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í}÷Ÿ 
 العديد من األنشطة في مجال البحث والتكوين وتثمين نتائج 2017أنجز معهد المناطق القاحلة خالل سنة 

 وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات تنموية ومراكز بحوث وجامعات على المستوى الوطني البحوث واإلعالم والتوثيق
 .واإلقليمي والعالمي

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 التعاون 

الممولة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد األطراف. 
;oÊzzue’\;ÿ]§;∫;

 ينجز نشاط البحث في إطار خمسة مخابر علمية:
 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر -
 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات -
 النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهريةمخبر  -
 مخبر تربية الماشية والحياة البرية -
 مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية. -

;U; 2017ومن أهم اإلنجازات التي تمت في نشاط البحث خالل سنة  

 . عالمية محكمة ومفهرسة وذات عامل تأثير علميةبمجالت مقاال علميا 154رنش -
 مشاريع بحث تنموي في إطار التعاون 9 اتفاقية تعاون مع أطراف دولية ووطنية والشروع في إنجاز 35إبرام  -

 األطراف.  مشاريع في إطار التعاون متعدد8الثنائي و
 

flÁÊ“i’\;ÿ]§;∫;
; مذكرات مهندس وطني.4 وماجستير بحث رسالة 20 وه أطروحة دكتورا14تقديم ومناقشة  -

 . وإعداد مذكرات ختم الدروستربصــات قصيرة المدىفي  طالبا 117قبول وتأطير  -
 مسجلين في مراحل الماجستير والدكتوراه وكذلك التأهيل ا طالب 160 في تأطير ي المعهد باحثمساهمة -

 بالجامعات التونسية واألجنبية.
 من الماجستير الدولية "إدارة االراضي الجافة".  طلبة8 فائدة  مناقشة أطروحات التخرج لتمت -
  باحثين وطلبة من جامعات ومراكز بحوث أجنبية.10استقبال  -
  دورات تدريبية.7تنظيم  -

 
oÊue’\;r]i›;Ø⁄mh;ÿ]§;∫;

 حول نجاعة INNORPIالحصول على براءة اختراع من طرف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية  -
 نبات الالزول في مقاومة نوع من أنواع سرطان الدم بالتعاون مع معهد باستور بتونس.

  حول : إيداع عريضة في مطلب براءة اختراع -



 
„¬Ÿzzº]fi∏\;Äzz◊t]Œ’\;–zzz;Î;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;é›;;zzz;º\2017‹]›ÖdÂ;zz€¡;szzz;ÿ2018;

3 

 

- « Développement d’un nouveau procédé de fabrication des fromages frais camelin et bovin à haute 
qualité nutritionnelle moyennant la coagulation avec un nouvel extrait enzymatique d’origine végétale 

(latex de Ficus carica) ayant une activité protéolytique ». 

  : إيداع عريضة في مطلب براءة اختراع حول -
« Simulateur de pluie pour les études hydrologiques au laboratoire». 

  عينة من الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين.1500تحليل أكثر من   -
  أيام اعالمية لفائدة الفالحين والفنيين وتالميذ المدارس االبتدائية.7تنظيم  -
 .خريجي التعليم العالي الراغبين في بعث مشاريع فالحية وبعض أصحاب المشاريعتنظيم دورات تكوينية لفائدة  -
 زيارة ميدانية لفضاء تثمين البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية بالمعهد. 20تنظيم  -
 قبول أربعة من حاملي الشهائد العليا أصحاب المشاريع إلجراء تربص بالمعهد. -
  باعثين من خريجي الجامعات لتمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة.3قبول  -
 .2017الصالون الدولي للفالحة واآلالت الفالحية والصيد البحري المشاركة في  -

 
;œzËlÊi’\Â;‹˜¡¸\;ÿ]§;∫;

 10 بخطوط ألياف بصرية بسعة Mb/seconde  20 بسعةADSL    من نوع  خطوط تراسل معطيات3تغيير  -
Mb/secondeتكفلت بها وزارة التعليم  وباإلدارتين الجهويتين بتطاوين وبنقردان بمدنين بالمقر االجتماعي للمعهد

  . (مركز الحساب الخوارزمي)العالي والبحث العلمي
  .للموزعات فتراضية اتكنولوجيا تركيز -
  .بالمعهد افتراضي موزع ولأ تركيز -
  .االعالمية المواد مراقبة ومةظمن تركيز  -
 VPN.  تكنولوجية عبر المركزية البيانات بقاعدة ربطها و الجهوية باالدارات بالمعدات التصرف ومةظمن تتركيز -
  . بالمعهد المعطيات تراسل شبكة وتوسيع تجديد -
 موقع على بثها و لتخزينها الجويه المعطيات الستقبال موزع تركيزو  الجوي الرصد محطات لربط ومةظمن تركيز -

  .الواب
 200 ماجستير ومذكرات ختم دروس وئلطروحات دكتوراه ورسا وأكتب وثيقة :  120  بـإثراء الرصيد الوثائقي -

 مقال علمي.
  كتابا.11 والمساهمة في نشر Springer مع الناشر 2 كتب علمية منها 4نشر  -
  من مجلة المناطق القاحلة.43 و42 و41عداد  نشر األ -
تنظيم الملتقى السادس للتراث الجيولوجي  ''المنتزهات الجيولوجية : حماية  وتثمين للتراث الجيولوجي ورافعة  -

 للسياحة البديلة"  بالتعاون مع الديوان الوطني للمناجم.
  واجتمعات وجلسات. عملةورش21تنظيم   -

 زائر من خبراء وباحثين وطلبة ومسؤولين على المستوين الوطني والدولي وأعضاء سلك 300كما استقبل المعهد أكثر من 
دبلوماسي لإلطالع على أهم أنشطة البحث بمختلف المخابر وعلى محضنة المؤسسات. 

 

http://www.gipp.tn/ar/content/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-2017
http://www.gipp.tn/ar/content/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-2017
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;
~Ÿ;Öuëi’\;ÏŸÂ]ŒŸÂ;Ô\Öuë’\;‹Ê÷¡;Öd

;

1;H‰¯\zz;Ã\Ä
 رصد ومتابعة التصحر وتأثيرات التغيرات المناخية،  -
 دراسة ديناميكية التعرية الهوائية وطرق مقاومة زحف الرمال، -
 تحسين الخاصيات الفزيائية والكيمائية للتربة بالواحات وبالمناطق الزراعية، -
 إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية وتهيئة مساقط األودية. -

 
2‹;Hnue’\;√ÁÑ]å 

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

 
3º]zzzzç›;H; 2017 

1.3;H;ÅêÑÖuëi’\;€ËËŒhÂ;
;Ï¬d]iŸ;HÈâ›Êi’\;gÊfi°]d;k]t\Ê’\;Ï’]t;

سعت هذه استعمال صور اقمار صناعية لدراسة حالة الواحات بالجنوب التونسي وتفاعلها مع التغيرات المناخية حيث تم 
. يتمثل النهج بالجنوب التونسيمزيد تحيين حالة  الواحات ل MODISاالبحاث لدراسة مساهمة صور االقمار الصناعية 

 دراسة مختلف البيانات المتاحة وذلك حسب تحليلين متوازيين:لالعام 
تحليل عام يشمل جميع األراضي ويجيب على السؤال التالي: ما هي التوقيعات المكانية والزمنية لمختلف البيئات  •

القاحلة؟ حيث تم انتاج مختلف اإلشعاعات الطيفية لهذه المساحات كما تم انتاج الخرائط التي تفسر تغير هذه 
التوقيعات مكانيا وزمنيا (في حال وجود تغيرات موسمية وبين السنوات تم البحث عن تفسيرات من خالل العمليات 

 الغطاء النباتي والمياه والتربة).ب المتعلقة
 من خالل التوقيعات الطيفية وربط االختالفات الموسمية هاتحليل خاص بشأن استخدام التنوع في الواحات وتصنيف •

 التغيرات المناخية.بالغطاء النباتي والمياه والتربة وبوبين السنوات 
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 )2(شكل  ) والحامة1 (شكل  شنني بكل من واحتي2017 و2000 مؤشر الغطاء النباتي الموحد بين عامي : تباين2 و1شكل 

 

 
) لدعم التحليالت المتعلقة بالتنمية MOD13Q1 سنة (17انشاء سلسلة زمنية مدتها مكنت هذا األبحاث من 

المستدامة واستغالل موارد التربة والمياه في البيئة القاحلة. 
التي تم الحصول عليها بالواحات   NDVIمؤشر المعياري للنباتات الأظهرت السلسلة الزمنية للمتوسطات السنوية لقيم 

نمطا سنويا متميزا ألنواع الواحات المختلفة، وهو فارق ملحوظ بين األغطية األرضية المميزة في منطقة الدراسة. وأظهرت 
وجود ثالثة عوامل رئيسية تؤثر على كما أظهرت النتائج أن مؤشر نمو النباتات يتزايد مع زيادة كثافة الغطاء النباتي. 

والتلوث البيئي.  كتلة الغطاء النباتي والريوهي : NDVIاستقرار 
وتتميز قابس بالواحات التقليدية ذات الكثافة الكبيرة من األشجار المثمرة والخضار وكثافة منخفضة من أشجار النخيل، 

ر هو  الخضابل يعتبر نخيل التمر النشاط الرئيسي في هذه الواحة الساحلية حيث لم يعدعلى عكس الواحات القارية، 
 التباين في واحات قابس التي تتميز بتوقيعات مختلفة ذات قيم 3 في العديد من واحات قابس. يظهر الشكل عدد األهم

.  0،2إلى  0،1 والقيم المنخفضة تتراوح من 0،3 إلى 0،2، معدالت من 0،6 إلى 0،4عالية تتراوح من 
 مما يعني أن غالبية هذه المنطقة تتمثل في التربة 0،2 وقيمة أقل من 2000 منذ عام ا مستقراكما يظهر هذا الرسم توقيع

 15 ساعات الى 4 الري التي تتراوح بين ت دورافيالعارية. ووفقا للدراسات الميدانية، فإن هذه الواحة تعاني من مشاكل 
 الكيميائي من اهم العوامل التي ركبالم وحدات  يوم. كما يمثل التوسع العمراني من سنة إلى أخرى والقرب من 25او 
عليها سلبا.   تؤثر

 وهذا يعتمد أساسا على دورة الري. وتبين آلخرمارث يبدأ في االرتفاع من حين  بNDVIنالحظ أن مؤشر الغطاء النباتي 
 بعض األمثلة 2 و1هذه الواحات بشكل جيد. ويعرض الشكالن  وتتم  صيانة ، و0.3الواحات الباقية قيمة أعلى من 

نالحظ تباينا  و بكل من واحات شنني (قابس) والحامة2017 و2000على تباين مؤشر الغطاء النباتي الموحد بين عامي 
 .ات الغطاء النباتيكيفي ديناميهامة ومتغايرات  كبيرا

 

 

 

 

 
 2                                                                                شكل 1                            شكل 
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2.3;H;ÏË\Ê6\;ÏÁÖ¬i’\]‚iŸÂ]ŒŸ;–ÖöÂ 
1.2.3;H;äËÕÎÖ·]Ω;Ï¬d]iŸÂÿ\;j®ÏËâ›Êi’\;Ï…]°\;œö]fi∏]d;È\Ê6\;;

أجريت دراسات ميدانية مكثفة لقيس ومتابعة ظاهرة النحت الهوائي للتربة بالحقل التجريبي بدار الضاوي:  
 الحصاد نظرا إلىلدراسة هذه الظاهرة خالل مختلف مراحل النمو منذ الحراثة   متابعة مستمرة لحقل مزروع بالشعير-

 لتغير العوامل التي تتحكم في االنجراف الهوائي خاصة الديناميكية منها.
  كل عاصفة رملية.إثركميات الرمل المتنقل ل تجهيز الحقل بوسائل قيس عوامل الرياح وبمحصالت -
                                         . النحت الهوائي للتربةدراسة نقص المواد الكيمائية والعضوية بالتربة الناتجة عن ظاهرة  -

2.2.3;H;äËÕÎÖ·]Ω;Ï¬d]iŸÂ€q¢\;Î3∆ê;◊ŸÖ’\;k]et;) Aérosols minéraux (
 التي تم تركيزها بالمقر االجتماعي للمعهد بمدنين تقريب المعطيات حبات الرملمن أهم نتائج محطة رصد كان 

  تم إحداث موقع واب للولوج والمتابعة الحينية للمعطيات المسجلة بهذه المحطة. كماللمختصين بالمعهد والزائرين له
من أهم مصادر الذين يعتبرا العرق الشرقي الكبير وشط الجريد خالل فصل الخريف  أما عن مصدر حبات الرمل فهو

الشمال الليبي المصدر األساسي للرياح خارج هذه الفترة وعلى كامل  ويعتبر العواصف الرملية التي تصل إلى المحطة
 الخريف والربيع.في العواصف الرملية أكثر حدة تكون  والسنة

 
3.3;H;ÏË|]fi∏\;k\3∆i’\;√Ÿ;€÷Õ_i’\

1.3.3;H;ÏŸÊæfiŸ\;Ã] °\;ÎÖ·]Ω;Ï¬d]iŸÂ;Ö“e∏\;Ñ\É›¸;
 المناخية، والتي استندت تحت تأثير التغيراتالغطاء النباتي ديناميكية من خالل دراسة  عليها المتحصل النتائج أثبتت

وجود تباين هام بين مدى تأثر الغطاء النباتي بظاهرة الجفاف الصناعية،  األقمار صور من مستمدة ومؤشراتلمعطيات 
 المعطيات ان هذا االختالف ناجم باألساس  التحاليل اإلحصائية على مستوى النطاق المكاني والزمني لهذهحيث بينت

عن العناصر المناخية (أمطار، حرارة)، كما تلعب العوامل الجيومرفولوجية والمتمثلة في ارتفاع التضاريس ودرجة االنحدار 
دورا بالغ األهمية في التأثير على مدى مقاومة الغطاء النباتي لظاهرة الجفاف.  

