلجناز فيلم ورائقي  2014ديسمرب  -
 

 2015سنة برنامج  -2
 تثمين نتائج البحوث  و نشر  -1.2

وية لوالايت مدنني وتطاوين هاملندوبيات اجلربمة بني معهد املناطق القاحلة و امل االتفاقيةمواصلة األنشطة املربجمة يف إطار 
التعهدات و  االتفاقياتوكل دنني الصيد البحري مبو  اإلحتاد اجلهوي للفالحةوالوكالة الوطنية لإلرشاد والتكوين الفالحي و 

 .االيت ميثل فيها املعهد طرف
 

 مؤسساتالفضاء تثمين نتائج البحوث و محضنة  -2.2
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 : ؤسسات يفاملحمننة و نتائج البحوث  لفناء تثمني 2015يتمثل برانمج 
 التسويق. نطالق ابإلنتاج و ومساعدهتا على اال أتطري املشاريع املنتصبة بفناء تثمني نتائج البحوثمواصلة تكوين و -
 احملننة من طرف جلنة التسيري.وائها ابلفناء و املشاريع قصد إي انتقاءو  مواصلة دراسة جدوى املشاريع املقرتحة -
 توفري التكوين النروري للباعثني.ابلفناء واحملننة و  االنتقاءمتت املصادقة عليها من طرف جلنة تركيز املشاريع اليت  -
 

 تنظيم أيام تكوينية و إعالمية --3.2
 متابعة تنظيم األايم التكوينية واإلعالمية لفائدة األطراف الفاعلة يف جمال التنمية ابلبالد التونسية.

 

 الفالحين وإرشادتأطير   --4.2
 تأطير الفالحين -1.4.2

مريب املاشية ابجلهة يف ميدان التحسني الوراثي لقطعان املاعز ابجلنوب التونسي فالحني و التوعية للمتابعة أنشطة التأطري و 
 الواحات.واملناطق السقوية و  وتربية النوق احللوب يف النمط املكثف

 

 حاليل المياه والتربة و النباتاتإجراء ت -2.2.4

 الباحثني.املصاحل التقنية و نبااتت( مبخابر املعهد حسب حاجيات الفالحني و و  تربةو  ء خمتلف التحاليل )ماابعة إجرامت
 

  االبتدائيةتأطير وتوعية تالمذة المدارس  --5.2
يف والايت  2015مات الرتبوية خالل سنة ظدعم املناإلعدادية و تالمذة املدارس اإلبتدائية و  توعيةمواصلة عملية أتطري و 

 قبلي.قابس و دنني وتطاوين و م
 

 البحث التطبيقي ---6.2
 : متابعة البحوث التطبيقية يف اجملاالت التالية

 تربية النوق احللوب ابلنمط املكثف،-
 تسمني القعدان،-
 جممعة الوطنية ألصناف التني احمللية،-
 رصد قطعان املاعز ابملناطق القاحلة التونسية،-
 رية،العطزراعة النبااتت الطبية و -
 تثمني املياه املاحلة، -
 ،جتربة أهم األنواع الواعدة للدرع-
 الج خاص بتثمني املنتوجات الثانوية للواحة.يجتربة إنتاج س-
 
 

 اإلنتاج السمعي البصري -7.2
 ،من حياة الرعاة"ز فيلم ورائقي "إجنا-
 ،حسني طعم هللا" باحثسة وفاء للمرحوم الملئقي " إعداد فيلم ورا-
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 ،هوية للمعهدلصور الرقمية ملختلف اإلدارات اجلزانة الصور وتدعيمها مبجموعة جديدة من احتيني خ-
 ،تصوير فيلم "حتدي امرأة"-
 ،تنظيم الدورة الثانية من املهرجان املغاريب للفيلم الورائقي العلمي مبدنني-
 اإلعداد الجناز شريط ورائقي علمي جديد يعرف ابملعهد.-
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 نشاط اإلعالم - 4

 والتوثيق
 

 يحتوي هذا النشاط على :

 اإلعالمية  

 الطباعة والنشر 

 التوثيق 

 تنظيم الملتقيات ومشاركة الباحثين في مختلف التظاهرات العلمية 

 زيارات الوفود 
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 2014اط ـــنش  -1
 

 ةــاالعالمي -1.1
 .آلة طباعة 26حاسواب حمموال و 19اقتناء وتوزيع  -
 م شبكة االتصال.تقوية ودع-
 توسيع الشبكة الداخلية وربط البناءات اجلديدة ابملقر االجتماعي للمعهد واإلدارات اجلهوية.-
 (.Mo 20ربط اإلدارات اجلهوية أبلياف بصرية )-
 (.30تركيز أجهزة مراقبة )-
 30جهزة محاية وعدد اعداد كراس شروط ونشره لدى املزودين القتناء سبورات تفاعلية ووحدة حماضرات عن بعد وأ-

