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 ملخص

 

العديد من األنشطة في مجال البحث والتكوين وتثمين نتائج البحوث  2020أنجز معهد المناطق القاحلة خالل سنة 

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

 اإلقليمي والعالمي.الوطني و

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

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

 لثنائي ومتعدد األطراف.التعاون الممولة في إطار التعاون ا

 

 في مجال البحــوث

 ينجز نشاط البحث في إطار خمسة مخابر علمية:

 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر -

 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات -

 مخبر النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهرية -

 بريةمخبر تربية الماشية والحياة ال -

 مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية. -

 

 :مالي  نذكر 2020ومن أهم اإلنجازات خالل سنة 

 

  .(80ذات عامل تأثير )مجالت ( و44مقاال علميا بمجالت علمية عالمية مفهرسة ) 124نشر -

 

 في مجال التكوين

 وتأهيل باحث وماجستير مهني رسالة ماجستير بحث 23ه دكتورا اتأطروح 11تقديم ومناقشة  -

 طالبا في تربصــات قصيرة المدى وإعداد مذكرات ختم الدروس 105قبول وتأطير  -

وكذلك  (103) والدكتوراه (40) طالبا مسجلين في مراحل الماجستير 157مساهمة باحثي المعهد في تأطير  -

 التأهيل بالجامعات التونسية واألجنبية

 دورات تدريبية 6تنظيم  -

 

 نتائج البحوثفي مجال تثمين 

 :ة فكريإيداع ملف براءتي اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية ال* 
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- Préparation d’un fromage du lait de chamelle par l’utilisation des enzymes végétales ( 2020جوان  ). 

- Développement d’un nouveau procédé de fabrication du fromage à base des laits camelin, bovin et 

caprin moyennant la coagulation avec un extrait enzymatique d’origine animale préparé à partir de la 

couche de Kaolin du gésier de poulet  (2020 جوان) . 

 .دورات تكوينية لفائدة المنتصبين بالمحضنة 5تنظيم  -

تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات للتعريف بدورهم في االستقطاب وتنمية زيارات لفضاء  10تنظيم  - 

 .روح المبادرة لدى أصحاب الشهائد العليا

تنظيم جلستي عمل بمقر محضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين في إطار اجتماع لجنة تسيير  -

مترشح قصد تمكينهم من  27باعث من جملة  15انتقاء عدد  المحضنة قصد دراسة ملفات المترشحين الجدد. ووقع

 .خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة

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

 .ة في مجال التنميةايام تكوينية واعالمية في عديد المحاور البحثية لفائدة األطراف الفاعل 7تنظيم  -

من خالل تدعيمها بتجهيزات إحاطة لتدريب التالميذ  2020مؤسسة تربوية سنة  25اإلحاطة والدعم لحوالي  -

 .والناشئة على النشاط الفالحي والبيئي

 عينة مياه وتربة ونباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين 1500القيام بتحليل  -

 المركزي.بالمخبر عينة  2338تحليل  -

 

 في مجال اإلعالم والتوثيـق 

 وثيقة : كتب وأطروحات دكتوراه ورسائل ماجستير ومذكرات ختم دروس 50إثراء الرصيد الوثائقي بـ  *

 (Bulletin d’informationشرية اإلعالمية االلكترونية )نعددا من ال 34نشر  *

زراعة المناطق الجافة والواحات تحت لدولي حول الخاصة بالملتقى ا من مجلة المناطق القاحلة 46* نشر العدد 

 .2018ديسمبر  21إلى  19خالل الفترة  "زراعة الواحات والتنمية المستدامةشعار: "

حول : رسملة  2019مارس  29 – 27الخاص بمخرجات الملتقى الدولي المنعقد خالل الفترة  47* نشر العدد 

 لسياسات في مجال تنمية المراعي.التجربة التونسية لتعزيز اإلنجازات وتوجيه ا

 .2020وبرنامج  2019اصدار التقرير السنوي لسنة * 

 

زائر من خبراء وباحثين وطلبة ومسؤولين على المستوين الوطني والدولي  150كما استقبل المعهد أكثر من 

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

 

 

 



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 ثــــــــنشـــــاط البح –       1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر 

مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات 

مخبرررررررر الرررررررنظم البيئيرررررررة الرعويرررررررة وتثمرررررررين األعشررررررراب                   

 المجهرية والكائناتالبرية 

ريةمخبر تربية الماشية والحياة الب 

مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية 

 

 

ينجز نشاط البحث 

ضمن خمسة 

 مخابر علمية :
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 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر
 

 األهداف. 1

 .المناخية التغيرات وتأثيراترصد ومتابعة التصحر   -

 .الرمال دراسة ديناميكية التعرية الهوائية وطرق مقاومة زحف  -

 .الفيزيائية والكيميائية للتربة بالواحات وبالمناطق الزراعية الخاصياتتحسين   -

 .األوديةوتهيئة مساقط  والجوفية السطحيةإدارة الموارد المائية   -

 

 البحث مشاريع. 2

 :تتوزع أنشطة البحث بالمخبر على ثالثة مشاريع

 الطبيعية في ظل التغيرات المناخيةمقاومة التصحر من اجل إدارة مستدامة للموارد  -

 الموارد المائية بالمناطق القاحلة والتأقلم مع التغيرات المناخية -

 تحسين وتعزيز موارد التربة بالمناطق القاحلة -

 

      2020. األنشطة المنجزة سنة 3

 

 يةل التغيرات المناخظمقاومة التصحر من اجل إدارة مستدامة للموارد الطبيعية في  1.3 

 تأثير السد التلي أوالد دباب على تغذية المائدة السطحية بوادي تطاوين  . 1.1.3

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى تأثير هذا السد على تحسين مستوى ونوعية مياه المائدة المائية السطحية لوادي 

تم  15تتكون من  2013ة .  ولهذا الغرض تم تركيز شبكة قيس سن2011تطاوين الذي دخل حيز االستغالل سنة 

.  يتم رفع القياسات لمستوى المائدة المائية 2020في سنة  بئر مراقبة 1بئر سطحي و 26الترفيع في هذا العدد الى 

ونوعية المياه بمعدل شهري مع مضاعفة وتيرة القيس بعد نزول األمطار وذلك لمتابعة تطور المنسوب المائي 

 ونوعية مياه المائدة.

متر  0,5متابعة للمنسوب المائي للمائدة إلى مالحظة وجود ارتفاع في المنسوب المائي يتراوح من أفضت هذه ال

غ/ل وقد برز هذا التأثير  3,1غ/ل إلى 1,2ملوحة من الأمتار مع تحسن في نوعية المياه حيث تراوحت نسبة  6إلى 

 خاصة في الفترات الممطرة وباآلبار الموجودة بالقرب من السد.
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 بمنطقة المسرب )قرب السد( 2020و 2013 تيتطور منسوب المائدة المائية والتساقطات بين سن:  1دد شكل ع

 

 قفصة -شانمذجة الفيضانات في الحوض المائي لوادي باي. 2.1.3

يعد التنبؤ بالفيضانات مشكلة هيدرولوجية والتي تزداد تعقيًدا بسبب تحديات تغير المناخ وخاصة بالناطق الجافة.  

الرقمية والذكاء  اي هذا اإلطار يهدف هذا العمل إلى تطوير منهجية متكاملة تعتمد على النمذجة والجغرافيوف

خالل هذه السنة وقع تجميع المعطيات المتعلقة خاصة بسجالت األمطار والتدفقات إلى جانب إنجاز  االصطناعي

 بعض الخرائط.

 

 

 

 أقلم مع التغيرات المناخيةالموارد المائية بالمناطق القاحلة للت .2.3

 إدارة وتهيئة األحواض المائية لدعم الزراعة البعلية والحماية من الفيضانات. 1.2.3

 ذجة الهيدرولوجيةتطبيق النم -

ويستوجب التدخل إليجاد الحلول المناسبة. يزداد هذا  ايعد خطر الفيضانات في المنطقة الجبلية بمطماطة حقيقي

مجهزة بالمنشآت المائية للعبور اآلمن. حيث أن تقاطع الطريق الاألودية مع الطرقات غير الخطر خاصة عند تقاطع 

مع واد بني زلطن يشهد دائما حوادث سببها السيول  "RL936" المحلي الرابطة بين مارث ومطماطة الجديدة
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ن ض وادي بني زلطالجارفة. تندرج هذه الدراسة لتقليل األضرار التي تسببها هذه الفيضانات على منطقة حو

تمت دراسة المنشآت المائية التقليدية وفي هذا االطار  (، وتحديد المناطق المعرضة للخطر2كم 100,95)مساحة 

 التي تساهم بفعالية في عملية المحافظة على المياه والترب. وفي هذا الصدد تم تحديد: 

طن إيجاد مثال للتهيئة لحماية قرية بني زلالنمذجة الهيدرولوجية لحوض تساقط المياه بواد بني زلطن لغاية  -

في اعداد   QGIS والقرى المجاورة من خطر مياه الفيضانات. تم استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية

لتحديد سنوات التواتر لمحطات رصد   HYFRAN-PLUSوعلى نموذج  الخرائط المختلفة لمنطقة الدراسة

إلنشاء التوازن المائي لمجمعات المياه  SWAT-WHالنمذجة الهيدرولوجية األمطار. كما تم استخدام برنامج 

 وكذلك الختبار أفضل سيناريوهات التهيئة. 

بواد بني  على حوض تساقط المياه SWAT-WHتظهر النتائج التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق نموذج  

 ٪69,8ملم في السنة، 182، يبلغ متوسط األمطار سنة( 41) 2020إلى  1979أنه بالنسبة للفترة الممتدة من  زلطن

، أما بالنسبة ٪ 8,6منها مثل ناتج التبخر في السنة، فيما قدرت كمية ماء السيالن التي غادرت الحوض المائي بنحو 

 .٪ 11,6 ــلكمية الماء التي ساهمت في إعادة تغذية المائدة المائية فقدرت ب

هي منصة نمذجة هيدرولوجية وهيدروليكية تسمح بتحليل و HYDRA-PROJECTتم استخدام النموذج  -

تم استعمال هذا  .موضعي دقيق للهياكل الهيدروليكية مثل: عتبات التدفق وقنوات التصريف وبوابات الصمامات

النموذج لدراسة إمكانية تهيئة تقاطع واد بني زلطن والطريق الجهوية الرابطة بين مارث ومطماطة الجديدة بمنشأة 

 . مائية

 
 

 متًرا( 161، على ارتفاع  Google Earthمنظر لموقع بناء المنشأة المائية للعبوراآلمن )مصدرالصورة: 

وجوب تركيز منشأة مائية HYDRA-PROJECT تظهر النتائج التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق نموذج

 زمن الفيضان. لفك العزلة على قرية بني زلطن وما جاورها من أرياف خاصة Dalotمن نوع 
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 (HYFRAN-PLUSنموذج تعديل سلسلة كميات األمطار لمحطة بني زلطن ):  2شكل عدد 

 

األقصى لمياه السيالن الذي بدورة مرتبط بمتوسط  المنشأة المائية متغير حسب التدفق خاصيات وحجم هيكل

 (.la période de retourالوقت، إحصائيًا، لحدوث مرة أخرى فيضان بنفس الشدة )

 

 

 األمن المنشآت المائية للعبور متغير يستخدم لتحديد التصميم وحجم هيكلاألقصى وهو  التدفق:  3شكل عدد 

 

 تغذية المائدة الجوفية  على (CES)المحافظة على المياه والتربة تأثير منشآت. 2.2.3

ية على طول الشبكة الهيدروغراف يهدف هذا العمل الى تقييم تأثير منشآت المحافظة على المياه والتربة المثبتة

 اإلجمالية للمياه الجوفية. الجوفية من خالل تقدير كمية التغذية ئدةلحوض مياه وادي كوتين، على تغذية الما

ن عاًما يتم اختيار موقع الدراسة نظرا ألهميته الجغرافية وكذلك لتوفر سلسلة من البيانات المناخية لحوالي اربع

ت المتعلقة بالخصائص الفيزيائية )االرتفاعات، والمنحدرات، وأنواع التربة، والجيولوجيا، باإلضافة إلى البيانا

 .والهياكل الهيدروليكية(
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ووفقا لسرعة الرشح، تم تصنيف منطقة الدراسة إلى أربعة    GISاعتمادا على نظام المعلومات الجغرافية

 :مستويات

 14 -40 ،مم / ساعة 

  41 -60،مم / ساعة 

  102 -135،مم / ساعة 

 150 -191 ،مم / ساعة 

  
 قياس سرعة رشح المياه بحوض واد كوتين:  4شكل عدد 

 

 االنجراف المائي وتثمين مياه األمطار. 3.2.3

يهدف هذا النشاط الى دراسة ظاهرة االنجراف في سياق التغيرات المناخية على نطاق مكاني وزماني كما يرمي 

 .عوامل المختلفة للبيئةالى فهم وتحليل التفاعل بين ال

    (RUSLEمن أجل تطوير نهج متكامل لتحديد ضياع التربة على مستويات مختلفة، اعتمدنا على معادلة ) 

من خالل  (validation) ( والتحقق من صحته calibrage) كنموذج لمحاكاة تآكل التربة عبر مراحل المعايرة

موذج أن ضياع التربة أكبر في الجزء العلوي من حوض المياه. قياسات ومالحظات ميدانية. يوضح تطبيق هذا الن

االعلى السنوي للضياع. يتجاوز تآكل التربة بمنطقة الدراسة معدل  لإلشارة فان السنوات الرطبة تشهد المتوسط

 طن سنويا. 26487

  
 موقع العينات والقياسات الميدانية محاكاة تآكل التربة بحوض واد كوتين
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 .سة كفاءة عملية الرشح لتحسين الجودة الفيزيائية والكيميائية لمياه الصرف المعالجةدرا. 4.2.3

 الرشح على مخلفات جريد النخيل -

يهدف هذا العمل الى دراسة كفاءة عملية الرشح )الرشح على مخلفات جريد النخيل( كمعالجة تكميلية للحمأة 

ياه الصرف المعالجة من محطة الحامة إلعادة االستخدام المنشطة، لتحسين الجودة الفيزيائية والكيميائية لم

 الزراعي. 

 

 الجهاز التجريبي المستخدم لهذه الدراسة:  1صورة عدد 

 يحتوي الجدول التالي على أبرز النتائج التي أمكن الحصول عليها

 بعد الرشحالتركيب الفيزيائي الكيميائي لوسائل الرشح الموجودة في األعمدة الثالثة :  1جدول عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة رطوبة التربة لرصد الجفاف في المناطق القاحلة. 5.2.3

 Soil Moisture and و Soil Moisture Active Passive (SMAP) تقييم مؤشر تحليل مياه التربة المشتق من:

Ocean Salinity (SMOS)  

لتحديد الجفاف الزراعي في جنوب   (SMOS)و  (SMAP)استخدام رطوبة التربة من بعثات االستشعار عن بعد 

 SMAP استناًدا إلى (SWDI) شرق تونس. يُحدد الجفاف الزراعي كميًا باستخدام مؤشر تحليل مياه التربة

رنة نهج، تمت مقاممع خصائص التربة )السعة الميدانية والمحتوى المائي المتاح(. لتقييم جدوى هذا ال SMOSو

Paramètres Composition 

C1 C2 C3 

pH 6,95± 0,01 6,85± 0,03 6,88± 0,01 

T°C 18,4± 0.2 18,66± 0,15 18,9±0.16 

CE (mS/cm) ± 0,2 ±0.2 ±0.02 

MS(%) 18,66± 0.2 20,6± 0,2 18,8± 0,1 

MM(%) 17,33± 0,15 20,38± 0,02 23,63± 0,25 

MO(%) 82,66± 0,152 79,62± 0,02 76,33± 0,25 

CO (%) 47,94± 0,08 46,18± 0,01 44,27± 0,14 

N(%) 0,847± 0,06 0,669± 0,02 1,222± 0,05 

P(%) 5,29± 0,38 4,185± 0,16 7,64± 0,35 
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مقابل   SMAPو  SMOSمن  SWDI ثانيًا، تم اختبار سلسلةفي الموقع. رطوبة التربة أوالً بالقياسات السلسلة 

  حسوب في محطة الفجاء .في الموقع الم (AWD) مؤشر تحليل المياه في الغالف الجوي

 : أهم النتائج المسجلةوفي ما يلي 

 لبيانات مستوى رطوبة التربة . SMOS و  SMAPتحديد أداء مقياس اإلشعاع  - 

 SMOSالمستند إلى  (SMOS_SWDI)و  SMAPالمستند إلى (SMAP_SWDI) اشتقاق - 

 كمؤشر مرجعي. AWDباستخدام  SMOS_SWDIو  SMAP_SWDIتقييم أداء  -

على جمع معلومات  الجفاف الزراعي قادرلمتابعة ا مؤشًرا جيًدا SMOS_SWDIو SMAP_SWDI يعتبر  

التي يمكن استخدامها إلعالم المسؤولين عن تطوير استراتيجيات وسياسات إدارة المياه بشكل أفضل. تفتح  الجفاف

 مراقبة الجفاف. في SMOSو SMAPنتائج هذه الدراسة الطريق الستخدام منتجات رطوبة التربة 

 

 متابعة التغيرات المناخية بالمناطق الجافة والصحراوية. 6.2.3

تندرج هذه الدراسة في إطار رصد ومتابعة ديناميكية التغيرات المناخية بالمناطق الجافة والصحراوية وتهدف الى 

(، HadCM3وذج المناخي )تحديد التوجهات المناخية لوالية مدنين على مستوى النطاق الزمني وتقييم قدرة النم

والمعتمدة في اعداد االستراتيجية الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية، على التنبؤ بتغير المناخ بالمنطقة في أفق 

( مع البيانات 1990-1961، وذلك من خالل مقارنة نتائج نمذجة المتغيرات المناخية للفترة المرجعية )2020عام 

 .2020الى  1991الفترة الممتدة من المرصودة بالمنطقة خالل 

 أظهرت النتائج األولية توافقا على انخفاض كميات التساقطات على المدى القصير بين توقعات النموذج المناخي 

HadCM3  بالنسبة للبيانات المطرية  ٪-9والكميات المسجلة بالمنطقة حيث تراوحت نسبة االنخفاض بين

بالمقارنة مع الفترة  2020بحلول عام  A2بالنسبة للسيناريو  ٪-7( و2020-1991المرصودة خالل الفترة )

(. كما تشير النتائج الى زيادة ذات داللة إحصائية في تواتر السنوات الجافة، والتي بلغت 1990-1961) المرجعية

خرى، أل سنة من انتظامها خالل فترة الدراسة، باإلضافة الى زيادة تذبذب االمطار بمنطقة البحث وعدم 62٪

خالل فترة  ٪18في معامل اختالف كميات هطول االمطار السنوية بنسبة  املحوظ اوذلك من خالل تسجيل ارتفاع

 (.1990-1961( وبالمقارنة مع الفترة المرجعية )2019-1991الدراسة )

ترار في حو االحبارزا ن أظهرت نتائج المقارنة توافقا ملحوظا وتوجها احصائيافقد  فقد اما فيما يتعلق بالحرارة

ل عام بحلوالمنطقة مع تفاوت في ارتفاع معدالت الحرارة السنوية. حيث قدر ارتفاع معدالت الحرارة المتوقعة 

درجات بالنسبة للبيانات المسجلة  3( في حين بلغ 1بنسبة درجة مئوية واحدة )+ A2السيناريو في إطار  2020

 (.2019-1991)خالل فترة الدراسة 
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-1960( مقارنة مع القترة المرجعية )2020-1991ر مستوى شذوذ درجات الحرارة بمدنين خالل الفترة )تغي: 5شكل 

1990) 

 بكة المحطات المناخية االوتوماتيكية للمعهدشمتابعة . 7.2.3

 .2020إعداد النشريات السنوية الخاصة بجميع المحطات المناخية لسنة  -

لتمكين كافة خبراء وباحثي  كة المحطات المناخية األوتوماتكية للمعهدمواصلة تهيئة الصفحة اإللكترونية لشب -

 وطلبة المعهد من استغالل بيانات هذه الشبكة في مشاريع البحث.

 

  تحسين و تعزيز موارد التربة بالمناطق القاحلة .3.3

راضي، التي المكثفة لأل يرتبط تدهور الخصائص الفيزيائية للتربة وزيادة خطر التعرية ارتباطاً وثيقاً بالزراعة

 تتسبب في فقدان تدريجي لعناصرها العضوية، وبالتالي تزيد من تدهور خصوبتها.

صها خصائبضعف وتتميز تربة المناطق القاحلة بالجنوب التونسي بمحتوى منخفض من المواد العضوية و

 عرية.خطر التالى زراعية والنتاجية تدني اإل الفيزيائية والكيميائية مما يؤدي الى

بمحتوى منخفض من المواد المغذية، وبالتالي فإن خصوبتها غالبا ما تكون عامال يحد من التنمية  التربةتتميز كما 

 المستدامة للزراعة.

 

 تأثير دمج النفايات المنزلية على خصائص التربة الرملية في مناخ جاف. 1.3.3

حي ستخدام كموبست النفايات المنزلية وحمأة الصرف الصمن أجل تحسين التربة والحفاظ على إنتاجيتها سعينا إلى ا

دمج السماد بالتربة يحافظ على مخزون المواد العضوية، وبالتالي خلق تربة جديدة وسليمة. لذلك  فإنذلك كسماد. 

 مدى نجاعة هذه التقنية في تحسين خصائص التربة وتحسين مردودية اإلنتاج وذلك من خالل: برازإلتم السعي 

 م تأثير تطبيق األسمدة العضوية على خصائص التربة وعلى جودة محصول الشعير في مناخ جاف.تقيي -

 إجابات التنوع الوظيفي البكتيري ونشاط األنزيمات لتطبيق النفايات العضوية. -

 تقييم بيئي زراعي لمختلف أنواع الفحم الحيوي المستخرج من الحمأة المنزلية  -
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 دى لثماني سنوات من تخصيب التربة بالحمأة المنزلية دراسة التأثير طويل الم  -

 دراسة التلوث العضوي وغير العضوي. -

 

 اتالواحبمقارنة مدى فاعلية المواد العضوية على الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للتربة . 2.3.3

يزيائية ة على الخصائص الكيميائية والفالعتيالت لمقارنة مدى فعالية المواد العضويبضيعة التجربة في  نجازتم إ

 للتربة الواحية في منطقة نفزاوة بطريقتين التقليدية والحديثة. والبيولوجية

 

 

 

 

 

 

 

 أثر استعمال المواد العضوية في تحسين مورفولوجيا النخيل:  2صورة عدد 

تونسي من تربة الرملية للجنوب الكما تم في هذا اإلطار دراسة كيفية تحسين الخصائص الكيميائية والفيزيائية لل

 خالل االعتماد على المواد العضوية الحيوانية والكمبوست المستخرج من مخلفات النخيل وذاك ب:

مقارنة مدى فعالية المواد العضوية الحيوانية والمحسنات الكيميائية )ازوت وفسفور وبوتاسيوم( على الخصائص  -

 رملية بالجنوب التونسي.الكيميائية والمكروبيولوجية للتربة ال

 

 تحسين خصائص التربة لدراسة البروتوكول العلمي:  3صورة عدد 

الطين )السمكتيت واإلليت( بنسب مختلفة في تغيير الخصائص الفيزيائية للتربة  نوعين مندراسة مدى نجاعة  -

 حلة.الرملية وابراز دورهما في تثبيت المياه والتقليل من نسبة التبخر بالمناطق القا
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 اإلضافات العضوية الخارجية على الخاصيات الفيزيائية للتربة الرملية دراسة اثار. 3.3.3

اإلضافات العضوية الخارجية على الخاصيات الفيزيائية للتربة الرملية الطميية مدى مساهمة التسميد  دراسة اثار -

 تم في هذا اإلطار:قد ن في التربة والعضوي في الحد من تأثير التغيرات المناخية من خالل تخزين الكربو

 النفايات الخضراء والفحم الحيوي؛تجميع المكونات األساسية للسماد العضوي من  -

 تحضير الفحم الحيوي المستخرج من النفايات الخضراء ووصف خصائصه الكيميائية،  -

 وصف الطبيعة الكيميائية؛والنفايات الخضراء السماد العضوي من تحضير  -

اء التحاليل الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل اإلضافات العضوية: )تحليل حجم الجسيمات، محتوى المادة إجر -

العضوية، محتوى الفسفور، الموصلية التربة ودرجة الحموضة، محتوى الجبس، الموصلية الهيدروليكية، الكثافة 

 .خدامه للتعديل، تحليل مياه الري(الظاهرية، المواد المعدنية والمواد العضوية للسماد المراد است

 

 نفزاوة  واحات" التربة" دراسة أبرز خصائص. 4.3.3

تم الشروع في جمع المعلومات المتعلقة بعملية الردم في واحات نفزاوة وذلك عن طريق االستبيان الموجه للفالحين 

 والمتعلق بخصائص عملية الردم )التوقيت، الكمية، النوعية ...(

ذلك و ةلتحديد واحتين ذات درجة انحدار مختلف هاريطة لمختلف المنحدرات لمنطقة نفزاوة استعمالتم اعداد خ -

 عملية الردم. علىتأثير درجة االنحدار والطبوغرافيا  عنللبحث 

تم تركيز البروتكول  م عن سطح البحر( 40م عن سطح البحر، واحة المنشية 20بعد اختيار الواحتين )واحة نقة  -

ائية هدف مقارنة نتائج مختلف التحليالت الفيزيبفي الواحتين وذلك باالعتماد على مختلف انواع الردم  التجريبي

 والكيمائية والبحث عن تأثير تضاريس الواحة. 

 

        

 

 

 

 من التجارب الميدانية في واحتي نقة والمنشية من والية قبلي : 4ة عدد صور

 

 :المسجلة  أهم النتائج

 لمختلف المنحدرات في واحة نفزاوة عموما إعداد خريطة  -

 تحديد االرتفاعات المسجلة لكل واحة عن سطح البحر  -
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 اختالف بين الخصائص الميكروبولوجية للتربةوجود  -

 .مالحظة اختالف كبير في عملية الردم لدى الفالحين من حيث كمية ونوعية تربة المستعملة -

 حة في الواحات.عملية الردم في تخفيض درجة الملو تأكيد دور -

 

 

 

 

 

 

 

)وظيفة المنحدر(  ArcGisم( باستخدام برنامج  30أظهر تحليل البيانات الخرائطية لنموذج التضاريس الرقمية )

 درجة(. 15الجزء الشمالي من منطقة سوق األحد والذي يتجلى من خالل منحدر كبير جًدا )أكبر من 

 

 2020النـتـــائج المسـجـلـة لســنة  .4

 2020إنجازات  ج العلمي اإلنتا

 15 عدد النشرات العلمية المحكمة 

 06 عدد النشريات العلمية المفهرسة

 15 عدد الباحثين
Post Doc/Mobi-doc 04 

 - عدد التظاهرات والملتقيات المنجزة

 37 عدد الطلبة المؤطرين

 - عدد براءة اختراع

 05 الحالية مشاريع التعاون الدولي

 03 سارية المفعول ات الممضاة مع أطراف دولية )جامعات....(عدد االتفاقي

 03 سارية المفعول عدد االتفاقيات الممضاة مع أطراف وطنية )جامعات وهياكل تنمية ..(

 

 2021. بـــرنـــامج عمل لســنــة 5

ة في المناطق تربقصد تحسين ال تقييم بيئي زراعي لمختلف أنواع الفحم الحيوي المستخرج من تقليم األشجار -

 .القاحلة
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للتربة  مقارنة مدى فعالية المواد العضوية على الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجيةدراسة متابعة  -

 التقليدية والحديثة. مختلفتين الواحية في منطقة العتيالت بطريقتين

ن والتغيير في خصائص أنواع مختلفة مدراسة اثار تسميد األرض بالنفايات العضوية: دراسة تمعدن الكاربون  -

 التربة 

واستخدام نظم المعلومات الجغرافية إلدخال البيانات الفضائية وإنشاء قاعدة بيانات لديناميكية التصحر  دمج -

 واإلدارة المستدامة لألراضي. 

ابة أدوات دعم إعداد خرائط الستعمال األراضي وتدهورها والحفاظ عليها حسب طريقة استخدامها لتكون بمث -

 التخاذ القرار والتصرف المستدام فيها.

 نمذجة مخاطر الفيضانات -

 دراسة ديناميكيات التربة والغطاء النباتي بمواقع مقاومة زحف الرمال والتصحر -

  .ي باستعمال المياه المستعملة على التربة والمائدة المائية والزراعاترتأثير ال -

درولوجية على مساقط المياه ذات المنبع في المناطق الجبلية والمصب في البحر في مواصلة تطبيق النمذجة الهي -

 واليتي قابس ومدنين. 