2017 و 1998 بواحات قابس بين سنتي تتامؤشر المعياري للنباال قيم ر : تطو3شكل   
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2.3.3Ñ;H;Ø›ÅŸ;ÏÁˆÊd;Øh]Áá’\;k]d]∆d;Ã] °\;ÎÖ·]Ω;Åê;

شجار الزيتون بالمناطق القاحلة في إطار برنامج شراكة بين أعلى - مواصلة دراسة مدى تأثير التغيرات المناخية 
مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر وبعض فالحي الجهة وذلك لصياغة استراتيجية متكاملة وخطة عمل لرصد ومتابعة 

ظاهرة الجفاف واتخاذ التدابير المالئمة وإيجاد حلول عملية للتكيف والحد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة. 
- تمت دراسة مدى نجاعة استخدام المؤشر المعياري للهطول في رصد ومتابعة تأثير ظاهرة الجفاف على أشجار 

وذلك من خالل تحليل إحصائي لمقاربة بين نتائج احتساب هذا المؤشر على نطاقات زمنية مختلفة  الزيتون بوالية مدنين،
 ومدى تأثر الزياتين بهذه الظاهرة.

 
3.3.3;HÅ‚¬⁄÷’;ÏË“Ëh]ŸÊhÂˆ\;ÏË|]fi∏\;k]�,\;Ï“eå;

. 2017- إعداد النشريات السنوية الخاصة بجميع المحطات المناخية لسنة 
- صيانة أجهزة ومعدات المحطات المناخية بصفة دورية. 

 
4.3H;ÎÑ\Äb;ÏÒË‚hÂ;ÏË]∏\;ô\Êt¯\

1.4.3ÏpÉ≥;H;ÏË]∏\;ô\Êt¯\;ÏÒË‚h;
يهدف هذا النشاط إلى دراسة الخاصيات الهيدرولوجية وتهيئة األحواض المائية بالمناطق الجافة ومن أهم األنشطة 

والنتائج المتحصل عليها: 
منطقة ل- تطبيقات النمذجة الهيدرولوجية للمسقط المائي لحوض واد كوتين: حيث تمت دراسة الخاصيات الفيزيائية ل

) لنمذجة WEPPوانجاز مختلف التحاليل للمعطيات المناخية واعداد هذه المعطيات لتطبيق النموذج الهيدرولوجي (
لمسقط المائي لواد امكونات الموازنة المائية وتقييم انجراف التربة بهذه المنطقة، وانجاز جملة من السيناريوهات لتنمية 

كوتين. 
 وتطبيقها على المسقط المائي لواد جير: يهدف هذا البحث أساسا إلى إحداث SWAT- تعديل نسخة من النموذج 

في هذا تم نظام توجيهي وداعم ألخذ القرارات المناسبة من أجل دراسة أثار تهيئة مساقط المياه في المناطق الجافة. و
  .الصدد تطبيق منهج النمذجة الهيدرولوجية على المسقط المائي لواد جير جنوب مدينة مطماطة الجديدة (والية قابس)

استنادا إلى خصوصياته  SWAT (Soil and Water Assessment Tool) تم اختيار النموذج الهيدرولوجي سواتكما 
 وتطبيقاته المتعددة في ظل ظروف مماثلة.

 : ركز هذا العمل على محورين أساسيين
الرئيسية وتآكل التربة (دراسة الرشح، متابعة تغير الرطوبة في التربة،  تحديد الخصائص الهيدروديناميكيةب يتعلقاألول  •

استعمال جهاز محاكاة المطر لدراسة عملية تآكل التربة ...). 
  (جسور، طوابي، ماجل وفسقية) في النموذج سواتولالتركيز على دمج مرافق حصاد مياه السيتم في المحور الثاني  و •

SWAT  وذلك باستعمال برمجةFORTRAN. 
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  واقتراح  « SWAT-WH2 » النتائج التي تم الحصول عليها إنتاج نسخة معدلة من النموذج: سوات.ومن أهم 

لمسقط المائي لواد جير. اسيناريوهات لتنمية 
 

2.4.3ÏË…Ê°\;ÎÅ]∏\;ÏÁÉ∆h;H;
وسيناريوهات التنمية على موارد المياه الجوفية وإمكانية تطوير القطاع    يهدف هذا النشاط إلى دراسة تأثير تغير المناخ  

 في هذا اإلطار: وتم الزراعي بطريقة مستدامة
 ؛  بمدنينللتنمية الفالحية  ومهندسي المندوبية الجهويةيانجار ابار مراقبة وتغذية المائدة الجوفية وذلك بالتنسيق مع تقني-
 تركيز معدات قياس لمتابعة مستوى مخزون المياه بآبار المراقبة وابار تغذية المائدة الجوفية ؛-
 المتابعة الحينية الرتفاع وانخفاض منسوب المياه بآبار المراقبة ؛-
 اعداد قاعدة بيانات لدراسة مدى تأثير هذه المنشئات على تغذية المائدة المائية.-
 

3.4.3;ÏË…Ê°\;‰]Ë∏\;oÊ÷h;Öö]¶;H
-Zeussتعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في المناطق القاحلة. وتوفر طبقات المياه الجوفية الزاس كوتين (

Koutine ( الرباعية) والركامياتMio-Plio-Quaternaire حيث  معظم حاجيات مياه الشرب والزراعة والصناعة) للجفارة
 . وباإلنسانيعتبر تلوث المياه الجوفية مشكلة كبيرة ويشكل مخاطر جدية وضارة بالبيئة

)، وتم تحليل 5الشكل عدد  عينة مياه من اآلبار في مواقع مختلفة من منطقة الدراسة (43في هذا اإلطار جمع تم 
جدا  )، فقيرة47% فقيرة (الرباعيةتركيبتها الكيميائية. وأظهرت النتائج أن عينات المياه المدروسة من الركاميات 

وتشير نظائر األكسجين/الديوتريوم إلى أن تغذية طبقات المياه الجوفية ترجع (%12) ) وغير صالحة للشرب%41(
أساسا إلى تسرب مياه األمطار. ويشير التركيب النظائري للنترات المذابة إلى األصل الطبيعي ويكشف عن مصدر من 
أسمدة األمونيوم المتطايرة في المناطق الريفية ونترات من مياه الصرف الصحي في بعض العينات الواقعة بالقرب من 

المناطق الحضرية والصناعية. ويشير التركيب النظائري للكبريتات الذائبة إلى أن الكبريتات مشتقة من التفاعل الطبيعي مع 
الجبس الجيولوجي الترياسي. ويؤثر التلوث البكتريولوجي على اآلبار في منطقة كوتين الصناعية، المنطقة الريفية في 

 مدنين، المنطقة الصناعية في مدنين ونفايات محطة معالجة مياه الصرف الصحي على امتداد وادي السمار.
استخدام تقييم قابلية المياه الجوفية للتلوث كأداة لتحديد المناطق المعرضة للتلوث. وتظهر خريطة  عالوة على ذلكتم و

 مساحة كبيرة ذات مخاطر عالية للتلوث (الجزء الجنوبي من طبقة الرباعية"قابلية تأثر المياه الجوفية لخزان "الركاميات 
 "أ"). ويظهر تحليل خريطة قابلية المياه الجوفية للتلوث في "الزاس كوتين" أن 5الشكل عدد المياه الجوفية واألودية) (

"ب"). وتؤكد مؤشرات الملوحة والنترات 5الشكل عدد األودية والمنطقة الحضرية ومنطقة مطماطة أكثر عرضة للتلوث (
 ونوعية المياه هذه النتائج.

ويسمح النموذج الهيدروديناميكي لنظام طبقات المياه الجوفية بتقدير توزيع التوصيل الهيدروليكي. كما سمح بتقدير أثر 
 ية ـــــــــــــــــــة الهيدوديناميكــــضخ مياه االستغالل على تطور مستوى المياه الجوفية من خالل سيناريوهين للضخ. وتبين النمذج
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 مترا 33 و24 والرباعية أمتار بالنسبة لخزان الركاميات 9 و7 سنة والتي تصل إلى 35عمليات السحب المتزايدة بعد 

 بالنسبة إلى طبقة المياه الجوفية "الزاس كوتين" وفقا لمعدالت الضخ الثابتة والمضاعفة على التوالي.

 
 خريطة حدود المائدة المائية ومواقع اآلبار المدروسة  :4شكل  

 

 
 (ب) الزاس كوتينالرباعية تقييم قابلية المياه الجوفية للتلوث (أ) الركاميات  :5شكل 

 أ

 ب
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 - k]Ÿ\Å}ià\;Èî\Ñ¯\;ÏŒ�fi±;ÎÑ] °\;∫;Å‚¬’\;;È›]ŸÂÖ’\ 
 كلم شمال كوتين وذلك الستكشاف التهيئة المائية وطرق الري 7أنجزت هذه الدراسة بمنطقة تابرقيت التي تقع على بعد 

 .)6(شكل القديمة في العهد الروماني

 
 الموقع الجغرافي لمنطقة تابرقيت : 6شكل 

 

على  من خالل دراسة الخرائط الطوبوغرافية والمعاينات الميدانية واالستعانة ببعض سكان المنطقة، العثور لنا أمكن
 وهي: ) 7 (شكل مجموعة من المنشآت المائية التي تعود الى الفترة الرومانية 

ن: سد الحشانة وسد الغدير. ي- سد
- قناتي جلب مياه: قنات سد الحشانة وقنات سد الغدير. 

 أمتار.  8 و4- تسعة أبار يتراوح عمقها بين 
- ستة عيون مائية. 

وترمي المنظومة المائية لمنطقة تابرقيت خالل الفترة الرومانية إلى فرش مياه واد الحشانة وواد الغدير على السهول 
المجاورة، بهدف تغذية المائدة المائية وتحسين نوعية التربة. 

 

 
 توزع المنشآت المائية الرومانية لمنطقة تابرقيت : 7شكل 
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5.3;H;ÎÑ\Äb;Ø⁄mhÂ;Ïd2’\Â;‰]Ë∏\;ÄÑ\ÊŸ 

1.5.3HªËŒfii’]dÂ;ÈîÑ^;jui’\;ƒÜÊ∏\;Ï�à\Êd;È¬îÊ∏\;ÍÖ’\; ;k]efi’\Â;Ïd2’\;Ì÷¡;‰3l_h;Ïà\ÑÄÂ
يعتبر نقص المياه بالجنوب التونسي من أهم األسباب ذات التأثير المباشر على إنتاجية النباتات وهو ما استوجب التوجه 

إلى استعمال تقنيات ري جديدة أكثر اقتصادا وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتحسين اإلنتاجية بدراسة 
تقنيتين مختلفتين للري الموضعي: األولى سطحية وتتمثل في تقنية الري بالتنقيط والثانية تحت أرضية وهي تقنية الموزع 

وتقنيات  التحت أرضي. وتمت، في هذا اإلطار، متابعة بيتين محميتين لزراعة الفلفل باستعمال تقنيات الري بالتنقيط
. )1 (صورة الموزع التحت أرضي

 

 
 في البيوت المحمية للفلفل والموضعي تثبيت الموزع المردوم : 1صورة 

 ساعات وحركية بطيئة وهي نتيجة لتوزيع المياه في التربة وامتصاص النبات 3حركية سريعة تدوم وجود أظهرت التجربة

  .وتأثير حالة المناخ. وهناك آليتان تؤثران على تقنيات الري: توزيع المياه وموقع نظام الري

 .)8 (شكل  من احتياجات النبتة%100محاكاة ديناميكية المياه لتقنية الري بالتنقيط   

 



 
„¬Ÿzzº]fi∏\;Äzz◊t]Œ’\;–zzz;Î;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;é›;;zzz;º\2017‹]›ÖdÂ;zz€¡;szzz;ÿ2018;

13 

 

 
 

 ٪ من احتياجات النبتة100ديناميكية المياه لتقنية الري بالموزع التحت ارضي  : 8شكل 

 

• ;ÈîÑ\;jui’\;ƒÜÊ∏]d;ÍÖ’\;ÏËfiŒi’;‰]Ë∏\;ÏË“ËŸ]fiÁÄ;Î]—]•50%Ïiefi’\;k]p]Ëit\;flŸ;
;◊“åD9IC;

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ٪ من احتياجات النبتة50رضي أديناميكية المياه لتقنية الري بالموزع التحت   :9شكل  
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 مخزون المياه وكفاءة نظم الري : 1جدول 

 الري بالنتقيطنظام الري 
 100 ٪ 

 الري بالنتقيط 
50 ٪ 

الموزع التحت 
 ٪100ارضي

الموزع التحت 
 ٪50ارضي

 7،6 18،2 5،6 9،45المخزون النهائي (مم) 

 85،8 97،2 33،6 62،1المخزون الذي يوفره الري (مم) 

 8،8 18،7 16   15مخزون المياه المتبقية تحت منطقة الجذر (٪) 

 91،2 81،3 84 85كفاءة الري (٪) 

 
6.3;HÏd2’\;k]Ëê]|;Øâü 

1.6.3;HÎÑÊ·Åi∏\;Èî\Ñ¯\;{˜ëià\;∫;äepÊ àÊ ’\;ÎÄ]Ÿ;ÿ]⁄¬ià\;k\3l_h 
واستعملت  بشط الفريك بقابس 2 م625انطلقت التجارب الحقلية بتهيئة عدة وحدات تجريبية على مساحة جملية بلغت 

 :وقد تم أيضا تحليل الخصائص التالية) Corchorus olitoriusهذه الوحدات في مرحلة أولى إلنتاج الملوخية (
 الرقم الهيدروجيني-

 الرطوبة-
 سعة احتفاظ التربة بالماء-
 الوصل الكهربائي-
مردودية االنتاج.  ساهمت إضافة مادة الفوسفوجبس للتربة في الرفع من نسبة اإلنبات وفي تحسين-

 ومقارنتها بمادة الفوسفوجبس تركيز المعادن الثقيلة بأوراق وسيقان النبتات لمحاصيل الوحدات المركزة - تحليل مدى
.  Cd، Cu, Al, Ni, Znبالشاهد وتشمل العناصر: 

           
2.6.3;H3l_h ÏË÷⁄¡ ‹ÄÖ’\ Ì÷¡gÊfi°\;k]t\Â;∫;Ïd2÷’;ÏË]Ë⁄Ë“’\Â;ÏË]ÁáË ’\;í]ë£\;;
;;;;;;;;;;;;;Èâ›Êi’\;;

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

ورمل الكوارتز (الرمل خارج المنطقة) والسماد وطين البنتونيت.  
 متابعات 4بمعدل  ثالث سنوات عمليات الردم في واحات الجنوب التونسي باستعمال مواد معدنية وعضوية لمدة أثبتت