 .2014حاسواب مكتبيا وجمموعة من الربجميات بعنوان سنة 
 

 ـرـــالنش -2.1
 ،2014وبرانمج العمل لسنة  2013نشر التقرير السنوي لنشاط املعهد لسنة -
لدراسة منها عددين خاصني، ملتقى "نظم املعلومات اجلغرافية  35و  34و  33أعداد من جملة املناطق القاحلة :  3نشر -

الدويل الرابع حول زراعة املناطق اجلافة والواحات" التصرف وأشغال امللتقى  مداخلة علمية 20نشرت هبذا العدد  احمليط"،
 مداخلة علمية 265يف املوارد والتطبيقات البيوتكنولوجية يف األنظمة الزراعية اجلافة والصحراوية" واحتوى هذا العدد على 

 . وزعت على ثالثة أجزاء
 نظمها املعهد.اليت تصميم وطباعة املطوايت واملعلقات اليت تعرف أبهم التظاهرات والدورات التدريبية  -
حــول تربيــة  دويلالــتصــميم وطبــع كتيــب حيتــوي علــى ملخصــات للمــداخالت العلميــة الــيت قــدمت مبناســبة تنظــيم امللتقــى  -

 .هة التغريات املناخية والتحوالت االجتماعية واالقتصاديةاملاشية واحلياة الربية ابملناطق اجلافة والصحراوية يف مواج
 : ةعلمي نشر كتب -

-Riadh Béchir & al. : Développement durable et disparité régionale en Tunisie : Une étude 

sur les objectifs du millénaire pour le développement en Tunisie. 

 

- Sghaier et al. (2014) : Plan d’aménagement intégré participatif du bassin versant d’Oum 

Zessar (PAIP/BVOZ) (Gouvernorat de Médenine), (Février 2014).  

 

 كتب :  7 يف نشر المساهمة -

-Ouessar M. 2014. Zeuss-Koutine watershed. In : R. Thomas, N. Stewart, Th. Schaaf (edts), Drylands 

Sustaining Livelihoods and Conserving Ecosystem Services : A policy brief based on the Sustainable 

Management of Marginal Drylands (SUMAMAD), pp : 40-41. 

 

-Ouessar M., M. Sghaier, M. De Boever, D. Gabriels 2014. Watershed of Zeuss-Khoutine and Bou-

Hedma Biosphere Reserve. In : UNESCO (edt), Innovative ways for a sustainable use of drylands, 

Final report of SUMAMAD, pp : 166-184. 

 
-H. Fujimaki, I.Tokumoto, T.Saito, M.Inoue,M.Shibata, M.Okasaki, K.Nagaz, and Fathia El- Mokh  

Determination of irrigation Depths Using a Numerical Model and Quantitative Weather Forecasts and 

Comparison with an Experiment ; Practical Applications of Agricultural System Models to Optimize 

the Use of limited Water ;2014.    
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-Hammadi H., M. Jemni, M.A Benabderrahim, A. Mrabet, S.Touil, A. Othmani and M. Ben Salah 

2014. Date Palm Status and Perspective in Tunisia. Chapter 06 in J.M. Al-Khayri, Date Palm Genetic 

Resources, Cultivar Assessment, Cultivation Practices and Novel Products, DOI .., © Springer 

Science+Business Media (In Press).  

 

-Abdelfatteh El Omri, junkyu Han, Manef Ben Abdrabbah, Mohamed Neffati and Hiroko Isoda. 

Neuroprotective Properties of Tunisian Aromatic and Medicinal Plants. Sustainable North African 

Society. pp 79-86 

 

-Masaya Nagao, Anna Ohtera, Yusaku Miyamae, Naomi Nakai, Atsushi Kawachi, Kiyokazu Kawada, 

Junkyu Han, Hiroko Isoda, Mohamed Neffati, Toru Akita, Kazuhiro Maejima, Seiji Masuda, Taiho 

Kambe, Naoki Mori and Kazuhiro Irie. Identification of 6-Octadecynoic Acid, from a methanol extract 

of Marrubium Vulgare L.as a peroxisome proliferator-activated receptor agonist. Sustainable North 

African Society. pp 49-68 

 

-Myra Villareal, Junkyu Han, Hideyuki Shigemori, Mohamed Neffati and Hiroko Isoda. Haenessing 

The Potential Of North African and Mediterranean Bioressources For The Regulation of Signal 