 إدارة وتهيئة األحواض المائية لدعم الزراعة البعلية -

واصل برنامج تهيئة األحواض المائية في المنطقة الجبلية بمطماطة سيتفي نطاق التوجه التنموي ألبحاثنا  •

ق واصل تطبييتزراعة البعلية وخاصة لحماية المناطق والمدن من الفيضانات. وفي هذا الصدد سوذلك لدعم ال

النمذجة الهيدرولوجية على مساقط المياه ذات المنبع في المناطق الجبلية والمصب في البحر في واليتي قابس 

نوع المكاني والموضوعي للبيانات التي تستطيع تمثيل الت سيتم االستنجاد بنظم المعلومات الجغرافيةكما ومدنين. 

العمل بشكل أساسي إلى تطوير نظام دعم  اهذيهدف وكذلك دراسة التفاعالت بين هذه العناصر في مساقط المياه. 

القرار من أجل دراسة أفضل السبل إلدارة مساقط المياه في المناطق الجافة وخاصة لحماية المناطق والمدن من 

 الفيضانات. 

، SWAT ،MODFLOW النمذجة عبر تطبيق النماذج المتاحة وتكييفها )مثلأعمال مواصلة  •

WEAP ،HYDRAوذلك للمساعدة على تحديد نتائج سيناريوهات التهيئة المختلفة المطروحة على .، إلخ )

 .اإلدارة

 .نمذجة الجريان السطحي باستخدام صور الرادار •

في  انرة التي تم انشاؤها إلعادة شحن مياه السيذيأبار التغ وخاصة منهادراسة فاعلية المنشآت المائية  •

 مدنين،طبقات المياه الجوفية بجهة 

 ... مثال تحطم سد منشأة الجسور وعواقبها:نمذجة الظواهر السريعة العابرة  •

 نمذجة االنجراف المائي والترسبات داخل مساقط المياه. •
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 الصمار يمراقبة تلوث المائدة السطحية بحوض واد -

ا البحث إلى إجراء دراسة جيوكيميائية للمياه الجوفية لحوض الصمار من خالل عينات من االبار السطحية يهدف هذ

 المستغلة بالمنطقة، وذلك لتقييم تعرض هذه المياه للتلوث.

 المائدة المائية )منطقة الزاس كوتين( وإمكانية تغذيةدراسة خاصيات خزانات المياه الجوفية  -

دراسة جيولوجية وهيدرولوجية وهيدروجيولوجية  عدادإلن خالل التنقيب الكهربائي تهدف هذه الدراسة م

إمكانية انجاز منشآت ذات فاعلية عالية، لتغذية المائدة و تحديد نوعية المياه الجوفية )الملوحة(و وجيوفيزيائية

 .المائية 
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 زراعة المنطق الجافة والواحاتمخبر 
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 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات

 

 اإلشكاليــة 

 تمارس األنشطة الفالحية بالجنوب التونسي حسب أربعة أنماط مختلفة :

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

 راعات العلفية والخضروات فتكون الطابق السفلي.تكون األشجار المثمرة الطابق المتوسط أما الز

 نظام الزراعات المروية باآلبار السطحية وهي تعتمد أساسا على استعمال المياه ذات ملوحة مرتفعة نسبيا. -

 نظام الزراعات تحت البيوت المكيفة باستعمال المياه الجيوحرارية إلنتاج الباكورات -

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

نوعا من التمور، تزخر  360النباتية المستعملة في مختلف هذه األنظمة بتنوعها. فباإلضافة إلى وجود أكثر من 

ال بالنسبة ألشجار الح وكذلك هو. والتفاح والمشمش والعنب وغيرهاالواحات بأنواع كثيرة من أشجار الرمان 

 السقوية. والخضراوات بالمناطقالمناطق البعلية  والتين فيالزيتون 

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

 وتبقى التنمية المستدامة لهذه األنماط الزراعية رهينة عدة عوامل أهمها : 

 لزراعية بالمحافظة على التنوع البيولوجي و تثمين استغاللهتوسيع القاعدة ا -

 االستغالل األمثل للموارد المائية و خاصة المياه المالحة والسخنة -

 تثمين هذه األنماط الزراعية -

 

 األهداف  

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

 وانتقاء أصناف زراعية جديدة مالئمة للملوحة والجفاف،إنتخاب  -

 تحسين تقنيات اإلنتاج وتطوير األنماط الزراعية المختلفة، -

 حماية الواحات والزراعات المحمية من اآلفات الزراعية، -

 إيجاد الظروف المالئمة لتنمية زراعية مستدامة. -

 

 البحث محـــاور

 وتحسين األصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والواحات، يمالمحور األول : االستكشاف، التقي 

 ،المحور الثاني : البيوتكنولوحيا المطبقة في زراعية المناطق الجافة والواحات 

  المحمية وفي الزراعاتالمحور الثالث: تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج بالواحات 
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 نتاج في السباسب، المحور الرابع : تحسين تقنيات وأنماط اإل 

 .المحور الخامس: مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات والبيوت المكيفة 

 

  2020نشاط 

 وتحسين األصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والواحات : االستكشاف، التقييم 1المحور 

 تم إنجاز ما يلي :

 .أصناف جديدة 4رضاب بـ إثراء المجمع الوراثي ألصناف التين المحلية بالق -

 .أصناف من النخيل5 إثراء المجمع الوراثي لألشجار المثمرة بالضيعة التجريبية بالعتيالت بقبلي بغراسة - 

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

 

 

 

 

 

 

 ي بضيعة القرضاب والعتيالتمجمع وراثي ألصناف الرمان المحل : 1صورة عدد 

ابرام اتفاقية تمويل مشروع "دعم التحسين المستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية للرمان ومشتقاته بجهة قابس"  -

طرف االتحاد األوروبي في إطار تنفيذ برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة  والممول من

 .2020شهرا بداية من أواخر شهر ديسمبر  22نجاز على اإل وتمتد مدة« إرادة»

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

من تسميد وكل أعمال الصيانة لكل أنواع األشجار المتواجدة  ضبط لرزنامة التدخالت الزراعيةورمان، قوارص( 

 ه الضيعة و بضيعة شط الفريك بقابس )زيتون،رمان،موز(.بهذ

طار معهد المناطق القاحلة بقابس في إل باإلدارة الجهوية حديقة التنوع البيولوجي التي تم إحداثها متابعة مواصلة -

 مشروع "االستصالح والمحافظة على المنظومة البيئية بواحات قابس". 

 ف المحلية للتين، تم دراسة الخصائص البيوكميائية لصنفين )بيوضي وزيدي(في نطاق مزيد دراسة وتقييم األصنا -

. بينت  (Spectrométrie et LC-MS) من التين المجفف ذات قيمة اقتصادية في المناطق الجافة باستعمال تقنية

 ن أن الصنفينيمكن أن تشكل معايير جيدة لتثمين التين المجفف حيث تبيالنتائج أن المؤشرات التي وقع اعتمادها 

 ,polyhénols)والفالفونويد  بيوضي و زيدي يحتويان على نسبة عالية من البوليفينول واألنتوسيانين

Anthocyanines et Flavonoïdes)  . للتين المجفف قدرة عالية للحد من الجذور الحرة وتبين أيضا ان 

 (Activités antioxydantes). 
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 زيدي التي وقع دراستها وتقييمها ف بيوضي وصنفثمار تين لصن : 2صورة  عدد 

   

 
 

 البيوضي والزيدي نسبة تباين البوليفينول والفالفونويد لصنفين من التين المجفف:  1شكل عدد 

 

 -التجريبية بالعتيالت نباتية بالضيعةمدخلة من الرمان مغروسة في مجمعة  60دراسة التنوع المورفولوجي لـ  -

 .(ImageJ)العتماد على األوراق باستعمال برنامج قبلي و ذلك با

مواصلة زراعة األصناف المحلية من التين والرمان لدي الفالحين في واحات الزارات والنويل والقطار وذلك  - 

 باستغالل المجمعات الوراثية والمنابت التجريبية بالمعهد.  

م انشطة المحافظة عليه في اطار مشروع التصرف دراسة التنوع البيولوجي بالواحات التونسية ودع مواصلة- 

دعم  وذلك بدراسة التنوع البيولوجي للواحات وجمع األصناف المحلية، المستدام في المنظومة الواحية بتونس

المحلية  باألصناف المجمعات الوراثية للمعهد ودعم الفالحين بالواحات النموذجية )الزرات، القطار والنويل( 

تم جمع والمحافظة على انواع محلية نادرة بالمجمعات الوراثية للمعهد  في هذا اإلطار. ن واالرشادوببرامج التكوي

وتوزيع بعض االصناف المحلية من االشجار المثمرة لفائدة مزارعين بالواحات النموذجية بقابس،  مع العناية بها

 .وتنظيم أيام إعالمية لفائدة الفالحين قبلي وقفصة

 عليها والمحافظة مصادر الوراثية المحلية للقرعياتدراسة وتثمين ال
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في هذا اإلطار تم تقييم الخصائص الزراعية لعدد من األصناف المحلية من البطيخ والدالع وذلك من خالل توصيف 

انواع من الدالع التي تم إنتاجها خالل  9نوع من البطيخ و 24مختلف الخصائص المرفولوجية والبيوكميائية لبذور 

 .  2020-2019م موس

 

 

 

 

 

 

 المحافظة على المصادر الوراثية المحلية للقرعيات:  3 صورة

بين عدد  اكما تم انجاز دراسة احصائية اعتمادا على نتائج تقييم خصائص االصناف المحلية والتي بينت ترابط

 ها. ناف وتحسينهذه النتائج ذات اهمية قصوى لتركيز برنامج انتخاب هذه االصتعتبر من عناصر التقييم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج تقاطع المعطيات الجينية والمورفولوجية لعدد من االصناف المحلية للدالع:  2شكل عدد 

الّرجلة ن مواحية  المؤكسدة ألنماطالملحي على اإلستجابة الفيزيولوجية والحالة  تأثير اإلجهادالشروع في دراسة  -

نباتات "البرطالق" المزروعة والبرية الموجودة بواليات قبلي،  جمع تمبندليقة". في هذا اإلطار  برطالق أو»

 :1عدد الجدول  وقابس حسبمدنين 

 الوالية نوع الصنف مكان الجمع عدد األنماط

 مزروع تلمين 3

 مزروع

 مزروع

 

 قبلّي

 
 سوق األحد 1

 النويل 1

 بّري أم التمر 1

 بّري

 مدنين

 الفجاء 1

 بّري غنوش 1

 بّري

 سقاب

 زركين 1
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 صنف بري لنبتة البرطالق صنف مزروع لنبتة البرطالق        

 
 
 
 
 

 

 

 

 نبتة البرطالق : 4صورة عدد 

 

( قصد المحافظة عليها بإكثار البذور والشروع في دراسة تأثير فصل أنماط 10كما تم زراعة نباتات البرطالق )

 .الزجاجي بمقّر المعهد والّزراعيّة بالبيتالزراعة )زاعة شتوية( على الخصائص المرفولوجيّة 

 

 

 

 

 

 

 

 إلكثار البذور بعض نباتات البرطالق التي تمت زراعتها:  5 صورة عدد 

 

 للشعير  دراسة مؤشرات التنوع الفيزيولوجي والجيني -

لشعير ا وأبدت أصنافتم تصنيف الشعير إلى مجموعتين حساسة ومقاومة للجفاف بناء على المسافات اإلقليدية 

أشارت وة باستخدام تقانة التكرارات الترادفية البسيطة التونسية تحمال أكثر للجفاف مقارنة باألصناف البريطاني

 PCRتحت ظروف اإلجهاد بواسطة  Dhn6إلى وجود تنوع وراثي. كما تم تقييم مستوى التعبير عن جين  النتائج

اطا وثيقا الجين ترتبط ارتب والمرتفعة لهذاأن مستويات التعبير المبكرة  وقد لوحظالكمي في األصناف المختلفة 

 وبالتالي يمكن اعتباره مؤشرا لتقييم مدى تحمل اإلجهاد في النبات. التونسية،اإلجهاد لدى أصناف الشعير  بتحمل

بتها تركي الّزيتون وتحليل زيت استخراجأصناف الّزيتون الموجودة بالجنوب الّشرقي،  مواصلة تشخيص -

 . الجزئيّة والبيوكيميائيّة ماتالكيميائيّة باإلضافة إلى دراسة التنّوع الجيني باالعتماد على العال

فلفل، النخيل ، الللنباتات( الطماطمدراسة التنوع البيولوجي اعتمادا على الخصائص الكيميائية والجينية  مواصلة- 

 )والفصة

 والعنب والطماطم والفلفل مواصلة البرنامج الخاص بالتحسين الوراثي للشعير والفصة -
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بغراسة وتقييم األصول الوراثية  ثية الزراعية بالمناطق الجافة والواحات وذلكمواصلة العمل على األصول الورا- 

 .للدرع بالجنوب

 : البيوتكنولوحيا  المطبقة في زراعة المناطق الجافة والواحات 2المحور 

  .زراعة األنسجة بالتعاون مع جامعة صفاقس مواصلة األشغال البحثية في مجال تكثيف فسائل النخيل عن طريق -

االعتماد على االيضات الثانوية في تقييم قدرة األشجار المثمرة في الواحات الساحلية على تحسين جودة الهواء -  

 بالمناطق الملوثة.

ظل تواصل انبعاث الملوثات  وتعّد إعادة تأهيل المناطق الملوثة وتحسين جودة الهواء ضرورة ملحة خصوصا في 

الجزيئية، أكسيد الكبريت، أكسيد النتروجين، الفلوريد والمعادن الثقيلة في الهوائية خاصة الصناعية مثل المواد 

 اتجاه الواحات الساحلية بقابس.

وفي هذا اإلطار تم دراسة تحت الظروف الحقلية خالل فصل الربيع تقييم آثار التلّوث من خالل قياس المؤشرات 

ودرجة الحموضة  اليخضور الكلي مياه، محتوىالبيولوجية في األوراق مثل محتوى حمض األسكوربيك ونسبة ال

(. تّم اختيار أربع أشجار مثمرة ذات قيمة API( ومؤشر األداء )APTI) وكذلك تقييم مؤشر تحمل تلّوث الهواء

    خيلالنوهي النخيل ) االصناف بواحات الزرات الغير ملوثة ومقارنتها بنفساقتصادية هاّمة وأخذ العيّنات منها 

Phoenix dactylifera L. الزيتونOlea europaea L. الرمان Punica granatum L. التين   

(Ficus carica L. 

 وقد بينت الدراسة تأثير التلوث على عدة مؤشرات منها : 

انخفاض ملحوظ لنسبة الرطوبة بأوراق النخيل، الزيتون، التين والرمان مقارنة باألوراق المتأتية من المنطقة  -

بالنسبة للرمان و يعود ذلك الن الملوثات الهوائية  %30لوث حيث تصل نسبة االنخفاض لحوالي الخالية من الت

 تدفع نحو الرفع من نفاذية الخاليا وهو ما يؤثر سلبا على نمو النبات. 

ارتفاع ميكانيزمات مقاومة التلوث بجميع األوراق المتأتية من المنطقة الصناعية حيث سجلنا ارتفاع لنسبة  -

للتين و ذلك مقارنة بنفس األوراق  %3للرمان و  %7للزيتون و  %5للنخيل و  % 33مض االسكربوكي ب الحا

بالمنطقة الخالية من التلوث و هو ما يعكس أن النبات الموجود بالقرب من المنطقة الصناعية بغنوش ينمو تحت 

 ناجمة عن الملوثات.   إجهاد قوي يدفعه إلنتاج الحامض االسكربوكي قصد إضعاف الجذور الحرة ال

لحدود  بالتين و تصل %44و  %14و أوراق الزيتون ب  %16انخفاض نسبة اليخضور بأوراق النخيل ب - 

 .ألوراق الرمان و هو ما يسبب نخر األوراق خاصة بالرمان و التين 60%
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 اوراق التين والرمان نخر:  6صورة عدد 

 . (API) ومؤشر األداء(APTI) في مؤّشر تحّمل تلّوث الهواء اائية اختالفالمؤشرات الكيمي ااختالفأنتج  -

 : 2 عددويمكن تصنيف األشجار حسب مؤّشر تحمل تلّوث الهواء و تقييمه من خالل الجدول 

 ث الهواءل تلو  مؤشر تحم   التقييم 

(APTI) 

 األشجار

 النخيل 19،73 التلوث الهوائي متسامحة ضدشجرة 

 الزيتون 16،59 شجرة متوسطة

 الرمان 15،83 شجرة حساسة لتلوث الهواء

 التين 14،35 شجرة حساسة لتلوث الهواء

   

 

 : 3الجدول عدد يمكن تقييم األشجار حسب  ،األداءاستنادا إلى تقييم مؤشر 

 

 : مؤشر اداء تلوث الهواء لدى اشجار مختلفة بواحة غنوش3جدول 

 تلّوث الهواء مؤشر أداء التقييم

(API) 

 األشجار

 النخيل 6 ممتاز

 الزيتون 2 متوسط

 الرمان 1 فقير

 التين 0 غير منصوح

 

 تصنّف أشجار النخيل كأداء ممتاز لتهيئة المناطق الملّوثة وتحسين جودة الهواء ثّم تليها أشجار الزيتون. 

ر تبار هذا النوع من األشجاأشجار التين والرمان، كأشجار حّساسة للتلّوث الهوائي، لذلك ال يمكن اع تّم تصنيف

 ذات قدرة لالستعمال في تقنيات التهيئة بل يقتصر دورها في مراقبة التلوث الهوائي باعتبارها كمؤشرات بيولوجية. 

 دراسة استخراج الكابسيسين من الفلفل - 
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اته المختلفة، بشكل قالكابسيسين هو مكون طبيعي ينتج حصريًا في نبتة الفلفل ويحظى هذا المكون بتقدير كبير لتطبي

. في هذا السياق، تمت دراسة استخراج الكابسيسين وطبيةأساسي كتوابل، ولكن أيًضا الستخدامات صيدالنية 

العصبية االصطناعية ومحاكاة  بواسطة تقنية النمذجة. تم تطوير ثالث نماذج: منهجية سطح االستجابة والشبكة

Simulinkملية: درجة حرارة التجفيف، ونسبة العينة/المذيب، وقت . تمت دراسة تأثير أربعة عوامل للع

ستخراج أثيراً إلاالستخالص، والمذيب. تعتبر درجة حرارة التجفيف ونسبة العينة/المذيب من أكثر المتغيرات ت

، بينما لم يالحظ أي تأثير لعامل المذيب. كانت النماذج الثالثة ناجحة في التنبؤ بمحتوى أفضل للكابسيسين

يسين ضمن نطاق المتغيرات التجريبية. ومع ذلك، فإن التنبؤ بنموذج الشبكة العصبية االصطناعية هو األكثر الكابس

 دقة مع أفضل معايير تقييم األداء.

 اللوز الفيزيوكيميائية لثماردراسة التغيرات المرفولوجية و  - 

( substances bioactivesباتية الطبيعية )المركبات الن والمحتوى منتثمين القيمة الغذائية  إلى العمل يهدف هذا

 .بالضيعة التجريبية بشانشو اللوزذات الخصائص العالجية والمميزات الغذائية لبعض األصناف المحلية من ثمار 

ين اللوز خالل مرحلة النضج لصنف والفيزيوكيميائية لثماردراسة اهم التغيرات المرفولوجية اإلطار تم  وفي هذا

النتائج ان عملية نضج الثمار تتزامن مع تزايد تدريجي لعدة مكونات  ز عشاق وقسنطيني.  أظهرتمحليين من اللو

و  %56,7و 5,61حيث تتراوح نسبة الدهون والبروتين بين  األكسدة. مضادات كالدهون، البروتين ونشاط

في محتوى  االحظنا تراجععلى التوالي.  بالمقابل  ،عشاق و قسنطيني لنواة ثمار اللوز لصنفي %14,4و  12,6بين

 لمحتوى بعض األمالح كالبوتاسيوم و المنيوزيوم عند بلوغ مرحلة النضج التام. اطفيف االماء وتراجع

 

 

 تطور التغيرات على مظهر ثمار اللوز خالل مراحل النضج: 7عدد  صور
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لل ص الميكانيكية والتحصناعة البيو بالستيك باستعمال الياف ثمار النخلة الغير ملقحة ودراسة الخصائ- 

 البيولوجي:

تهدف هذه الدراسة إلنتاج البالستيك الحيوي من األلياف المستخرجة من ثمار النخلة الغير ملقحة من صنف دقلة 

نور التي تتميز باأللياف غنية بالسليلوز. ستلعب هذه المركبات القابلة للتحلل دوًرا مهًما في تثمين المخلفات 

تحسين دخل القطاع الزراعي. تم خلط النشا مع األلياف المستخرجة بنسب مختلفة مع إضافة  الزراعية، وبالتالي

مكونات أخرى مثل الجلسرين وحمض الخليك. أظهرت التحاليل التي أجريت على البالستيك الحيوي أن إضافة 

فحص فافية. كما أظهر الاأللياف المستخرجة أدت إلى تحسين السماكة والذوبان في الماء مع انخفاض الرطوبة والش

 ( تجانس خليط النشا واأللياف مع تغير كبير أثناء الذوبان والتحلل البيولوجي.SEMالمجهري اإللكتروني )

 

 

 

 

 



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

29 

 

 

 المزروعة في واحات قبلي: Cynomorium coccineum Lوكيميائة لكمأة مالطا يدراسة الخصائص الب- 

، تم إيالء الكثير من االهتمام لفوائد الكمأة المالطية و في الصحارينوع من الفطريات ينم( Trufflesالكمأة )

(Cynomorium coccineum L ) على صحة اإلنسان. تكمن هذه القيمة الغذائية في في السنوات األخيرة

 Cynomorium…(. مجموعة متنوعة من الجزيئات النشطة بيولوجيًا )األلياف، المركبات الفينولية،

coccineum Lيتميز  أحد المنتجات الغنية بمضادات األكسدة، وخاصة المركبات الفينولية. . هوCynomorium 

coccineum L   في هذا العمل بأنه نبتة ذات أصل عفوي ولكنها تمت زراعتها مؤخًرا في الواحات التونسية في

 جهة نفزاوة. 

مية بات في بيئة الواحات. أظهرت النتائج كيهدف هذا البحث إلى دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذا الن

جم /  16.28جم و 21.88كبيرة من الماء ومستويات جيدة من العناصر المعدنية. يتراوح إجمالي السكريات بين 

جم من المادة الجافة في الجزء  100جم /  11.74جم من المادة الجافة. توجد البروتينات أيًضا بمحتوى  100

جرام  100القيمة الحرارية لكل تبلغ حسب أجزاء النبات.  ٪1.85و 1.03تلف الدهون بين العلوي من النبات. تخ

كيلو كالوري للجزء الموجود تحت  113.75كيلو كالوري للجزء فوق سطح األرض و 151.13من المادة الجافة 

 408.09ثراًء في مادة البوليفينول وتتراوح المحتويات بين  Cynomorium coccineum Lاألرض. أظهر 

بحوالي  DPPH/ جم. تم تقييم النشاط المضاد لألكسدة بواسطة طريقة  EAGمجم  297.79/ جم و EAGمجم 

 .جم من المادة الجافة 100جم /  8.6
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 أصناف محلية من القرع 4متابعة برنامج تسجيل - 

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

 مواصلة برنامج التحوير الجيني للشعير -

 

 المحورة جينبا الشعير خاليا : 8صورة عدد 

 

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

 دراسة تحسين زراعة الفصة بالواحات - 

التونسية وذلك للمردود الممتاز من حيث  تعدُّ زراعة الفصة أكثر محاصيل األعالف المعمرة إستعماال في الواحات

نتيجة تعاظم نسبة التبخر وارتفاع ملوحة مياه  خالل المواسم الماضية شهدت تراجعا ملحوظا لكنهاة  الجودوالكمية 

مكنت النتائج من تحديد السمات الظاهرية واآلليات  .الري والتربة واالستعمال غير الرشيد للبذور األجنبية

الصوديوم، البوتاسيوم، نشاط االنزيمات، كتالز، البروتياز...( التي يمكن استخدامها لزيادة إنتاج الفيزيولوجية )
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وراثي من واحات ساحلية وصحراوية وذالك  انوع 36الفصة في ظروف الملوحة. وقد اعتمدت الدراسة على 

م اختيار ثالثة أنواع وراثية بناًء على مؤشر تحمل الملح وتحليل المركب الرئيسي ت  .مقياس تحمل 12بمتابعة 

 "الكتالز"وكذلك امكانية اعتماد  متحملة من أصل ساحلي يمكن أن تكون مصادر واعدة لبرنامج تكاثر الفصة

  .كمؤشر انتقاء االنواع المتحملة

 

 

 

 

 

 

 

   

تتم  .جواإلنتادراسة المصادر الوراثية لفحول نخيل التمر من حيث فترة االزهار لمتابعة تغير فصول االزهار  -

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

 ومطابقتها لإلزهار األنثوي لنخيل التمر.

ظته الحفحول بالمحطة ومتابعة ازهار الفحول مع تجميع المعطيات المناخية المحلية. ومما تجدر م 10وقد تم تحديد 

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

 تأكيد هذا التذبذب في المواسم القادمة. 

 : لنخيل التمر تحت ظروف الواحات الساحلية متابعة انتاج األصناف المتميزة- 

ة تحت ظروف الواحات الساحلية وخاصة منها األصناف التقليدية التي تمت متابعة انتاج بعض األصناف المحلي

أصبحت نادرة مثل صنف الحموري والحلواي للموسم األول لتقييم انتاجها وتحيل تركيبة تمورها للتعريف بقيمتها 

 الغذائية وانتاجيتها تحت الظروف المحلية.

 تعصير وميكنة تلقيح النخيل - 

 قليديا بطريقة يدوية. وأمام ندرة اليد العاملة المختصة وغالئها تأثرت عملية التلقيح بالواحاتتتم عملية تلقيح النخيل ت

تم االعداد النطالق برنامج لميكنة التلقيح  في هذا اإلطار مما يتوجب التفكير في ميكنتها لتسهيلها وخفض كلفتها.

حيث ينتظر شراء آلة تلقيح ميكانيكية بعد تجربة  وتطبيق التلقيح السائل كتقنية جديدة لتسهيل عمليات خدمة النخيل

أولية بالتعاون مع المركز الفني للتمور بقبلي لمتابعة التجربة في واحات نفزاوة والواحات الساحلية وقد تم التواصل 

 .2021مع المركز الفني للتمور لتنسيق انطالق التجربة في موسم 

 .التعاون مع كلية العلوم بصفاقسمتابعة تسجيل صنف نباتي من النخيل التمر ب- 

 : تجربة زراعة الفصة بالبيوت المحمية والحقل 9صورة عدد 
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تطعيم جذروإختيار  الشروع في دراسة تحسين زراعة البطيخ في البيوت المحمية المسخنة بالمياه الجيوحرارية- 

  .البطيخ المقاومة للضغوط الحيوية وغير الحيوية

 

 : تحسين تقنيات و أنماط اإلنتاج في السباسب  4المحور 

لتحسين  الممغنطة على إنتاج الفلفل وملوحة التربة في المناطق الجافة بالجنوب التونسي دراسة تأثير الري بالمياه -

التصرف في الري بالمياه المالحة لزراعة الفلفل من خالل التحكم في برمجة الري واستخدام تقنية التمغنط للحد 

طي" بة على نبات الفلفل" بقلومن مخاطر تدهور التربة وتحسين إنتاجية المحاصيل. في هذا االطار أجريت التجر

المزروع على تربة رملية في مركز التكوين المهني الفالحي، باستعمال تقنية الري قطرة قطرة بمياه تقدر 

تمثلت المعامالت األولى والثانية في معالجة المياه  وتم االعتماد على ثالث معامالت. .dS/m  7.3ملوحتها

نط دلتا ووتر وماجيكو. في حين أن المعاملة الثالثة لم تخضع ألي معالجة مغناطسيا وذلك باستخدام اجهزة التمغ

 مياه

أظهرت النتائج أن برمجة الري حسب األوضاع الميدانية مكنت من المحافظة على مستوى رطوبة التربة قريب 

جلة الى تقليص كما أدت برمجة الري المعتمد مع كمية األمطار المس.من رطوبة السعة الحقلية للمعامالت الثالثة

 ملوحة التربة.