في السنة وذلك بأخذ عينات في كل فصل لمعرفة مدى تأثير العوامل المناخية على عمليات الردم ومدة ديمومتها في 
). 11 و 10 (شكل مدى ناجعتها في تحسين الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة تحسين خصائص التربة
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                       في التربة األزوت ارتفاع في نسبة : 10شكل 

 

 ارتفاع في نسبة المواد العضوية في التربة : 11                شكل

وعلى مستوى نجاعة عمليات الردم على إنتاج الشعير العلفي الحظنا فرقاً كبيرا على صعيد الغطاء النباتي مقارنًة بالتربة 
. الشاهدة كما تبين الصور المصاحبة

  
 فاعلية عملية الردم على إنتاج الشعير : 2صورة 
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4;HÏfià;rzŸ]›Öd;2018;
1.4;H;ÅêÑ;Öuëi’\;€ËËŒhÂ

  دراسة االلية المكانية والزمنية لديناميكية الغطاء النباتي للواحات.-
  التربة للكشف عن أكثر المناطق المتدهورة واألكثر تقدما.حولوصف التغير البيئي والبيانات المقدمة -
 تقييم مدى تدهور األراضي عن طريق دمج العوامل الفيزيائية الحيوية والبشرية وذلك لبناء قاعدة بيانات على مستوى -

 مراصد التصحر فيما يخص أسباب وآثار هذه الظاهرة.
 .التربة والغطاء النباتي بالواحات بالتزامن مع تاريخ برمجة التقاط الصور الفضائيةالقيام بأعمال ميدانية لمتابعة خاصية -
استخدام بيانات االستشعار عن بعد لتقييم تدهور الغطاء النباتي بالواحات بسبب التلوث واستخدام نظام المعلومات -

 وألغراض الرصد المتعدد الزوايا للتدهور، سيتم SENTINELالجغرافية ألغراض التحليل والنمذجة استنادا إلى صور 
اتباع نهج إشعاعي يستند إلى حساب وتحليل مؤشر إشعاعي رقمي من أجل رسم خرائط لحالة الغطاء النباتي حول 

  الكيميائي بقابس.ركبالم
;

2.4;H;ÏË\Ê6\;ÏÁÖ¬i’\;]‚iŸÂ]ŒŸ;–ÖöÂ
 القيام بتحاليل فزيائية وكيمائية على كميات التربة المحصلة.  -
 دراسة نقص المواد العضوية والكيمائية بالتربة المنجرة عن ظاهرة االنجراف الهوائي. -
) بمعهد Atmosphère في الفضاء الخارجي (Aérosols minérauxتحليل المعطيات المسجلة بمحطة رصد تنقل  -

 المناطق القاحلة ومعرفة خصائصها الفيزيائية والكيميائية.
 .متابعة العواصف الرملية بالجنوب التونسي ودراسة عالقتها بتلوث الهواء -

;
3.4HÏË|]fi∏\;k\3∆i’\;√Ÿ;€÷Õ_i’\;;

 ونشر اهم النتائج العلمية مستوى الجهويال على مواصلة تطوير منظومة لإلنذار المبكر ومتابعة ظاهرة الجفاف -
 المتحصل عليها.

استكمال تهيئة الصفحة االلكترونية لشبكة المحطات المناخية للمعهد لتمكين كافة خبراء وباحثي وطلبة المعهد من  -
 استغالل بيانات هذه الشبكة في مشاريع البحث.

;
4.4;H;ÎÑ\Äb;ÏÒË‚hÂÏË]∏\;ô\Êt¯\;

  نمذجة االنجراف المائي والترسبات داخل مساقط المياه. -
 .توجان ومارث ودراسة هيدرولوجية ومخاطر السيول بجهة مطماطة -
 .WEPPمواصلة دراسة انجراف التربة لمنطقة الزاس كوتين بتطبيق نموذج  -
 متابعة نجاعة آبار التغذية. -
 إنجاز دراسة حول تحييد تدهور األراضي. -
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;
5.4H;Ïd2’\Â;‰]Ë∏\;ÄÑ\ÊŸ;Ø⁄mhÂ;ÎÑ\Äb;

- تثبيت نظام الري اآللي في المحطة التجريبية بشانشو لالقتصاد في مياه الري واستعمال طريقة ري أوتوماتيكية بتركيز 
معدات قيس الضغط والرطوبة في التربة.  

غ/ل) بطرق غير مكلفة 7- االقتصاد في مياه الري التقليدية والتفكير في حلول بديلة على غرار معالجة المياه المالحة (
بالمعالجة الكهرومغناطيسية للمياه المالحة (تثبيت جهاز "دلتا وتر" ومتابعة الخصائص الفيزيوكيميائة للمياه المعالجة 

 والتربة المروية بهذه المياه وتأثير استعمال هذه التقنية على المردودية الفالحية واإلنتاج).
 

6.4HÏÁÅË÷Œi’\;3≈;ÏË]∏\;ÄÑ\Ê∏\;Ø⁄mh;;
 .قابس و المعالجة الثالثية للمياه المستعملة بواسطة الرشح باستعمال الرمل والطين في المعالجة بمحطة الزارات-
تثمينها.   بهدف  جلب عينات طينية من أماكن مختلفة بالجنوب التونسي وتحديد خصائصها ومجاالت استعمالها -

 خصائص امتصاص المعادن الثقيلة بواسطة خليط من الطين الطبيعي في سياق تخزين الفوسفوجبس. دراسة  -
 تركيز النموذج المصاحب إلجراء التجارب الالزمة لهذه الدراسة : اختبارات الرشح ومدى تثبيت المعادن الثقيلة -

 .باستعمال خليط مناسب من الطين
;

7.4HÏd2’\;k]Ëê]|;Øâü;;
 .الطبوغرافية لتربة في الواحات بالجنوب التونسي وعالقتها بالخصائصلمتابعة الخصائص الفزيائية والكيميائية -
  إصالح األراضي الفالحية الغنية بالصوديوم باستعمال الجبس الطبيعي.-

;
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;
~ŸÖdk]t\Ê’\Â;Ï…]°\;œö]fi∏\;Ï¡\ÑÜ;;

 

1Ã\Åzz·¯\;H;;
الحد من االنجراف الجيني وتوسيع قاعدة النباتات المستعملة في المناطق الجافة والواحات،  -
إنتخاب وانتقاء أصناف زراعية جديدة مالئمة للملوحة والجفاف،  -
تحسين تقنيات اإلنتاج وتطوير األنماط الزراعية المختلفة،  -
حماية الواحات والزراعات المحمية من اآلفات الزراعية،  -
 إيجاد الظروف المالئمة لتنمية زراعية مستدامة. -

 
2H;;nue’\;√ÁÑ]çŸÂ;ÑÂ]zzz•

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

 

3;º]zzç›;H2017;
1.3€ËËŒi’\Â;Ã]ç“iàˆ\;H ;œzzzö]fi∏]d;ÏzzË¡\Ñá’\;k]h]efi÷’;ÏËl\ÑÊ’\;ÿÊê¯\;ØâüÂ

;k]t\Ê’\Â;;Ï…]°\;;;;;;;;
 . أصناف جديدة3- إثراء المجمع الوراثي ألصناف التين المحلية بالقرضاب بـ 

التي يمكن استعمالها الحقا في عدة تطبيقات بيوتكنولوجية.   أصناف من اللوز4بغراسة  إثراء الضيعة التجريبية بشانشو -
في هذا اإلطار ضبط رزنامة تدخالت زراعية لضمان نجاح تم و مازيطو.ف وزحا وقسنطيني وهذه األصناف هي عشاق

والقوارص صنف كسار على نصف هكتار لتشبيب األشجار المثمرة  كما تمت غراسة الرمان صنف قابسي هذه الغراسات.
 المزروعة بهذه الضيعة.

        
 والقوارص صنف كسار بضيعة شانشو والرمان صنف قابسي للوز الغراسات الحديثة :3صورة 
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  مواصلة متابعة األشجار المثمرة المتواجدة بالضيعة التجريبية بشانشو(فستق وزيتون ولوز ورمان وقوارص) وضبط رزنامة-
بقابس (زيتون ورمان وموز).  التدخالت الزراعية وأعمال الصيانة ألنواع األشجار المتواجدة بضيعتي شانشو وشط الفريك

   العنبأصناف من 3و من النخيل أصناف7 والّزيتون، من أصناف 9 بالفجاء وإثرائها بغراسة  تهيئة المجامع الموجودة-
 . مدخلة جديدة من الشعير والفصة18 و أصناف من الدالع المحلي4 و أصناف من البطيخ7 ـ إثراء بنك البذور ب- 

 االتحاد االوروبي طرف بقابس في إطار مشروع ممول من اإلدارة الجهوية-الشروع في إحداث حديقة للتنوع البيولوجي ب
"االستصالح والمحافظة على المنظومة البيئية بواحات قابس" ضمن اتفاقية مبرمة بين معهد المناطق القاحلة وجمعية 

 صيانة المدينة والواحة بقابس.
 المحلي )4 (صورة ركزت هذه الدراسة على اكثار أصناف الرمان، - إكثار أصناف الرمان المحلي ودراسة طرق إنباتها

 الفالحين.أفرزت النتائج والتحاليل اإلحصائية توصيف ىودراسة طرق انباتها الستزراعها في مجمعات نباتية وكذلك لد
 ). %77قابسي ومزي  ،%100عديد األصناف ذات نسبة نجاح عالية (خضوري وقاروسي 

 صنف من الرمان المحلي12  : نسب النجاح إلكثار 2جدول 
 )% (نسبة النجاح

 
 الصنف عدد الفسائل المغروسة 

 زهري 80 51

 قابسي 110 77

 شلفي 100 72

 تونسي 90 66

 جبالي  50 32

  مزي 30 77

 خضوري 10 100

 قارسي 10 50
 قاروسي 10 100

 قلعي 20 65
 بالحي 10 20
 جراني 10 80

 

      
  (تطاوين)منبت إلكثار أصناف الرمان المحلي بالقرضاب : 4صورة 



 
„¬Ÿzzº]fi∏\;Äzz◊t]Œ’\;–zzz;Î;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;é›;;zzz;º\2017‹]›ÖdÂ;zz€¡;szzz;ÿ2018;

20 

 

 

 حول التنوع البيولوجي للطابق  هذه الدراسة- دراسة تقييم التنوع الجيني لألشجار المثمرة في واحات قبلي : أجريت
لى عأن واحات قبلي تحتوي  النتائج حيث بينت فالحا 90 واحة بقبلي من خالل دراسة استقصائية شملت 13الثاني بـ 

 أن شجرة نا٪). كما الحظ13٪) والعنب (14٪) والزيتون (24٪) والرمان (40 نوعا من األشجار المثمرة: التين (12
٪ من إجمالي أشجار التين 78 بنسبةوالرابطة والقطعاية  التين من أنواع الفاكهة األكثر تواجدا في واحات تلمين وطمبار

وشانون- (D Simpson) التي وقع احصائها. كما بين تقييم التنوع البيولوجي لألشجار المثمرة من خالل مؤشر سيمسون
 يعكس التوازن الهش الذي يهدد استدامة ا وراثيا وانجرافا حادا الواحات تشهد تدهور هذه أن(Shannon- Weaver)ويفر

  )3 (جدول .الطابق الثاني في المنظومة الواحية

   :3جدول  تقييم التنوع البيولوجي لألشجار المثمرة من خالل مؤشر سيمسون وشانون-ويفر

 مؤشر شانون - ويفر

 

 

 

 

 مؤشر سيمسون

 

 

 

 

 الواحة عدد البساتين

 

 

 

 

 

 بازمة 8 0،23 1،66
 فرعون 5 0،42 1،00
 قطعاية 7 0،24 1،20
 جديدة 3 0،29 1،36
 قبلي القديمة 7 0،25 1،60
 منصورة 5 0،45 0،94
 مساعيد 8 0،20 1،39
 النويل 8 0،41 1،06
 الرابطة 8 0،33 1،24
 سوق األحد 8 0،35 1،16
 تلمين 9 0،34 1،25
 تنبيب 6 0،44 1،06
 طمبار 8 0،28 1،41

 
دراسة التنوع البيولوجي للواحات ودعم مختلف أنشطة المحافظة عليه في اطار مشروع التصرف المستدام في المنظومة -

وتوزيع بعض  جمع والمحافظة على انواع محلية نادرة بالمجمعات الوراثية للمعهدالالواحية بتونس. مكنت الدراسة من 
نشر نتائج   كما تم.قبلي وقفصة واالصناف المحلية من االشجار المثمرة لفائدة مزارعين بالواحات النموذجية بقابس

 .دراسة التنوع البيولوجي
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ذور ـــــث البـــدراسة تثمين المصادر الوراثية المحلية للقرعيات في إطار المحافظة على األصناف المجمعة وقع تحدي -

كما تمت دراسة مستوى مقاومة .  أصناف من الدالع  بالضيعة التجريبية للمعهد4 أصناف محلية من بطيخ و 4 ـل
عدد من االصناف المحلية من الدالع والبطيخ المحلي للملوحة مقارنة ببعض االنواع التجارية. وقد بينت النتائج 

 )5 (صورة .االولية تميز بعض االصناف المحلية وقدرتها على النمو واالنتاج في ظروف صعبة

 

 الضيعة التجريبية ببن قردان- المحافظة على البذور المحلية للقرعيات  : 5صورة 

استخراج  زيت الّزيتون  وتحليل الّتركيبة  و- مواصلة  تشخيص أصناف الّزيتون الموجودة بمناطق الجنوب الّشرقي
 ).SSR, SNPالكيميائّية للّزيوت باإلضافة إلى دراسة التنوّع الجيني باالعتماد على العالمات الجزئّية  والبيوكيميائّية (

 دراسة تأثير التغيرات المناخية على نسق نمو غراسات الزيتون على النطاق الموسمي وذلك من خالل متابعة ميدانية -
وبينت التحاليل اإلحصائية لهذه  النبات-المناخ".-متصلة بمنظومة "التربة وتشخيص لعدة معايير فيزيولوجية وبيوكيميائية

التفاعل الفيزيولوجي خالل فترات الجفاف  المعطيات مدى تكيف اشجار الزيتون مع ظروف االجهاد المائي حيث تميز
 بعدم تأثر معدالت العوامل التي تمت دراستها. 