Transduction in Melanogenesis and Cancer Cell Differentiation. Sustainable North African Society.pp 

69-77 

 
 يقــالتوث -3.1
 رسالة ماجستري ومذكرات 34و دكتوراه  أطروحات 5  وكتااب   44بـ  إثراء الرصيد الورائقيو BIRA حتيني منظومة  -

 مقال علمي. 368ختم دروس و
 املشاركة يف دورة تدريبية مبؤسسة البحث والتعليم العايل الفالحي حول منظومة بريصة.-

مقاال علميا نشرت  مبجالت علمية وطنية   149الذي بلغ هذه السنة   2014ة إلنتاج العلمي ملخابر املعهد لسنجتميع ا-
 .حمكمة ومفهرسةمفهرسة و  عامليةجمالت علمية و 

 عدد املقاالت  املخبـــر
 18 خمرب علوم الصحراء ومقاومة التصحر
 83 خمرب زراعة املناطق اجلافة والواحات

 17 خمرب البيئة واملراعي
 19 خمرب تربية املاشية واحلياة الربية
 12 خمرب االقتصاد واجملتمعات الريفية

 149 اجلملة
 

 فيهاتنظيم الملتقيات والورشات والمشاركة  -4.1
: تنظيم ندوة فكرية ابلتعاون مع املعهد العايل للعلوم االنسانية مبدنني ومجعية صيانة القصور واحملافظة  2014فيفري  8-

 " ابملقر االجتماعي للمعهد.ونسي خالل العصر الوسيطرقي التّ صفحات من اتريخ اجلنوب الشّ على الرتاث بب ي خداش "
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 "ونسي خالل العصر الوسيطرقي التّ وب الشّ صفحات من اتريخ اجلنندوة فكرية "

 2014فيفري  8املقر االجتماعي للمعهد، 
 : احتنان ندوة حول التعاون مع مقاطعة اهلريو )فرنسا(. 2014فيفري  10-

     
 2014فيفري  10املقر االجتماعي للمعهد،  قاطعة اهلريوم ندوة حول التعاون مع

 
يل حول التنمية الريفية يف املناطق القاحلة ابلتعاون مع جامعة ليون :تنظيم ملتقى دو  2014فيفري  20-27-

 )فرنسا( ابملقر االجتماعي للمعهد.
 

    
 2014فيفري  21املقر االجتماعي للمعهد، ، امللتقى الدويل حول التنمية الريفية يف املناطق القاحلة

 .AFROMAISON/OSS: تنظيم ورشة عمل لتقدمي مشروع   2014مارس  12 -
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رشة عمل يف إطار مشروع  مبادرة البحث حول وسائل العيش واملياه مبنطقة الشرق : تنظيم و  2014جوان  4و  3 -
 األوسط ومشال افريقيا.

يوان تربية م إنتاجية املراعي لفائدة تقن ي دحول حتليل املعطيات وتقيي: تنظيم دورة تكوينية   2014جوان  16-18-
 املاشية وتوفري املرعى.

"اجلغرفة الرقمية من أجل أتقلم النظم البيئية ابملناطق اجلافة من دول  : تنظيم امللتقى الدويل 2014جوان  22-24-
 مشال افريقيا"

بوالية مدنني مبشاركة  األمساك: احتنن املعهد ورشة عمل حول  قطاع الصيد البحري وتربية  2014سبتمرب  11 -
 شخصا. 60حوايل 

 
 2014سبتمرب  11، املقر االجتماعي للمعهد، قطاع الصيد البحري وتربية االمساك بوالية مدنني الندوة اجلهوية حول 

مع فرق حبث من مصر واألردن  للتعريف أبرضية االبتكار ى دويل ابألردنقاملشاركة يف ملت:  2014سبتمرب 15-19-
 تقدمي مداخلتني.( و RDAICAفريق حبث املركز الدويل للبحوث الزراعية ابملناطق اجلافة )واملغرب و 

: نظم املعهد ابلتعاون مع املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية مبدنني ورشة انطالق مشروع التنمية  2014سبتمرب  18 -
 شخصا. 50الزراعية والرعوية ومنظومات االنتاج بوالية مدنني مبشاركة حوايل 

 60ية اجلهوية للتنمية الفالحية مبدنني أايما تكوينية حلوايل : : نظم املعهد ابلتعاون مع املندوب 2014سبتمرب  22-25-
 شخصا يف إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية ومنظومات االنتاج بوالية مدنني املمول من طرف الصندوق الدويل للتنمية

 (.FIDAالزراعية )

    
 وير منظومات االنتاج بوالية مدننييف إطار تنفيذ مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطدورة تكوينية 