ساهمت المعامالت المغناطيسية في تحسين نشاط التمثيل الضوئي ونمو المحاصيل مع زيادة مؤشر مساحة األوراق 

بالنسبة الى دلتا ووتر  ٪27.7و 19.7الرطب والمادة الجافة. بالنسبة للمادة الجافة، تبلغ هذه الزيادة حوالي  والوزن

 مقارنة بالمعاملة الغير ممغنطة.وماجيكو على التوالي 

 الثغرات، للنتح، توصيل في النمو نتيجة للتحسن المعنوي للمحتوى النسبي للمياه بالنبتة، لدرجة يعتبر هذا االرتفاع

طن / هكتار( وتحسين جودة الثمار التي تصل  22.4و 20(كما ساهمت هذه التقنيات في ارتفاع االنتاج ومكوناته 

واالخرى الغير معالجة  مقارنة بالنباتات المعالجة بـتقنية دلتا وتر ات المعالجة بـتقنية الماجيكوغ للنبات 10.3إلى 

يعد استخدام المياه الممغنطة في الزراعة تقنية ناجعة لتثمين المياه المالحة التي يجب  غ. 8.3و 8.8على التوالي 

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

 

 

 

 ماجيكو:  10صورة  دلتا ووتر:  11صورة                   
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 الري بالمياه المالحة الممغنطة لزراعة الفلفل:  12صورة  عدد 

 

 تعديل برنامج التسميد عبر تقييم محتوى االزهار و االوراق من العناصر الغذائية  -

بة تفتقر الى العناصر المغذية في التر والصحراوية التيافة تنتشر زراعة الخوخ بمختلف انواعها بالمناطق الج

جار وتعتبر شجرة الخوخ من االش والعضوية.المخصصة للزراعة حيث يتم اضافتها عن طريق االسمدة الكيميائية 

 ة من االسمدةالى اضافات متكرربالتالي قليلة فهي تحتاج  فترة زمنيةسريعة النمو والتي تعطي محصوال عاليا في 

 تعد واالوراقبتحاليل على االزهار  وذلك بالقيامان اتباع مسار العناصر المعدنية داخل شجرة الخوخ  المختلفة.

اعطاء توصيات تسميدية للمزارع تساهم في تقديم الجرعات السمادية المناسبة إلعطاء  وافادة فيفاعلية  أكثر

 محصول جيد.

 ي لستةوالزهرمراقبة التغذية المعدنية بطريقة التشخيص الورقي  مكن منالسياق يندرج هذا العمل الذي  وفي هذا

جمع عدد من واالشجار  ومن نفسخالل مرحلة االزهار الكاملة جمع االزهار تم اصناف من الخوخ البدري.  

  يوما بعد االزهار الكامل. 60االوراق في مرحلة 

 واالوراقهار االز فيصر الغذائية بين االصناف في تركيز العنا املحوظ ااثبتت النتائج المتحصل عليها تفاوت

. كانت جميع PW 10كميات االزوت لم تكن كافية بكل من االزهار واالوراق لكل االصناف باستثناء الصنف 

 و لإلزهار بالنسبة ⁒0.4الى و الذي يصل  وكانت قيمتها تفوق الحد االدنى للكفاية الفسفورب مشبعة االشجار

 عن اما .للبوتاسيوم لعنصر نقص وضعية اي والورقية الزهرية التحاليل تبين لم .راقلألو بالنسبة  ⁒0,27

لم  ناف.االص مختلف بين متفاوتة تركزات الدراسة سجلت هذه في اختيرت التي االشجار فان الصغرى العناصر

اد في سجلت كل االصناف نقص ح وقد . PW10عدا الصنف  الزنك في عنصر الحديد تشكو االشجار من نقص

االزهار كأداة للتشخيص. كما الحظنا وجود كميات متباينة بين االصناف بالنسبة لعنصر  وذلك باعتمادهذا العنصر 

أن يكون تحليل محتوى االزهار مفيدا كوسيلة  عليها يمكنالنتائج المتحصل  وتثمين هذهلحسن استغالل  المنغنيز.

 الورقي.وسيلة تكميلية للتحليل كالخوخ وللتشخيص المبكر للحالة الغذائية لشجرة 
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 اصناف من الخوخ البدري والزهري لستةمراقبة التغذية المعدنية بطريقة التشخيص الورقي :  13صورة عدد 

 

اصناف في المجمل.   9البدري بكل من حقل القرضاب و نكريف لتصبح  من الخوخاصناف جديدة  3اضافة   -

ن الخوخ واختبار األداء الزراعي غير ان هذا النشاط لم يكتمل باإلضافة الى م هذه االصنافكما تمت متابعة 

دون القيام بالتنقل الدوري  والذي حالالوبائي  عن الوضعاجراءات الحجر الصحي الناتج  اخرى بسببانشطة 

 .قصد القيام بالعمل الحقلي

 

 

 الحقل التجريبي للخوخ بالقرضاب:  14صورة عدد 

  
 .تأقلم وإنتاجية عدد من أصناف الفصة المعمرة تحت ظروف الزراعة بمياه مالحة ومناخ حار دراسة -مواصلة 

 

 والبيوت المكيفة: مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات 5المحور 

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

 ة.انتشارها بالجه

العمل على إيجاد فوارق للتمييز بين يرقات حشرة االوريكتاس و الديدان البيضاء األخرى وذلك من خالل بعض - 

 الخصائص المرفولوحية .

دراسة تأثير اإلصابة بعنكبوت الغبار )السداية( على الخصائص الفيزيوكيميائية لتمر دقلة النور. كما تم على  -

 . هذه اآلفة القضاء علىزيوت األساسية لنبتة الشيح ونبتة اإلكليل في ال دراسة فاعليةمستوى المخبر 
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 اكتشاف حشرة جديدة بالمنظومة الفالحية بالبالد التونسية   تتمثل أضرار هذه الحشرة في شكل نقوش ) -

(Gaufrages. عاينة كما الحظنا من خالل الم  على الوجه العلوي لورقة  البطيخ وثقوب على أوراق اللفت والسلق

. ويعد  .Chenopodium spالميدانية أن هذه الحشرة تتكاثر على عدة أعشاب طفيلية نذكر منها خاصة عشبة 

 خالل الخصائصالطور اليرقي هو الطور الضار لهذه الحشرة و تم باالعتماد على بعض المراجع العلمية ومن 

 : ونوعها وهيالحشرة من تحديد جنسها  المرفولجية لهذه

 Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Crambidae) 

 وقد تم نشر مقال علمي في هذا السياق بالمجلة العلمية للمنظمة األوروبية والمتوسطية لوقاية النباتات 

OEPP/EPPO) .) 

 

 

 

 

 

 

 على بعض الزراعات Spoladea recurvalis اضرار حشرة:  15صورة عدد 

 

 ية للذبابة البيضاءالمقاومة البيولوج -

 استعمال الفطريات المحلية لمقاومة الذبابة البيضاء -

بعد التصنيف وتحديد الخاصيات الجينية لبعض الفطريات المحلية المضادة للحشرات وقع تجربتها مخبريا ضد 

، 106،107ز يبنسب تركيز مختلفة لكل صنف من الفطريات بترك الذبابة البيضاء بعد اكثارها على نباتات البروكلو

  .910spores/mlو 108
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 مراحل المداواة بالفطريات النافعة في ظروف مخبرية:  16صورة عدد 

 

 وقد ادت التجربة الى نتائج هامة بالنسبة الى اغلب األصناف

 

 

 

 

 

 

  

 المداواة بالفطريات النافعة في ظروف مراقبة   : 18 صورة عدد     الذبابة البيضاء على زراعة البروكلو           17صورة عدد 

 

 

 تأثير على الحشرة بعد أربعة أيام           تأثير على يرقات بعد أربعة أيام                 بعد يومين         تأثير على يرقات     

  على الحشرة  على يرقاتالمداواة بالفتريات  تأثير:   19صورة عدد 

 

  

  



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

37 

 

 : فاعلية بعض المبيدات الكيميائية على حشرة الذبابة البيضاء وحافرة أوراق الطماطمدراسة  -

واثنان مضادة لحشرة حافرة أوراق  البيضاء،مبيدات حشرية اثنان منها مضادة للذبابة  4وقعت دراسة فاعلية 

  : 4عدد  حسب الجدول الطماطم ببيت حامي لزراعة الطماطم

 الكمية شرةالح الزراعة المادة الفعالة
Beauveria bassiana souche 

R444 
 300g /ha الذبابة البيضاء طماطم

 ايام 10او  7تجديد بعد 
Cyazypyr®  100g/l 

Cyantraniliprole 
 0.7L/ha الذبابة البيضاء طماطم

Produit biologique à base 
I.U/g 616x 10 des spores 

 200cc/hl 100l/ha حافرة أوراق الطماطم طماطم

 ايام 10او  7تجديد بعد 
32x Bacillus thuringiensis 

I.U/g 610 
 250g/100l حافرة أوراق الطماطم طماطم

 

 حافرهوتبين من خالل النتائج فاعلية المبيدات المستعملة مقارنة بالشاهد على مختلف مراحل نمو الذبابة البيضاء 

 الطماطم خالل العشرة ايام األولى من اإلستعمال.

 اسة حشرة الزيلي" المن"بالواحات والبيوت الجيوحراريةدر -

من خالل دراسة موسعة وقع حصر اصناف المن، ومضاداته الحيوية المحلية في الواحات وفي 

 الجيوحرارية بجهة قبلي.  نذكر اهمها: المحمية البيوت

                         

Parasitoïdes

Pucero

ns Plantes hotes

Aphidius colemani Viereck

Aphis

gossypii

Golver

Cestrum nocturnum

Cucumis melo

(Flexiosus)

Cucumis melo (Melon)

Aphidius matricariae

Haliday

Cucumis melo (Melon)

Mentha spp

Binodoxys angelicae

Haliday

Mentha spp

Mentha spp

Ephedrus persicae Frogatt
Cestrum nocturnum

Cucumis melo

(Flexiosus)

Cucumis melo (Melon)

Curcubitace pepo 

(Courgette)

Hibiscus rosacinensis

Lysiphlebus testaceipes

Cresson

Les parasitoïdes d’Aphis gossypii et leurs 

hôtes au sud ouest de la Tunisie

 

 

 الضارة لثمار القرعياتدراسة الحشرات  -
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 : 5بالجدول كما هو مبين  الحشرة على القرعيات نمن خالل استمارة ميدانية وقع تحديد األضرار الناجمة ع

الو ية الزراعة عدد الثمار  عدد الثمار المصابة

Mednine Cucumber 258 211

Squash 176 149

Melon J.C 76 68

Melon An 106 86

Melon Z 82 25

Pumpkin 36 31

Watermelon C.S 44 30

Watermelon C.g 41 34

Bitter cucumber 41 0

Gabes Melon Z 18 18

Watermelon C.S 25 25

Tataouine Cucumber 132 119

Pumpkin 27 27

Bitter cucumber 22 0

Melon Af 8 8

Melon J.C 19 12

Kebili Cucumber 138 136

Cucumber K 70 19

Melon T.G 95 33

Dacus   ر ر frontalis   رع   ع   

 

  

 

 

 رعيات التي وقع تحديد بعض خصائصهكما تبين من خالل المعاينات الميدانية وجود السوسة السوداء للق 

 

  

 

 

 

 

 

 السوسة السوداء واثرها على القرعيات:  17صورة عدد 
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 دراسة النيماتودا بالواحات -

   رة     ر   ر ع       و  

0 Luzerne Orge Présence Absence

Total des phytoparasites 1,50 * 1,53 * 1,58 * 1,46 * 1,53 *

abondance totale (N) 2,33 * 2,36 * 2,41 * 2,34 * 2,39 *

Pratylenchus (sol) 0,82 a 0,96 b 0,97 b 0,9 * 0,87 *

Meloidogyne (sol) 0,52 b 0,37 a 0,48 ab 0,50 b 0,32 a

Pratylenchus (racines) 0,89 * 0,96 * 0,89 * 0,97 * 0,9 *

Meloidogyne (racines) 0,62 * 0,46 * 0,51 * 0,57 * 0,55 *

Ectoparasites 1,04 * 1,06 * 1,01 * 1,06 b 0,92 a

    و  دة  و         و     و           ود   ص         د د 

 
 وقد بينت الدراسة وجود صنف جديد من النيماتودا بواحات الجنوب

28S
ITS

Pratylenchus        ود ص    د د     sp.           و    در     ص  ص

 

 ات الجنوبجديد من النيماتودا بواح: تاكيد وجود صنف  7شكل عدد 

 

 2021برنـامج 

 تحديث بنك البذور - 

 إثراء المجامع النباتية الموجودة - 

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

 نبات.وتحديد تكنولوجيات مالئمة في مجال تربية ال البيولوجي في نظم إنتاج مختلفة
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 مواصلة اكثار أصناف التين والرمان بالقرضاب،   -

باالعتماد على  تحت ظروف اإلجهاد الملحي واإلجهاد المائي مواصلة دراسة التنوع الوراثي ألصناف التين -

 اإلعدادات الفيزيولوجية والتقنيات الجزئية.

 يوكيميائية دراسة وتقييم بعض أصناف التوت والتين باالعتماد على الخاصيات الب -

الشروع في دراسة تقييم مدى تحمل بعض أصناف الرمان للملوحة تحت البيوت المكيفة وزراعة االنسجة  -

 بالمختبر.

 مواصلة مجهودات الجمع و المحافظة على االصناف المحلية - 

  مواصلة دراسة التنوع الجيني لبعض األصناف المجمعة- 

ر تأقلما مع الظروف الصحراوية و الواحية من خالل دراسة أهمية التاريخ انجاز برنامج النتخاب االصناف االكث- 

 الزراعي و برنامج التسميد.

أنماط من البرطالق ودراسة التنوع الجيني إعتمادا على  10ـ ل  (ADN)إستخراج الحمض الخلوي الصبغي   -

 "SSRعالمات "

تقييم اإلجهاد و أنماط من البرطالق 10ـ راعية لدراسة تأثير موسم الزراعة على الخصائص المرفولوجية والز -

 الملحي للبرطالق بطريقة اإلنبات.

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

 المحافظة على المنظومة الواحية بالتعاون مع المؤسسات االخرى و المجتمع المدني.

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

 المحلي. 

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

 ا لبعض اصناف اللوز.بعض التقنيات الزراعية على النمو وانتاج الثمار كما وكيف

( … توت رمان، )عنب، عليها المحافظة العمل علىوتثمين بعض األصناف المحلية لبعض األشجار المثمرة  -

 .لبعض االصناف الواحية للمنتوجات الثانويةالتكنولوجي للثمار و  التثمينالمتواجدة بواحات قابس و

ه سين المستدام لإلنتاجية والقدرة التنافسية للرمان ومشتقاتاالنطالق في انجاز و تنفيذ مكونات مشروع "دعم التح -

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

 .« إرادة»المستدامة 

 ع الحرارة و الملوحة.دراسة الخصائص الفيزيوكيميائية للنباتات المحورة جينيا و دراسة مدى تأقلمها م- 

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

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

 ألكسدة والبكتيريا والتركيبة البيوكيميائية لعصير الثمار. ...( من خالل تحديد الخاصيات المضادة ل

 تثبيت الوسط المالئم لفسائل النخيل. -
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 دراسة التنوع الوراثي للنخيل والجينات المسؤولة على التأقلم-

 دراسة التنوع المكروبيولجي في تربة الواحات المصاحب للتحلل البيوبالستيك باستعمال التقنيات الجزيئية- 

 اسة التنوع المكروبيولجي الموجود على النخيل باستعمال التقنيات الجزيئيةدر -

ات لمنتجات الواح التأكسد واستخراج وتكثيف مضاداتالتطوير التكنولوجي في مجال الصناعات الغذائية  -

 .ورمانالساحلية من تمور 

 العتيالت تركيز تجربة لتحسين جودة المستسمد الواحي بالضيعة التجريبية- 

 النخيل ضلواانتاج مادة عضوية صالحة لالستنبات من ف- 

 دراسة التثمين الغذائي للتمور عبر إضافة نبتات طبية )المورينقا( -

 إثراء المجمعة النباتية بالعتالت بأصناف نادرة- 

 تجربة أصناف الشعير على مستوى الضيعات الخاصةو مواصلة برنامج التحوير الجيني للشعير

منال، لمسي، روحو،  على عّدة أصناف )عرضاوي، (margin) ديّة الّشعير حول تأثير التّسميدتحسين مردو- 

  ريحان(

مواصلة برنامج دراسة التنّوع الجيني ألصناف الّزيتون الموجودة بمناطق الجنوب الّشرقي التّونسي باإلعتماد - 

  (. SSR, SNP) الجزئيّة  والبيوكيميائيّة على العالمات

 الموجودة في عّدة ثمار (polyphénols, flavonoïdes, taninsعلى انواع مضاّدات األكسدة ) التعّرف -

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

 .واإلنتاج

 .متابعة انتاج األصناف المتميزة تحت ظروف الواحات الساحلية- 

 .الق في برنامج ميكنة التلقيح وتطبيق التلقيح السائل كتقنية جديدة لتسهيل عمليات خدمة النخيلالنطا - 

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

واألشجار  الحاجيات المائية للخضرواتو بالمياه المالحة دراسة التصرف في الري تعتمد على تحديد الري -

 المثمرة

اصناف المدخلة  9مواصلة التوصيف الفينولوجي وتقييم جودة الثمار من حيث المواصفات الخارجية و الداخلية ل -

 في اطار هذا البرنامج . 

العمل على تقدير االحتياجات المائية و االحتياجات من العناصر المغذية الخاصة بكل صنف تحت الظروف - 

 المناخية لوالية تطاوين.

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

 عليها.

 مواصلة تجارب الري بالتنقيط والري تحت التربة  - 

  تعامل أصناف الشعير المحلي والمدخلة مع الجفاف دراسة مواصلة- 
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 لملوحة.ومقاومتها ل المعمرة الفصة حول التجارب مواصلة-  

  زراعة أصناف جديدة من األعالف و متابعة نموها و إنتاجها- 

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

 متابعة الحالة الصحية للواحات والمشاريع الجيوحرارية - 

 يكتاس داخل الواحات. مواصلة دراسة اكوبيولوجيا حشرة االور- 

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

 الجرعات المناسبة للقضاء على الطور اليرقي.

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

لمزيد التعرف على خصائصها والعمل على إيجاد طرق  Spoladea recurvalis دراسة بيواكولوجيا حشرة - 

 لمكافحتها.

 : المحمية من خالل المندمجة بالبيوتالمقاومة   -

 وتحديد عناصر المقاومة المندمجة بالمشاريع الجيوحرارية،  مواصلة دراسة 

 خنةدراسة تفاعل الحشرات النافعة المفترسة بمنظومة الزراعات المحمية المس 

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

 الفالحية

 ( دراسة ظاهرة التوالد العذري(parthénogenèse)  إطار  وذلك فيعند اآلفة الزراعية الذبابة البيضاء

 اتفاقية تعاون مع كلية العلوم بقفصة.

 ات القرعيات بالجنوب التونسي مواصلة دراسة حشر -

 تحديد انواع الحشرات التي تصيب ثمار القرعيات تحت البيوت الحامية والحقول 

 تحديد اماكن انتشارها بالجنوب التونسي 

 دراسة بيواكولوجية للحشرات ومضاداتها الطبيعية المحلية 

 وضع برنامج للمقاومة المندمجة 

 "بالزراعات المحمية الجيوحرارية  thripsدراسة بيوإكولوجية للحشرة الضارة "- 

 في إطار اتفاقية شراكة مع مخبر حماية النباتات بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بتونس

وعالقتها بنباتات عائلة البقوليات وخاصة الفصة بالواحات بالجنوب التونسي وتحسين  دراسة البكترياتمواصلة  -

 النباتات مردوديتها في توفير عنصر األزوت لهذه

 دراسة مستخلصات نباتية لمقاومة القرديات على النخيل والزراعات المحمية- 

 

 

 



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النظم البيئية الرعوية وتثمين مخبر 

 االعشاب البرية والكائنات المجهرية

 

  



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

44 

 مخبر النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهرية

 

 األهــداف  .1

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

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

 لشتى األغراض البيئية واالقتصادية. 

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

 الترفاس.

 

 مشاريع البحث المنجزة بالمخبر .2

 تندرج أنشطة البحث المنجزة بالمخبر ضمن المشاريع التالية: 

 المحافظة على التنوع الحيوي للنباتات البرية ومراقبة ديناميكيتها داخل وخارج الموقع  -1

Conservation de la biodiversité et suivi à long terme de la dynamique des écosystèmes 

مومتها تحت ديلضمان استنباط أنسب الطرق لتحسين واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد استغاللها  -2

 ظروف مناخية متغيرة 

Restauration/Réhabilitation et système d’exploitation des écosystèmes pastoraux en vue 

de l’amélioration de leur résilience sous un contexte climatique changeant. 

ية              بالمناطق الجافة والصحراو مؤهالتها اإلنتاجية وقدرتها على التأقلم توصيف النباتات البرية وتقييم -3

  مجهرية التابعةواستكشاف العالقات التآزرية بين النباتات الراقية والكائنات ال

Caractérisation et évaluation des aptitudes productives et adaptatives des plantes 

spontanées des zones arides et désertiques et exploration des microorganismes 

symbiotiques associés  

 بيولوجية للمناطق الجافة والصحراوية استكشاف وتثمين المواد الفعالة المستخلصة من الموارد ال -4

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

des zones arides et désertiques  

 

  2020نشاط  .3

 قع المحافظة على التنوع الحيوي للنباتات البرية ومراقبة ديناميكيتها داخل وخارج المو .1

 المحافظة على التنوع الحيوي للنباتات خارج الموقع .1.1

جمع عينات من بذور بعض النباتات التلقائية بالمناطق الجافة والصحراوية ألغراض اإلكثار  2020تم خالل سنة 

نوعا من هذه النباتات،  18كغ تمثل  26,900واالستعمال والتبادل مع األطراف التنموية وقد قدرت هذه الكمية ب 
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د أرفقت هذه العينات من البذور بالعديد من المعلومات المتعلقة بتنظيفها وتخزينها وإنباتها. وضمانا للحفاظ على وق

التكامل الوراثي وعلى تمايز عينات بعض النباتات التلقائية المستهدفة تم إنتاج مشاتل بعض األنواع الواعدة 

 محلية. وخاصة تلك المطلوبة من طرف المستثمرين والجماعات ال

وذلك بتوثيق المعلومات المسجلة مثل  كما تم تحيين القاعدة المعلوماتية للمصادر الوراثية المجمعة ببنك البذور

عاهد مهوية النبات ومناطق الجمع وتبادل واستعمال المادة النباتية كما تم وضع كمية من البذور المخزنة على ذمة 

 غ(. 2485غ( ومؤسسات التنمية ) 60البحث )

  

استنباط أنسب الطرق لتحسين واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد استغاللها لضمان ديمومتها تحت  .2

 ظروف مناخية متغيرة

 مجال تنمية المراعي في لتعزيز اإلنجازات وتوجيه السياسات رسملة التجربة التونسية -1.2

يم التجربة التونسية في مجال الحوكمة واستصالح مبادرة لتقي 2016أطلق معهد المناطق القاحلة بمدنين منذ سنة 

وإدارة المراعي في إطار اتفاقية شراكة لتثمين نتائج البحث العلمي تم إمضاؤها بين المعهد والمندوبيات الجهوية 

 ICARDAو  FIDAللتنمية الفالحية بكل من قبلي وتطاوين ومدنين وبدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

بهدف تعزيز اإلنجازات و تطوير رؤية استراتيجية لتوجيه   PRODEFILو  PRODESUDمشاريع في إطار

 المجال. هذا في  السياسات

تم تنسيق هذه العملية من قبل معهد المناطق القاحلة، و تم تنفيذها في شكل مشاورات وطنية، حشدت الفاعلين 

( . وقد (DGF, OEP, ODSYPANO, DGACTAالرئيسيين المعنيين بهذا القطاع على المستوى الوطني 

تم في إطار هذه المبادرة إحداث لجنة قيادة تضم ممثلين عن كافة المؤسسات المعنية وذلك لتنسيق أعمال خمس 

 فرق عمل تم تكوينها إلعداد تقارير حول المحاور التالية: 

 األهمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية للفضاءات الرعوية  -

 نوني والتشريعي للمراعياإلطار القا -

 الحوكمة واإلطار المؤسسي للمراعي -

 تقنيات وطرق استصالح وتهيئة الفضاءات الرعوية  -

 المقاربات المعتمدة لتنمية الفضاءات الرعوية  -

تم تنظيم سلسلة من ورشات العمل والموائد المستديرة حول مختلف المحاور أفضت إلى صياغة خمسة تقارير تم 

 .2019مارس  29إلى  27ملتقى الدولي المنعقد خالل الفترة من تقديمها خالل ال

(  47توجت هذه العملية بأهم المخرجات التالية والتي تم نشرها في شكل عدد خاص لمجلة المناطق القاحلة )عدد 

 بدعم من منظمة األغذية و الزراعية:

  مذكرة حول التوجهات اإلستراتيجية إلستصالح وإدارة المراعي -

 وجز يلخص أهم ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصةم تقرير -
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 خمسة تقارير لفرق العمل المتخصصة التي تم تشكيلها في إطار هذه المبادرة  -

واقتناعاً بأهمية توسيع الحوار ومراعاة توصيات الملتقى الدولي، يتم اآلن اإلعداد لتنظيم ورشة عمل للحوار 

االجتماعيين والسياسيين والمؤسسات المعنية لتحديد التوجهات الوطني حول هذا القطاع تجمع كل الفاعلين 

 االستراتيجية لسياسة وطنية لتنمية األراضي الرعوية في تونس.

 

دراسة التنوع البيولوجي ودرجة تكيف وديناميكية الغطاء النباتي بالمناطق الجبلية القاحلة تحت تأثير  .2.2

 الحماية على المدى الطويل

سة في إطار أطروحة دكتوراه وتهدف الى التعرف على بعض العشائر النباتية بالمنطقة الجبلية تـجري هذه الدرا

بمعتمدية دخيلة توجان ومدى تأقلمها تحت مختلف طرق االستغالل )حماية طويلة المدى، رعي متوازن ومتواتر، 

االحيائية  ئية وغيرقاتها االحيارعي جائر(. كما ستتم متابعة بعض النباتات المهيمنة بالمنطقة ودراسة مختلف عال

  2020وقد تم خالل سنة  وطرق تأقلمها

 ،، الكثافة، التركيبة النباتية...+ القيام بالقياسات الميدانية لتغطية النباتية

 + تحديد النباتات المهيمنة والقيام بالقياسات البيومترية الالزمة، 

 بالمخبر، + أخذ عينات من أوراق النباتات المهيمنة ودراستها

 .+ نشر ورقة علمية

 

جرد النباتات والتربة والسمات الوظيفية وديناميكية الغطاء النباتي بالحديقة الوطنية بدغومس )والية  .3.2

 توزر(

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

 وقد تم : حت تأثير الحمايةديناميكيتها ت ودراسة

 )التغطية النباتية، الكثافة، التركيبة النباتية...(، 2020+ القيام بالقياسات الميدانية خالل ربيع 

 + دراسة السمات الوظيفية للنباتات،

 + تحرير ونشر ورقة علمية. 

 

مناطق الجافة والصحراوية بال مؤهالتها اإلنتاجية وقدرتها على التأقلم توصيف النباتات البرية وتقييم .3

 واستكشاف العالقات التآزرية بين النباتات الراقية والكائنات المجهرية التابعة

 توصيف نبات القرضاب  .1.3

يعتبر نبات القرضاب من النباتات ذات االهمية الطبية والبيئية التي لم تحضى بالدراسات الالزمة و هو ما دفعنا 

يحية على براعم األزهار وأوراق وبذور ثالثة اصناف لنبات القرضاب إلجراء دراسة مورفولوجية وتشر

:Polygonum equisetimforme  P. maritimum,  وP. aviculare  . وقد أظهرت نتائج المورفولوجيا
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 .Pان من حيث الشكل. اما تهما فصيلتان مختلف  P. aviculareو P. equisetimforme الزهرية أن

maritimum  أظهرت المقارنة بين الفصائل الثالثة اختالفات جوهرية في و ذات نمط قصير فقطفتحمل زهرة

 المظهر التشريحي لألزهار وبراعم الثمار.

 

  (Limonium pruiniosumدراسة الخصائص الفيزيولوجية و البيوكميائية والتشريحية للنبات الملحي .2.3

 تحت تأثير تغير المناخ بمنطقة بوغرارة.( 

اليات مختلفة في تحمل النباتات المحلية لدرجة عالية من الملوحة والحرارة باإلضافة للجفاف هم يمكن أن تسا

وغيره من االجهادات غير الحيوية، لكن إستجاباتهم النسبية والمرونة البيئية لبعض األصناف ال تزال مجهولة. 