 تحت ...)عرضاوي، منال، لمسي، روحو، ريحان(- دراسة  تشخيص وتقييم التنوّع الوراثي ألصناف الشعير المحلي  
 ,RAPD الخاصّيات المرفولوجّية  والخصائص الجينّية للحامض النووّي  ( ظروف الملوحة والجفاف باالعتماد على

ISSR, SSR ( 
 .النخيل والفصة اعتمادا على الخصائص الكيميائية والجينية والفلفل ودراسة التنوع البيولوجي للطماطم  مواصلة- 
  مواصلة البرنامج الخاص بالتحسين الوراثي للشعير والفصة والعنب والطماطم والفلفل.-
بتشخيص وتقييم التنوع الوراثي  مواصلة العمل على األصول الوراثية الزراعية بالمناطق الجافة والواحات وذلك-

والبيولوجي لمحاصيل الفول المصري والفلفل والملوخية والقناوية والقرعيات ومواصلة دراسة محاصيل أخرى تم جمع 
 والشروع في استعمال التكنولوجيا اإلحيائية لتقييم هذه األصول الوراثية المحلية. بذورها

. مواصلة برنامج مساعدة المزارعين لتحسين طرق المحافظة على البذور- 
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2.3k]t\Ê’\Â;Ï…]°\;œö]fi∏\;Ï¡\ÑÜ;∫;ÏŒe�∏\;;]ËtÊ’Êfi“hÊËe’\;H;

 هذه الدراسة مواصلة لألنشطة المتعلقة بتثمين التمور مثلت  : . تقييم إنتاج الميثان من ستة اصناف من التمور المحلية-
باالعتماد على آلة الهضم الالهوائي الستخراج الميثان من ستة اصناف من التمور  الثانوية من خالل استخراج الميثان

. )6 (صورة المحلية

 

 وائيــــــــــــــــــــم الالهــــازالهضـــجه : 6صورة 

كنتة  وعماري وعليق ومن واحات توزر وهي كالتالي : دقلة نور 2017- تم جمع أصناف فواكه التمور في شهر أكتوبر 
كنتيشي وباجو. وعادة ما تسمى تمور من الدرجة الثانية وهي غير مخصصة للسوق التجارية وتصنف على أنها نفايات و

محتوى المادة المتبخرة بين  يتراوح ، و% 85،7 إلى 66،6غذائية في انتظار تثمينها. وتتراوح نسبة المادة الصلبة من 
) حسب الصنف. 1- (غ/كغ 756،0 إلى 610،9، ومطلب األكسجين الكيميائي من % 97،2  و 96،5

 الخصائص لهذا اللقاحالهضم الالهوائي. وكان   بفرنسا لعملية LIGERللقاح الذي تم جمعه من شركةا - تم استخدام
التالية: 
 ،8،1 قيمة الهيدروجين بنسبة •
 ٪،5،3المحتوى من المادة الصلبة  •
  ٪،63،8المادة المتبخرة  •
 ). 1ـ(غ/كغ 58،7مطلب األكسجين الكيميائي •

 نسبة استخراج الميثان من أصناف ت يوما. ولوحظ18- تم  إجراء عملية الهضم الالهوائي ألصناف فواكه التمور لمدة 
  مل من 258 و 284 و 317 و298 و327  و234: كنتيشي وباجو كالتالي وكنتة وعماري وعليق والتمور دقلة نور

الميثان/غ من المادة الصلبة على التوالي. 
) بشكل مختلف بين أصناف Rmوجود اختالف في معدل إنتاج الميثان األقصى ( - أظهرت النتائج الواردة في الجدول

المختلفة. ويمكن أن يعود ذلك إلى اختالف  التمور الستة، مما يشير إلى أن إنتاج الميثان تغير تبعا ألصناف التمور
 .)4 (جدول والتي يتعين التحقق منها من خالل دراسات أخرى التركيبة الكيميائية الحيوية في التمور
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  : معدل إنتاج الميثان لستة اصناف من التمور المحلية4 جدول                  

 
التّين  والّتمور والّزيتون ) الموجودة في ثمارpolyphénols, flavonoïdes, tanins التعّرف على انواع مضاّدات األكسدة (-

القمح والكينوا.   ووالّرمان والحبوب كالشعير
 : في اطار دراسة زراعة األنسجة للفلفل مع اعتماد هذه الطريقة في التحسين الوراثي تم انجاز ما يلي-

لفلفل األكثر تأقلما مع المناخ في المناطق الجافة، لانتقاء صنفين محليين  •
 قاة كخطوة أولية لتطبيق أساليب التحسين الجيني الحديثة،تتطوير أسلوب للتكاثر الخضري لدى األصناف المن •
  Haplodiploïdisation إنتاج صنف جديد من الفلفل بقدرة عالية على تحمل الملوحة من خالل تقنية •
  Dihydrocapsaïcine )(DHCو Capsaïcine )C( خاصة Capsaïcinoïdes دراسة إنتاج المكونات الطبية •

 من خالل تعريض أنسجة الثمرة إلى تأثير أربعة محفزات غير  نبتة الفلفلمن حصريا استخراجهاوالتي يقع 
الثمرة وتعريضها ألربعة  لدراسة تأثير التحفيز غير بيولوجي على إنتاج الكبسسنويد، تم زراعة أنسجة .بيولوجية

 4 و3 ،2 ،1 غ/ل)، كلورير الصديوم (45 و 40، 35، 30محفزات مختلفة بتركيزات متصاعدة: السكروز (
 4 مغ/ل). بعد 10 و5،7، 5، 5،2%) و نيترات الفضة (5،7 و5، 5،2غ/ل)، بولي اثيالن قليكول (

 بغياب التحفيز، مّثل ه. بينت النتائج أنMS-LC بتقنية DHC و Cأسابيع، تّم حصد األنسجة و تحليل نسب 
DHC%) في المقابل، مّكن التحفيز من زيادة كمية 78 مّكون الكبسسنويد الرئيسي .(C 3 مّرات مقارنة 
 مغ/غ بإضافة 26،8 مغ/غ و 27،9 مغ/غ  بغياب التحفيز الى 0،17  منC. كما ارتفع انتاج DHCبكمية 

  مغ/ل) على التوالي.2،5غ/ل) و نيترات الفضة (1كلورير الصوديوم (
لعصير الرمان من أجل التثمين التكنولوجي لثمار الرمان خاصة  والكيميائية الفزيوكيميائيةودراسة الخاصيات الغذائية  -  

للصناعات التحويلية للرمان والتي تقتصر فقط على بعض المنتوجات التحويلية التقليدية. كما تمت  في الغياب الكلي
 الص ـــــــــــــــــتثمينها واستعمالها باستخلوالكيميائية لقشور الرمان كمنتوج ثانوي خالل التصنيع  دراسة المكونات الفزيوكيميائية

 اصناف التمور معدل إنتاج الميثان األقصى دنىإنتاج الميثان األ

 عليق 11،7±320،1 100،7 3،2±

 دقلة نور 10،1±334،3 0،6 ± 113،1

96،8± 10،6  277،2 ± 13،9  باجو 

94،7 ± 0،4  309،9± 0،0  عماري 

97،8   ± 1،6  290،4± 1،2  كنتة 

92،8  ± 4،0  252،1± 1،6  كنتيشي 
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بينت النتائج أن عصير  عدة مركبات ذات قيمة مضافة يمكن استعمالها في عدة مجاالت كالصناعات الغذائية والصيدلية.

م و كذلك نسبة هامة من يومانيز والالكلسيوم والبوتسيوم الرمان يحتوي على كميات هامة من العناصر المعدنية خاصة
السكريات المختزلة (قليكوز وفريكتوز) ما يعزز الفوائد الغذائية لهذا المنتج. كما أظهرت التحاليل الكيميائية أن قشرة 

 ملغ/غ. وباإلضافة 245 و 232والتي تتراوح ما بين  ثمرة الرمان تحتوي على كميات جد هامة من إجمالي البوليفينول
). وأثبتت نتائج ABTSإلى ذلك كشفت النتائج عن وجود ارتباط كبير بين مركبات الفينول وأنشطة مضادات األكسدة (

هذه الدراسة أن قشرة ثمرة الرمان يمكن اعتبارها مصدرا جيدا للمركبات الطبيعية الحيوية والمضادة لألكسدة والتي يمكن 
 أن تكون موارد محتملة تستخدم في  الصناعات العالجية أو كمضافات لتطوير وتحسين المنتوجات والصناعات الغذائية.

 ابرام اتفاقية بين معهد المناطق القاحلة وجمعية صيانة المدينة والواحة بقابس إلحداث نواة لمخبر زراعة األنسجة -
 بقابس  في إطار مشروع " االستصالح والمحافظة على المنظومة البيئية بواحات قابس" الممول باإلدارة الجهوية للمعهد

  االتحاد االوروبي.طرفمن 
 . أصناف محلية من القرع3متابعة برنامج تسجيل - 
 . مواصلة برنامج التحوير الجيني للشعير-

 

3.3;k]t\Ê’]d;s]i›¸\;º]≥^Â;k]ËfiŒh;Øâü;H;
 دراسة التسميد النتروجيني للفصة بالوسط الواحي. مواصلة -
 .والخاصيات الغذائية للجزر واللفت والفجل بالواحات دراسة خاصيات الفلفل مواصلة- 
 واإلنتاجية للنخلة) نمو الجذع والسعف (على تجميع البيانات الخضرية نمو النخيل وإنتاجه باألعتماد مواصلة دراسة- 
  .يمكن من التكهن بنمو النخيل وبرمجة اإلنتاج نموذج حسابي لتطوير) األزهار والثمار(

قدرتها على التكيف مع ظروف  كنته وبرحي  ورشدي نمذجة هندسة الجهاز الخضري والتكاثري لألصناف بينت نتائج
وتطور الخصائص المرفولوجية للسعف مع وجود اختالفات مميزة لكل  القيمة الغذائية واإلنتاجية العالية من حيث الواحة
 كما ابرزت نتائج متابعة النمو والخصائص المرفولوجية للثمار وجود العديد من خصائص التشابه واالختالف بين .صنف

 .األصناف والذي مكن من محاكاة البنية الخضرية والتكاثرية لألصناف
 

4.3fà]eâ’\;∫;s]i›¸\;º]≥^Â;k]ËfiŒh;Øâü;H;;
 دراسة تحديد الري بالمياه المالحة باستعمال الري قطرة قطرة السطحي وتحت ارضي على زراعة البطاطا  الشروع في-

 تقييم تأثير الري قطرة قطرة  السطحي والجوفي وتحديد الري على محصول بهدفوذلك  اآلخر فصلية لدى مزارع
  منتمكنالبطاطا وإنتاجية الماء ودينامكية الماء والملح في منطقة الجذور  بالتالي تطوير إستراتجية تصرف في الري 

 .  )7 (صورة  ملوحة التربةمراقبةاالقتصاد في مياه الري و
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  الري قطرة قطرة السطحي والتحت االرضي لزراعة البطاطاتأثيرتحديد  : 7صورة 

  الدراسةوتهدف .في المناطق الجافة" سوبر سيدليس  صنف "دراسة آثار تحديد الري على إنتاج وجودة العنب-
 مع الظروف المحلية. وأجريت التجربة لدى تتكيفاستراتيجية تعتمد على تحديد الري لبساتين العنب  لتطويرباألساس 

 كانت أقل من   النتائج أن كميات الري المطبقة من قبل المزارعبينت. الري قطرة قطرة على تربة رملية ومروية بتقنية مزارع
 يمارس شكال هوبالتالي فأن أقل من مياه الري % 21حيث يستخدم المزارع  ،)الري الكامل (المياه لري العنب متطلبات

 %25( قتصاد في مياه الرياال إلى مزيد ىأد )DI75( الري المعتدل تحديد الري. كما أن االعتماد على من تحديد
العنب من  يمكن تعديل احتياجات ونتيجة لذلك . وعائد مماثلة لطريقة المزارع اقتصاديإنتاج الحصول علي ومكن من)

% وذلك لتمكين المزارع القتصاد المزيد من مياه الري 25الري بنسبة  مياه الري باالعتماد على إستراتيجية تحديد
  وتحسين إنتاجية الماء مع بعض االنخفاض في اإلنتاج والعائد االقتصادي.

  تهدف هذه الدراسة إلى تحديد فوارق الجودة اثناء  قطاف الثمارخ : دراسة تأثير موعد القطاف على جودة ثمار الخو-
خالل النضج الفيزيولوجي والنضج التجاري. تم القيام بعدة قياسات بيوكيميائية وفيزيائية لتقييم جودة ثمار الخوخ    

 بالمناطق السقوية بتطاوين. وقد ابرزت النتائج أن النمط الجيني المستخدم ين  المنتشرUFO3 و ratsdrolF ينصنف
وموعد القطاف بين النضج الفيزيولوجي والنضج التجاري قد اثرا بشكل مختلف ومتفاوت على تطور جودة الثمرة خالل 

مرحلتي الجني المعتمدة في الدراسة. وتعد الفترة الفاصلة بينهما افضل فترة للجمع وبدون االقتراب من تاريخ النضج 
  الفيزيولوجي والنضج التجاري وذلك للمحافظة على مواصفات الجودة للثمار.

 تم تركيز حقول تجريبية بشمال والية تطاوين  :اختبار دراسة األداء الزراعي لمجموعة من األصناف البدرية الجديدة- 
 افريل وماي. ان تباين هذه ي اصناف حديثة من الخوخ خالل شهر6علي  (القرضاب) وجنوبها (نكريف) تحتوي

األصناف الحديثة الناتجة عن برامج التربية والتهجين في احتياجاتها لوحدات البرودة وكذلك مواعيد نضجها وصفاتها 
الثمرية من حيث اللون والحجم والصالبة وكذلك في طبيعة حملها ونموها جعل منها محورا جديدا للمتابعة العلمية في 

وتطبيق  نكريف والقرضاببالجهة وتحديد احتياجاتها من البرد تحت الظروف المناخية  مناخ دراسة مدى تكيفها مع 
 (صورة رزنامة تدخالت زراعية حديثة  تتالئم مع متطلبات هذه االصناف خاصة في عمليات التقليم التخفيف والتسميد

8(. 
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Blanvio 10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sagittaria      

UFO4 UFO3 

Plagold25 Plawhite 10  
  البدرية الجديدةالخوخمن اصناف  : 8صورة 

 .دراسة تعامل أصناف الشعير المحلي والمدخلة مع الري بالمياه المالحة والجفافمواصلة –  
 مشروع إطار في المتميزة باالعتماد على الخصائص الفيزيولوجية واإلنتاجية المعمرة أصناف الفصة  تحديد عدد من-

 دولي والتي سيتم استعمالها كمنطلق إلنتاج صنف مقاوم للملوحة. بحث
 . الشروع في دراسة تأقلم وإنتاجية عدد من األصناف العلفية المعمرة تحت ظروف الزراعة بمياه مالحة ومناخ حار-
الرتفاع درجة الحرارة في آخر الموسم. بينت  علي تحمل نبات الشعير دراسة تأثير التسميد اآلزوتي وموعد البذر- 

نتاج الشعير وتراجع اإلنتاج مع تأخير البذر من شهر نوفمبر إلى شهر االنتائج التأثير اإليجابي للتسميد اآلزوتي على نمو و
 كما أثبتت الدراسة ضرورة التسميد اآلزوتي عند تأخير البذر (ديسمبر وجانفي) لتالفي التأثير السلبي .ديسمبر أو جانفي

 لموجات الحرارة في آخر الموسم. 
 