 2014سبتمرب  22املقر االجتماعي للمعهد، 
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مشروعي  إطاراملشاركة يف ملتقى علمي ابحلمامات لدراسة تقدم أشغال البحوث يف : 2014سبتمرب  26و  25 -
. CRP1  مت تقدمي أشغال البحث يف شكل معلقاتو. 
مبادرة البحث حول وسائل العيش واملياه مبنطقة الشرق األوسط  ع: تنظيم ورشة عمل يف إطار مشرو  2014اكتوبر  1-

  .ومشال افريقيا
 مشاركا. 40: احتنان املائدة املستديرة اليت نظمتها اإلدارة اجلهوية للتنمية مبدنني حبنور   2014اكتوبر  20 -
راعي الطبيعية ابالعتماد حول حتسني إنتاجية امل OFIDتنظيم ملتقى اقليمي ضمن مشروع  :  2014نوفمرب  10-12-

 على بعض الغراسات الرعوية ابملنخفنات.
املشاركة  يف ملتقى علمي ابحلمامات تونس لدراسة تقدم أشغال البحوث يف اطار مشروع :  2014نوفمرب  18و  17 -

.1CRP1. 
التنوع البيولوجي  : تنظيم ملتقى جهوي حول تثمني املياه املستعملة يف جمال احملافظة على 2014ديسمرب  16-18
 التنمية احمللية ابستعمال الغراسات الرعوية والغابية.و 
نية والدولية امللتقى ط: نظم املعهد  ابالشرتاك مع  العديد من املنظمات  واملؤسسات  الو  2014ديسمرب  16-18-

ات املناخية والتحوالت االجتماعية الدويل حول تربية املاشية واحلياة الربية ابملناطق اجلافة والصحراوية يف مواجهة التغري 
 خبريا وابحثا من الدول العربية  واألفريقية واالوروبية. 200شارك يف أشغال هذا امللتقى  واالقتصادية.

 
ت امللتقى الدويل حول تربية املاشية واحلياة الربية ابملناطق اجلافة والصحراوية يف مواجهة التغريات املناخية والتحوالافتتاح أشغال 

 2014ديسمرب  16جربة،  - االجتماعية واالقتصادية
 زيــارات الوفـــود -5.1

زائرا من خرباء وابحثني وطلبة ومسؤولني لإلطالع على أهم أنشطة البحث مبختلف املخابر  300استقبل املعهد حوايل 
 وحمننة املؤسسات من بينها :

نشطة البحث مبختلف خمابر املعهد ومناقشة اتفاقية إطارية : زايرة وفد من ليبيا للتعرف على أهم أ 2014جانفي  8-
 للتعاون العلمي.
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 إلدارة اجلهوية للمعهد بقبلي.  زايرة وفد من املدرسة احلربية العليا:  2014فيفري  12 -

   
 2014فيفري  12االدارة اجلهوية ملعهد املناطق القاحلة بقبلي، 

 

 2015ة ـسنج ـبرنام -2
 .Mb4للمعهد  بقابس وقبلي وتطاوين أبلياف بصرية بسعة تدفق  جلهويةا راتااإلدربط -
 . Mb 20 بسعة ADSLربط اإلدارات اجلهوية بتطاوين وقبلي وبنقردان وشانشو خبط -
 ة وحممولة وآالت طباعة.ياقتناء جتهيزات إعالمية : حواسيب مكتب-
 .4Tbبسعة  Serveurتعزيز الشبكة أبجهزة حديثة : موزع  -
 سلكية.سبورات تفاعلية سلكية وال 2ناء أدوات تدريس حديثة : اقت -
 جتهيز قاعة اإلعالمية. -
 .2015وبرانمج العمل لسنة  2014ة ننشر التقرير السنوي لنشاط املعهد لس-
 جمللة املناطق القاحلة.أعداد  3نشر  -
 .HTMLو PDF  إلكرتوين العلمي وإخراجه يف شكل جتميع اإلنتاج -
ابقتناء كتب  لتلبيـة حاجـة البـاحثني وابألعمـال األكادمييـة الـيت ينجزهـا ابحثـو املعهـد والطلبـة الـذين يـتم  املكتبة رصيد إثراء-

 أتطريهم من طرف الباحثني.

 .Bira التصرف يف املكتبة يني قاعدة بياانتحت-
 يت ينظمها املعهد.تصميم وطباعة املطوايت واملعلقات اليت تعرف أبهم التظاهرات والدورات التدريبية ال -
 .تنظيم امللتقى الدويل "اإلدارة املندجمة ملوارد املياه والرتبة ابملناطق اجلافة يف ظل التغريات املناخية" -