لمتغيرة في بيئتها الطبيعية في سبخة للظروف المناخية ا Limonium pruinosumلذلك قمنا بدراسة إستجابة نبتة 

. ويهدف هذا العمل إلى التحقق من وجود روابط بين اليات االستجابة لإلجهاد (مدنين)عين معيذر ببوغرارة 

وخصائص التربة والبيانات المناخية المرتبطة باإلجهاد البيئي. وقد أظهرت النتائج أن ملوحة التربة ارتفعت خالل 

هر ماي الى شهر أوت )فترة الجفاف( مع تراكم قوي أليونات الملح في األجزاء العلوية للنبتة. الفترة الممتدة من ش

كما تبين أن التكيف التناضحي يتم خاصة من خالل القدرة على استقالب وتخزين السكريات المنحلة. كما بينت 

عود هذا االنخفاض إلى عوامل ( ويEو   A, gsالنتائج أن الملوحة خفضت بشكل ملحوظ في التبادالت الغازية )

متعلقة بالفغرات وغيرها. كما بينت النتائج التشريحية أنه من بين اليات مقاومة اإلجهاد الملحي هو تقليص مساحة 

خاليا نسيج الميزوفيل وتعزيز إنتاج أنسجة األوعية الخشبية وتراكم وإفراز الملح الزائد عن طريق الغدد الملحية، 

م التوصل إلى ان أعلى قدرة مضادة لألكسدة لهذه النبتة المحلية )اإلنزيمات والجزيئات المضادة باإلضافة إلى ذلك ت

. كما بينت النتائج المسجلة تأثيرا ملحوظا للملوحة في البيئة الطبيعية لهذه النبتة على نشاط فترة الجفافلألكسدة( 

والعوامل المناخية في زيادة القدرة المضادة  االنزيمات والجزيئات المضادة لألكسدة. قد تشارك عوامل التربة

 لألكسدة، مثل نقص المغذيات ودرجة الحرارة وهطول األمطار.

 

دراسة الخصائص الفيزيولوجية والبيوكيميائية والتشريحية لنبات القطف اللين تحت تأثير االجهاد المائي  .3.3

 والملحي

ن أهمية بالغة لدى المعنيين بالنظم البيئية الرعوية من أجل تحسيتبدو مسألة تثمين النباتات الملحية المتأقلمة ذات 

من بين النباتات الرعوية المعمرة  (Atriplex mollis Desf)مردوديتها وإحكام استغالها وتعتبر نبتة القطف اللين 

في  تغاللها.القادرة على التأقلم في المناطق الجافة وشبه الجافة إال أن نقص المعطيات حولها حال دون حسن اس

هذا اإلطار بينت الدراسة التي تم اجراؤها حول هذا النبات أنه قادر على تحمل تأثير االجهاد الملحي والمائي، 

حيث يتبنى استراتيجية التناضح عن طريق تقلص حجم الخاليا وزيادة تركيزها لحمايتها وتقليل فقدانها للماء. كما 

( و أن تناقص منسوب mM 400) كميات الصوديوم الزائدة بداية من تبين أن هذا النبات قادر على التخلص من

الكلوروفيل يشير إلى انخفاض نشاط التركيب الضوئي وبالتالي تباطؤ النمو ومن خصائص التكيف الهام أيضا عند 
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لتي االقطف اللين هي التغيرات الداخلية في األنسجة والخاليا على غرار نقص قطر االوعية وزيادة سمك أغشيتها 

تمكنه من مقاومة االجهادين وتقليل منسوب االكسدة وحسن استعمال ونقل الماء والملح وحمايتها من االنسداد 

باإلضافة إلى زيادة عدد وحجم بلورات أوكساالت الكالسيوم التي قد تلعب دورا مهما في توازن نسب التركيز وفي 

 .عملية تثبيت ثاني أكسيد الكربون الداخلي

 

 ة إيكولوجيا وفيزيولوجيا نبات الحماضة بالجنوب التونسي دراس .4.3

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

 : 2020تثمينه. وقد تم خالل سنة 

 ونسي،+ القيام بالدراسة الجزيئية لمعرفة وتحديد أنواع الحماضة المتواجدة بالجنوب الت

 + جمع بذور الحماضة وتجفيفها، 

 + استخراج وتحليل الحمض النووي لهذه العينات. 

 

 دراسة البكتيريا الداخلية المرتبطة بالكمأ الصحراوي أثناء نضجه .3.5

نظًرا ألهميته الغذائية والعالجية، فإن كمأ الصحراء هو واحد من أكثر أنواع الفطر شعبية في العالم وعلى الرغم 

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

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

اوي صاحبة ألربعة أصناف من الكمأ الصحرالمختلفين المعنيين، تم سابقا عزل وتوصيف سالالت البكتيريا الم

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

تركيبة مجتمعات البكتيريا ذات ديناميكيًة وتتطور أثناء نضج درنات الترفاس مع ظهور أو اندثار أصناف معينة. 

 وكفاءة ،٪ 194,1إلى تصل الزنك إذابة على جيدة قدرة لديها السالالت بعض االختبارأن نتائج كما أظهرت

 على كبيرة قدرة تظهر السالالت غالبية أخرى، فإن ناحية من .٪ 280 حوالي تبلغ الفوسفات إذابة في ملحوظة

 مل /ميكرومتر 43,026 و مل / ميكروغرام 6,6 حوالي تبلغ إنتاج ذروة مع واألمونيا األوكسين تصنيع

 ولم ، A. bitorquisالفطري لــ النمو على محفز تأثير ساللة وثالثين لمائة كان ذلك، إلى باإلضافة .التوالي على

 مكنت هذه الدراسة من التعرف على الخصائص .مضاد تأثير السالالت لبقية كان بينما تأثير، أي أخرى ألربعة يكن

 المضيفة، النباتات أو / و الكمأ تطوير في أهميتها وأثبت حراويالص بالكمأ المرتبطة البكتيرية للمجتمعات الوظيفية

 .لألكل الصالحة الفطريات هذه إنتاج تحسين وكذلك
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 دراسة تنوع الريزوبيا المرتبطة ببعض البقوليات الرعوية في المناطق الجافة والصحراوية .6.3

ق القاحلة ف مع العديد من األنواع بشكل جيد في المناطتعتبر البقوليات من النباتات األكثر انتشارا في العالم، وتتكي

ساللة من  280من البقوليات وتم سابقا عزل أكثر من  انوع 20وشبه القاحلة. وقد أجريت بعض الدراسات على 

 .ابقاس البكتيريا. وقمنا بإثراء المجموعة بعزل العشرات من العزالت من بعض أصناف البقوليات التي لم تدرس

 

 شاف وتثمين المواد الفعالة المستخلصة من الموارد البيولوجية للمناطق الجافة والصحراوية استك .4

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

 على نسب كبيرة من المواد الفعالة. 

و  Rhus tripartitaذا المشروع حول مستخلصات العديد من النباتات: الجداري أجريت عدة تجارب في إطار ه

 والقطابةPlantago ovata واإلينم  Thymelaea hirsita والمثنان Marribium vulgare أم الروبية

Hernaria fontanesii والسدر Ziziphus lotus و المورنقاMoringa oleifera  والحماضة   

 

 Marribium) أم الروبية ئص الكيميائية الحيوية والنشاط البيولوجي لست نباتات تلقائية:دراسة الخصا .1.4

vulgare) والجداري (Rhus tripartita) والمثنان (Thymelaea hirsita) واإلينم (Plantago ovata) 

 (Ziziphus lotus) والسدر (Hernaria fontanesii) والقطابة

 TLCالمستخلصات التي تم اخضاعها للتحليل الكيميائي النوعي والكمي )تحليل ذه الدراسة تحضير تم في إطار ه

(، كما تم تقييم األنشطة البيولوجية لهذه المستخلصات )المضادة لاللتهابات ومضادات الميكروبات HPLC/MSو

-K-562, THPواألكسدة واألستيل كولين( إضافة إلى دراسة تأثيرها على تكاثر خاليا سرطان الدم والقولون )

1, CaCo-2( كما تم استعمال العديد من تقنيات التحليل الجزيئي .)Cytométrie de flux, qRT-PCR, 

Western blot لمزيد فهم دور المستخلصات كاملة أو مركبات الفالفونويد لنبتة الجداري في حجب مسار )

ج هذه الدراسة أن كل . وقد أثبتت أهم نتائTHP-1داخل خاليا سرطان الدم  P13K/mTORإشارات 

. في حين FRAPوالـــــــ  DPPHالمستخلصات لها قدرة عل مقاومة التأكسد )خاصة باعتماد طريقتي الــــــ 

بتة الجداري قدرة نأثبتت و خلصات نبتتي القطابة وأم الروبيةسجلنا أعلى نسبة للنشاط المضاد لإللتهابات لدى مست

(. أما على مستوى النشاط Acétylcholinestéraseيل كولونستراز )عالية على الحد من نشاط أنزيم األست

 Listeriaالجرثومي فقد أثبتت مستخلصات جميع النباتات قدرة عالية على الحد من تكاثر الجراثيم التالية: 

monocytogenes, Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis  بما في ذلك السالالت

 CMBو   CMI(. و قد أثبتت مستخلصات نبتة الجداري األرقام األعلى لـــMéthicillineتسيلين )المقاومة للم

. في حين Staphylococcus aureus( المتكون من جرثومة Biofilmالتي أدت إلى انخفاض كبير لبيوفيلم )

 Artemia بحريةأن مستخلصات نبتتي الجداري والسدر لم يظهرا أي نوع من أنواع التسمم ضد الطحالب ال

salina Leach (CL50>1000 lg/mL) كما أثبتت مستخلصات نفس النبتة قدرة خاصة وفَعالة على الحد من .
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. خلصت هذه الدراسة إلى احتواء جميع النباتات موضع THP-1تكاثر خاليا سرطان الدم وبصفة خاصة ساللة 

المحترم، مما يؤكد ضرورة ادماجها في العديد الدراسة على كميات مهمة من المركبات ذات النشاط البيولوجي 

 من األنشطة البيولوجية التي سيكون لها بالتأكيد أهمية على نطاق واسع في المستقبل.

 

 Moringa)تقييم النشاط المضاد لألكسدة بالتالزم مع التركيبة الكيميائية لنواة وقشرة بذور المورينقا  .2.4

oleifera Lamark)  

ة إلى التعرف على التركيبة الكيميائية والنشاط المضاد لألكسدة لمستخلص مائي وعضوي تهدف هذه الدراس

(Ethanol 70% لنواة وقشور بذور شجرة المورينقا لتقييم مدى اعتبارها مصدرا واعدا للمركبات الفَعالة )

ن حيث ينقا تعتبر فقيرة موقد بينت النتائج المتحصل عليها أنه مقارنة بأوراقها، فإن بذور شجرة المور .بيولوجيا

احتوائها على مركبات البوليفينول والفالفونويد بالرغم من احتواء قشرة هذه البذور لكميات ضئيلة جدا من هذه 

المركبات. أما على مستوى النشاط البيولوجي فقد كانت مستخلصات قشرة ونواة بذور المورينقا شبه منعدمة 

نتائج وبناءا على هذه ال دم احتواءها على كميات معتبرة من المركبات الفعالة.الفاعلية في مقاومة التأكسد نظرا لع

فان استخدام بذور شجرة المورينقا كمصدر للمكونات البيولوجية الفعالة والبديلة في االستعماالت الصناعية والطبية 

حتوائها اومتها للتأكسد نظرا اليعتبر ثانويا وبدون جدوى مقارنة بأوراقها التي برهنت على كفاءة عالية من حيث مق

 على مستوى عال من المركبات البيولوجية الفعالة.

 

على مستخلصات نبات المورينقا والحماضة حسب طرق  LC-ESI/MSتطبيق طريقة الكشف الجديدة  .3.4

 العزل ونوعية المذيبات العضوية

( والماء بطرقتي But(، والبيوتانول )EAc(، وخالت اإليثيل )DCMتم استخدام أربع مذيبات ثنائي كلورو ميثان )

( TPCالنقع المباشر والنقع المتتالي لألوراق المسحوقة لنبتة المورنقا. وتم تحديد إجمالي محتويات البوليفينول )

( ومضادات األكسدة واألنشطة السامة للخاليا والبكتيريا في جميع المستخلصات. TFCومحتوى الفالفونويد الكلي )

 . LC-MSيد وتقدير بعض المركبات الفينولية بطريقة كما تم تحد

أظهرت النتائج أن المركبات الفينولية الفردية واألنشطة البيولوجية ألوراق المورنقا تعتمد على طريقة العزل 

ونوعية المذيب المستخدم في استخالص المواد النشطة بيولوجيا. وأظهرت المستخلصات المحضرة بطريقة النقع 

وأظهرت قوة مضادة لألكسدة ومضادة للجراثيم وسمية أعلى للخاليا  TFCو TPCأعلى كميات من المتتالي 

وجود ثمانية وعشرين مركبًا فينوليًا من بين ثالثة وثالثين مركبا تم  LC-MSالسرطانية. كما أظهر تحليل 

تين على كميات من رواختبارهم. وقد احتوى مستخلص البتانول المتحصل عليه بطريقة النقع المتتالي على أ

 وكيرسيتين وحمض السيرنجيك.

كما تم إختيار نبتة الحماضة لمسح تراكيبها الكيميائية وتحديد مختلف أنشطتها البيولوجية حيث أظهرت نتائج المسح 

 األولية وجود عائالت مختلفة من المركبات الفينولية ذات نشاط فعال مضاد لألكسدة.
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 2020زة خالل سنة تثمين نتائج البحوث المنج . 4

  تم خالل هذه السنة إجراء ما يلي:

 ورقة علمية  18نشر  -

 تأطير العديد من طلبة اإلجازة والهندسة الفالحية وختم الدروس والماجستير -

  مناقشة أربع أطروحات دكتوراه -

ستوطنة بالبالد نبتة م 60( لحوالي Monographieالذي يهتم بإعداد منوقرافي ) PNRIمواصلة تنفيذ مشروع  -

 .( للصناعات الصيدالنيةMédipharmالتونسية بالتعاون مع المركز الفني للكيمياء ومؤسسة ميديفارم )

مشاركة رئيس المخبر في االجتماع الدوري الخاص بتقييم مدى تقدم األعمال البحثية الخاصة بمشروع التعاون  -

 التونسي الياباني في نسخته الثانية،

من المخبر في تنشيط دورة تدريبية حول "طرق استغالل وتقطير النباتات الطبية والعطرية" مشاركة باحث  -

لفائدة فتيات ريفيات وذلك في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية وسالسل اإلنتاج المصاحبة لها بوالية 

 مدنين،

حث ليم العالي الفالحي إلنجاز مشروع بعقد اتفاقية شراكة بحث بين معهد المناطق القاحلة ومؤسسة البحث والتع -

 Les bioherbicides: une alternative aux herbicides"( تحت عنوان PRIذا أثر على القطاع الفالحي )

chimiques en agriculture oasienne et en serriculture BioHerbAgri" 

 Genetics and Agricultural Biotechnology Instituteعقد اتفاقية شراكة بحث بين معهد المناطق القاحلة و  -

of Tabaresta, (GABIT) and Sari Agricultural Sciences and Natural Ressouces University, Sari, Iran  

 

   2120 أل  ط      ر         . 5

 عالمحافظة على التنوع الحيوي للنباتات البرية ومراقبة ديناميكيتها داخل وخارج الموق. 1.5

 دراسة تأثير مدة الخزن وظروفها على خاصيات بعض بذور النباتات التلقائية متعددة االستعماالت. -

 التلقائية للترفيع من نسبة إنباتها.ور بعض النباتات بذتحديد المعامالت الكفيلة بكسر طور سكون  -

 التلقائية المجمعة.ور بعض النباتات بذتحديد اآلليات المثلى لتخزين  -

 ركيز بعض األنواع ذات األهمية المتميزة بالتنوع البيئي داخل الحقل التجريبي للمعهد.ت -

دراسة أهم العوامل الطبيعية والبشرية التي لها دور فاعل في التأثير على الغطاء النباتي، مثل المناخ والنشاط  -

 العمراني. 

 في الجنوب التونسي متاحة للمختصين والباحثينإنشاء قاعدة بيانات جغرافية خاصة بالغطاء النباتي وأنواعه  -

 والمخططين.

 نشر النتائج العلمية المتحصل عليها في منشورات علمية. -
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استنباط أنسب الطرق لتحسين واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد استغاللها لضمان ديمومتها تحت . 2.5

 ظروف مناخية متغيرة

نجاز العديد من األنشطة البحثية بهدف تطويرها والتعمق فيها وتثمين على ا 2021 سيعمل المخبر خالل سنة

 : نتائجها في المجاالت التنموية ونخص بالذكر من بين هذه األنشطة

 دراسة ديناميكية الكساء النباتي الطبيعي بالمحميات والحدائق الوطنية، -

 كساء النباتي بالمراعي الجبلية،دراسة أثر العوامل المناخية وعملية الترتيح طويل المدى على ال -

 لفائدة طلبة الدكتوراه بالمخبر، 2021متابعة القياسات الميدانية لسنة  -

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

 ل تطبيقات رقمية، تطوير أساليب تقييم القدرة اإلنتاجية للمراعي من خال -

 المشاركة في دورات تكوينية وندوات علمية، -

 تحرير ونشر المقاالت العلمية. -

 

 بالمناطق الجافة والصحراوية مؤهالتها اإلنتاجية وقدرتها على التأقلم توصيف النباتات البرية وتقييم .3.5

 ية التابعةواستكشاف العالقات التآزرية بين النباتات الراقية والكائنات المجهر

تحت تأثير االجهاد   Stipagrostis ciliataدراسة الخصائص الفيزيولوجية و البيوكيميائية و التشريحية لنبات -

 المائي و الحراري

 التوصيف البيولوجي لجنس فصيلة الشوكيات تحت سياق مناخي متغير -

 دراسة الخصائص البيولوجية لبذور فصيلة نبات الحماضة  -

 ائص الفيزيولوجية والبيوكيميائية والتشريحية لثالثة فصائل لنبات الحماضةدراسة الخص -

النمذجة  :والملحي على إنبات بذور نبات الحماضة دراسة التأثير التفاعلي لإلجهاد الحراري والمائي -

 الهيدروحرارية والهيد ملحية

ة عالية على تحمل الظروف المناخية الصعبدراسة انتشار بعض النباتات الرعوية ذات القيمة العلفية والقدرة ال -

 باستعمال برمجيات ونماذج استشراف مخصصة لذلك

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

 التوصيف الكامل ألصناف الريزوبيا الجديدة، -

وبيا ذات القيمة والمعزولة من بعض البقوليات التلقائية على البقوليات مدى تطابق وتأثير بكتيريا الريز دراسة -

 المزروعة،

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

 الفطر،

 نشر النتائج العلمية المتحصل عليها.  -
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 والدكتوراه لفالحية وطلبة ختم الدروس وطلبة الماجستيرتأطير العديد من طلبة اإلجازة والهندسة ا -

 

 استكشاف وتثمين المواد الفعالة المستخلصة من الموارد البيولوجية للمناطق الجافة والصحراوية  .4.5

 فإن فريق البحث سيعمل على:  2020تبعا للنتائج المتحصل عليها خالل سنة 

 ديد من النباتات المستوطنة بالبالد التونسية،االنتهاء من مشروع المنوقرافي الخاص بالع -

االنطالق في تنفيذ مشروع البحث ذا األثر على القطاع الفالحي "مبيدات األعشاب الحيوية: بديل لمبيدات  -

يهدف هذا المشروع إلى البحث عن بدائل للمبيدات  .األعشاب الكيميائية في زراعة الواحات والزراعات المحمية"

درة قلتي تعتبر فَعالة إلى خد ما لكنها تشكل خطرا على صخة اإلنسان واألوساط البيئية( عبر تثمين الكيميائية )ا

 بعض النباتات المحلية في الحد من انتشار األعشاب الطفيلية.

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

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

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

 الطفيلية(. 

تها العالية وتحديد تركيبتها الكيميائية وفاعليعزل بعض المواد النقية من مختلف المستخلصات ذات النجاعة  -

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

 لاللتهابات والمضاد للتخثر، ...؛

دراسةةةةةةةة تةةةةةةةأثير مستخلصةةةةةةةات العديةةةةةةةد مةةةةةةةن النباتةةةةةةةات التلقائيةةةةةةةة علةةةةةةةى تحةةةةةةةول الخاليةةةةةةةا السةةةةةةةرطانية  -

(Transition épithelio-mésenchymateuse) وسيلة للحد من تكاثرهاك، 

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

 مواصلة األعمال البحثية الخاصة بمشروع التعاون التونسي الياباني في نسخته الثانية، -

التي أثبتت نجاعة  )العلندة و الشندقورة و المورنقا(نباتية تعميق األبحاث الخاصة بعزل بعض المستخلصات ال -

عالية مع تحديد تركيبتها الكيميائية وفاعليتها البيولوجية مثل النشاط المضاد لمرض السكر و مرض الزهايمر و 

 المضاد لبعض الخاليا السرطانية و المضاد لاللتهابات و المضاد للتخثر؛ 

الة المتواجدة في مختلف هذه المستخلصات النباتية لتحديد تركيباتها الكيميائية مواصلة البحث عن المواد الفع -

 النهائية؛ 

العمل على ثالث عينات مختلفة لنبتة الحماضة تم جمعها من أوساط بيئية متنوعة لمقارنة تراكيبها الكيميائية  -

تجميلية ها الطبيعية ألغراض طبية ووتحديد مختلف أنشطتها البيولوجية للنظر في إمكانية استعماالت مستخلصات

 ولتوفير العلف وبعض الصناعات الغذائية وإمكانية صنع أدوية. 

 تأطير طلبة الماجستير والدكتوراه، -

 نشر النتائج العلمية المتحصل عليها في إطار مختلف برامج البحث بالمخبر. -
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 ماشية والحياة البريةمخبر تربية ال

 

 األهداف. 1

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

 والوارثية،

 استنباط طرق جديدة لتحسين أنماط التربية في المناطق الجافة، -

 عمالها،دراسة خصائص الموارد العلفية المحلية وتحسين طرق است -

 إكثار الحبارى في الحصر بغرض إعادة إعمارها في البرية،  -

 بالمناطق الجافة والصحراوية. الحبارى والغزالن معرفة التنوع الحيواني ووضعية -

 

 المحاور. 2

 محاور أساسية: 4يحتوي هذا البرنامج على 

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

 خاصيات وتنويع اإلنتاج، و اإلبل: نظم التربية -

 الموارد العلفية والرعوية وجودة المنتجات الحيوانية، -

 تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها. -

 

 2020نشاط 

 : تربية المجترات الصغرى وتحسين إنتاجيتها في المناطق القاحلة 1المحور 

 الالت المحلية للمجترات الصغرى وتحسين انتاجيتها في المناطق القاحلةتوصيف الس: 1برنامج 

 * التفريق الوراثي بين سالالت المجترات الصغرى

( الممول من طرف الوكالة الوطنية post-docتندرج هذه الدراسة في إطار مشروع بحث ما بعد الدكتوراه ) 

ة يهدف الى وضع طريقوتربية الماشية وتوفير المرعى ( ويتم انجازه بالتعاون مع ديوان ANPRللبحث العلمي )

( retrovirus endogènesللتفريق بين سالالت األغنام التونسية باستعمال الفيروسات القهقرية الداخلية المنشأ )

، كما يهدف أيضا الى دراسة القابلية SNP 50Kوبين سالالت الماعز الموجودة في البالد التونسية باستخدام رقاقة 

االنتهاء من جمع  2020 سنة لوراثية لمرض السكرابي عند فحول األغنام التونسية وسالالت الماعز. تم فيا

، SNP 50Kليل الخاصة برقاقة االعينات من طرف الديوان وكذلك من التحاليل المخبرية لكن لم يتسن اجراء التح

 كما تم تقديم بعض النتائج االولية في شكل مقال علمي.
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 ت اإلنتاجية والسلوك لدى أغنام الدمان بالواحات التونسية*المؤشرا

ينجز هذا البحث في إطار مذكرة ماجستير بحث بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس وتتمثل أهدافه األساسية 

 في دراسة إنتاجية ساللة الدمان من خالل تعريف مؤشرات السلوك التناسلي لدى اإلناث والذكور وتحديد العوامل

ت النتائج في مناقشة العمل ونشر ورقة علمية في مثلت 2020المؤثرة لظهور أول شبق بعد الوالدة. خالل سنة 

 : مجلة ذات عامل مؤثر تحت عنوان

 "  Does lambing season affect mother-young relationships and lamb vigor in D’man sheep reared in 

oases." ? 

 

 تاجية قطعان المجترات الصغرى وتوصيف السالالت المحلية بمراعي الظاهر والوعرة   : تحسين ان2برنامج 

تكوين قطيع ماعز للرفع من المؤهالت الوراثية للماعز المحلي و تطوير انتاجية المستغالت المندمجة في  *

 .المناطق السقوية

  :  2020خالل سنة تم 

عز محلي مع اختيار فردي حسب مؤشرات ناتجة عن بحوث اثراء عدد رؤوس القطيع النواة المتكون من ما •

 الفريق.

مراقبة  -يحلب ميكانيك–متابعة المؤهالت  -تكاثر  -تركيز نمط تسيير عصري ومكثف ومستدام للقطيع )تغذية  •

 (...تلقيح –صحية 

  ...دمج القطيع في الضيعة وتثمين الزراعات العلفية ومخلفات الغراسات والتسميد •

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

 قطعان المجترات الصغرى عند الخواص  تركيز منظومة متابعة دورية لبعض* 

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

إضافة الى كل مستجد له عالقة بالمربي، بالحيوانات أو ببقية  بالقطيع: التركيبة التنقالتالمعطيات الخاصة • 

 ...موارد التربية

 ترقيم الحيوانات )ضأن وماعز( ومتابعة مؤشرات انتاجها من نمو وحليب وتوالد.• 

  
تركيز قطيع ماعز محلي بضيعة :  1صورة عدد 

 القرضاب

مجترات الصغرى متابعة قطعان ال : 2صورة عدد 

 عند الخواص
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 التغيرات الفسيولوجية للماعز المحلي في ظروف اإلجهاد المائي و الحراري *

 تأقلم ومدى االنتاجية القدرة معرفة البحث في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس ويهدف إلى يندرج هذا

لمائي والحراري. خالل السنة الماضية تركزت في ظروف اإلجهاد ا والكال الماء نقص تحمل على المحلي الماعز

المجهودات على التحليل االحصائي للمعطيات وتحرير ورقتين علميتين لنشرها في المجالت العلمية العالمية إضافة 

الى مذكرة االطروحة. هذا وشارك عضو من فريق البحث في ندوة دولية حول الحيوانات المجترة عبر اإلنترنت 

 في بورتو في البرتغال. 2020ديسمبر  4ديسمبر إلى  1من  19يد في ضوء ظروف كوف

 

 : نظم تربية اإلبـل، الخاصيات وتـنـويع اإلنـتـاج2المحور 

   : االستعماالت البيوتكنولوجية لمضادات األجسام لدى اإلبل1برنامج 

ف حث ايالفي ممول من طرينجز هذا البرنامج بالتعاون مع كلية العلوم بتونس ومعهد باستور في إطار مشروع ب

لدى ( anticorpsوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف إلى البحث في سبل استعمال مضادات األجسام )

الجمال لعالج بعض األمراض الجرثومية لدى اإلبل كاإلسهال عند الحيران وكذلك للتعرف على دور جهاز المناعة 

ع انجاز الجزء الثالث من المشروع حيث تمكن فريق البحث من ، وق2020في مقاومة هذه االمراض. خالل 

كما تمكن فريق   .FPLC وتمكنا من انتاج البروتيين وتنقيتهما بتقنية E. coli استخراج الجين ونقلهما الى جرثومة

 قادرة على نقل العدوى E. coli قادر على تمييز سالالت معينة من البكتيريا biocapteurالبحث من ابتكار 

 .بالتعاون مع مختبر الكيمياء التحليلية بكلية العلوم بتونس وقد نشر العمل في مجلة مرموقة

قمنا بعد ذلك بتلقيح جملين بالبروتيين النقي وتتبعنا الجواب المناعي للحيوانين. ثم قمنا بعد ذلك باستخراج الخاليا 

تخراج مضادات االجسام التي تتعرف على البروتينين بتقنية االجسام التي المناعية من الدم وتكوين بنك مناعي الس

علما وان هذه الدراسة تتم في إطار تأطير طالبة دكتوراه بكلية  phage displayتتعرف على البروتينين بتقنية

 اوراق بحثية في مجالت محكمة ومناقشة اطروحة ماجستير بحث.   3وقمنا بنشر  .العلوم بقابس

 

 : التكــاثـر عـند اإلبـــــل2مج برنا

 * ترويض الفحول وجمع البذور

حول تحديد تركيز هورموني التستستيرون والمالتونين في مني فحول اإلبل وذلك  2020خالل سنة تركز البحث 

في إطار منحة تربص بكلية الطب بسرقسطة. كما تم جمع وتقييم جودة الحيوانات المنوية وجمع إفرازات من غدة 

ورقات  3كما حررت  .لعرق والبول لدى الجمال لمعرفة مكونات هاته اإلفرازات ودورها في النشاط الجنسيا

 علمية ستنشر في مجلة ذات عامل تأثير. 