 5.3ÏË⁄,\;k]¡\Ñá’\;∫;s]i›¸\;º]≥^Â;k]ËfiŒh;Øâü;H 

مقارنة نمو ل تهدف هذه الدراسة : دراسة الطماطم المزروعة خارج التربة تحت بيت محمي مروي  بالمياه الجيوحرارية 
 اربعة أوساط زراعية تحت بيت محمي ى) علCencara greffé sur Beufaortهجين طماطم  سنكر مركب فوق بوفور (
 fibre de noix de)مستسمد كاكو ومستسمد فضالت النخيل و مستسمد واحي:موضوعة بخنادق لمقاومة امراض االرض

coco) .في المقابل تميزت الثمار الناتجة  .لم تبين النتائج اي فارق معنوي بالنسبة لالنتاج القابل للتسويق والنمو ورمل
مستسمد ويها مع نسبة حموضة مماثلة مقارنة بالت من حيث كمية السكر التي تح هامعن مستسمد كاكو ورمل بتركيز

  .مستسمد فضالت النخيلو واحيال
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6.3;HÏ Ë“∏\;kÊËe’\;Â;k]t\Ê’]d;ÏË¡\Ñá’\;k]…˙\;ÏŸÂ]ŒŸ 

اثبتت تجربة المكافحة على الطور اليرقي الثالث لحشرة االوريكتاس على   :(Oryctes)دراسة حشرة األوريكتاس-  
 كما اثبتت . تتأثر بالحرارةڨمستوى المخبر أن نجاعة النماتودا الممرضة للحشرات التي تم عزلها من واحات رجيم معتو

التجربة الميدانية على مستوى ضيعة ديوان تنمية رجيم معتوق حيث قمنا بمداواة منطقة الجذور لبعض النخيل نجاعة هذه 
األطوار اليرقية لحشرة االوريكتاس.  من% 87 و 56 بين تتراوح نسبة على القضاء في  فقد تبين انها تتسبب.النماتودا

كما بينت التجربة تأقلم النماتودا المنتجة بالمخبر على  مستوى الحقل وبالتالي إمكانية استعمالها كعنصر أساسي في 
 خطة متكاملة للمكافحة المندمجة لهذه اآلفة.

لقد مكنت  دراسة  المفترس الطبيعي " : (Mineuse de la tomate=Tuta absoluta) -  دراسة حشرة حافرة الطماطم  
Nesidiocoris tenuis" من تحديد قدرته الهامة على المقاومة البيولوجية لحافرة الطماطم "Tuta absoluta حيث بينت  "

"  على بقية مراحلها العمرية ، وأن Tuta absoluta"هذه الدراسة  أن جميع المراحل العمرية  لهذا المفترس تحبذ بيضة 
" للمفترس الطبيعي لها فاعلية كبيرة على يرقات حافرة الطماطم في المرحلة األولى والثانية من N3المرحلة العمرية "

الدورة الحياتية للحشرة .  

 حشرات فقط من  هذا المفترس الطبيعي قادرة على القضاء كليا على كامل يرقات زوج 10كما اثبتت الدراسة أيضا أن 
 200 " قادر على إنجاب Nesidiocoris tenuis يرقة وأن زوج واحد من" 250" المقدر  بحوالي Tuta absolutaمن "

   .)9 (صورة  زوج من حافرة الطماطم20يرقة وبالتالي القدرة على إفتراس يرقات 

  
  : المقاومة البيولوجية لحافر الطماطم9صورة                                          

 -Ô]ïËe’\;Ïd]dÉ÷’;ÏËpÊ’ÊËe’\;ÏŸÂ]Œ∏\:  
 تجربة حشرات متطفلة وأخرى مفترسة. تمتللحد من الذبابة البيضاء 

  Nesidioorus tenius  ـالتجارب المخبرية وتحت البيوت الجيوحرارية على نبتة الطماطم  فاعلية كبيرة لأثبتت  •
 مقارنة %20 نسبة تكاثر الذبابة البيضاء إلى  انحدرتالمفترسة للحد من هذه اآلفة. فتحت البيوت الجيوحرارية

 النتائج المخبرية رغبة أكبر للحشرة المفترسة في إفتراس اليرقات  وبينتمعالجة بالحشرة المفترسةالبالبيوت غير 
  للذبابة البيضاء. L4 و L3في المراحل 
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• Encarsia sophia و Eretmocerus mundus .أثبتت  حشرتان متطفلتان على الذبابة البيضاء أثبتتا فاعلية كبيرة

  أيام.10 و 5 هما األفضل لتخزين الشرنقة لمدة تتراوح بين 12 و 10التجارب المخبرية أن درجات الحرارة 
دراسة أصناف حشرة الذبابة البيضاء بالزراعات الجيوحرارية وعالقتها بنقل الفيروسات بالتعاون مع كلية العلوم  •

 بتونس،
  ’analyses moléculaires‘تحديد أصناف الفطريات النافعة المحلية المضادة لحشرة الذبابة البيضاء بواسطة  •

 إكثارها. و
 تربية حشرة النيزديوكوريس النافعة المحلية و دراسة مراحل نموها والظروف المالئمة إلكثارها. •

 -=fl∏\=È÷Áá’\;ÎÖçt;Ïà\ÑÄ ÏÁÑ\ÖtÊË°\;kÊËe’\Â;k]t\Ê’]d:  
 تم. بمنطقتي "ليماقس" و"بازمة" في قبلي للمن من المن، الطفيليات والمفترسات  دراسة لديناميكية مجموعاتتمت
المركز اإليبيرو- أمريكي للتنوع  أثناء التدريب في مختبر صفراء. مائية مصائد من الحشرات باستخدام هذه السلسلة صيد

  دراسة األنواع المفترسة التالية وتحديدها:ت) من جامعة أليكانتي في إسبانيا،  تمCIBIOالبيولوجي (
 syrphydae : ( Eumerus aff.punctifrons, Eumerus cf. amoenus, Episyrphus balteatus, Eupeodes السرفيد ( •

corollae, Sphaerophoria scripta et Sphaerophoria  rueppellii. 
 Coccinellidae( :Hippodamia variegata, Coccinella septempunctata, Psyllobora(  الدعسوقيات •

Vigintiduopunctata, Rhysobius cf. litura, Scymnus suturalis et Coccidula scutellata 
 ,Araneae: ( Linyphiidae, Theridiidae, Salticidae, Eresidae, Thomisidae, Prodidomidae(  العنكبوتيات •

Tetragnathidae et Philodromidae. 
 chrysopidae: ( Chrysoperla carneaأسد الَمّن (  •
 -ÏËâ›Êi’\;k]t\Ê’]d;\ÄÊh]⁄Ëfi’\;Ïà\ÑÄ;: 
 الوفرة والتنوع يدراسة تجمعات النيماتودا المرتبطة باألشجار المثمرة في واحات قبلي: تم التوصل إلى أن مؤشر •

لجيني المسجلين ضمن هذه التجمعات يفوقان نظيريهما ضمن تجمعات النيماتودا المرتبطة بالنخيل في نفس ا
 الواحات.  

تقييم درجة إثراء وخصوبة التربة بواحات قبلي:  اعتمادا على مؤشرات التنوع ضمن تجمعات نيماتودا التربة وعلى  •
نتائج التحاليل الكيميائية لنفس عينات التربة تم التوصل إلى أن أغلب واحات جهة قبلي تشكو إما من نقص 

خصوبة التربة واستنزافها أو من ارتفاع نسبة عنصري األزوت والكربون بالتربة، مما ينعكس على التوازن اإليكولوجي 
  الواحات. ذهلتجمعات النيماتودا بمعظم ه

إختبار فاعلية المستخلص المائي ألوراق بعض النباتات الجبلية مثل الكلتوس، العرعار والذرو على طور اليرقة  •
أثبتت التجارب المخبرية والحقلية فاعلية هذه  Meloidogyne : والبيضة لنيماتودا تعقد الجذور صنف 

 .المستخلصات المائية ضد هذا النيماتود
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4;H;;Ïfià;rŸ]z›Öd2018;
 .تحديث بنك البذور وبنك المعلومات التابع له-

 . المجامعهذهنشر مطبوعة  و6إثراء المجامع النباتية الموجودة وعددها - 
مواصلة العمل الستكشاف والتقييم لألصول الوراثية للنباتات الزراعية بالمناطق الجافة والواحات لحماية التنوع - 

وتحديد تكنولوجيات مالئمة في مجال تربية النبات وتكثيف  البيولوجي في نظم إنتاج مختلفة (سواني ومناطق سقوية)
 .مواصلة الجمع والتخزين والعمل مع الجمعيات وإنتاج البذور وتوزيعها

   (قبلي).تركيز مجمعة وراثية ألصناف الرمان المحلية بالعتيالت (تطاوين) و-  مواصلة اكثار أصناف الرمان بالقرضاب
   .- اعادة استزراع أصناف األشجار المثمرة المهددة باالنقراض في أماكنها األصلية

التنوع الوراثي ألصناف التين باالعتماد على الخصائص المورفولوجية والتقنيات الجزئية وذلك باستعمال - مواصلة دراسة 
 ).SSRواصفات جزئية جديدة (

 .مواصلة دراسة التنوع الجيني لبعض األصناف المجمعة- 
  .دراسة تحمل األصناف المحلية للملوحة ومقاومتها لبعض اآلفات الزراعية واختيار األنسب منها- 

لمساهمة في المحافظة على الموروث الزراعي المحلي  لبرمجة أيام تحسيسية للفالحين بالجنوب التونسي- 
 .تنشيط ايام اعالمية لفائدة بعض المدارس والمعاهدو   والعوامل المؤثرة على جودة ثمار الخوخوالمنظومات الزراعية

 .مواصلة برنامج دعم غراسة االصناف المحلية النادرة بالواحات والتوعية من أجل المحافظة على المنظومة الواحية- 
 بدراسة القدرات التكنولوجية والتحويلية  مواصلة برنامج تثمين التمور ضعيفة الجودة وذات القيمة التجارية المنخفضة-

 .للتمور من أجل تثمينها ودراسة امكانية استعمالها لالستهالك البشري وإلستخالص مركباث ذات قيمة مضافة
) المتواجدة بواحات …رمان المحافظة وتثمين بعض األصناف المحلية لبعض األشجار المثمرة (عنب،  العمل على-

ذات الخصائص العالجية والوقائية لبعض  قابس لتثمين القيمة الغذائية والمحتوى من المركبات النباتية الطبيعية
الشروع في تركيز مجمع لألصول الوراثية المحلية للعنب والتوت المتواجدة بواحات قابس.  والثمار

 دراسة الخصائص الفيزيوكيميائية للنباتات المحورة جينيا ودراسة مدى تأقلمها مع الحرارة و الملوحة.- 
دراسة التركيبة والتوزيع الجذري للنخيل في الحقل عالوة على إدخال صنفين آخرين لدراسة النمو الخضري واإلزهار -

 .لنخيل التمر
توفير فسائل للنخيل المحلي ذات قدرة تسويقية مرتفعة ل بقابس باإلدارة الجهوية للمعهدتركيز مخبر لزراعة االنسجة -

 قصد المساهمة في تغيير المظهر الواحي.
 .إكثار بذور الفصة المحسنة- 
 .تجربة أصناف الشعير على مستوى الضيعات الخاصة- 

ر المثمرة وبذور الخضروات واألعالف قصد المحافظة عليها ودراسة ثرائها شجاالقيام بمجمعات ألهم أصول األ-  
 وتنوعها.