هذا وفي إطار العمل على توفير أحسن ظروف التربية شرعنا في وضع مثال لتهيئة حضيرة للفحول تكون في 

 واجهة حضيرة االناث.
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 الوالدة ونشأة العالقة بين األم وصغيرهاو الفسيولوجية والسلوكية عند النوق خالل فترة الحمل* التغيرات 

حول كتابة ونشر مقال  2020سنة يندرج هذا العمل في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس. تركز العمل 

األمهات والمواليد خالل  بعنوان " تأثير تكافؤ األم وجنس الصغير على سلوكيات Animalعلمي في مجلة 

األسبوع األول بعد الوالدة عند اإلبل المغربي" في مجلة علمية ذات عامل تأثير. كما شرع الفريق في كتابة مقال 

علمي ثان بعنوان" سلوك الرضاعة لدى اإلبل خالل األسبوع األول بعد الوالدة" باإلضافة الى إستكمال التحاليل 

ن خالل فترة الحمل حتى اليوم األول بعد الوالدة. هذا باإلضافة الى الشروع في حول تركيز هرمون البروجسترو

 كتابة أطروحة الدكتوراه.

 

 : تكثيف ومراقبة إنتـاج الحليب عند النوق 3برنامج 

  * تكثيف انتاج الحليب وميكنة الحلب

ة يهدف إلى دراسة قابليومريم ينجز هذا البحث في إطار أطروحة دكتوراه بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط 

تركز العمل حول ترويض النوق على عملية  .التونسية لتقنية الحلب اآللي بغرض تحسين قدرتها االنتاجية النوق

متابعة النوق خالل فترة الحلب  كما تمتالحلب االلي الجماعي وفق برنامج معين وتعويدها على هذه العملية. 

روتين  ها وخاصة تأثير تغييرعليزيولوجية اثناء عملية الحلب والعوامل المؤثرة ودراسة التغيرات السلوكية والف

 .الحلب وإعدادات الة الحلب على المؤشرات السلوكية واإلنتاجية للنوق

 

  
فضاء للحلب االلي :  3صورة عدد 

 للنوق بالمحطة التجريبية بشانشو

ب افراز هرمون االوسيتوسين في النوق الحلو:  1شكل عدد 

 زمن االدرار في فضاء الحلب االلي 

 

 * مراقبة انتاج الحليب عند اإلبل

استمرت عملية مراقبة انتاج الحليب عند بعض القطعان بواليات مدنين وقابس ولكن بطريقة متقطعة بالنظر الى 

مالها ية استعوذلك قصد تكوين قاعدة بيانات لتقدير الطاقة االنتاجية للنوق وامكان 2020الظروف الخاصة لسنة 

الحقا في برامج االنتقاء والتحسبين الوراثي. شملت هذه العملية النوق الحلوب بقطيع اإلبل بالمعهد وبعض القطعان 

راء شهر مع أخذ عينة قصد اجكل عند المربين. تتمثل المراقبة في قياس كمية الحليب المنتجة لكل ناقة مرة في 

هون، الالكتوز واألحماض الدهنية(. تمت مواصلة تحليل األحماض الدهنية التحاليل المخبرية )نسب البروتين، الد
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بعض العينات باستعمال آلة الكروماتوقرافيا بالمخبر المركزي، وقد بينت النتائج األولية أن حليب اإلبل غني  في

( وذوات ramifiés( واألحماض المتفرعة)CLAنسبيا باألحماض الدهنية ذات الفوائد الصحية على غرار حمض)

لة ي اآلفالعدد الفردي من ذرات الكربون. لم يتسن استكمال تحليل األحماض الدهنية كما كان مبرمجا نظرا لعطب 

 .المذكورة

المرتبط    FASNمرتبطة بتغيير في تسلسل البروتين في مورثة  (mutations) كما تم الكشف عن عدة متغيرات

يكون له تأثيرات على كمية ونوعية الحليب المنتج على غرار ما هو  بتركيب المواد الدهنية والذي من الممكن أن

 Journal of Food Composition and  موجود عند األبقار واألغنام. تم نشر النتائج في المجلة العلمية

Analysis ( 3.721عامل تأثير) والمجلة العلمية  Tropical Animal Health and Production  ( عامل

مقاالت اخرى للنشر و هما بصدد المراجعة. يندرج هذا العمل ضمن أطروحة  2كما تم تقديم ( 1.333تأثير 

 دكتوراه بكلية العلوم بقابس.

 

 : خصائص وتحويل حليب الـنـوق4برنامج 

 * الخصائص الصحية وفاعلية حليب النوق في معالجة مرض السكري

عالجة مرض السكري قمنا بتجارب على مختلف كزينات في إطار مواصلة البحث في مدى فاعلية حليب النوق في م

مضادة لألكسدة لمختلف الكما قمنا بدراسة النشاطات الحيوية  .(in vitro) حليب النوق لدراسة هاته الخاصية

 .كزينات حليب النوق بعد فصلها وتحديد كميتها تحت تأثير المعالجة الحرارية من خالل ثالثة اختبارات مختلفة

 

 استغالل خصائص بروتينات وبكتيريا حليب الناقة في مجال الصناعات الغذائية* توصيف و

 Handbook of Research on Health andمناقشة أطروحة دكتوراه ونشر فصلين من كتاب  تفي هذا المجال تم

Environmental Benefits of Camel Products يات جحول خصائص لباء النوق وفوائده الصحية وتقنيات واسترات

مقاالت علمية في  6حفظ حليب النوق. كما وقعت المشاركة في المؤتمر الدولي ألبحاث المجترات ببحثين ونشر 

 مجالت عالمية ذات عامل مؤثر.

 

 * تطوير مجموعة من منتجات األلبان المحلية المستخرجة من حليب اإلبل  

 نمليته للتخثر بإضافة مستخلصات أنزيمية وفي إطار تطوير طريقة تحويل حليب النوق قمنا بدراسة مدى قاب

 ته المستحضرات االنزيمية ذاتامصادر نباتية كما قمنا بتحديد تركيبة والظروف المالئمة لفاعلية قصوى له

 كما قمنا بإضافة منتجات نباتية للحصول على منتجات لبنية متجانسة من حليب النوق. .الفاعلية المنشودة

ير مجموعة من منتجات االلبان المحلية المستخرجة من حليب اإلبل ومن بينها اللبن كذلك بتطوقام فريق البحث 

وقد تحصلنا على منتوج متجانس ومقبول من المستهلك بمقارنته بلبن الماعز والبقر، باإلضافة الى الجبن الطازج 

السنة  وقد شهدتزير. المصنوع من حليب اإلبل باستخدام مقتطفات من االنزيمات النباتية لكي تحل محل البري
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حليب النوق بمحضنة المؤسسات التابعة للمعهد في  انطالق أشغال تهيئة وحدة مختصة في بيو تكنلوجيا المنقضية

 الى تثمين حليب الناقة وتحويله إلى منتجات ذات قيمة غذائية عالية. الذي يهدف PAQ collaboraإطار مشروع 

 

 وجية لسكاريد بكتيريا حمض الالكتيك في حليب النوق والنعاج والماعز* التوصيف البنيوي واإلمكانيات البيول

والماعز ثم إجراء العزل  غناممن حليب النوق واال تم في مرحلة أولى عزل مجموعة هامة من البكتيريا اللبنية

ري هذا وقد مٌكن التوصيف الظاه .االنتقائي لبكتيريا حمض الالكتيك وذلك بالتوصيف الظاهري والكيميائي

اما االختبارات الكيميائية الحيوية  .للبكتيريا من تحديد شكل الخلية البكتيرية وحجمها وطريقة ترتيبها وحركتها

كاختبار الكاتالز وأوكسيديز فقد وقع إجراؤها من أجل الحصول على تحديد موثوق به لنوع البكتيريا. اذ تم اعتبار 

 بكتيريا حمض الالكتيك المحتملة. العزالت موجبة الجرام وسلبية الكاتالز فقط من

 

 * تخمير حليب النوق بالفطر الهندي وعزل البكتيريا اللبنية من خالل الكفير البان اإلبل والماعز والبقر

 : تركز حولالبحث 

القيام باستمارة لمعرفة مدى استهالك الكفير واسباب استعماله في منطقة الجنوب الشرقي )مدنين وقابس(. أظهر  -

يستعملون كيفير الحليب كعالج طبي  ٪8,22من الناس يعرفون الكفير ونسبة  ٪21,4شخصا أن  130 لــ عاستطال

 بديل لبعض االمراض المزمنة.

ب لبحث عن عالقة محتملة بين جودة كفير حليلتأثير نمط التربية على جودة كفير حليب النوق: يهدف هذا العمل  -

شبه المكثف زاد في نسبة البروتين وخفض نسبة الدهون في الكفير مقارنة  النوق ونمط تربيتها اذ تبين ان النمط

 بنمط التربية االنتشاري.

 25تم إعداد تقليدي لألنواع الثالثة من حليب الكفير عند درجة حرارة تحضير الكفير تقليديًا وتجاريًا من األلبان:  -

ساعة للحليب  24لحليب البقر وحليب الماعز وساعة  18وفي فترتي حضانة مختلفتين ) ٪2درجة مئوية، بجرعة 

من خالل هذه األنواع الثالثة من الكفير،   .الخصائص الفيزيائية والميكروبيولوجية لهذا الكفير الناقة( مع توصيف

 تم عزل البكتيريا والخمائر اللبنية واستخدامها لتكون قادرة على إعداد الكفير بواسطة التقنية التجارية او الصناعية

الجديدة. وقد نجحنا في إعداد الكفير بسالالت من بكتيريا الالكتيك والخمائر المعزولة من الكفير المختلفة المزروعة 

 في وسائط مختلفة )على وسط صلب، على مستنبت حليب البقر المبستر( والمجففة.

 

 : صـحـة اإلبــل 5برنامج 

 * صحة اإلبل وأهم األمراض التي تصيب القطيع

جمع المعلومات الصحية وتتبع الحالة الوبائية لقطيع اإلبل بمختلف المراعي والتي تخص ظهور أو انتشار  في إطار

بعض األمراض وخاصة الطفيليات تم القيام ببعض الفحوص المباشرة على الحيوانات بمراعي الواعرة والظاهر 

نشاط أيضا النمط المكثف لتربية النوق وجلب عينات من قراد وبراز اإلبل بغاية الكشف المجهري وقد خص هذا ال
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الحلوب باعتبار أن الوضع الوبائي متغير نتيجة عديد العوامل منها ظروف التربية. والهدف من هذا العمل هو 

توصيف وتقدير نسبة اإلصابة حسب العوامل اإلبيدميولوجية والظروف المساعدة والمحددة إلنتشار هذه األمراض. 

. كما تم 2021 سنةعينة من الروث أما بقية العينات فسيتم فحصها خالل  78 ـالمجهري لوقد تم القيام بالفحص 

تحديد أهم األصناف القراد عند اإلبل وسيتم توسيع هذا العمل ليشمل مساحات رعوية أخرى وباالعتماد على 

  .جاد حلول للحد من إنتشار هذه الطفيلياتيالتحاليل الجينية كما نسعى إل

 

 
 اإلصابة بالطفيليات عند اإلبل: القراد والعلق:  3 صورة عدد

في جانب آخر تم التنسيق مع قسم التشريح وفحص الخاليا بالمدرسة الوطنية لطب البيطري للشروع في عمل 

بحثي يخص مرض الجدري عند اإلبل وقد تم جمع المراجع العلمية في إنتظار القيام بإستمارة ميدانية وفحوص 

لهذا المرض. أما في إطار المراقبة البيطرية لسالمة المنتوج تم تنظيم بالتعاون مع المركز  سريرية وتشريحية

الوطني لليقظة الصحية دورتين تكوينيتين بالقطب التكنولوجي بمدنين خصتا الطرق المتبعة لضمان السالمة 

  .جات تباعاالصحية للمنتوجات ذات أصل حيواني والمراقبة البيطرية لمنشآت تحويل هذه المنتو

 

 .الكشف عن الطفيليات الداخلية عند بعض الحيوانات البرية بالوسط الجبلي بالمناطق الجافة *

التضاريس الجبلية المآوي المثلى لعديد األصناف الحيوانبة البرية كالقوارض والذئاب بالجنوب التونسي تمثل 

ه هذه الحيوانات كعائل رئيسي أو عائل وسيط را للدور الذي يمكن أن تلعبنظوبالتحديد سلسلة جبال مطماطة و

ق الجبلية بالحيوانات البرية بالمناط ةلبعض الطفيليات. يهدف هذا العمل إلى توصيف الطفيليات الباطنية المتواجد

تأقلم ماعز الذي يالوتحديد الدور الذي تلعبه في تفشي بعض األمراض خاصة لدى المجترات الصغرى وتحديدا 

 .وسط الجبلي. تبين الخريطة التالية منطقة تدخل هذا النشاطجيدا مع هذا ال

  
منطقة التدخل للكشف عن الطفيليات الداخلية في بعض 

 الحيوانات البرية بالوسط الجبلي

 من الطفيلياتبعض العيينات :  4صورة عدد 
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معوية بصورة مباشرة أو عن تم االعتماد على تقنيات علم البراز بالكشف عن عديد الديدان الإلنجاز هذا العمل 

ه بالروث. ونظرا لمحدودية التنقالت خالل هذه السنة فقد تم التركيز على التحاليل المخبرية ؤبيضها الذي يتم إلقا

عينة من الحيوانات البرية وسيتم التركيز عن المجترات المتواجدة لهذه  65للعيينات المتوفرة إلى جانب جلب 

على طرق إبديميولوجية لجلب العيينات لمعرفة العالقة الوبائية. وقد بينت نتائج األولية  المناطق الجبلية باإلعتماد

  .في كثافة إلقاء البيض لهذه الطفيليات ببراز الحيوانات البرية اتباين

 

  .للمجترات الصغرى بالنمط المكثف وشبه المكثفو* الرعاية والمتابعة الصحية للنوق 

بالتدخالت البيطرية الالزمة للحاالت المرضية التي تصيب القطعان التجريبية للمعهد  تمثل هذا النشاط في القيام

وتشريح الحيوانات النافقة. فبالنسبة لإلبل تم القيام بالتدخالت الوقائية الموسمية أو الدورية للحد من تفشي بعض 

ب الجهاز الهضمي، التكاثري األمراض وخاصة الطفيلية منها، ومعالجة الحاالت المرضية المعزولة التي تصي

 .التنفسي والقوائم إلى جانب مقاومة اإلسهاالت عند الفصائل في الفترة التي تلي الوالدة

 

  
 الوقاية من تكاثر الطفيليات :  6صورة عدد                                               إصابة الجهاز التكاثري:  5صورة عدد 

النوق الحلوب بمحطة شانشو لتحسين الحالة الصحية ولتفادي إلتهابات الضرع  متابعةفقد تم  نمط المكثففي الأما 

 حليب بجهة سيدي مخلوفالإلحاطة البيطرية لبعض الباعثين لوحدات إنتاج  باإلضافةحليب. الوضمان جودة 

دخالت البيطرية الوقائية بالنسبة للمجترات الصغرى تم القيام بالت  .وببنقردان كمساهمة من المخبر في نجاحها

ومداواة الحاالت المرضية عند األغنام المتواجدة بالمحطة التجريبية بشانشو وعند الماعز بالمقر االجتماعي للمعهد 

وبمحطتى القرضاب وبنقردان وقد شملت هذه التدخالت السل الكاذب والحماية من التسمم المعوي وتكاثر 

 الطفيليات.  

 

 الت اإلبل بالبالد التونسية  : توصيف سال6برنامج 

 إلبلابينت نتائج معطيات التوصيف الجيني باستعمال المورثات الواسمة محدودية التنوع الجيني بين مجموعات  

اعتبارها على أنها مجموعة )ساللة( واحدة. أما فيما يخص مشروع البحث المبرمج ضمن  والتي يمكنالتونسية 

بل في اطار اتفاقية خصوصية مع ديوان تربية الماشية و توفير المرعى فلقد تم الخطة الوطنية للنهوض بقطاع اال
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و األنماط  Yمواصلة التحاليل المخبرية وتحليل المعطيات الخاصة بالمورثات الواسمة و تلك الخاصة بالصبغة 

بالتنوع  ( المسؤولة عن تحديد لون الوبر عند االبل ومدى ارتباطهاTYRو   MC1Rو  ASIPلبعض الجينات )

المظهري لأللوان الموجود عند االبل التونسية، و كذلك معطيات التنوع الجيني في المركب الرئيسي للتالؤم 

( الذي يحدد المناعة المكتسبة و بالتالي مدى مقاومة األمراض السارية. كان من المزمع االنتهاء MHCالنسيجي )

( التي أثرت 19بالنظر الى الظروف الخاصة )كوفيد  لم يتم ولكن ذلكمن التحاليل خالل السنة المنقضية 

 الوطنية للنهوض وضمن الخطة اإلطارهذا  وفي نفس. والمستهلكات المخبريةبالخصوص على التزود بالمواد 

( trypanosomoseبرمجة مشروع بحث يهتم ببعض األمراض الطفيلية )القراد( والسارية ) ت، تماإلبلبقطاع 

باستعمال التقنيات الجينية عالوة على الطرق المعتمدة على المظهر باستعمال  نواعوتحديد األقصد التشخيص 

 المجهر.

 

 الحيوانية وجودة المنتجات : الموارد العلفية والرعوية3المحور 

 المنتجات الحيوانية  جودة . دراسة خصائص الموارد العلفية المحلية وتأثيرها على 1برنامج 

   في التغذية الحيوانية * تثمين المخلفات الزراعية

يهدف هذا العمل إلى دراسة الحالة الراهنة الستعمال المنتجات : مخلفات الطماطم والباذنجان بالبيوت الحمية

الثانوية كموارد غذائية من جانب المزارعين بمنطقة الحامة وتحديد التركيبة الكيميائية ألوراق وأغصان الطماطم 

 لمعدنيةا. كشف تحليل التركيبة الكيميائية عن مستويات عالية من المواد تلفةوفصول مخمراحل  والباذنجان في

قابلية  انمماثل، ف وعلى نحواألوراق مقارنة بأغصان الطماطم.   والمنغنيز فيالحديد و الماغنيسيومو النيتروجينو

ان. أما محتوى في األوراق مقارنة بما هي عليه في األغص والعضوية أعلىالهضم من حيث المواد الجافة 

فيما يخص ما ا النحاس والزنك فلم تتأثر بطبيعة المنتجات الثانويةو الفسفورو الكلسيومو البوتاسيومو الصوديوم

 لجافة،اأظهرت النتائج أن األوراق لديها نسب عالية مقارنة باألغصان وهذا بالنسبة لمحتواها من المواد  الباذنجان،

فقد كشف عن مستويات منخفضة جدا إلى منعدمة  الحيوي،أما التحليل الكيميائي المواد المعدنية وقابلية الهضم. 

المعلومة أن المخلفات الزراعية ال تشكل خطرا حقيقيا في حالة استعمالها  وتؤكد هذهمن بقايا المبيدات الحشرية 

به القش تش للماشية، استخدام هذه المخلفات على نطاق واسع كتغذية خشنة ولذلك يمكنكموارد غذائية للحيوانات 

 أو التبن رديء النوعية.

 

تمت دراسة التركيبة الكيميائية لمخلفات أشجار اللوز والكينوا وأظهرت النتائج  مخلفات أشجار اللوز الكينوا: *

 (%50,14)( وكانت نسبة األلياف %12,5أن مخلفات الكينوا في شكل تبن غنية نسبيًا بالنيتروجين )

 الشوفان،بالمقارنة مع األعالف األخرى مثل تبن الشعير، وقرط   .NDFو ADF ـي لالتوالعلى (%31,20)و

غيرها لكينوا مع لذلك يمكن دمج ا للعليقة،الكينوا له ميزة توفير نسبة من البروتينات أكثر ثراًء  إن تبنيمكننا القول 

لف جديد نات ودمجها في صيغ عمعدل البروتين في عليقة الحيواة اعالف فقيرة في النيتروجين لتحسين نسب من
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للماشية. أظهرت تحليالت مخلفات شجرة اللوز )القشرة الخارجية، القشرة الداخلية ومزيج من اثنين( أن قيم 

ت قاالوقع نشر بعض الم 2020على التوالي لألنواع المختلفة. ايضا في  %3,3و 1,8؛  4,8البروتين تتفاوت من 

 في مجالت علمية.

 

 ومخلفات الزراعات المحلية على جودة اللحوم بالمناطق القاحلة * تأثير االعالف

تلخصت االعمال المنجزة في تجربة تسمين الخرفان الدمان باالعتماد على األعالف المحتوية على المنتجات 

 الزراعية الثانوية )مخلفات الرمان، مخلفات التمور، مخلفات الفستق( وتقييم جودة لحومها وذلك في إطار تأطير

مشروع ختم دروس لطالبة مهندسة مرسمة بالمدرسة العليا الفالحة بشط مريم واخر بالمدرسة العليا الفالحة بماطر. 

وقد أظهرت النتائج أن مجموعة الخرفان التي استهلكت العلف المركب المحتوي على مخلفات الرمان سجلت نسبة 

د ثبتت وقالمركب المحتوي على مخلفات الفستق.  من مجموعة الخرفان التي استهلكت العلف انمو أكثر ارتفاع

أن العلف المركب المحتوي على مخلفات الرمان كان أكثر هضما من العلف  األعالف المذكورةدراسة نسبة هضم 

المركب المحتوي على مخلفات الفستق. وأثبتت المؤشرات عند الذبح وجود اختالفات بين المجموعات تعود أساسا 

كما بينت المعطيات األولية حول جودة الذبائح بعد تشريح الكتف ان  .وزن الحيوانات عند الذبح في إلى االختالف

ذبائح مجموعة الخرفان التي استهلكت العلف المركب المحتوي على مخلفات الرمان تضمنت كميات ونسب 

هلكت لخرفان التي استالعضالت األكثر ارتفاعا وكميات ونسب الشحوم األكثر انخفاضا مقارنة بذبائح مجموعة ا

 العلف المركب المحتوي على مخلفات الفستق.

 

 توصيف الموارد الرعوية وتقدير االستساغة ونسبة الهضم عند اإلبل بالجنوب التونسي   :2برنامج 

نشر مقالين في مجلة علمية ذات  2020تم خالل ينجز هذا البحث في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس اذ 

 مؤثر وكذلك استكمال تحرير االطروحة. عامل

 

 : تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها4المحور 

 * المحافظة على طائر الحبارى

في إطار المجهودات التي يوليها المعهد للحفاظ على طائر الحبارى في تونس تواصل نشاط تربية الحبارى في 

ثر )جمع البذور من الذكور، التلقيح اإلصطناعي، الحضن الحصر بالتركيز على مزيد التحكم في تقنيات التكا

الفاصلة  خالل الفترة عملية تلقيح لإلناث 91والفقس اإلصطناعيين( والعناية بالفراخ واعدادها للتزاوج. أجريت 

. على الرغم من تزامن التلقيح مع فترة الحجر الصحي نتيجة وباء كورونا، 2020جوان  16مارس و 15بين 

بيضة وقد تراوحت  65أنثي ال يقل عمرها عن السنتين قد باضت في الجملة  29من ضمن  11طيات أن تشير المع

بيضة لألنثى الواحدة. وتبين النتائج المتحصل عليها أن نسبة  3,90±5,42بيضة وبمعدل  15بين بيضة واحدة و

ة نسبهذه التعود . % 24,24أما نسبة نجاح الحضن اإلصطناعي فقد بلغت  %77نجاح التلقيح اإلصطناعي يبلغ 
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المنخفضة الى تراجع فاعلية االت الحضن والفقس ال سيما وأن حسب نتائج التشريح عدم بلوغ الحضن مداه يرجح 

 .ضةج من البيان يكون بسبب نفوق األجنة داخل البيض ولعدم تمكن بعض الفراخ من تكسير القشرة والخرو

 

كاس بالمحمية الوطنية بسيدي التوي التعرف على موائلها، * إعادة توطين ظباء أبو حراب وغزال الدر

 .وسلوكياتها ونظمها الغذائية

في سياق برنامج البحث المتعلق بإعادة توطين الظباء بالمحميات الوطنية ودعم حياتها الفطرية، انطلقنا في دراسة 

( (Gazella dorcasس وغزال الدركا (Oryx dammah) انتشار وأنظمة والسلوكيات الغذائية ألبو حراب

العمل الميداني بمعدل ثالثة أيام لكل أسبوعين خالل فصلي الصيف  انجزبالمحمية الوطنية بسيدي التوي. و

هكتار تم خاللها تسجيل جميع مواقع  6315والخريف. وتمثل العمل في مسح كامل أراضي المحمية التي تبلغ 

ظبيا مقسمة الى مجموعتين  75ق بأبو حراب، أحصينا حوالي فيما يتعل .GPS تواجد كال النوعين باستخدام جهاز

ذكرا منفردا. أما الغزال فالبرغم من سلوكه الحذر وعدم مجازفته باالقتراب  11ظبيا وزوجين و 24و 36تضمان 

إلى  2غزاال مقسومين إلى مجموعات متكونة من  110م فقد أحصينا أكثر من  300من األنسان بأقل من حوالي 

. كما قمنا بأنشاء قاعدة من المعلومات تتضمن معطيات حول طول المسالك وأنواع ومساحات المجموعات أفراد 10

النباتية وعدد ومواقع المشارب والمظالت والمزارات وعالمات تواجد المفترسات السيما الذئب الذهبي األفريقي 

  .باعتبار احتمال تأثيراتها في تحديد الموائل واستراتيجية االنتشار

كما تابعنا عن كثب جوانب من السلوكيات الفطرية لمجموعات أبو حراب في فصل الصيف ال سيما فيما يخص 

البحث على الكأل في المرعى حيث تبدأ المجموعات بالتحرك في حصة صباحية تمتد من حوالي الرابعة صباًحا 

ائية ساًءا ثم تستأنف نشاطها في حصة مسلتنتهي عند الساعة الثامنة صباحا وتسترخي بعدها حتى الساعة الخامسة م

  .الى غاية منتصف الليل. تجدر األشارة ان الوقت المستغرق في الشراب ال يتجاوز دقيقتين

  
 متابعة سلوكيات وأهم النباتات التي تتغذي عليه أبو حراب وغزال الدركاس:  7صورة 

ة التي يتغذى عليها أبو حراب متنوعة بين نباتات معمر المشاهدة المباشرة ان النباتات تتبينفيما يخص التغذية، 

  :وأخرى حولية وهي

Erodium glocuphyllum ،Rhanterium suaveolens ،Gymnocarpos decander ،Anthyllis sericea ،Stipa 

lagascae ،Lycium arabicum ،Lotus halophilus ،Retama raetam ،Stipagrostis pungens ،Plantago 

albicans ،Helianthemum kahiricum. ،Cutandia dichotoma. 
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 أما بالنسبة للغزالن، فإن األنواع المستهلكة هي باألساس

 Ziziphus lotus،Periploca laevigata  ،Colocynthis vulgari. 

مخبرية لكما قمنا أيضا بجمع عينات من النباتات وعينات من الروث شهريا لكال النوعين قصد أجراء الفحوصات ا

  .لأللكانات التي تمكننا من التعرف على األصناف النباتية المستساغة

 

  * دراسة اللواحم بالمحمية الوطنية ببوهدمة

عائالت مختلفة )كلبيات و  5نوًعا من الثدييات اللواحم مقسمة إلى  15تقطن البالد التونسية مجموعة ال تقل عن 

عب دورا هاما في النظام البيئي وحفظ توازنه باعتبار موقعها في زباديات وعرسيات و ضبعيات وقطط( وهي تل

أعلى السلم الغذائي وتوالي تأثيراتها على األنواع األخرى األقل في السلسلة الغذائية. اال ان المعطيات والبيانات 

ي تبدو شحيحة م البيئالمتعلقة بأعدادها وانتشارها وبيئاتها وسلوكياتها والتي يمكن أن تشكل مؤشرا على سالمة النظا

ومتفاوتة. وقع االختيار على المحمية الوطنية ببوهدمة لما تزجر به من تنوع. ركزت الدراسة على انتشار األنواع 

التي تم رصدها وتحديد موائلها كما قمنا بمتابعة خصائص السلوك اليومي لتلك الحيوانات باالعتماد على التصوير 

ا بمعرفة حميات كل نوع حيواني المشاهدة المباشرة وبالمجهر. بالرغم من ان مدة الليلي. وقد اهتمت الدراسة أيض

أنواع مختلفة تنتمي ألربع  5أشهر )من فيفري الى جويلية( فقد بينت النتائج تواجد  5الدراسة لم تستغرق سوى 

لبري لزيردة والقط اعائالت )كلبيات وزباديات وقطط وعرسيات( وهي الذئب الذهبي األفريقي والثعلب األحمر وا

  .د الضبعووالشفشة في حين لم نتمكن من رصد أي أثر لوج

     
بعض الثدييات اللواحم بالمحمية الوطنية ببوهدمة. من اليمين الى اليسار: الذئب الذهبي األفريقي والثعلب األحمر  : 8 صورة

 والزيردة والقط البري والشفشة

 

رافية التي يستعملها كل نوع تفاوت مساحاتها وامتداداتها. تظهر الدراسة ان للذئب كما بينت نتائج النطاقات الجغ

وبدرجة اقل الثعلب األحمر مدى اتساع موائلها حيث تقطن العديد من األماكن المختلفة داخل الحديقة في حين 

والقط البري اللذان تتقلص مساحات انتشار األنواع األخرى سواء في اماكن محددة داخل المحمية مثل الزيردة 

  .يحبذان األودية والشفشة التي تستهويها األماكن الرملية المتواجدة خارج المنطقة المسيجة
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النطاقات الجغرافية للثدييات اللواحم )الذئب الذهبي األفريقي والثعلب األحمر والزيردة والشفشة والقط :  2شكل عدد 

 مةالبري( بالمحمية الوطنية ببوهد

 

تحليل مجموع الصور المرصودة التباين الواضح في مواقيت النشاط اليومي لكل صنف بالرغم تركزها في  يظهر 

نات إمكانية التبايجعلت الحصة الليلية. كما بينت الدراسة أيضا بعض التباينات فيما يخص الخيارات الغذائية. 

جنب المواجهة والمنافسة اما باختيار نطاقات جغرافية ال التعايش بين هذه الحيوانات ممكنة السيما وان كل نوع يت

تستقطب األنواع األخرى او اختيار أوقات مناسبة للبحث عن الغذاء أو التركيز على حميات ال تستهوي اللواحم 

 .األخرى
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تباين التوزيع الزمني لألنشطة اليومية بين مختلف  : 3عدد  شكل

ية ببوهدمة من خالل الصور الثدييات اللواحم بالمحمية الوطن

 الملتقطة

نسب تواجد مختلف األصناف الغذائية بحميات  : 4عدد  شكل

 الثدييات اكالت اللحوم بالمحمية الوطنية ببوهدمة

 

  2021برنامج  

 : تربية المجترات الصغرى بالمناطق الجافة: الهيكلة، الموارد الحيوانية وطرق التحسين1محور 

 برية وتحليل النتائج الخاصة بالتفريق الوراثي بين سالالت المجترات الصغرىاتمام التحاليل المخ-

القيام باستمارة حول قطعان المجترات الصغرى بالوعرة الظاهر والواحات ومواصلة المتابعة الميدانية لعدد من  -

 القطعان بأخذ عينات من الدم والحليب لدراسة الخصائص الوراثية.

 بالمعهد و تنظيم قاعدة المعطيات إلعدادها لالستغالل العلمي  متابعة قطيعي الماعز  -

 .مواصلة دراسة خاصيات الذبيحة عند صغار وكبار الماعز المحلي و تحديد العوامل المؤثرة في هذه المؤشرات  -

يد دوضع برامج خاصة بتقييم القدرات الوراثية للماعز المحلي، ثم الشروع في وضع منظومة برامج تمكن من تح -

 علمي وعملي للمؤشرات الوراثية والقدرات الجينية عند هذه المجموعة الحيوانية.

دراسة الخاصيات الفيزيولوجية والميكروبيولوجية لحليب الماعز المحلي والسالالت المحسنة المتواجدة حاليا  -

 .بواحات مارث على غرار االلبين والدمشي والمرسيانا

 .عز واألغنام للعطش و تحديد مدة السقيدراسة مدى تأقلم قطعان الما -

 .استنباط طرق جديدة لتحويل حليب الماعز إلى أجبان - 

 التلقيح االصطناعي والتحسين الوراثي للماعز عن طريق التهجين. -

 

 : نظم التربية، وخاصيات وتنويع منتوجات اإلبل 2محور 

 الوطنية للنهوض بقطاع اإلبل ونشر النتائجمواصلة التوصيف الجيني للساللة المحلية لإلبل ضمن الخطة -

  .وتقديمها

ومدى  وال سيما المتغيرات الجينية التي وقع كشفها انهاء دراسة العوامل المؤثرة في كمية ونوعية المواد الدسمة-

 أطروحة دكتوراه. ارتباطها بإنتاج الحليب ومناقشة
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مع امكانية ادماج قطعان جديدة بالتعاون مع ديوان تربية  متابعة مراقبة انتاج الحليب عند اإلبل عند بعض المربين-

 الماشية وتوفير المرعى.

 .استكمال البحوث حول تركيز هرمون األستروجين خالل فترة الحمل عند اإلبل -

مواصلة البحث حول سلوكيات التكاثر وخصائص مني الجمل وتهيئة حضيرة لتحسين األداء التناسلي للفحول  -

 الخطة الوطنية للنهوض بقطاع اإلبل.وذلك في إطار 

مواصلة دراسة الخصائص البنيوية، الفسيولوجية والسلوكية عند النوق المغربي خالل الحلب االلي والتركيز  -

على تثمين نتائج األبحاث المتحصل عليها في إطار منشورات علمية والدورات التكوينية واإلعالمية لفائدة الفنيين 

 .الممول من طرف مؤسسة البحث والتعليم العلي الفالحي MECAMELذلك في إطار مشروع والباعثين الشبان و

متابعة االبحاث حول صناعة الجبن الطازج من حليب اإلبل باستعمال مستخلصات نباتية قصد تحسين جودة  -

 الجبن المستخرج من اإلبل واالستغناء عن االنزيمات الكيميائية.

 PAQ-Collaboraنولوجيا حليب اإلبل بفضاء تثمين البحوث بالمعهد ضمن مشروع متابعة اشغال بناء وحدة تك-

 والحرص على الحصول على المصادقة الصحية لهذه الوحدة.

 دراسة الخصائص البيولوجية )المضادة للبكتيريا ومضادات األكسدة( لحليب وجبن اإلبل.-

ف كيبة األحماض األمينية و االنشطة البيولوجية لمختلتقييم تأثير المعالجة الحرارية على كمية االنسولين و تر -

 .كزينات الموجودة بحليب النوق

 دراسة األنشطة البيولوجية )المضادة للبكتيريا ، مضادات األكسدة ...( لكفير حليب النوق.  -

 عزل وتحديد بكتيريا وخمائر حمض الالكتيك من كفير حليب النوق. - 

ديد السكاريد الخارجي وذلك ضمن مجموعة سالالت بكتيريا حمض الالكتيك التي تم تحديد البكتيريا المنتجة لع -

 تحسين انتاجيٌة الحصول على السكاريد من حليب النوق. و الحصول عليها

 biocapteurs)القعدان بتطوير أجهزة استشعار ) لدىحول االسهال  إطار مشروع بحث ايالفيمواصلة البحث في  -

باإلضافة الى الشروع في بحث وجسام لدى اإلبل واستعمال هذه المضادات كعالج لإلسهال تعتمد على مضادات اال

 جديد مع معهد باستور حول انتاج مضادات اجسام خاصة بسم الزواحف. 

إعداد الصحراوية ومواصلة البحث الخاص بدراسة تفشي قراد اإلبل بمختلف أنمط التربية بالمناطق الجافة و -

 اإلضافة الى الشروع في بحث جديد مع المدرسة الوطنية للطب البيطري حول مقاومة القراد.ب مطوية في الغرض

  .تقصي الطفيليات الداخلية ببعض الحيوانات البرية بالوسط الجبلي بالمناطق الجافة -

 إنجاز استمارة ميدانية حول جدري اإلبل في إطار أطروحة دكتوراه في الطب البيطري. -

لمتابعة تنقل االبل على المراعي عبر االقمار الصناعية في اطار الخطة الوطنية لتنمية قطاع ارساء منظومة  -

 االبل بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في واليات توزر وقبلي وتطاوين ومدنين.
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 : الموارد العلفية والرعوية وجودة المنتجات الحيوانية3المحور 

 .ة ذبائح خرفان الدمان المربات على عالئق محتوية على منتجات زراعية ثانويةدراسة و توصيف جود -

انجاز تجربة حول تثمين مخلفات زراعة الطماطم بالبيوت المكيفة كبديل للقرط ضمن عالئق معتمدة لتسمين  -

 .2020الخرفان باإلضافة الى نشر نتائج دراسات 

وم اتي أساسي على تحسين الجودة الغذائية والميكروبيولوجية للحدراسة تأثير اضافة مستخلصات نباتية وزيت نب -

 الحمراء وتأثيرها على مدة الخزن للحوم.

 

 : تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها4المحور 

 تربية الحبارى في الحصر والسعي ألعداد الطيور المعدة لألطالق. وحدة متابعة نشاط -

ها رية الوطنية بسيدي التوي ومدى تأثوكيات أبوحراب وغزال الدركاس بالمحممتابعة دراسة موائل وحميات وسل -

 بالفصول المتعاقبة.

متابعة دراسة التنوع اللواحم وتحديد نطاقاتها والتعرف على أنشطتها اليومية وسلوكياتها والغذائية بالمحمية  -

 الوطنية ببوهدمة.

 م الزراعية والبيئية بالجنوب التونسي.متابعة دراسة الخنزير البري وتأثيراته على النظ -
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 االقتصاد والمجتمعات الريفيةمخبر 
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 مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية

 

  توطئة

تندرج أنشطة البحوث بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية في إطار مقاربة التكامل واالندماج مع برامج المخابر 

لمعهد المناطق القاحلة اذ تساهم هذه االنشطة في توفير االجوبة االقتصادية واالجتماعية إلشكاليات الفنية االخرى 

مة على ضوء الخصوصيات التي تميز احسن التصرف في الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر والتنمية المستد

ختصاصات والمقاربات متعددة وهو بذلك يساهم في تطوير المنهجيات متعددة اال المناطق القاحلة والصحراوية

االطراف الى جانب تفعيل المنهجيات. وتتميز خصوصيات البحوث بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية بمعالجتها 

اشكاليات تنمية المناطق القاحلة باعتماد ادوات ومنهجيات حديثة تماشيا مع تطور العلوم االقتصادية واالجتماعية 

دولي وذلك عبر نسج شبكة ثرية من روابط التعاون العلمي مع مؤسسات ومخابر بحثية على المستويين الوطني وال

وجامعية وطنية ودولية وعبر االنخراط في شبكات بحثية ومشاريع تعاون سواء على المستوى الثنائي او الدولي 

 وبالخصوص مشاريع التعاون االورومتوسطية.

 أهم مالمح إشكاليات البحث:

 العامة للبحث بالنقاط التالية:تتميز اإلشكالية  

  .ندرة وهشاشة الموارد الطبيعية المتاحة -

تزايد الطلب على هذه الموارد يحتّمه التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات الريفية وحاجيات التنمية   -

  .المتوازنة

ف مع والتكي تعدد االستراتيجيات العائلية واالجتماعية وبدء ظهور عجز نسبي لالستجابة للتحديات -

  التغيرات المحلية والدولية )التغيرات المناخية، العولمة، الخ.(.

 التغيرات السريعة على مستوى أنظمة اإلنتاج وطرق التصرف واالستغالل للموارد. -

وقد وقع تبويبها في ثالثة محور  2023-2020تندرج اإلشكاليات البحثية المختلفة في إطار عقد البرنامج للفترة 

 ريع بحثية منظمة بشكل متكامل: او مشا

 

حوكمة وإدارة الموارد في المناطق القاحلة: مرونة وتكيف النظم االجتماعية واالقتصادية مع  المشروع االول: 

 التغيرات

 

 نظم ومنظومات اإلنتاج الفالحي : المشروع الثاني

 

 التنمية والمجال وتثمين الموروث  : المشروع الثالث
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 األهداف العامة:

 في: أساسا المتمثلة العلمية لألسئلة واألجوبة، الحلول ايجاد على المساعدة 

 تصاديةاالق التحوالت سياق في القاحلة باألراضي واالقتصادية االجتماعية النظم ومرونة التحمل على القدرة       -

 لشرقيا الجنوب بواليات افيه والتصرف الري مياه وإدارة اإلنتاج نظم وتطوير المناخية والتغيرات واالجتماعية

 ويرلتط توجيهية مبادئ وصياغة والصحراوية القاحلة المناطق ومقومات موارد تثمين تطوير في المساهمة        -

 على والحفاظ جهة، من البشرية التنمية عملية من والجدوى االستدامة مزدوج: منظور من القاحلة المناطق وإدارة

 اخرى، جهة من التدهور أشكال ومكافحة ثقافيال والموروث الطبيعية الموارد

 زياتين البان؛ )لحوم؛ عموما الفالحي اإلنتاج ومنظومات الحيوانية الثروة لقطاع الحالي الوضع على التعرف       -

 نواتق تعزيز على والعمل اإلنتاجية المنظومات وحلقات اإلنتاج بنظم والتعريف القاحلة المناطق في وغيرها(

 التسويق

 

  2020األنشطة المنجزة لسنة 

: حوكمة وإدارة الموارد في المناطق القاحلة: مرونة وتكيف النظم االجتماعية واالقتصادية مع 1المشروع 

 التغيرات

 ( برامج بحثية متكاملة05يحتوي هذا المشروع على خمسة )

بدائل : التشخيص، و ة التونسيةالبيئة( في المناطق القاحل-هشاشة وقدرات التكيف للنظم الزراعية )اإلنسان  -

 اإلدارة/ الحوكمة ودعم القرار

 تقييم تأثيرات تغير المناخ على حوكمة وإدارة الموارد الطبيعية في المناطق الجافة -

 الحوكمة واألداء االقتصادي -

 دراسة حالة التماسك االجتماعي في واليات الجنوب الشرقي -

 يئية لتنفيذ سياسات االنتقال نحو اقتصاد أخضر شاملاالقتصادية والب-اآلثار االجتماعية -

البيئة( في المناطق القاحلة -وفي إطار برنامج البحث حول هشاشة وقدرات التكيف للنظم الزراعية )اإلنسان 

زراعة المجتمعات التي تعتمد على الالتونسية: التشخيص، وبدائل اإلدارة / الحوكمة ودعم القرار بينت الدراسات ان 

إذا لم  من المرجح أن تتفاقم هشاشة هذه األسرو ب سبل عيشها، تتأثر سلبياً وبشكل متزايد بالتغيرات المناخيةلكس

ه لتحديد بعض تدابير التكيف المناسبة، وقع تقييم هشاشة هذويتم أخذ بعض التدابير للتكيف مع هذه التغيرات. 

شة من أسرة إلى أخرى بسبب التنوع الكبير بين سبل لتغيرات المناخية. تختلف هذه الهشابسب ااألسر الزراعية 

 عيشهم وبسبب سلوك كل فرد تجاه محيطه الطبيعي، االجتماعي واالقتصادي. 

 اهتم هذا العمل البحثي: 

أوالً، بدراسة تنوع أنظمة الزراعات األسرية من خالل مقاربة تصنيفية للمستغالت الفالحية في والية مدنين 

إلى مقارنة ادائهم التقني واالقتصادي وهشاشة سبل عيشهم باستخدام مؤشر هشاشة سبل  )جنوب شرق تونس(، ثم
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 العيش. باإلضافة إلى ذلك، قمنا بفحص مستوى ومحددات تنويع سبل عيشهم من خالل نموذج لوجستي ثنائي

بل عيشها من أجل لس . أخيراً، اقترحنا طريقة لفهم كيفية تنظيم وتحويل األسر الزراعيةلتحليل تدابير تكيف األسر

 تحسين قدراتها على التكيف. 

: تربية الماشية مع العمل العائلي، صنف 1حددت المقاربة التصنيفية أربعة اصناف من المستغالت الفالحية: صنف 

: اإلنتاج النباتي مع 4: اإلنتاج النباتي مع العمل العائلي، صنف 3: تربية الماشية مع العمل المأجور، صنف 2

. أما 3وصنف  1وصنف  2هو األفضل أداًء اقتصادياً يليه صنف  4المأجور. اظهرت تحاليلنا أن الصنف العمل 

، ال سيما فيما 4وصنف  2هم أكثر هشاشة من صنف  3وصنف  1بالنسبة للهشاشة، تشير نتائجنا إلى أن صنف 

مؤسسية، الشبكة االجتماعية والماء.  يتعلق بالمعرفة والمهارات، رأس المال الزراعي، الشؤون المالية، الجوانب ال

أظهرت نتائج النموذج اللوجستي أن األسر الزراعية في والية مدنين تتمتع بمستوى عاٍل من التنوع وأن هذا التنوع 

يتحدد بعدة عوامل منها العمر ومستوى التعليم وحجم األسرة والمساحة الزراعية والمسافة بين المستغلة والسوق 

 الزراعية. وقيمة المعدات 

ساعدت هذه النتائج في سد الفجوات البحثية التي تحد من معرفتنا بالتنوع والهشاشة وقدرة األسر الزراعية على 

التكيف في والية مدنين. يمكن أن تساعد نتائج عملنا صانعي القرار على تصميم تدابير تكيف محددة للحد من 

       ية مدنين.تعرض األسر الزراعية للتأثر بتغير المناخ في وال

 
 

رادار المكونات الرئيسية لمؤشر هشاشة سبل العيش :  1شكل عدد 

 لألنواع األربعة
-LVIرسم تخطيطي للعوامل المساهمة المختلفة في  : 2شكل عدد 

IPCC لألنواع األربعة 
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ب العيش حس بات رأس المال على تنويع سبلتأثير ه:  4شكل عدد  رسم بياني لمؤشر هشاشة سبل العيش بوالية مدنين:  3شكل عدد 

 (SDIمؤشر التنويع لسيمبسون )

 
وفي إطار برنامج البحث حول تقييم تأثيرات تغير المناخ على حوكمة وإدارة الموارد الطبيعية في المناطق الجافة 

الحي نشاط الفخالل تأطير طلبة الماجستير ونشر بعض المقاالت العلمية حول تأثير تغير المناخ على الومن 

-PAPSالتعاون الدولي " وتدابير التكيف التي يستعملها الفالح بمناطق الجنوب الشرقي والعمل في إطار مشروع

EAU-Valorisation:الذي يهدف الى دعم السياسات العامة إلدارة موارد المياه( توصلنا الى النتائج التالية( " 

 المائية بالواحات الساحليةدراسة الجدوى االقتصادية والفنية للمجامع  -

 دراسة الواقع والجدوى من التقنيات المحتملة لمنشئات المحافظة على المياه والتربة وتهيئة االحواض -

 دراسة ديمومة المستغالت الفالحية بالمناطق السقوية الخاصة -

 ية دراسة االستراتيجيات الفالحين امام ندرة المياه الجوفية في ظل التغيرات المناخ -

 دراسة حالة الخدمات االرشادية الزراعية في تونس وتحديد المعوقات والتحديات الرئيسية التي تواجهها.  -

فقد اصدرنا خالل سنة  في إطار برنامج البحث حول دراسة حالة التماسك االجتماعي في واليات الجنوب الشرقي

راسة الميدانية من طرف باحثي مخبر االقتصاد تم تنفيذ هذه الد قرير النهائي الخاص بوالية مدنينالت 2020

والمجتمعات الريفية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب، بالشراكة مع برنامج األمم من خالل مشروع 

اإلنمائي نموذجي في إطار   (UNDP)المتحدة لألمم  تماسك من أجل التوقي من العنف، وهو مشروع-ترابط

السالم “تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثّل في وز التماسك االجتماعي وتدعم تعزيز مقاربة تقوم على تعزي

 .2030بحلول عام ” والعدالة والمؤسسات الناجعة

 .(INS)نفّذ الدراسة الميدانية مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية، بدعم تقني من المعهد الوطني لإلحصاء

حلة أكد السيد ستيف أوتروولغي، الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل زيارته الى معهد المناطق القا

الثقة بين المواطنين والمؤسسات جوهرية لضمان نجاعة الجهود المبذولة للتوقي من التطرف “في تونس أّن 

ي ومجابهة الديمقراط العنيف، ولكن أيضا الجهود المبذولة إلنعاش االقتصاد بعد فترة الكوفيد، من أجل دفع التحّول

 تحديات عدم االستقرار اإلقليمي".

 مشاركا في كامل والية مدنين، 517تستند نتائج االستطالع على عينة تمثيلية من 
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 :تبرز هذه العينة البيانات التالية 

 2011الهوية الوطنية والهوية العائلية مرتبطتان باحترام الحريات المكتسبة بعد ثورة  -

 :تماسكوتعتبران قوة 

  من سكان مدنين أنفسهم على أساس االنتماء إلى الوطن التونسي ٪ 83.7يعّرف 

  من سكان مدنين أنفسهم على أساس االنتماء إلى األسرة ٪ 93يعّرف 

 

هناك شرخ على مستوى روابط الثقة بين المواطنين والمؤسسات العامة. وبالفعل، أفاد المستجوبون أن لديهم ثقة  -

، الشرطة ٪ 44.4، الديوانة ٪ 46.2ة في المؤسسات المذكورة بالنسب التالية: مؤسسات الصحة ضعيفة أو معدوم

 .٪ 35.2، والعدالة ٪ 37.2والحرس الوطني 

ساعدت هذه الدراسة على صياغة توصيات عملية لدعم صانعي القرار في المجال العمومي على المستويين المحلي 

 :والوطني، ال سيما من خالل

 تساعد على االندماج على ما توفّره الوحدة الوطنية من تماسك من خالل سياسات التنمية الشاملة التيالبناء  -

 .وترسيخ الحقوق والحريات

ة تقديم الخدمات العام تعزيز الصلة بين المواطنين والمؤسسات، وتحديداً في قطاعي العدالة واألمن، من خالل -

 .األساسية بكفاءة واحترام ومسؤولية

لحوار فتح مساحات ل الستماع إلى المواطنين، حتى وإن كان ذلك من خالل التعبير بشكل غير رسمي، وتشجيعا -

 .والتعاون

 

تمثل هذه الدراسة التي سيتم تنفيذها قريباً على مستوى واليتي قابس وتطاوين، منطلقا للتفكير في إطار مراجعة 

بهدف التكيّف قدر اإلمكان مع  2021لتي سيتم إطالقها في عام االستراتيجية الوطنية لمكافحة التطّرف واالرهاب ا

 .الواقع المحلي وتوقّعات واحتياجات المواطنين التونسيين

نشر نتائج الدراسة حول "رسملة وتثمين التجربة التونسية في مجال الحوكمة واستصالح وإدارة المراعي" التي 

ية ي بين معهد المناطق القاحلة والمندوبات الجهوية للتنمية الفالحأنجزت في إطار اتفاقية لتثمين نتائج البحث العلم

بكل من مدنين وتطاوين وقبلي وبدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وإيكاردا وذلك بهدف بلورة رؤية 

 استراتيجية يمكن أن تكون بمثابة أداة لدعم اتخاذ القرار.

فقد توصلنا الى  المياه العامة للتنمية الريفية والزراعية في تونس وفي إطار برنامج دعم السياسات إدارة موارد

 بعض النتائج وهي كاالتي:

( نظرا الن قضية VECMإجراء تحليل اقتصادي قياسي لألمن الغذائي من خالل ايجاد نموذج تصحيح الخطأ ) -

، حيث تتضاعف 2011ثورة األمن الغذائي تحظى باهتمام متزايد في البلدان المتوسطة الدخل مثل تونس بعد 

العديد من العوامل التي تؤثر على أمنها الغذائي.  واظهر النموذج ان هناك عالقة سببية طويلة األمد بين المتغيرات 
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 التابعة والمتغيرات التفسيرية.

 من نتائج هذه الدراسة أيضا: 

 جار األرض ان بعض عالمات المتغيرات مثل األرض المخصصة للحبوب تؤكد فرضية نظرية إي

 في سياق تغير المناخ. تهالريكاردو للحفاظ على خصوب

  ان هناك عالقة سببية قصيرة المدى بين األمن الغذائي ومتغيرات اخرى مثل األراضي المزروعة بالحبوب

ونسبة التضخم والواردات الغذائية. تؤكد هذه النتائج أن قضية األمن الغذائي في تونس هي مسألة قد تفضي الى 

االستقرار على المدى القصير والطويل. لذلك، من المهم اليوم تعديل بعض العوامل لضمان األمن الغذائي في  عدم

تونس مثل السيطرة على التضخم وخفض الواردات الغذائية كإجراءات قصيرة األجل والحفاظ على خصوبة 

 ة األجل.األراضي المزروعة بالحبوب وتحسينها واعتماد تغير المناخ كإجراءات طويل

 ـم نمــتقدي( وذجmodèleزراعي جهوي إلعادة توزيع وتخصي )ائية في والوسط الشرقي ـص الموارد المـــ

ا خاصة نحو ـا وتخصيصهـائية تتطلب إعادة توزيعهــونس وذلك الن الحوكمة واإلدارة الجيدة للموارد المـبت

 ة. وقد بينت الدراسة ان ــاطق ذات المردوديـالمن

في الدخل الزراعي، باستثناء المزارع األقل قدرة على  ٪2,12ا ــصيص هذه سجلت زيادة قدرهإعادة التخ

 المنافسة، من حيث استخدام الموارد المائية

 

 : نظم ومنظومات اإلنتاج الفالحي2المشروع 

 ( برامج بحثية متكاملة04يحتوي هذا المشروع على اربعة )

 اعلة في قطاعي األغنام والماعز؛سلسلة القيمة واستراتيجيات الجهات الف -

 منظومات اإلبل: األهمية، اإلمكانات، والمعوقات،  -

 ديناميكية نظم الثروة الحيوانية في سياق التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية -

 نسيواألراضي االشتراكية: أنظمة الملكية وتداعياتها على تماسك النظم االجتماعية والبيئية بالجنوب الت -

 وقع التركيز على األنشطة البحثية التالية:  2020خالل سنة 

 كيف نحافظ على ديمومة مستغالت تربية المجترات الصغرى واإلبل. -

البحث عن محددات ديناميكيات منظومات الثروة الحيوانية في سياق التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية   -

 الشديدة؟

عة والحزام المؤسسي الستغالل المراعي االشتراكية الكبرى بالجنوب التونسي )الظاهر دراسة الحوكمة المتب -

 .اعات الحيوانية في الجنوب الشرقيوجفارة( من اجل استدامة أنظمة اإلنتاج وتجديد القط

( من حيث تكاثر ونمو potentiel exploitable du cheptelتقييم اإلمكانيات الممكنة للقطيع والمتوقعة ) -

 على اإلنتاج من خالل استعمال نموذج اسقاط يشمل القطيع واإلنتاج )لحوم وألبان(. اقطعان اإلبل وقدرته
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 .DYNMODهيكل النموذج الديموغرافي لمراحل مبسطة لحياة المواشي في نموذج:  5شكل عدد 

 
يع، تحديد لتوزيع الهيكلي للقطاما نتائج هذه الدراسة فقد بنيت بعض المعطيات والمؤشرات الديموغرافية الرسمية )ا

العمر االفتراضي للقطعان حسب الفئة العمرية لكل جنس ومعدالت التكاثر والوفيات الطبيعية( وتم تقدير اإلمكانات 

معدل ، مع تحديد متوسط Dynmodمن  Steady1القابلة لالستغالل لقطيع اإلبل في والية مدنين باستخدام وحدة 

 .٪2نمو للقطعان بنسبة 

  :قطاع اإلبل بواليات الجنوب الشرقيلو بالنسبة لنمالنموذجي حول ديناميكية ا ثالهذ الم ةبينت تطبيقو

الخاضعة لتحكم لمكونة للمثال ومنها المؤشرات البيولوجية والمؤشرات األساسية امؤشرات البط وتحديد ض -

 سنة فالحيه.لكل للمعطيات المناخية واالقتصادية تبعا تعديل قطعانهم المربين في 

جي المعتمد معادالت من شأنها أن تحدد التمشي البيولوجي ذاستعمال في مرحلة اولى عبر المثال النمو -

جرآت الحمائية اإلأن  منبناء على ذلك يمكن التأكد  والديموغرافي لمختلف فئات األعمار واألجناس المكونة للقطيع.

تحدد هذا التمشي الديناميكي ولكن أيضا وخاصة سلوكيات التي  ليست وحدها والمؤشرات البيولوجية للحيوان

المربي لمجابهة الظروف المناخية واالقتصادية عبر ممارسته لتحديد نسبة تجديد قطيع اإلبل وكذلك نسب وتوقيت 

 ذبح القعدان بمختلف أعمارها.