  .دراسة تاثير اربعة اوساط  زراعية علي نمو الطماطم- 
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واألشجار  الحاجيات المائية للخضرواتو  بالمياه المالحة التصرف في الري تعتمد على تحديد الريطرق  دراسة -

 .المثمرة
- مواصلة  دراسة تركيبة ثمار الخوخ  البدري من حيث السكريات والعناصر المعدنية في مختلف اطوار النمو وذلك   

 مستويات من عدد االوراق لكل ثمرة.  3حسب 
اختبار األداء الزراعي لهذه األصناف  اصناف من الخوخ والنكتارين البدري و10 متابعة دراسة المراحل الفينولوجية لـ -  

 زراعة تلك األصناف بالجنوب التونسي  ونقل نتائج التجارب الى حقول المزارعين بما يمكن من البدرية الجديدة لنشر
تكوين قاعدة بيانات في الغرض قصد استبيان هذه االصناف على المدى البعيد.  واالستفادة من تلك األصناف

 على نمو ثمار الخوخ ودرجة تلونها.   Brixamine 40  دراسة تاثير المركب البوتاسي -  
 .تعامل الشعير والفصة مع الري بالمياه المالحةو مواصلة التجارب الخاصة بالري بالتنقيط والري تحت التربة -

  .دراسة تعامل أصناف الشعير المحلي والمدخلة مع الجفاف  مواصلة- 
 مواصلة اإلشغال حول تقييم استعمال المياه الجيوحرارية وتحسين إنتاج بعض الزراعات بالمنظومة الواحية.-  
 .دراسة التركيبة المثلي للمحلول المغذي ألهم الزراعات وفقا متطلبات كل زراعة- 
القيام بتجارب مخبرية وميدانية  و داخل واحات رجيم معتوق(Oryctes)حشرة األوريكتاس  مواصلة دراسة اكوبيولوجيا- 

العمل على  ولمقاومة حشرة األوريكتاس باستعمال هذه النماتودا وإيجاد الجرعات المناسبة للقضاء على الطور اليرقي
 تجربة فاعلية هذه النماتودا على حشرات اخرى.وأيجاد طريقة لنثر هذه النماتودا داخل الواحات المصابة 

  :دراسة الحشرات الحافرة للطماطم والذبابة البيضاء- 
نجاعة  ودراسة درجة مقاومة أصناف حشرة الذبابة البيضاء بالزراعات الجيوحرارية لبعض المبيدات الكيميائية •

 .حشرة هذه الالفطريات المحلية ضد مختلف مراحل نمو 
 دراسة حشرة الزيلي بالمنظومات الفالحية بالجنوب التونسي-

 تحديد الخصائص البيولوجية للحشرات المضادة ودراسة نجاعتها. •
 . بالزراعات المحمية الجيوحرارية بالجنوب التونسيthripsدراسة بيوإكولوجية للحشرة الضارة -
  :دراسة النيماتودا بالواحات- 

زيارات ميدانية لبعض واحات والية تطاوين وأخذ عينات تربة بغرض دراسة التنوع الغذائي والجيني ب القيام •
 .لتجمعات نيماتودا التربة المرتبطة بالنخيل ومقارنتها بواحات قبلي

 .تحاليل كيميائية على بعض جذور النخيل السليمة ومقارنتها بجذور النخيل المصابة بالنيماتودب القيام •
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;

~ŸÖd;;ÏÁ1’\;g]ç¡¯\;Ø⁄mhÂ;ÏÁÊ¡Ö’\;ÏËÒËe’\;€æfi’\
ÏÁÖ‚-\;k]fi]“’\Â;;

 
1;H;;Ã\Åzz·¯\

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

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

 

2Hnue’\;√ÁÑ]çŸ;;
تندرج أنشطة البحث المنجزة بالمخبر ضمن المشاريع التالية :  

 المحافظة على التنوع الحيوي للنباتات البرية داخل وخارج الموقع  -1
 استنباط أنسب الطرق لتحسين واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد استغاللها  -2
 تقييم المؤهالت اإلنتاجية والقدرة على التأقلم للنباتات البرية  -3
 وتثمين الكائناتالتحليل الكيميائي للنباتات البرية واستخالص منتجاتها الطبيعية ذات القيمة االقتصادية والبيئية  -4

 المهجرية ذات العالقة التكافلية مع النباتات الراقية
 

3H;é›zzzº\;2017;;
1.3H ;√ÕÊ∏\;sÑ]|Â;◊|\Ä;ÏÁ1’\;k]h]efi÷’;ÍÊË¢\;ƒÊfii’\;Ì÷¡;Ïæ…],\ 

1.1.3;H ;√ÕÊ∏\;sÑ]|;ÍÊË¢\;ƒÊfii’\;Ì÷¡;Ïæ…],\
 جمع عينات من بذور بعض النباتات التلقائية بالمناطق الجافة والصحراوية ألغراض اإلكثار 2017تم خالل سنة 

 نوعا من هذه النباتات، وقد أرفقت 28 كغ تمثل 43 ـواالستعمال والتبادل مع األطراف التنموية وقد قدرت هذه الكمية ب
هذه العينات من البذور بالعديد من المعلومات المتعلقة بتنظيفها وتخزينها وإنباتها. وضمانا للحفاظ على التكامل الوراثي 

 إكثار المجموعات األساسية وخاصة تلك 2017وعلى تمايز عينات بعض النباتات التلقائية المستهدفة تم خالل سنة 
السدر والجداري والحالب  قصد  تم انتقاء بذور بعض النباتات ذات القيمة الطبية مثلوالتي تتميز بتنوع بيولوجي خاص 

توصيفها واستغاللها.  
كما تم تحيين القاعدة المعلوماتية للمصادر الوراثية المجمعة ببنك البذور وذلك بتوثيق المعلومات المسجلة مثل هوية 

تم وضع والنبات ومناطق الجمع وتبادل واستعمال المادة النباتية حيث تم إسناد رموز رقمية وحرفية لهذه العينات البذرية 
 غرام على ذمة مؤسسات التنمية. 3250معاهد البحث و من البذور المخزنة على ذمة غرام300
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المشروع المذكور أعاله القيام بالنشاطات التالية:  في إطاركما تم 
 Argyrolobium uniflorum  الرقيقة بالقرونتحديد الدرجة المثلى إلنبات بذور بعض النباتات التلقائية مثل •

ا،  البذورعلى اإلنبات والتركيبة الكيميائية لهودراسة تأثير لون غالف
 ,PEG) NaCl,    (KCl, Na2SO4, K2SO4 دراسة مدى تأثير اإلجهاد الناتج عن عدة أنواع من الملح •

CaCl2على نبتة العلقة  Oudneya africana في مرحلة اإلنبات  ،
  بعض النباتات المخزنة في بنك البذور ودراسة مدى قدرتها االنتاجية. بذورمتابعة حيوية •

 
2.1.3H ÏËfiöÊ’\;ÏŒÁÅ¢\;◊|\Ä;ÈpÊ’ÊËe’\;ƒÊfii’\;Ï¬d]iŸÂ;È¬Ëe�’\;Èh]efi’\;Ô]â“’\;ÀËêÊh 
       ÏŸÅ·Êed; 

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

اعتماد عديد التقنيات ونظم اإلدارة مثل إحداث حدائق وطنية ببعض المناطق التي تتميز بخصائص بيئية نادرة.  
أجريت هذه الدراسة داخل الحديقة الوطنية ببوهدمة التي تحتوي على المنظومة الفريدة لشجرة الطلح في تونس. 

 ,Digitaria nodosaتهدف الى تحديد التوزيع الجغرافي لسبعة  نباتات نادرة ومهددة باالنقراض داخل الحديقة (و
Cenchrus ciliaris, Tetrapogon villosus, Pistacia atlantica, Acacia tortilis, Juniperus phoenicea    

). مكن اعداد خريطة التوزيع الجغرافي لهذه النباتات من مالحظة أن السهول تتميز بهيمنة Thymeleae sempervirensو
النجيليات والبطوم والطلح اما المنطقة الجبلية فتتميز بهيمنة النباتات المتحملة للجفاف مثل العرعار والمثنان والبطوم.  

يتأثر هذا التوزيع بالجيومرفولوجيا وعدة عوامل أخرى. مكنت متابعة عدة صفات وظيفية من التعرف على بعض 
بصفة  استراتيجيات تكيف النباتات المدروسة وهو ما انجر عنه فهم كيفية تطور المجتمعات النباتية وأداء النظام البيئي

 عامة تحت تأثير عملية الحماية.
2.3ÅËåÖhÂ;ÏÁÊ¡Ö’\;ÏÒËe’\;€æfi’\;{˜ëià\Â;Øâui’;–Ö�’\;fâ›^;º]efiià\;H 

       ;]6˜∆ià\; 
1.2.3;HØ›ÅŸ;ÏÁˆÊd;È¬Ëe�’\;Èh]efi’\;Ô]â“’\;Ì÷¡;wËh2’\;ÏË÷⁄¡;Öl^;€ËËŒh;;

 الضغوطات في سنوات من زيادة خاصة بالمناطق الرعوية التي تشكو منذ عدة ملحوظا تدهورا بيئيا التونسية تشهد البالد
  بوالية مدنينالبشرية باإلضافة إلى العوامل المناخية غير المالئمة لنمو النباتات. أجريت هذه الدراسة على ثمانية مراعي

. وقع االعتماد على طريقة المربعات لمقارنة تأثيرات الفصول على بعض المؤشرات البيئية (التنوع 2016 سنةتم ترتيحها 
الحيوي، الكثافة، نسبة التغطية، القيمة الرعوية، اإلنتاجية وحالة سطح التربة) بالمراعي المرَتحة وغير المرَتحة. بينت أهم 
النتائج تغيرا واضحا لمختلف المؤشرات المعتمدة بين المراعي المدروسة (درجة التدهور، نوعية التربة، العوامل المناخية) 

 كما مكنت عملية الترتيح من تحسين الغطاء النباتي الطبيعي بالرغم من قصر مدة تطبيقها وقساوة العوامل الطبيعية. 
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2.2.3;HÏ…]°\;œö]fi∏]d;ÏÁÊ¡Ö’\;k]h]efi’\;ó¬e’;ÏË ÷¬’\;Ï⁄ËŒ’\;€ËËŒh 

تتمحور هذه الدراسة حول تحديد القيمة الغذائية ألربعة نباتات رعوية (القطف اللين، القطف الملحي، السحم والخيطاء) 
غ/ل) والقص المتكرر. تم تحديد المادة الجافة ونسبة المعادن ونسبة 6تغير الفصول والري بمياه مالحة ( تحت تأثير

ونسبة الهضم بالمختبر خالل هذا العمل. بينت أهم النتائج أن مختلف هذه المكونات تتأثر  األزوت ونسبة األلياف
 باختالف نوع النبات وفصل القص.

   
3.3H ;ÏÁ1’\;k]h]efi÷’;€÷Õ_i’\;Ì÷¡;ÎÑÅŒ’\Â;ÏËp]i›¸\;k˜·ı∏\;€ËËŒh 

1.3.3H Ïà\ÑÄ _h3l ÏtÊ÷∏\ Ì÷¡ ;‘Ê÷â’\ ˆ\;ÈpÊ’ÊÁá…Ê“Ág]îÖŒ’\;k]efi’ 
 (Polygonum equisetiforme; peyerimhoffi نبتة القرضاب النتائج أن اإلجهاد المائي أدى إلى الحد من نمو بيّنت

إلى انخفاض مستويات الكلوروفيل  إضافة للماء النسبي المحتوى فيو  الورقي المائي الجهد في االنخفاض وطولها وإلى
 من السعة الحقلية). لتجنب ٪15الماء ( في الشديد النبتة للنقص وتبادل الغازات الضوئية، خصوصا عندما تتعرض

 ناحية من التناضحي. التكيف في تشارك التي الذائبة والسكريات البرولين وتجميع بإنتاج المجهدة النبتة تقوم الجفاف
 للحد ٪ من السعة الحقلية60الري  تحت تأثير مستوى GPX ،GR ،CAT ،SODنشاط في زيادة الدراسة أبرزت أخرى

  .من السعة الحقلية ٪15و30  مع مستوى  APXنشاط في حين تضخم تأثير األكسدة من
 الخشبية األوعية قطر تحت تأثير اإلجهاد المائي، انخفاضا في القرضاب، سجلت نبتة العرضية، المقاطع دراسة خالل من

٪ 30 المائي تصل إلى حد لإلجهاد القرضاب النتائج أن مقاومة هذه على ضوءتبين الورقة.  نسيج خاليا مساحة وفي
 .وبتجاوز هذه النسبة تصبح النبتة أكثر حساسية للجفاف

 
2.3.3;Hwh;◊d˝’\;Ïe÷t;k]efi’;ÏË´Öçi’\;Â;ÏËpÊ’ÊÁáË ’\;í]ë£\;Ïà\ÑÄz„p¸\;3l_h;kzzzzzzÄ\;
;;;;;;;;;;;;;;k]e›ˆ\;Ï÷tÖŸ;∫;ÍÜÊ4ˆ\;ª∆ï’\;Â;Èu÷∏\;

 العمل المنجز هو جزء من اشكالية التعامل مع تأثير الملوحة والضغط االسموزي على سلوك بذور حلبة اإلبلإن 
)Astragalus gombiformisلهذا الغرض خضعت هذه البذور .) خالل مرحلة اإلنبات وفي بداية مرحلة النمو الخضري 

 20،9 و12، 5،8، 1،7، 0المجلوبة من مكانين مختلفين (دوز والقرضاب) لتأثير تسع أنظمة من كلوريد الصوديوم (
أشارت  إلنبات حيثا غ/لتر) وقد تمت في مرحلة اولى دراسة معايير مورفولوجيا 40 و10 ،20 ،30 (PEGغ/لتر) و

وكتلتهما الحيوية. بيّنت عوامل اإلنبات أن البذور  النتائج إلى انخفاض معدل وقدرة اإلنبات وكذلك طول الجذير والبريعم
فيما  المجلوبة من القرضاب تبدو األكثر حساسية لإلجهاد على عكس عوامل النمو حيث لم يظهر اي تغير ضمن النوع.
يتعلق بجانب الكيمياء الحيوية، تشير النتائج إلى أن التنظيم االسموزي يتحقق على األرجح نتيجة القدرة على إنتاج 

 لألكسدة. ا مضاداوتجميع البرولين والسكريات الذائبة. باإلضافة إلى ذلك، بينت النتائج أن مادة البوليفينول تلعب دور
القرضاب، منطقة  تبين أن إنتاج هذه المواد بكميات كان أكبر لدى البذور المجلوبة من  حيثعلى عكس عوامل اإلنبات

 ويعتبر هذا عالمة على الحساسية للملوحة والضغط االسموزي.
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3.3.3H ;Ïà\ÑÄÈâ›Êi’\;gÊfi°]d;Ø÷’\;À�Œ’\;k]efi’;ÈpÊ’ÊËe’\;ƒÊfii’\;

 إلى مقارنة 2017) تم التوصل خالل سنة .Atriplex mollis desfفي إطار دراسة التنوع البيولوجي لنبات القطف اللين (
القدرة اإلنتاجية بين األصول النباتية التي تم جمعها من عديد المناطق بالجنوب التونسي والتي تبين مبدئيا أن األصول 

النباتية األكثر انتاجا هي التي استوطنت المناطق الصحراوية على عكس األصول القريبة من البحر. هذا بخصوص 
 atpB-rbcL  وITSالوصف المورفولوجي، أما الوصف الجيني فقد مكن من تحديد تسلسل الحمض النووي لمنطقتين 

ومن ثم تحديد موقع النوع واألنواع القريبة جدا منه حيث تبين وجود نوعين من القطف اللين بدرجة تقارب كبيرة جدا كما 
تم تحديد امتدادهما البيوغرافي.  