ية المحافظة إلبل المتعلقة بكيففي مرحلة ثانية دراسة وتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على اختيارات مربي ا -

 على توازن القطيع وكذلك إنتاج اللحوم وااللبان بالتالي على اإلنتاجية بصفة عامة. 

نسبة استبدال النوق المنتجة ونسبة ذبح البكاري في سن مبكرة هما عامالن متغيران إذ ال يرتبطان بالخاصيات  -

 .اديةالمربين وكيفية تعاملهم مع الظروف المناخية واالقتص البيولوجية الثابتة فحسب بل يرتبطان أيضا بتصرف

/ سنة للقطيع بأكمله( ولكن أيًضا إلى األداء  40%انخفاض إنتاجية القطيع إلى ضعف أداء التكاثر )يرجع  -

دد عاإلنتاجية حساسة جًدا لنسبة االنوق في القطيع. ولكن نظًرا للطابع متالدراسة ان الضعيف للساللة. وقد أظهرت 
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الوظائف لقطعان اإلبل في المنطقة، فمن غير المرجح أن تتغير هذه النسب كثيًرا في المستقبل. في مثل هذه األنظمة 

 المتبعة حاليا لإلنتاج الحيواني، تكون اإلنتاجية جزًءا فقط من تقييم اإلنتاجية اإلجمالية للقطعان.

/ سنة للقطيع بأكمله، سيزداد عدد القطيع  45%لى إ 40%معدل الوالدة من إذا استطعنا ان نرفع من نسبة  -

رأًسا كأقل تقدير باعتبار  12900يعد رأًسا سنويًا لقطيع متوسط  913/ سنويًا ، وهو ما يعادل زيادة  7.1% بمقدار.

 ثان النموذج الديموغرافي يفترض أن يكون العمر عند الوالدة األولى ثابتًا ، في حين أن التغذية األفضل لإلنا

 باإلضافة إلى زيادة معدل الوالدة يمكن أن تسرع من الدخول في التكاثر.

سيرتفع من  2025أن إنتاج لحوم اإلبل بحلول عام  Dynmodاظهرت نتائج محاكاة اإلنتاج باستعمال النموذج  -

اإلبل والخيول طنًا. وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنتاج الرسمي المعلن من لحوم  10098إلى  2020طنًا في سنة  8946

(. وبالتالي، فإن النسبة الكبيرة من لحوم اإلبل المنتجة تمر عبر طرق غير خاضعة 2020طن فقط ) 7400يبلغ 

 للرقابة.

من خالل إيجاد هذا المثال النموذجي سيتسنى للعاملين في هذا القطاع وخاصة أصحاب القرار أن يحددوا بدقة  -

كذلك على سلوكيات مربي األبقار حيث يتسنى لهم أخذ القرار الصائب العوامل التي تؤثر على نمو القطعان و

 وإمكانية اختيار واستعمال اآلليات الكفيلة للوصول إلى األهداف المحددة للنهوض بهذا القطاع.

نظم الثروة الحيوانية في سياق التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية تم انجاز  في إطار مشروع ديناميكية

 ين بحثيين حول:عمل

الربحية االقتصادية لمنظومات الثروة الحيوانية واآلفاق المستقبلية على المستوى المحلي بمراعي الواعرة في  -

الجنوب التونسي توصلت هذه الدراسة إلى فهم ديناميكية تطور منظومات الثروة الحيوانية القائمة من خالل تحليل 

  .مزارًعا في منطقة الواعرة في الجنوب التونسي 73استخدام قاعدة بيانات تم جمعها من 

العوامل المؤثرة في استراتيجيات التكيف المتبعة لدى المربين لمواجهة التغيرات المناخية في الواعرة، بالجنوب  -

التونسي باستعمال نموذج االنحدار اللوجستي وإدخال مجموعة من المتغيرات مثل حجم القطيع، المساحة 

وب، االنخراط في المنظمات والجمعيات، اإلعانات والمساعدات فضال عن بعض المؤشرات التي المخصصة للحب

لفة ن يستخدمون استراتيجيات تأقلم مختيتخص المربي كحجم العائلة والعمر: يتضح من خالل هذه الدراسة أن المرب

 لتنقل بين المراعي.بما في ذلك التكملة العلفية للحيوانات وتنويع الثروة الحيوانية والخالطة وا

 

 : التنمية والمجال وتثمين الموروث 3المشروع 

  : يحتوي هذا المشروع على برنامجي بحث

 .إعادة اعمار وتنمية المجال الجغرافي: دور الفرد والمجموعة في التسويق المجالي -

ق لقطاع الزراعي في المناطالتنقل عبر الحدود واالقتصاد الموازي: المردود االقتصادي وتأثيره على استدامة ا -

 الجافة

 دور القطاعات الثالثة لالقتصاد المحلي )السياحة والثقافة والزراعة( في التنمية والتكامل. البرنامج األول:
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 وينقسم هذا البرنامج الى ثالث مكونات أساسية:

 المكون االول: إعادة تأهيل الخدمات البيئية المتدهورة في أشجار الزيتون.

 (.les vergersلثاني: تأهيل البساتين )المكون ا

المكون الثالث: الترويج لمنتجات شجرة الزيتون ومنتجاتها الثانوية واالستفادة المثلى من هذه المنظومات والعمل 

 على جدوى وترابط سلسال ت القيمة التي تكونها.

 :عناصر التاليةبالتعاون مع معهد الزيتونة بجرجيس، مكننا هذا المشروع من دراسة وتحديد ال

همة ال يزال يمثل منظومة انتاجية م قيًدا على إنتاجية قطاع الزيتون يشكل الجفاف المناخي وهشاشة البيئة -

 ولها آثارها االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية المتعددة.

دوره مثل المنظومات  لحوكمة هذا القطاع وتنظيمه حتى يؤدي الحاجة إلى البحث عن طريقة ناجعةومن هنا تأتي 

 األخرى كتربية الماشية وغيرها من المنظومات التي ترتكز عليها اقتصاديات واليات الجنوب الشرقي.

لتحسين إنتاجية القطاع بطريقة مستدامة في سياق التغيرات المناخية، ندرة وتدهور الموارد الطبيعية وكذلك 

 .ي سياق اجتماعي واقتصادي صعباألساسية )المياه والتربة والتنوع البيولوجي(، ف

يهدف المكون الثالث من هذا البرنامج البحثي إلى تحليل الديناميكيات االجتماعية واالقتصادية واإلقليمية المرتبطة 

 ( وإسهامها في التنمية المحلية بهدف االستدامة.labellisationبعملية وضع العالمات )

 راسة الدور المهم للسياحة في تسويق المنتجات المحلية والتعريف بهاالجزء الثاني من برنامج البحث الى ديسعى 

 .حاليا دراسة مدى أهمية المنتجات المحلية للمستهلك ودور المستثمرين في التسويق وتنجز

فردا بناًء على مقابلة شخصية خالل فترة الصيف لسنة  205القيام باستمارة كمسح اول: دراسة نوعية لعينة من 

 14اما المسح الثاني فقد شمل عينة من المهنيين مكونة من  واطئ جرجيس وعند مدخل المحالتعلى ش 2020

 مستثمرا سياحيا في الجنوب الشرقي بتونس.

المستجيبين صرحوا بأن الدوافع لشراء  (% 50)وقد بينت نتائج المسح األول من هذه الدراسة ان أكثر من نصف 

بينت نتائج المسح الثاني ان في حين  (terroirة وجودة ما يسمى بمنتوج المنتجات المحلية ذاتية باألساس )صحي

امكانية التسويق للمنتجات المحلية، ومن اهم شروط الترويج لها والدور الذي يمكن أن تلعبه السياحة )من خالل 

مرين المحليين ستثاالستثمار والتزام المستثمرين المحليين( في مزيد اشعاعها والتعريف بها يكمن في مدى رغبة الم

ورجال االعمال في تثمين المنتجات المحلية واالقتناع بأهميتها في تنمية مناطق الجنوب الشرقي التي تزخر بالكثير 

 .من المنتجات ذات الخصوصية إضافة الى الثروات األثرية والثقافية

 

 ( Géo-Parcجيو بارك الظاهر ) :البرنامج الثاني

يم اإلمكانات التراثية ورسم خارطة طريق إلنشاء حديقة جيولوجية في الجنوب الشرقي تقيلالهدف من هذا المشروع 

 Swisscontact Foundation (SwissFoundation for Technicalلتونس برعاية منظمة اليونسكو وبالشراكة مع 

Cooperation). 
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 من اهم نتائج هذه الدراسة: 

 ت وطنية ودوليةنشر المقاالت العلمية الهم النتائج في مجال -

 نشر كتاب حول الهجرة وانعكاساتها على منوال التنمية بالجنوب الشرقي للبالد التونسية -

 تنظيم والمشاركة في ايام تحسيسية وتنموية بالجهة وملتقيات وأيام اعالمية -

 مداخالت بملتقيات علمية -

 لمنطقة الظاهرالقيام بالتوصيف الجيولوجي والجغرافي واالجتماعي واالقتصادي  -

إنتاج أول وصف للمواقع ذات األهمية، مشفوعا بسلسلة من الخرائط التي تعرض القيمة الجيولوجية  -

 والجيومرفولوجية والتراثية المختلفة 

دراسة إمكانية إنشاء حديقة جيوبارك مع مراعاة الخصائص الجيولوجية والجيومرفولوجية واالجتماعية  -

 االقتصادية والمؤسسية 

بها إلنشاء الحديقة الجيولوجية مع مراعاة الخصائص  ىوضع خارطة طريق تحدد مختلف المراحل الموص -

 العلمية والمؤسسية واالجتماعية واالقتصادية لمنطقة الظاهر.

المساهمة في دراسة وترشيد االقتصاد المحلي في سياق بيئة محفوفة بالمخاطر وهيمنة القطاع الموازي عبر  -

 الحدود

 وير نموذج للتوازن االقتصادي للمساهمة في توجيه أفضل للسياسات بهدف التنمية المحليةتط -

 ختم الدروس النهائية... ﴾’ تأطير طلبة في عدة مستويات﴿ ماجستير -

 

  2021اهم األنشطة المبرمجة لسنة 

ة واالقتصادية مع : حوكمة وإدارة الموارد في المناطق القاحلة: مرونة وتكيف النظم االجتماعي1المشروع 

 التغيرات

 واصلة البرنامج البحثي حول حالة التماسك االجتماعي بوالية تطاوين وقابس م -

 إجراء مسوحات لتحديد وقياس خصائص التماسك االجتماعي  -

  .تحليل مصادر المرونة و / أو هشاشة التماسك االجتماعي -

 عزيز التماسك االجتماعيإعالم البرامج والسياسات العامة التي تساهم في ت  -

 استكمال البرنامج البحثي حول تأثيرات التغيرات المناخية على المستغالت الفالحية بالجنوب الشرقي عبر:  -

 دراسة تصنيف المستغالت الفالحية واستراتيجيات التأقلم مع المتغيرات المناخية -

 ستعمال منهجية " النموذج الهيكلي لريكارد"دراسة تأثير التغيرات المناخية على المستغالت الفالحية با -

نضم المعلومات »دراسة منهجيات تهيئة االحواض المائية بالجنوب الشرقي باستعمال التقنية المزدوجة  -

 الجغرافية" و" التحليل متعدد المعايير"

 به الجافةدراسة محددات اختيار المزارعين ألساليب التكيف مع تغيير المناخ في المناطق الجافة وش -
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 جدوى االقتصادية الستراتيجيات التأقلم مع التغيرات المناخيةالدراسة  -

 دراسة ديمومة استراتيجيات التأقلم مع المتغيرات المناخية -

تقديم نتائج أطروحة دكتوراه حول: "هشاشة سبل العيش وقدرات التكيف مع تغير المناخ لألسر الزراعية في  -

 والية مدنين". 

 

 : نظم ومنظومات اإلنتاج الفالحي2 المشروع

األهمية الحالية، )تقديم أطروحة دكتوراه حول مكانة قطاع لحوم اإلبل ضمن قطاعات اللحوم الحمراء في تونس  -

 (واإلمكانيات، والمعوقات، والتوقعات

ية االجتماعرات مواصلة دراسة ديناميكيات منظومة الثروة الحيوانية وإدارة المراعي الجماعية على ضوء التغي -

واالقتصادية والبيئية: حالة مراعي الوعرة بالجنوب الشرقي ومستقبل األراضي االشتراكية في الجنوب الشرقي 

 تونس، عبر:

  عوية مشروع التنمية الزراعية الر المنتفعة بتدخالت إجراء استبيان يشمل مربي المواشي التابعين للمجموعات

( للوقوف على مدى استدامة التدخالت المنجزة PRODESUDنوب الشرقي )والنهوض بالمبادرات المحلية بالج

 من خالل المشروع وذات الصلة بتطوير التصرف الجماعي في المراعي الطبيعية.

   تنظيم ورشة عمل تضم خبراء في التصرف في المراعي للعمل على وضع مؤشرات تخول تشخيص أنماط

 التصرف المعتمدة بالدقة المطلوبة.

  مقابالت مع خبراء مختصين في اإليكولوجيا الرعوية بخصوص مدى مالئمة الصبغة االشتراكية  إجراء

   للمراعي الكبرى بالجنوب التونسي )الظاهر وجفارة( لخصوصياتها البيئية.

دراسة السلسلة التسويقية وسلسلة القيمة لمنظومات الماعز )حليب ولحوم(" بواليات الجنوب الشرقي: تحديد  -

 االقتصادية والتجارية من خالل تأطير طالبة بمرحلة الدكتوراه  الفرص

 

 وتثمين الموروث  تأكدوال: التنمية 3المشروع 

البرنامج االول: دور القطاعات الثالثة لالقتصاد المحلي )السياحة والثقافة والزراعة( في التنمية والتكامل بين هذه  

 نمية اإلقليمية المستدامة.الفروع الثالثة إليجاد استراتيجية جديدة للت

 استكمال دراسة المكونات األساسية للمشروع  -

تحليل المعطيات الخاصة باالستمارات واستخالص اهم النتائج والتوصيات لتوظيفها في البحث على السبل الجيدة  -

 لتسويق المنتجات المحلية والتعريف بها   

الموازي: طرق التفاعل والفوائد االجتماعية واالقتصادية وتأثير البرنامج الثاني: التنقل عبر الحدود واالقتصاد 

 ذلك على استدامة القطاع الزراعي في المناطق القاحلة.

 استكمال المراحل المتبقية من الدراسة عبر تحليل المعطيات ونشر النتائج العلمية:  -
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 ملتقيات علمية دولية 02المشاركة في  -

س تأطير طالبة في مرحلة ختم الدروو ستير بكلية العلوم االقتصادية بصفاقستأطير طالبة في مرحلة الماج -

 النهائية

 .في ايام تحسيسية وتنموية بالجهة المشاركة -
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 المخبر المركزي

 

 2020نشاط المخبر لسنة . 1

وضع عدة طرق تحاليل كيميائية وفيزيائية وبيولوجية تمكنه من االستجابة إلى أغلبية الطلبات قام المخبر المركزي ب

 التحليلية لفائدة مخابر البحث التابعة للمعهد

 :1تحليل موزعة حسب شكل عدد  2338ولقد أجرى المخبر المركزي 

 

 

 

 

 هذه التحاليل حسب تقنيات مختلفة وتتوزع فيما يلي:أجريت 
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 وجي، فطريات، زيوت، لحوم، روائح، حليب، سائل بيولنبتات ،غاللهذه العينات في تربة،  وتتمثل

 

 

وقد شرع المعهد في القيام باإلجراءات الالزمة لتمكين المخبر من القيام بتحاليل لفائدة الغير استجابة للطلبات 

  المتزايدة من عدة أطراف ولتثمين األجهزة المتوفرة.

 

52,18

4,06

11,04

4,36

4,58

16,42

7,36

)%)توزيع التحاليل حسب تقنية التحليل :2شكل عدد 

LCMS

GCMS

HPLC-RID

HPLC-PDA

HPLC-FLD

séquenceur

granulomètre

36,78

12,70
6,16

3,85

7,06

1,97

7,70

7,36

16,42

plante

huile végétale

fromage

épices

lait

fruit

yaourt

sable

matrice animale

)%)التحاليل حسب نوعية العينات توزيع:3شكل عدد
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 2021برنامج عمل 

لتمكين المخبر من إنجاز التحاليل المطلوبة سيتم اقتناء مواد كيميائية وقطع غيار. كما سيتم إبرام عقد صيانة  -

 للتجهيزات المتوفرة بالمخبر. 

اقتناء متممات آالت: حاقن لآللة الكروماتوغرافيا الغازية ووحدة و اقتناء المواد الكيميائية والمستلزمات المخبرية -

  )Unité d’extraction SPME)ة صلبة كّميات صغيرة من المواد العضوية على استخراج سطحي

 حاليل المخبرية حسب الطلباتمواصلة الت -

 استكمال اإلجراءات والبدء في اسداء خدمات لفائدة الغير. -
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 المتحف البيئي
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 المتحــف البيـــئي
 

 

 توطئة

الحياة وضيّقت على االنسان أينما كان، ُسجن العالم طوعا أو كرها، خلت األوطان، وُشلّت  كورونا حةجائنّغصت 

الحركة وانكفأ االنسان، ولم نكن نحن بمعزل عن كل هذا، تشتّتت أعمالنا بين حجرين، حجر شامل طال، وثان 

 موّجه ممل، وبعثرت األفكار أو تكاد.

 2021مع أمل أن تكون سنة  2020نائية ال نعدم بعض الجهود التي بذلت سنة االّ اننا رغم هذه الظروف االستث

 على حال أفضل.

 

 2020األنشطة المنجزة خالل سنة 

 النشاط الورشي. 1

ككل موسم، يتوّزع العمل بين مهام مختلفة منها المستحدث الذي يمكن أن يمثل حلقة في مسار قديم يتجدد مع كل 

 اء وتصحيح أخرى من خالل:رجاحرص من خالله على تأكيد إضافة، ومنها القار الذي ن

التفقّد الدوري للمعروضات ومراقبة حالة الممتلكات الثقافية للمتحف وتفقدها باستمرار سواء ما كان منها  -

 معروضا بالقاعات أو تلك المحفوظة في فضاء الخزن لتوفير أفضل الظروف لسالمتها.

قيم فضاءات العرض والخزن باستعمال مواد طيّارة للقضاء على الحشرات التي استغالل فترة الحجر الشامل لتع -

تهدد ممتلكات المتحف المعروض منها والمخزون، حيث ال يمكن استعمال هذه المواد في الظروف العادية )اذ يتم 

في كل مرة،  أيام على األقل وأسبوع 3استعمالها داخل فضاءات مغلقة وغير مأهولة لفترات زمنية تتراوح بين 

على أن تعاد عملية التعقيم عدة مرات على امتداد األشهر األربعة الممتدة بين بداية شهر أفريل حتّى نهاية شهر 

 جويلية( وذلك في عالقة بذروة نشاط الحشرات الضارة.   

البيئي  حففي إطار برنامج توسعة المت- جناح للمخزون الجيولوجي بالمتحف البيئي للمناطق القاحلةتهيئة  -

 بالمعهد.

 

 الزيارات الميدانية.. 2

تعد األبحاث الميدانية في المجال الجغرافي للدراسة البوابة الرئيسية إلثراء المعارف المتعلقة بأوجه الحياة وأنماط  

العيش فيها، وتوثيقها وعقد مقارنات بين مختلف الجهات المقصودة، ولتطعيم مخزون المتحف، وكانت تنقالتنا سنة 

 كالتالي: 2020

: تنقل الى جهة توجان لمتابعة حرف النسيج والمنسوجات لتوثيق تقنياتها ومميزاتها الزخرفية 2020جانفي  15 -

 والرمزية.
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 : تنقّل الى جزيرة جربة لمتابعة حرف النسيج والمنسوجات.2020جانفي  16 -

 لنسيج والمنسوجات.: تنقّل الى القرى الجبلية بتطاوين لمتابعة حرف ا2020جانفي  17 -

: تنقّل الى القرى الجبلية بالسند وبوسعد والعيايشة من والية قفصة لمتابعة 2020جويلية  29مارس و  11و 10 -

 حرف النسيج والمنسوجات.

: تنقّل الى القرى الجبلية زراوة وتمزرط ومطماطة وتوجان من والية قابس لمتابعة الفالحة 2020أكتوبر  20 -

 رة الزيتون بالجسور ونشاط المعاصر التقليدية بها.التقليدية لشج

: تنقّل الى القرى الجبلية بن غدير وقصر المرابطين وقصر الفرش وقرماسة وشنني والدويرات 2020أكتوبر  21 -

 من والية تطاوين لمتابعة الفالحة التقليدية لشجرة الزيتون بالجسور ونشاط المعاصر التقليدية بها.

: تنقّل الى القرى الجبلية قصر الحلوف وزمور وبني خداش ودّمر وأمنّيط من والية مدنين 2020أكتوبر  25 -

 لمتابعة الفالحة التقليدية لشجرة الزيتون بالجسور ونشاط المعاصر التقليدية بها.

 

 المشاركات:. 3

هد المتحف البيئي بالمع إنشاء شراكة بين معهد المناطق القاحلة والديوان الوطني للمناجم يتّم بموجبها إسناد -

بالخبرات الالزمة وتزويده حسب اإلمكانات المتوفّرة ببعض األحفوريّات والقطع المعدنيّة إلثراء الفضاء الذي هو 

بصدد اإلنشاء بالمتحف لعرض هذه العيّنات.  ويهدف هذا التعاون إلى إبراز أهّمية المواقع الجيولوجية ومخزونها 

لعناصر البيئيّة والحضاريّة التي نسعى للمحافظة عليها وتثمينها بمنطقة الجنوب الشرقي البليونتولوجي ضمن جملة ا

 التونسي.

والمساهمة في إثراء المادة العلميّة لموقع المشروع  تمثيل المعهد في مشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي -

 (. https://www.dahargmg.info/frعلى األنترنيت )

 مات فريق المتحف في الموقع المذكوركما يلي:وتتمثّل إسها

تقديم عرض مختصر باللغة الفرنسية لتاريخ منطقة الجنوب الشرقي عبر العصور )من العصر النيوليتي إلى   -

 العصر الحديث(.

عرض ألهم المعالم األثرية التي توجد داخل مجال المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي )قصور وقالع وقرى   -

 ية قديمة(.بربر

تقديم عرض باللغة الفرنسية حول فالحة الزيتون والمعاصر التقليدية بالجنوب الشرقي التونسي، يتعلّق خاصة  -

بالطرق الفالحية التقليدية لشجرة الزيتون بالجسور المدّرجة، واألصناف المتداولة لهذه الشجرة ورمزيتها وطرق 

 بمعجم للمصطلحات الحرفية التقليدية. اكثارها وتقنيات المعاصر التقليدية، مشفوعا

تقديم جرد للمعاصر بالقرى الجبلية واحداثياتها الجغرافية، مصحوبا بمجموعة قيّمة من الصور الفوتوغرافية  -

تبرز مختلف تقنيات المعاصر التقليدية وخارطة لتوّزعها على السلسلة الجبلية الواقعة ضمن حدود المنتزه 

 ي التونسي على النحو التالي.الجيولوجي للجنوب الشرق
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 تأطير:ال .4

المرسمة بالمعهد العالي لمهن التراث في اختصاص التراث الطبيعي، في اعداد مذكرة تربّص تأطير طالبة 

 لختم الدروس بعنوان: 

Les plantes spontanées de sud-est Tunisien : caractéristiques et usages 

domestiques. (شسامية بدرو) 

 

 استقبال الزوار: .5

يمثل استقبال الزوار أحد الفقرات القارة في أنشطة المتحف البيئي كل سنة، وكنا قد استقبلنا خالل السنة 

 الفارطة مجموعة من الوفود لعل أبرزها:

 السيد وزير الفالحة والصيد البحري والموارد المائية والوفد المرافق له. -

 بقابس.فريق من طلبة كلية العلوم  -

 مجموعة من تالميذ المدرسة االبتدائية طريق تطاوين بمدنين ومجموعة من المرافقين لهم. -

 

 2021األنشطة المبرمجة لسنة 

 بمخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر جيولوجي باحث يعتزم فريق المتحف مدّعم بخبرات الدكتور علي بنور

نشاطات نها في شتى اللثروات الجيولوجية بالجهة والدفع إلى تثميبالمعهد إنشاء جناح خاص بالمتحف إلبراز أهم ا

 ، وذلك من خالل القيام ببرنامج مفّصل كاآلتي:االقتصاديّة

 تحديد المواقع ذات األهميّة الجيولوجيّة -

 البحث عن أبرز األحجار التراسبيّة وأخذ عيّنات منها  -
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 ولوجياخذ عينات من أبرز األحفوريّات حسب السلّم الجي -

البحث عن أحفوريّات الديناصورات التي يمكن اعتبارها خاصية فريدة تتميز بها الجهة )عصر األلبيان بجهة  -

 تطاوين(-مدنين

البحث عن أحفوريّات من زمن "البرميان البحري" )أواخر الحقب األّول( في جبل طباقة الذي يمثل أقدم موقع  -

 بحري بقاّرة افريقيا 

 ر( الذي يحتوي على أثار نباتات.لطين في منطقة تطاوين )المربح األصفأخذ عينات من ا -

كما يمكن تخصيص مكان لعرض عيّنات للمواد اإلنشائية بالمتحف البيئي لتثمينها علميّا )زيارات لفائدة الطلبة 

 والتالميذ( واقتصاديّا من خالل المساهمة في دفع عجلة االستثمار بالجهة.

العرض بقاعات المتحف بالمجّسمات التي تحاكي النشاطات الحرفية والفالحيّة والمنزلية  مواصلة تدعيم أجنحة -

 التقليديّة بالجهة

 التأطير:

مرسمة بالمعهد العالي لمهن التراث في اختصاص المحافظة وترميم الممتلكات الثقافية، في اعداد تأطير طالبة 

 مذكرة تربّص لختم الدروس.