 
4.3.3H È]∏\;Ä]‚p¸\;3l_h;jü;Ø÷’\;À�Œ’\;k]efi’;ÏËpÊ’ÊÁáË ’\;í]ë£\;Ïà\ÑÄ „p¸\ÂzzzzzÄ\;

;;;;;;;;;;;;;;Èu÷∏\;;
 القيام بمواصلة دراسة المقاطع العرضية 2017في إطار دراسة الخصائص الفيزيولوجية لنبتة القطف اللين تم خالل سنة 

وتحديد الفوارق الفيزيولوجية على مستوى الخلية وتفاوت درجات التأقلم حسب نوع اإلجهاد باإلضافة إلى إجراء تحاليل 
أخرى يمكن االعتماد عليها لتحديد إمكانيات تكيف هذا النبات الرعوي تحت ظروف المناطق الجافة والمالحة 

كمعدالت البرولين والسكريات الذائبة والمالونديالدييد والكلوروفيل والكاروتينويد والتي أظهرت كلها قدرة عالية على 
تحمل الظروف القاسية خاصة منها الملوحة وبدرجة منخفضة الجفاف.  

 
4.3H \Ç;ÏËzz¬Ëe�’\;]zz‚h]qifiŸ;ì˜zz}ià\Â;ÏzzÁ1’\;k]zzh]efi÷’;È]⁄Ë“’\;◊Ë÷ui’\k;; 

       ÏËÒËe’\Â;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;Ï⁄ËŒ’\; 
تتميز نباتات المناطق الجافة والصحراوية باستعماالتها الغذائية والتجميلية والدوائية الشعبية الهامة وذلك الحتوائها على 

نسب كبيرة من المواد الفعالة.  
  Plantago ovataأجريت عدة تجارب في إطار هذا المشروع حول مستخلصات العديد من النباتات مثل اإلينم  

 . والعلندة والشندقورةZiziphus lotus والسدر  Moringa oleiferaوالمورينقا 
 

• &¸\;k]efi’;«⁄ë’\;◊]âd;:≈;È]Ÿ;í÷}iâ∏;ÎÅâ—˘’;ÏŸÂ]ŒŸ;Â;ÏË]Ë⁄Ë“’\;í]ë£\;Ïà\ÑÄ 
Plantago ovata  

 بانتشاره الواسع في العديد من دول العالم مثل دول شرق آسيا وأوروبا ودول Plantago ovataيتميز نبات اإلنم 
جنوب المتوسط. يعرف هذا النبات باحتوائه على العديد من المواد الفَعالة ذات التأثير اإليجابي على صحة اإلنسان. فهو 

 يهدف هذا العمل إلى دراسة الخصائص خلطة تقليدية وحديثة تستعمل ألغراض عالجية. 60من أهم مكونات حوالي 
البيولوجي المضاد  ) وتقييم نشاطه Plantago ovataاإلنم ( الكيميائية لمستخلص مائي غني بسائل الصمغ لبذور نبتة

 ±453،2825,13لألكسدة. أظهرت النتائج المتحصل عليها احتواء المستخلص على نسب محترمة من السكريات (
mg/g MS) 1,28  ± 22,15) والبروتينيات  mg/g MS إلى جانب احتواءه على نسب مقبولة من مركبات البوليفينول (

)mg EAG/g MS 16,45 6,96() والفالفونويد mg EC/g MSغ ـــني بصمــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــت المستخلص المائـــا أثبـــــ). كم 
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بذور اإلنم قدرة محترمة في مقاومة التأكسد باالعتماد على اختبارات متعددة نذكر منها نشاط التأكسد الكلي الذي 

 بين مكونات المستخلص المائي ا وثيقا. كما أثبتت النتائج المتحصل عليها تالزم41mg EAG/g MSكان في حدود الـــ 
الغني بصمغ بذور نبتة اإلنم من سكريات وبروتينيات وبوليفينول وفالفونويد والنشاط المقاوم للتأكسد لدى هذا 

المستخلص. 
 
• ]Œ›ÑÊ∏\;–\ÑÂ^;k]ë÷}iâ∏;ÏËpÊ’ÊËe’\;ÏË’]¬ ’\Â;ÏË]Ë⁄Ë—ÊËe’\;í]ë£\;Ïà\ÑÄ Moringa oleifera  

Lam  
إَال أنه يمكنها التكيف مع أي بيئة  ) من النباتات المستوطنة بشمال الهندMoringa oleiferaتعتبر شجرة المورينقا (

نظرا لقدرتها العالية على تحمل الجفاف، فهي تنمو بالمناطق القاحلة والحارة والجافة وشبه الجافة. فقد عرفت هذه 
. كما عرف هذا 6ا ق واألومي3ا قالشجرة بقيمتها الغذائية العالية فهي غنية بالبروتينات واألحماض الدهنية خاصة األومي

النبات بخصائصه الطبية المتعددة نظرا الحتوائه على العديد من المواد الفَعالة إلى جانب غناه باأللياف الغذائية مما جعله 
يحتل مكانة مميزة على المستوى الغذائي والصحي لإلنسان. وأمام كثرة الطلب على هذا النبات ارتأينا من خالل هذا 

العمل دراسة مدى تأثير طور نمو النبات (النمو الخضري وطور إنتاج البذور) ونوعية المستخلص على التركيبة الكيميائية 
) والنشاط البيولوجي ألوراق شجرة المورنقا وقع اكثارها في الظروف البيئية بوليفينول، فالفنويد ودباغوالبيوكيميائية (

التونسية (الجنوب الشرقي). أثبتت نتائج دراسة مكون األيض األولي لنبات المورينقا وجود نسب محترمة من البروتينيات 
)11،43 mg/g MS9،73  بالنسبة للطور الثمري و  mg/g MS بالنسبة للطور البذري). كما احتوت أوراق المورينقا على 

 من حمض اللينوليك والبلميتيك) إلى جانب األحماض الدهنية %3،34 و 9،38نسب محترمة من األحماض الدهنية (
 للطور الخضري والثمري تباعا) مما يؤكد القيمة الغذائية لهذه النبتة  كما أن حمض %36،6 و 53،5غير المشبعة (

اللينوليك يعتبر المكون الرئيسي لألحماض الدهنية التي تحتوي عليها أوراق المورينقا. إلى جانب األحماض الدهنية فقد 
) هذا إلى جانب mg/g MS  46 أثبتت النتائج احتواء أوراق نبتة المورينقا على نسب مقبولة من السكر الكلي (في حدود

 و Tocophérol) والفيتامينات القابلة للذوبان (نخص بالذكر كل من فيتامين mg/g MS 3  (في حدود الـــ جفيتامين 
K1 و  K2   و-carotèneβ  وRétinol) واأللياف الغذائية (ADL و  NDF وADF.( 

أما على مستوى دراسة مكون األَيض الثانوي فإن النتائج المتحصل عليها أثبتت اختالفا كبيرا في مستوى التركيبة 
) للنبات بالتزامن مع Sfr) أو الثمري (Svgالبيوكيميائية لمحتوي كل من أوراق المورينقا المقطوفة في الطور الخضري (

نفس االستنتاج على النشاط البيولوجي المقاوم لألكسدة ينطبق عالقتها بطريقة إعداد المستخلصات النباتية المعتمدة. 
حيث أثبتت النتائج أن هناك فروقات كبيرة في مستوى تأثير مختلف مستخلصات نبات المورينقا وارتباطه الوثيق بالطريقة 

المعتمدة في االستخالص وفترة جني المادة النباتية.  
 فقد تم تسجيل قدرة مختلف مستخلصات أوراق المورينقا على الحد من تكاثر ة البيولوجيفعاليةأما فيما يخص ال

إلى   % 84  فقد انخفضت نسبة حياة الخاليا السرطانية من ،)K562) وسرطان الدم (Caco-2خاليا سرطان القولون (
 وبناءا عليه فإن نسبة انخفاض تكاثر الخاليا µg/ml  400و 50لتراكيز مستخلصات األوراق تراوحت بين  % 54

 ور ــــــــــــــــــالسرطانية ترتفع مع ارتفاع التراكيز المعتمدة من مستخلصات أوراق المورينقا خاصة لدى األوراق المقطوفة في الط
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 باألساس إلى ارتفاع نسبة Caco-2الخضري لنمو النبات. يعود هذا االرتفاع في الحد من تكاثر الخاليا السرطانية نوع 

نفس النتائج بالنسبة لمقاومة مستخلصات أوراق المورينقا لتكاثر تحصلنا على األلياف الغذائية لدى أوراق المورينقا. 
). فقد بينت النتائج المتحصل عليها قدرة مستخلصات أوراق المورينقا المقطوفة بالطور K562خاليا سرطان الدم (

لنفس هامش التراكيز  %46 إلى % 92 الخضري على التقصير من عمر الخاليا السرطانية حيث انخفضت هذه النسبة من 
). µg/ml  400 و50 المعتمدة لدى سرطان القولون (بين

 
• Â;ÿÊ›]mË∏\;Èë÷}iâ∏;ÈpÊ’ÊËe’\;º]çfi’\Â;ÏË]Ë⁄Ë—ÊËe’\;ÏeË—2’\;Ïà\ÑÄÑÅâ’\;Î3qå;–\ÑÂ¯;‡ÊiËà¯\ 

Ziz iphus lotus L. 
) وتعرف بانتشارها في المناطق الجافة وشبه الجافة بالبالد Rhamnaceaeتنتمي شجيرة السدر إلى العائلة السدرية (

التونسية حيث تتميز ثمار السدر بقيمة غذائية عالية وتعتبر من أنواع الفواكه المميزة هذا إلى جانب استعماالتها المتعددة 
في مجال التداوي الشعبي فهي مفيدة في حاالت أمراض الصدر والتنفس وهي مسهلة ومنقية للدم. كما أن منقوع 

 ونظرا ألهمية هذا النبات متعدد االستعماالت فقد قمنا  .األوراق يعتبر مفيد في عالج آالم المفاصل والتهاب الفم واللثة
خالل هذا البحث بدراسة التركيبة الكيميائية والنشاط البيولوجي لمستخلصي الميثانول واألسيتون ألوراق شجرة السدر 
وذلك بهدف تثمين هذا النبات في عديد المجاالت. أثبتت النتائج المتحصل عليها أن مستخلصات أوراق السدر غنية 

 43حيث كانت الكميات في حدود الــ  بمركبات البوليفينول والفالفونويد والدباغ بتراكيز مرتفة لدى مستخلص األسيتون
من البوليفينول والفالفونويد والدباغ تباعا. كما تبين أن المستخلص يتميز بكفاءة عالية في  mg EAG/g MS 7،5و17،5و

 ).mg EAG/g MS  73،8 مقاومة التأكسد (في حدود الـــ
 
• ;ÏÁÊï¬’\;k]eÁÉ∏\;fât;ÎÅfi÷¬’\;k]e›;k]ë÷}iâ∏;ÏËpÊ’ÊËe’\;ÏË÷¡] ’\Â;ÏË]Ë⁄Ë“’\;k]›Ê“∏\;Ïà\ÑÄ

بينت الدراسة التي أجريت حول تأثير حالة المادة النباتية (طازجة أو جافة قبل وبعد رحيها) ونوعية المذيب العضوي 
المستعمل على كمية ونوعية والفاعلية البيولوجية لمجموعات العناصر الفعالة الممكن استخالصها من نبتة العلندة حسب 

طريقة النقع بدون تسخين التي تعطي أقل كمية من المستخلصات دون الخوف من تغيير التركيبة الكيميائية لمجموع 
تكون باستعمال مذيبات البيتانول واالسيتات  أن استخالص أكبر كمية من مركبات الفالفونيد والبوليفينول المواد الطبيعية

ايتيل من أغصان النبتة بعد تجفيفها ورحيها. كما أبدى هذان المذيبان مقاومة فعالة للتأكسد ومضاد متوسط الفعالية ضد 
بعض أنواع السرطان.  

 بينت النتائج وجود كميات متفاوتة HPLC/MSعند دراسة المكونات الجزئية لمختلف المستخلصات باستعمال جهاز 
من األحماض الفينولية والفالفونيدات المختلفة والتي تتركز أساسا في المستخلص الميتانولي ويتم حاليا التأكد من 

 البيولوجية. فعاليتهامعروفة لدراسة الالتركيبة الكيميائية النهائية لبعض المكونات غير 
• ;–Öö;fât;]Œ›ÑÊ∏\;k]e›Â;ÎÑÊÕÅfiç’\;k]e›;k]ë÷}iâ∏;ÏËpÊ’ÊËe’\;ÏË÷¡] ’\Â;ÏË]Ë⁄Ë“’\;k]›Ê“∏\;Ïà\ÑÄ

ÏÁÊï¬’\;k]eÁÉ∏\;ÏË¡Ê›Â;ÿá¬’\ 
 للتعرف على مكوناتها الكيميائية المختلفة باستعمال طرق عزل متنوعة (Ajuga iva)تجري حاليا دراسة نبتة الشندقورة 

 وي المستعمل ــــــــــــــــ(النقع بدون تسخين/النقع مع التسخين/النقع مع التسخين والضغط المنخفض) بعد تجفيف الجزء العل
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على   (fractionnement)باعتماد مذيبات عضوية مختلفة مباشرة على نفس المادة النباتية أو اعتماد طريقة التدرج 

المستخلص الميتانولي حيث بينت النتائج األولية أن مستخلصات مذيبات الماء والبيتانول تحوي أكبر كمية من 
األحماض الفينولية والفالفونيدات وأظهرت فعالية ضد األكسدة ومقاومة النشاط الميكروبي وكذلك ضد بعض أنواع 

السرطان. 
 حسب نفس الطرق المعتمدة لدراسة نبتة (Moringa oleifera)بالتزامن تمت الدراسة األولية ألوراق نبات المورينقا 

الشندقورة بعد إنجاح إنباتها وإنمائها بحقل تجريبي بالمعهد. وبينت النتائج أن مذيبات الماء والبيتانول أيضا ومهما كانت 
األحماض الفينولية والفالفونيدات كما أبدت فعالية عالية كمضاد  طريقة النقع المتبعة تعطي الكميات األعلى من مركبات

لألكسدة والنشاط الميكروبي وبعض أنواع من السرطان.  يتم حاليا التأكد من التركيبة النهائية لهذه المستخلصات لدى 
. HPLC/MS نبتتي الشندقورة والمورينقا باستعمال جهاز

 
5.3H ;;ÏËÕ\Ö’\;k]h]efi’\;√Ÿ;ÏË÷…]“i’\;ÏÕ˜¬’\;k\Ç;ÏÁÖ‚-\;k]fi]“’\;Ø⁄mh

1.5.3H ã]…2’\;Ö�…;flŸ;Ïë÷}iâ∏\;ÏË¬Ëe�’\;k]qifi∏\;Ø⁄mh 
 نظرا لألهمية الغذائية لفطر الترفاس تم القيام ببحوث مخبرية حول المكونات الكيميائية لمستخلصات بعض أنواع الفطر 
في إطار برنامج بحث تونسي – تركي. وقد بينت النتائج األولية أن هذه المستخلصات تحتوي على مكونات ذات قدرة 

على مقاومة التأكسد والسرطان. 
 