 

 استقبال الزوار: 

الزوار بالنسبة لكل مؤسسة متحفية العنصر األهم بعد المعروضات من ممتلكاتها الثقافية باعتبارهم متلّق يمثل 

لمضامين الرسالة المتحفيّة، ويتمثل نشاطنا في استقبال عديد الوفود من ضيوف المعهد، من موظفين رسميين 

حاء العالم وطلبة من كليات ومعاهد عليا يمثلون هياكل الدولة، وبعثات دبلوماسية أجنبية وباحثين من شتى أن

وثانوية، وناشئة من تالمذة المدارس االبتدائية ورياض األطفال، نقّدم لهم اإلشكالية العامة للمتحف البيئي للمناطق 

 القاحلة مبرزين عالقتها باختصاصات معهد المناطق القاحلة ومشاريع البحث التي يوليها اهتمامه.
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 االدارة الفرعية للتكوين
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 اإلدارة الفرعية للتكوين

  2020نشاط سنة 

 الدروس وتربصات ختم. تربصات قصيرة المدى 1

( %89طلب )أي بنسبة  105 طلب إلجراء تربصات قصيرة المدى وختم الدروس بالمعهد ووقع قبول 118 سجل

( % 51) 54التخرج و( لمشاريع % 49) 51منهم  المخابر العلمية والمصالح الفنية و اإلدارية للمعهد، بمختلف

 لتربصات قصيرة المدى، ويتوزعون على النحو التالي:

 
 

 والدكتوراه ودراسات الماجستير.  التأهيل 2

( بالجامعات 103والدكتوراه )( 40الماجستير )طالبا مسجلين في مراحل  157 يساهم الباحثون في المعهد في تأطير

 23وتأهيل  1تقديم  2020 الدكتوراه وتم سنةطالب في مرحلة ما بعد  13لى جانب احتضان التونسية واألجنبية إ

 . ويتوزع هؤالء على مختلف مخابر المعهد على النحو التالي:دكتوراة 11و ماجستير
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نس فالحية بتومن المعهد الوطني للعلوم ال والتأهيل بكل للدكتوراهويشارك المعهد في عضوية اللجان القارة 

 كلية العلوم بقابس )اختصاص: بيولوجيا(.المناخية( و)اختصاص: التصحر والبيئة والتغيرات 

 من ناحية أخرى، تتواصل مساهمة المعهد في تنفيذ برامج التكوين واإلحاطة لفائدة الطلبة المسجلين ب:   

مع المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية  بالتعاون  « Arido-Biotech Entrepreneurial »  الماجستير المهني -

 .(ISBAM) بمدنين

بالتعاون مع المعهد العالي للدارسات التكنولوجية بقبلي   «   Agronomie saharienne» الماجيستير المهني  -

(ISET KEBILI) 

 

 . الدورات التكوينية3

 التالي: جدولدورات تدريبة على ال 6تم تنظيم عدد 

 عدد المشاركين الموضوع الجهات المتعاونة نظمالهيكل الم الفترة

جانفي  29-30

2020 

 الكتابة العامة

 

وحدة التصرف في الميزانية 

 حسب األهداف بوزارة الفالحة

 

منهجية التصرف في الميزانية حسب 

 األهداف: القدرة على األداء
 20حوالي 

فيفري  05 - 03

2020 

مخبر تربية 

 الماشية
 جمعية الباحثات

 تكوينية فيدورة 

soft Skills : techniques de 

commuication 

19 

فيفري  10-12

2020 

مخبر تربية 

 الماشية
 جمعية الباحثات

 دورة تكوينية في

soft Skills : techniques de 

commuication 

19 

 2020مارس  09
مخبر تربية 

 الماشية
 جمعية الباحثات

 دورة تكوينية في

Gestion des graphiques et des 

analyses :Graph –Pad Prism 

 

20 

أكتوبر  -فيفري 

2020 

جامعة فلورنس 

 )إيطاليا(

)تكوين عن 

 بعد(

مخبر مقاومة التصحر بمعهد 

المناطق القاحلة بمدنين 

والجامعة األردنية )األردن( 

وجامعة مكلي )أثيوبيا( ومركز 

 متامتا )هولندا( 

 حصاد المياه والمناخ  
طلبة من  10

 ة.ختلفجنسيات م

 2020افريل11-12

مخبر زراعة 

المناطق الجافة 

 والواحات

F-Lamda 

 

TMCFX connect كيفية تشغيل الة 

heal-Time PCR (Biorad) 
15 

 

 

 . تكوين أعوان المعهد4

تكوينهم سواء كان في إطار التكوين المستمر أو التكوين عن بعد ببعض مؤسسات التعليم  اعون15يواصل حوالي 

 بمراكز التكوين المتخصصة بتونس. العالي أو

 

 OpenSIEV المنظومة اإلعالمية. 5

اة منظومة ، يتواصل تركيز نوواإلعالمية والتوثيق واألرشيف وإدارة اإلعالمبالتعاون بين اإلدارة الفرعية للتكوين 

ومستوياتهم هم فمعلوماتية للمتدربين بالمعهد بجميع أصنا وبناء قاعدةإعالمية متخصصة لمتابعة طلبات التربص 

 .األكاديمية
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 2021برنامج سنة 

العالي حسب اإلمكانيات المتاحة. كما  ومؤسسات التعليمالجامعات  وتأطير طلبةتواصل تكوين إطارات المعهد  -

 لطلب لفائدةا وتكوينية حسبالدكتوراه باإلضافة إلى تنظيم دورات تدريبية  مرحلة سيتواصل التكوين في إطار

 .والبحثية والتنمويةليمية المؤسسات التع

 المتدربين على اإلدارات الجهوية. لمنظومة متابعةالتعميم التدريجي  -

 بعد. وتدريبة عنرساء منظومة لتنظيم دورات تكوينية سعي إلال -
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 تثمين نتائج البحوثانشطة 
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 أنشطة تثمين نتائج البحوث

ويشمل نشاطها  ةتنسق إدارة تثمين نتائج البحوث بمعهد المناطق القاحلة بين مختلف المصالح التقنية والمخابر البحثي

نشر وتثمين نتائج البحوث من خالل جملة من الوسائل والتي من أهمها التطوير التكنولوجي وتحفيز المبادرة 

كرة وتنظيم األيام اإلعالمية والتكوينية، التوعية المب الخاصة عبر فضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات

للنشئ واإلحاطة بالمؤسسات التربوية، تأطير وتوعية الفالحين، البحث التطبيقي واإلنتاج السمعي البصري. وفيما 

  . 2021وبرنامج عمل سنة  2020يلي عرض ملخص ألهم أنشطة تثمين نتائج البحوث خالل سنة 

 

 : 2020أنشطة 

 تثمين نتائج البحوث: نشر و .1

والفنية  يعنى هذا النشاط بتثمين نتائج بحوث المعهد على المستوى التنموي وذلك بالتعاون مع المصالح اإلدارية

 :إنجاز األنشطة التالية 2020والهياكل المهنية والمؤسسات المحلية وقد تم خالل سنة 

طة عمل للتسويق لميثاق التنمية المحلية لجهة خة " صياغالمشاركة بجلسة عمل بفضاء المبادرة بمدنين حول  -

 (.2020جانفي  22مدنين  -)فضاء المبادرة  مدنين على النطاق الوطني "

ورشة عمل عن بعد في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة " إرادة في المشاركة  -

 (.2020أفريل  20" )

عن بعد في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة " إرادة  ورشة عملفي المشاركة  -

 (.2020أفريل  28" )

ورشة عمل عن بعد في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة " إرادة في المشاركة  -

 (.2020أفريل  30" )
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 (.2020 جوان 25و 24" )قابس  ل " آليات التخاطبالمشاركة بدورة تكوينية حو 

  " المشاركة بجلسة عمل في إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة " إرادة

 (.2020جويلية  01)ديوان تنمية الجنوب 

 

 فضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة مؤسسات: .2

ار هذا النشاط المساعدة على بعث المؤسسات الفالحية المثمنة لنتائج يتابع معهد المناطق القاحلة بمدنين في إط

البحوث و المجددة و ذات القيمة المضافة من خالل توفير الظروف المالئمة للباعثين الشبان قصد تطوير مشاريعهم 

فالحية بمدنين لتكنولوجيا و تكوينهم في ميدان التصرف و التسيير في المؤسسات بالتعاون مع وكالة االستثمارات ا

 إنجاز األنشطة التالية : 2020و قد تم خالل سنة 

  تنظيم دورة تكوينية حول " تقنيات مرافقة أصحاب المشاريع " للفريق الثاني من المهندسين في إطار برنامج دفع

 (.2020جانفي  25 – 20( )من PRIMEAاالستثمار وتعصير المستغالت الفالحية )

  

 

 

 دورة تكوينية حول "مخطط األعمال" للفريق األول من المهندسين في إطار برنامج  المشاركة في تنظيم

 (.2020جويلية  03 –جوان  29( )من PRIMEAدفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية )

  المشاركة في تنظيم دورة تكوينية حول "مخطط األعمال" للفريق الثاني من المهندسين في إطار برنامج

 (.2020جويلية  10 - 06( )من PRIMEAثمار وتعصير المستغالت الفالحية )دفع االست
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  تنظيم وإجراء اختبار إلثبات الكفاءة المهنية في ميدان تقطير األعشاب بالتنسيق مع مركز التكوين المهني

 (.   2020جويلية  24 -22-21والتدريب بمدنين )معهد المناطق القاحلة بمدنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تنظيم ورشات عمل حول دفع االستثمار في القطاع الفالحي في إطار برنامج دفع االستثمار في المشاركة

 (.   2020جويلية   24 - 22من  -)معهد المناطق القاحلة بمدنين  « PRIMEA »وتعصير المستغالت الفالحية 

 

 

 

 

 

 

 

  في إطار مشروع  ريعصياغة أفكار المشاتنظيم دورة تكوينية حول " في المشـاركة "

MiniAgripreneurs 2.0  (.2020سبتمبر  16 – 8من  -)معهد المناطق القاحلة بمدنين 

 

 

 

 

 

 

 



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

101 

  عمل إلعداد رزنامة إنجاز مخطط الدراسات الخاص بالماجستير المهني في "بعث  جلسةفي المشاركة

. )المعهد العالي 2020/2021لسنة الجامعية المشاريع في بيوتكنولوجيا المناطق الجافة" خالل السداسي األول من ا

 (.2020سبتمبر  15 –للبيولوجيا التطبيقية 

  

 

 

 

 

 

 

 

  في إطار مشروع  فن التواصلورشة عمل حول "  تنظيمفي المشـاركة "MiniAgripreneurs 2.0 

 (.2020سبتمبر  25 -)معهد المناطق القاحلة بمدنين 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة إنجاز دراسة المؤثرات على المحيط لوحدة تثمين حليب اإلبل في إطار  تنظيم جلسة عمل في إطار

) فضاء تثمين نتائج البحوث       « PAQ-Collabora : Valorisation du lait de chamelle »مشروع 

 (.2020نوفمبر  04 –



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

102 

  يع في بعث المشار جلسة حول رزنامة وبرنامج السداسي الرابع لطلبة الماجستير المهني فيفي المشاركة

بيوتكنولوجيا المناطق القاحلة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين. )وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية 

 (.2020نوفمبر  06 –بمدنين 

  

 

 

 

 

 

 

  جلسة عمل ثانية حول تنظيم برنامج السداسي الرابع لطلبة الماجستير المهني في بعث في المشاركة

ريع في بيوتكنولوجيا المناطق القاحلة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بمدنين. )المعهد العالي للبيولوجيا المشا

 (.  2020نوفمبر  10 –التطبيقية بمدنين 

  جلسة عمل عن بعد مع فريق مشروع في المشاركة " FARMER"  تحسين آليات تثمين و الرامي إلى

 (.  2020بر نوفم 13نشر نتائج البحوث العلمية ) 

  جلسة عمل عن بعد مع فريق مشروع في المشاركة "P2ST "  المندرج في إطار برنامج" –Innov’i 

EU4Innovation "( 2020نوفمبر  17والممول من االتحاد األوروبي.) 
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 الزيارات :

طاب م في االستقيتم من خالل هذه الزيارات التعريف بفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات ودوره

 وتنمية روح المبادرة لدى أصحاب الشهائد العليا وقد تم تنظيم الزيارات التالية :

   تنظيم زيارة للسيد أسامة الخريجي وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري )فضاء تثمين نتائج

 (. 2020جويلية  27  -البحوث 

 

  

  الزراعية والرعوية وتطوير منظومات اإلنتاج تنظيم زيارة لفريق من مشروع التنميةPRODEFIL 

 . (2020اوت  23) لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تثمين حليب اإلبل للباعثة لطيفة فريفيطة
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 ( 2020أوت  31تنظيم زيارة لفريق من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة التسيير :

 بمقر محضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين في  اع األول للجنة التسييرتنظيم االجتم

 (.2020جوان  16إطار اجتماع لجنة تسيير المحضنة قصد دراسة ملفات المترشحين الجدد )

حادثات م استدعاء المترشحين الراغبين في االنضمام لمحضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة وإجراء

باعثين من جملة  8انتقاء عدد ومع الحاضرين منهم قصد مزيد تقييم فكرة المشروع المبينة بمطلب الترشح 

 .(2020جوان  16المترشحين قصد تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين فيبمقر محضنة ا تنظيم االجتماع الثاني للجنة التسيير 

 24 -إطار اجتماع لجنة تسيير المحضنة قصد دراسة ملفات المترشحين الجدد )محضنة مؤسسات المناطق القاحلة 

 (.2020ديسمبر 
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دثات ااستدعاء المترشحين الراغبين في االنضمام لمحضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة وإجراء مح

باعثين من جملة  7انتقاء عدد و المبينة بمطلب الترشحمع الحاضرين منهم قصد مزيد تقييم فكرة المشروع 

 المترشحين قصد تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة.

 

 اتفاقيات الشراكة : .3

 نذكر منها : قتصادي واالجتماعيفي إطار تفتحه على محيطه اال 2020اتفاقيات سنة  8وقع المعهد 

 (.2020جانفي  10اتفاقية تعاون بين المعهد وجمعية البليدات للثقافة والترفيه بقبلي في إطار تثمين نتائج البحوث ) -

 (،  2020جوان  29اتفاقية تعاون بين المعهد وبلدية بشلى جرسين البليدات ) -

 (،  2020جوان  30قبلي ) –يئة بسوق األحد اتفاقية تعاون بين المعهد وجمعية أحباء الب -

 (،  2020جوان  30اتفاقية تعاون بين المعهد وجمعية نخلة بمعتمدي دوز من والية قبلي ) -

 (. 2020جوان  29)ورشة "ايما ديزاين" بوالية قبلي اتفاقية تعاون بين المعهد و -

( للمساهمة في 2020د المناطق القاحلة بمدنين )جويلية اتفاقية بين الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بمدنين ومعه -

تنمية القدرات الفنية والتسييرية للمهندسين المرسمين بجداول عمادة المهندسين التونسيين وذلك من خالل تنظيم 

دورات تكوينية حسب الطلب في مختلف محاور التكوين المتوفرة بمعهد المناطق القاحلة مدنين، وتنظيم تظاهرات 

 لتقيات ومؤتمرات علمية وفنية في المجالت ذات االهتمام المشترك.وم

 (.2020اكتوبر 26جربة حول تهيئة مشروع ثقافي بجربة ) -اتفاقية تعاون بين المعهد والمركز الثقافي  -

تجديد اتفاقية إيواء واحتضان بمحضنة والمؤسسات الفالحية وفضاء تثمين نتائج البحوث مع الباعثة لطيفة  -

 (.2020يفيطة )اكتوبرفر

 

 تنظيم أيام تكوينية وإعالمية: .4

أيام تكوينية وإعالمية في عديد المحاور البحثية لفائدة األطراف الفاعلة  7تقوم إدارة تثمين نتائج البحوث بتنظيم 

ر منها ذكتنظيم عديد الدورات التكوينية لفائدة عدد من باعثي المشاريع )ن 2020في مجال التنمية وقد تم خالل سنة 

         (.2020اوت  6-3تنظيم دورات تكوينية حول استخراج الزيوت األساسية باإلدارة الجهوية بقبلي 
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 التوعية المبكرة للنشئ واإلحاطة بالمؤسسات التربوية:  .5

ـ إحاطته ودعمه ل 2020واصل المعهد خالل سنة  ات سستربوية بالجنوب التونسي من خالل تدعيم المؤ ةمؤسس 25ـ

 التربوية بتجهيزات إحاطة لتدريب التالميذ والناشئة على النشاط الفالحي والبيئي.

 

 تأطير وتوعية الفالحين: .6

 تأطير الفالحين: -

القيام بعديد اللقاءات الميدانية لدعم  2020في إطار أنشطته المتعلقة بتأطير الفالحين، واصل المعهد خالل سنة 

 مية. األطراف الفاعلة في مجال التن

 تحاليل المياه والتربة والنباتات لصالح الفالحين والمصالح الفنية: -

قامت مخابر المعهد بإجراء تحليل عينات الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين، وقد تم خالل 

 .عينة 1500تحليل أكثر من  2020سنة 

 

 البحث التطبيقي: .7

حوث على دعم ومساندة الباحثين والتقنيين في مختلف مخابر المعهد في تركيز ومتابعة تحرص إدارة تثمين نتائج الب

المواضيع  2020وقد شملت محاور البحث لسنة  ومتابعة قطع نموذجيّة لدى فالحين أنشطة البحث التطبيقي بتركيز

 التالية :

 تحسين منظومة انتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة، -

 مد من مخلفات نخيل الواحات،إنتاج مستس -

 رصد ومتابعة قطعان الماعز بالمناطق القاحلة التونسية، -

 تثمين المياه المالحة.  -

 

 :  براءات االختراع .8

بتونس  المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيةلدى وقع إيداع العرائض التالية في مطالب براءات االختراع 

 : حول 2020سنة 

  (.2020 جوانزج من حليب النوق باستعمال انزيمات نباتية )جبن طاصناعة 

 

 Développement d’un nouveau procédé de fabrication du fromage à base des laits camelin, bovin 

et caprin moyennant la coagulation avec un extrait enzymatique d’origine animale préparé à 

partir de la couche de Kaolin du gésier de poulet  (2020 جوان) . 
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 .  2020سنة  تغطية األنشطة المقامة بالمعهد اإلنتاج السمعي البصري: .9

  

  2021برنامج عمل سنة 

مواصلة األنشطة المبرمجة في إطار ا تفاقيات المبرمة بين معهد المناطق القاحلة   ر و          ج     وث: . 1

خلة في القطاع الفالحي خالل السنوات الفارطة التي يتابع المعهد إنجازها إضافة إلى اقتراح واألطراف المتد

 بعض المحاور األخرى التي من شأنها تبسيط ونشر النتائج التي تم التوصل إليها بالمعهد.

لقاحلة اسيسعى فضاء التطوير التكنولوجي بمعهد المناطق . فضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات: 2

بالتنسيق مع محضنة المؤسسات الفالحية إلى مزيد العمل على استقطاب  2021بمدنين من خالل برنامجه لسنة 

 ومرافقة أصحاب أفكار المشاريع وخاصة المجددة لخريجي التعليم العالي على بعث مشاريعهم في أحسن الظروف.

 : ويهدف هذا البرنامج

منتصبة بفضاء تثمين نتائج البحوث ومساعدتها على االنطالق باإلنتاج مواصلة تكوين وتأطير المشاريع ال -

 والتسويق.  

مواصلة دراسة جدوى المشاريع المقترحة وانتقاء المشاريع قصد إيوائها بالفضاء والمحضنة من طرف لجنة  -

 التسيير.

 ضنة وتوفير التكوينتركيز المشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة االنتقاء بالفضاء والمح -

 الضروري للباعثين.

إحداث ورشة بسترة وتعليب حليب اإلبل وورشة التحاليل الحسية للمواد والمنتوجات الفالحية والتي شرع في  -

 إنجازها.   

 ربط الصلة بين الهياكل المهنية ومعهد المناطق القاحلة في ميدان العمل على تنمية قطاع تربية اإلبل. -

 

متابعة تنظيم األيام التكوينية واإلعالمية لفائدة األطراف الفاعلة في مجال التنمية يام تكوينية وإعالمية: . تنظيم أ3

 .بواليات الجنوب

 

 . تأطير وتوعية الفالحين:4

 متابعة أنشطة التأطير والتوعية للفالحين ومربي الماشية بالجهة. تأطير الفالحين: -

متابعة إجراء مختلف التحاليل )ماء، تربة، نباتات( بمخابر المعهد حسب لنباتات: إجراء تحاليل المياه والتربة وا -

 حاجيات الفالحين والمصالح التقنية والباحثين.
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مواصلة عملية تأطير وتوعية تالمذة المدارس االبتدائية واإلعدادية . تأطير وتوعية تالمذة المدارس االبتدائية: 5

 ية في العديد من الواليات بالجنوب الشرقي وخاصة مدنين وتطاوين وقبلي وقابس.والثانوية ودعم المنضمات التربو

 : متابعة البحوث التطبيقية في المجاالت التالية. البحث التطبيقي: 6

 تثمين المياه المالحة  -

 تحسين منظومة انتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة -

 المحلي بالجنوب  اإلحاطة وتجربة األصناف الواعدة للماعز -

 متابعة تأثير التغيرات المناخية على أشجار الزيتون بالمناطق القاحلة  -

 زراعة القرعيات -

 

لمتحصل عليها ا القابلة للتثمين على تسجيل كل نتائج البحوث العلمية الجديدة المتابعة والعمل. براءات االختراع: 7

  قصد حمياتها.  لصناعية المعهد الوطني للمواصفات والملكية ابالمخابر ب

 

 .2021تغطية األنشطة التي سيحتضنها المعهد خالل سنة . اإلنتاج السمعي البصري : 8
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 االعالم واإلعالمية والتوثيق واألرشيف
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مقارنة عدد الزوار  للثالث سنوات األخيرة

 

 

 االعالم واإلعالمية والتوثيق واألرشيف

 

 . اإلعالمية1

 موقع واب المعهد. 1.1

 2019مقارنة بسنتي  2020للعدد اإلجمالي لزوار موقع واب المعهد لسنة  اانخفاض كبير 1البياني عدد يبين الرسم 

 .2018و

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2020انخفاض عدد المتصفحين لصفحات مخابر البحث لسنة  2يبين الرسم البياني عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    خالل السنوات الثالثة االخيرة تطور عدد زوار صفحات المخابر:  2رسم عدد

 

    سنوات 3خالل  موقع واب المعهد: تطور عدد الزوار  1عددشكل 
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خبر زراعة المناطق الجافة والواحات بينما سجل م انخفاض لعدد المتصفحين لمخبر تواصل 3عدد الشكليبين 

مخبر البيئة والمراعي بالمناطق الجافة الصحراوية ومخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر ومخبر االقتصاد 

والمجتمعات الريفية تراجعا طفيفا في حين حافظ مخبر تربية الماشية والحياة البرية على نفس عدد الزوار لسنة 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تي مقارنة بسن 2020انخفاض عدد المتصفحين لموقع واب المعهد لبعض الصفحات لسنة  4عدد  الشكلبين و

 . 2018و  2019

 

 : تطور عدد المتصفحين لبعض صفحات واب المعهد 4شكل عدد 

 

 الوثاق التي وثيقة. يجدر الذكر أنه لم يدرج إال 24802فاق العدد اإلجمالي لتحميل الوثائق من موقع واب المعهد 

 مرة نظرا لطول هذه القائمة حيث أنه قد تم تحميل كل الوثائق التي تم نشرها على الموقع. 200تم تحميلها أكثر من 
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  ا خيرة سنوات 3عدد زوار المخابر لـ :  3عدد  كل
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زائر وكان عدد زوار صفحة التقرير السنوي والنشريات  6436اما عدد زوار مجلة المناطق القاحلة فقد بلغ 

 .(5)شكل عدد  التوالي على زائرا 14916و 3450االرشادية والعلمية 

 

 ترتيب المتصفحون لموقع واب المعهد حسب بلد اإلنتماء  المرافق له 5عدد  الشكليبين 

 ولم يدرج إال الدول التي فاقت المائة متصفح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . انشطة مختلفة في االعالمية2.1

ي وسنوي إلجراءات صيانة وحماية إعداد وإدراج خادم أوراكل حيز التنفيذ وإعداد برنامج يومي، شهر -

 المعطيات.

المكتبة، األرشيف، الشبكة الداخلية...( وتحيين برنامج حماية وصيانة المعطيات  (إعادة هيكلة قاعة الخوادم -

 .عامة

 إعداد منظومة لمتابعة األشياء المتصلة وتطبيقها على الخوادم )إضافة خدمة اإلرساليات الحينية في حال العطب( -

 .عداد ومتابعة منظومة التصرف في التربصات وذلك بالتعاون مع اإلدارة الفرعية للتكوينإ -

إعداد ومتابعة منظومة التصرف في الخرائط وصور األقمار الصناعية وذلك بالتعاون مع وحدة اإلستشعار عن  -

 .بعد

 ك بالتنسيق مع الوحدة المعنيةإعداد منصة رقمية لمتابعة وتحليل بيانات محطات األرصاد الجوية للمعهد وذل -

 .بمخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر

 توزيع عدد المتصفحين لموقع واب المعهد حسب البلدان:  5 عدد  كل

 

 و  ع     صف و          د  

Tunisie Algérie Maroc France

Arabie Saoudite Égypte Irak Libye

Syrie Soudan Jordanie



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

113 

 

 في االعالمية التأطير. 3.1

 طالبا في تربصات قصيرة. 17وع تخرج يرامشفي  طلبة 9 تأطير

 

 الطباعة والنشر .2

 Contrat programmeو Auto-Evaluation: غالف وأقراص ليزرية لتقارير تصميم وانجاز وطباعة .1.2

 (.2020خابر الخمس للمعهد كل على حده في عدة نسخ من التقارير واألقراص )جوان للمعهد وللم

    

 

 . مجلة المناطق القاحلة 2.2

 غالف مستجدات المعهد  تصميم وانجاز وطباعة
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يحوصل فعاليات المؤتمر الدولي السادس  وهو عدد خاص( 1/2020)من مجلة المناطق القاحلة  46انجاز العدد  -

الذي انعقد بجرجيس من  "زراعة الواحات والتنمية المستدامةزراعة المناطق الجافة والواحات تحت شعار: " حول

 .2018ديسمبر  21إلى  19

مقاالت علمية  7( في أكتوبر وهو عدد خاص يحتوي على 2/2020مجلة المناطق القاحلة ) من 47انجاز العدد  -

دارة تثمين " وإ ة الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهريةمخبر النظم البيئي بالتعاون مع " توجيهية

 .نتائج البحوث

  

 

 غالف عديد التقارير للمعهد تصميم وانجاز وطباعة -

ملصقات علب الياغرت وقوارير الحليب من إنتاج محضنة مؤسسات المناطق القاحلة  تصميم وانجاز وطباعة -

 (2020)جويلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

115 

 مفكرة في إطار زيارة الهيئة الوطنية لتقيم أنشطة البحث العلمي للمعهد. تصميم وانجاز وطباعة -

 

 

 التوثيق واالرشيف .3

وجب اليوم التفكير في تطوير المنظومة المكتبية خالل العشرية في إطار برنامج رقمنة مكتبة معهد المناطق القاحلة 

ى منظومة رقمية بالكامل مرتبطة مع الشبكات العالمية للمكتبات لمزيد القادمة من منظومة مختلطة ورقية رقمية إل

 اإللكتروني المحتوي إتاحة الرقمية إلى المكتبة إثراء المخزون المكتبي المتوفّر للطالب والباحث بالمعهد. وتهدف

 من الباحثينللطلبة و واألجنبية العلمية الوطنية الدوريات والمجالت ألحدث والمستخلصات الكاملة للنصوص

 قواعد بإتاحة الرقمية المكتبة قيام خالل من التونسية والعالمية وذلك الجامعات إلى باإلضافة المعهد وخارجه

 لرسائل الكاملة النصوص تتضمن التي اإللكترونية المعلومات مصادر إلى الوصول سبل وتيسير العالمية البيانات

كتاب(. كما يوضح 9 065-كراس 6164وثيقة ) 15229من عهد لمرصيد مكتبة ا نيتكوّ  .الماجستير والدكتوراه

 الجدوالن المصاحبان ما تم تسجيله بقاعدة البيانات من إنتاج علمي ومراجع علمية.

 علميا مقاال 70ودروس  ورسائل ختمواطروحات دكتوراه  كتب وثيقة 40 ـبإثراء رصيد المكتبة  -

 .ستعمال المراجع العلمية المرقمنةاب اطالب 90ونا استقبلت المكتبة عن بعد نتيجة جائحة كور  -

مرجعا من كتب ورسائل دكتوراه ومشاريع تخرج  40مقال مرقمن و 70اثراء المكتبة بــ  2020وقد تم سنة 

 وتسجيلها بمنظومة المكتبة.

كل ش فييرة األخكل أطروحات الماجستير والدكتوراه والكتب التي وقع اقتناؤها خالل السنوات  وقد وقعت رقمنة

 ث وفي اطار مشروع رقمنةوإدخالها ضمن المنظومة قاعدة البيانات بالمكتبة لتسهيل عمليات البح PDFالكتروني

 :للمعهد تماشيا مع التطور التكنولوجي العالمي توصلنا مبدئيا الى النتائج التالية المكتبة

 



 2021ل ـــج عمــرناموب 2020اط ـــنش                                            ة ـــق القاحلــد املناطــمعه

 
 

 

116 

 

 إحصائي يوضح نسبة الرقمنة في المكتبة المركزية : 6شكل عدد 

 

 

 توزيع الرصيد الوثائقي بالمكتبة : 1عدد   جدول

 

ويمكن ان يتطور بتوفير امكانيات  %35.5ان نسبة الرقمنة بالمكتبة المركزية ال تتجاوز نستنتج  جدولمن خالل ال

 .تكنولوجية تمكن من الرقمنة السريعة للوثائق المتوفرة
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 ورقي مرقمن المجموع
 

 التصنيف 

      %النسبة العدد  %النسبة العدد  

81 61 75 20 25  
 

 رسائل دكتوراه 

  
 

 

7065 1000 14 6065 86  
 

 الكتب

1919 0 0 1919 100  
 

 اعمال اكاديمية

 

6164 3285 53 2879 47  
 

 المقاالت

15229 4346 35,5 10883 64  
 

المجاميع/ 

 تالمتوسطا
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 . زيارات الوفود4

 .والصيد البحري والموارد المائية زيارة السيد أسامة الخريجي وزير الفالحة : 2020جويلية  27 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODEFILتنظيم زيارة لفريق من مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات اإلنتاج  -

 تنظيم زيارة لفريق من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.:  2020أوت  31 -

 

 2021برنامج 

 .(03)نشاط عدد  إدراج كاميرات المراقبة ومختلف مكونات الشبكة الداخلية ضمن منظومة المتابعة -

 .إعداد منظومة للمخبر المركزي للمعهد -

 .اإلعالمية )تقدير وتوقع حاالت العطب( إدخال تقنية الذكاء االصطناعي في غالبية خدمات إدارة -

 .إعداد موقع واب لمجلة المناطق القاحلة -

 مواصلة متابعة تصفح موقع واب المعهد. -

 مواصلة نشر المجلة االعالمية بصفة دورية. -

 تحسين البنية التحتية لإلعالمية بالمقر االجتماعي واالدارات الجهوية. -

 

 الحبارىتربية وحدة  اشية والحياة البيريةمخبر تربية الم