2.5.3H ;Ï�ehÖ∏\;]ËdÂáÁÖ’\;ƒÊfih;Ïà\ÑÄgÏÁÊ¡Ö’\;k]Ë’ÊŒe’\;ó¬d;º]fi∏\;∫;–ÏÁÂ\Öuë’\Â;Ï…]°\;;
 بشكل جيد في المناطق  البكتيريانواعأتعتبر البقوليات من النباتات األكثر انتشارا في العالم، وتتكيف مع العديد من 

 ساللة من 250 نوع من البقوليات وتم عزل أكثر من 20القاحلة وشبه القاحلة. وقد أجريت بعض الدراسات على 
البكتيريا. وقد أظهرت نتائج الدراسات الفسيولوجية على بعض أصناف الريزوبيا التي وقع عزلها من عقيدات بعض هذه 

) بينما 1700mM  (كلوريد الصوديوم٪10البقوليات أن البعض منها لديها قدرة عالية جدا على تحمل الملوحة تساوي 
 درجة مئوية. وعالوة على 45أظهرت ساللة أخرى معزولة من نبات الشديدة قدرتها على تحمل درجات حرارة تتجاوز

) وأخرى pH=3( قادرة على النمو في درجة حموضة عالية اذلك، فقد أظهرت دراسة تحمل الحموضة أن هناك أصناف
 كما أن جميع أنواع البكتيريات التي تم عزلها قادرة على تحمل اإلجهاد المائي )pH=10تستطيع العيش في وسط قلوي (

)50 %PEG.( 
 

4H rŸ]›Öd;Ïfià;2018; 
1.4H √ÕÊ∏\;sÑ]|Â;;◊|\Ä;ÏÁ1’\;k]h]efi÷’;ÍÊË¢\;ƒÊfii’\;Ì÷¡;Ïæ…],\ 

التلقائية المجمعة. ور بعض النباتات بذ- تحديد اآلليات المثلى لتخزين 
 التلقائية للترفيع من نسبة إنباتها.ور بعض النباتات بذ- تحديد المعامالت الكفيلة بكسر طور سكون 

 - دراسة تأثير مدة الخزن وظروفها على خاصيات بعض بذور النباتات التلقائية متعددة االستعماالت.
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- تركيز بعض األنواع ذات األهمية المتميزة بالتنوع البيئي داخل الحقل التجريبي بالمعهد. 

- نشر النتائج العلمية المتحصل عليها. 
 

2.4H ;]6˜∆ià\;ÅËåÖhÂ;ÏÁÊ¡Ö’\;ÏÒËe’\;€æfi’\;{˜ëià\Â;Øâui’;–Ö�’\;fâ›^;º]efiià\
دراسة ديناميكية الكساء النباتي الطبيعي بالمحميات الوطنية. متابعة - 

- متابعة ديناميكية الكساء النباتي تحت تأثير عملية الترتيح بواليات قبلي وتطاوين ومدنين. 
 

3.4H ;ÏÁ1’\;k]h]efi÷’;€÷Õ_i’\;Ì÷¡;ÎÑÅŒ’\Â;ÏËp]i›¸\;k˜·ı∏\;€ËËŒh
- مواصلة دراسة التنوع البيولوجي (الجزيئي والمرفولوجي والمقاطع العرضية) ألربعة فصائل لنبات القرضاب 

)Polygonum(،وتحـــديد تسلسلها الجيني  
- دراسة الخصائص الفيزيولوجية والتشريحية لنبات العلندة تحت تأثير اإلجهاد الملحي والضغط االسموزي في مرحلة 

 االنبات،
 - دراسة الخصائص الفيزيولوجية والبيوكميائية والتشريحية لبذور بعض النباتات التلقائية،

- دراسة الخصائص الفيزيولوجية والبيوكميائية والتشريحية لبعض النباتات التلقائية الملحية تحت تأثير تغير المناخ 
بالمنطقة الساحلية ببوغرارة. 

; 
4.4H ;;;Ïzzz⁄ËŒ’\;k\Ç;ÏËzz¬Ëe�’\;]zz‚h]qifiŸ;ì˜}ià\Â;ÏÁ1’\;k]h]efi÷’;È]Ë⁄Ë“’\;◊Ë÷ui’\

;;ÏËÒËe’\Â;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;;;;;;;;;;;
 - مواصلة دراسة الفعالية البيولوجية لمستخلصات أنواع فطر الترفاس.

- استخالص المادة الفعالة المتواجدة في مستخلصات مختلف نباتات المناطق الجافة والصحراوية المستهدفة. 
- مواصلة دراسة بعض النباتات التلقائية لمعرفة تركيبتها الكيميائية وفعاليتها البيولوجية وإمكانية استعمال مستخلصاتها 

 ألغراض طبية وتجميلية وفالحية (مقاومة األمراض واألعشاب الطفيلية). 
  لنبات الالزول.ة البيولوجيفعالية- دراسة مدى تأثير نوعية المستحضر على التركيبة الكيميائية وال

. LC/MS/MS- دراسة التركيبة الكيميائية لمستخلصات نبات الالزول باعتماد جهاز 
- تحديد كمية األلياف وخصائصها الفيزيائية والكيميائية لدى نبتة المرغيد من أجل تثمينها. 
 - محاولة استثمار المواد الفعالة المستخلصة من النباتات في الصناعات الغذائية والدوائية.

 .- محاولة عزل بعض المواد النقية من مختلف المستخلصات ذات النجاعة العالية وتحديد تركيبتها الكيميائية وفاعليتها
. البيولوجية مثل النشاط المضاد لمرض السكر ولبعض الخاليا السرطانية وااللتهابات والتخثر

 - نشر النتائج العلمية المتحصل عليها في إطار مختلف برامج البحث بالمخبر.
 

5.4H ;;ÏËÕ\Ö’\;k]h]efi’\;√Ÿ;ÏË÷…]“i’\;ÏÕ˜¬’\;k\Ç;ÏÁÖq‚∏\;k]fi]“’\;Ø⁄mh 
. - مواصلة عزل ودراسة بكتيريا الريزوبيا التي تنمو في عالقة تآزريه مع مختلف البقوليات التلقائية
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  .- دراسة تأثير الري التكميلي على إنتاج الترفاس بالحقل التجريبي بالمعهد

 .إلنتاج فطر الترفاس - تطوير الحقل التجريبي
 .) لبعض أنواع فطر الترفاسles composés organiques volatils- دراسة المركبات العضوية الطيارة (

 .) لفطر الترفاس ومدى تأثيرها على نمو ونضج هذا الفطرendobactéries- دراسة البكتيريا المصاحبة (
 .مدى تطابق وتأثير بكتيريا الريزوبيا ذات القيمة والمعزولة من بعض البقوليات التلقائية على البقوليات المزروعة - دراسة
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~ŸÖdÏÁ1’\;Î]Ë¢\Â;ÏËå]∏\;ÏËdÖh;;
 

1Ã\Å·¯\;H 
 اثية،رالتعرف على خصائص الموارد الحيوانية المحلية (إبل وماعز وغنم) وتحديد إنتاجيتها ومؤشراتها البيولوجية والو -
 دراسة خصائص الموارد العلفية المحلية وتحسين طرق استعمالها، -
 استنباط طرق جديدة لتحسين أنماط التربية في المناطق الجافة، -
 إكثار الحبارى في الحصر بغرض إعادة إعمارها في البرية،  -
 معرفة التنوع الحيواني ووضعية الحبارى والغزالن بالمناطق الجافة والصحراوية. -

 

2;HrŸ\1’\Â;ÑÂ],\;
  محاور أساسية:4يحتوي هذا البرنامج على 

 تربية المجترات الصغرى بالمناطق الجافة: الهيكلة، الموارد الحيوانية وطرق التحسين، -
 اإلبل: نظم التربية، خاصيات وتنويع اإلنتاج،  -
 ،جودة المنتجات الحيوانيةالموارد العلفية والرعوية و -
 تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها. -
 

3;º]ç›;H2017;
1.3;Ï÷t]Œ’\;œö]fi∏\;∫;]‚iËp]i›b;ØâüÂ;ÓÖ∆ë’\;k\2-\;ÏËdÖh;H;

1.1.3;HÏ÷t]Œ’\;œö]fi∏\;∫;]‚iËp]i›\;ØâüÂ;ÓÖ∆ë’\;k\2q⁄÷’;ÏË÷,\;kˆ˜â’\;ÀËêÊh 
• ;k]t\Ê’]d;‡]ŸÅ’\;‹]fi≈¯;Ï m“∏\;ÏËd2’\

 في مرحلة أولى على 2017يندرج هذا البحث في اطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس وتركز النشاط الحقلي سنة 
دراسة الوضع الراهن لقطاع تربية اغنام الدمان داخل واحات  قابس وقبلي وتوزر. كما تناول في مرحلة ثانية قدرة ادرار 

الحليب عند نعجة الدمان وكفاءة الحمل حديث الوالدة خالل فصل الربيع  وتطور بعض المؤشرات الفسيولوجية بعد 
 ضمن القطيع الموجود في ضيعة  ا حمال صغير52الوالدة وعالقتها بالقدرة على الحياة باالعتماد على بيانات شملت 

معهد المناطق القاحلة بشانشو- قابس. وقد تمت متابعة سلوك االم والصغير عند الوالدة وذلك بتسجيل فديوهات 
 ساعة من الوضع. ثمن جزء هام من المعطيات 24للغرض وتقييم قدرة االم على التعرف عن قرب على صغيرها بعد 

المتحصل عليها في اطار مشروع تخرج مهندس بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم ومعلقة قدمت في الملتقى 
 الذي Joint Seminar of the Sub-Network on Production Systems & Sub-Network on Nutritionالدولي 

 .Vitoria-Gasteiz, Spain بــــــــ 2017 أكتوبر 5 -3نظم من 
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• ;ÀËêÊhÏËâ›Êi’\;Ä˜e’]d;‹]fi≈¯\;kˆ˜à;;

يندرج هذا البحث في اطار برنامج العمل المشترك مع  ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى ويهدف الى التوصيف الجيني 
 بعد نشر النتائج وتنظيم أيام اعالمية بسيدي ثابت (واليات الشمال)  .لكل سالالت األغنام المتواجدة بالبالد التونسية

وقابس (واليات الجنوب) وذلك قصد التعريف بالنتائج المتحصل عليها لألطراف المعنية بالقطاع (مؤسسات البحث 
العلمي والتعليم العالي الفالحي، هياكل التنمية، هياكل مهنية) والنظر في امكانية تطبيقها ضمن منظومة التحسين الوراثي 

متابعة  في هذا االطارتمت  بكلية العلوم بتونس. و2017  مناقشة أطروحة الدكتوراه خالل شهر أفريلتمتلألغنام بتونس، 
) وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الفالحية SNPدراسة التنوع الجيني عند األغنام باستعمال تقنيات جديدة (

 عينة (تم تحليلها بفرنسا) من السالالت التونسية األربعة باإلضافة الى عينات من ساللة 96بتونس وشملت هذه التحاليل 
 الدمان وعينات من ساللة البربري الليبية ضمن برنامج تعاون بين المعهد وكلية الطب البيطري بجامعة طرابلس بليبيا. 

 
2.1.3;;Özzzzz·]æ’\;È¡\Ö±;ÏË÷,\;kˆ˜â’\;ÀËêÊhÂ;ÓÖ∆ë’\;k\2-\;‡]¬�Õ;ÏËp]i›\;Øâü;H

ÎÖ¡Ê’\Â;;;;;;;;;;;;;;;;;
ما يـتــطلبه البحث من متابعة ميدانية وتجارب مخبرية للوصول  تواصلت اشغال هذا البرنامج خالل السنة الفارطة في إطار

لألهداف المرجوة. ويمكن تلخيص أهم التدخالت والنتائج فيما يلي: 
;

• 3Ëâi’\;€æ›;ÑÊ�hÂ;k\2-\;ÏËdÖh;–Öö;

على اثر تحديد اهم النظم المعتمدة لتربية المجترات الصغرى تمت دراسة مؤشرات التسيير في كل منظومة وذلك فيما 
 يخص :

 - تركيبة القطيع بين ضأن وماعز وكبار وصغار وإناث وذكور.
 - تنقالت القطيع خالل فصول السنة وبين اهم المراعي.

 - رعاية القطيع من موارد بشرية وتقنية وأهميتها لضمان االنتاج وللحد من تدهور حالة المراعي.
 - تسيير برنامج التغذية والتوالد.

- طرق استعمال الفحول وتأثيرها على التطور الجيني الى غير ذلك مما يتعلق بتسيير القطيع وذلك لتحديد امكانيات 
وطرق التدخل للرفع من االنتاجية في ضل الموارد المتاحة مع الحرص على الحد من ظاهرة التصحر. 

 
• ó¬e’;ÏÁÑÂÄ;Ï¬d]iŸ;ÏŸÊæfiŸ;áË—Öh ì\Ê£\;Åfi¡;ÓÖ∆ë’\;k\2÷°\;‡]¬�Õ; 

نظرا ألهمية تحديد مؤشرات منبثقة من الواقع المعاش للقطعان بالجهة، تم تركيز منظومة لمتابعة دورية تشمل المعطيات 
 الخاصة بالقطيع: التركيبة، التنقالت...إضافة الى كل مستجد له عالقة بالمربي وبالحيوانات أو ببقية موارد التربية...

• ÍÑ\Ö¢\;Â;È]∏\;Ä]‚p¸\;ÃÂÖΩ;∫;È÷,\;á¡]⁄÷’;ÏËpÊ’ÊËâ ’\;k\3∆i’\;

 تأقلم ومدى االنتاجية القدرة معرفة البحث الذي يندرج في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس إلى هذا يهدف
 زت ـــــــــــــــــــــــــية تركــــــوالكأل في ظروف اإلجهاد المائي والحراري. خالل السنة الماض الماء نقص تحمل على المحلي الماعز
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مجهودات على التحليل االحصائي للمعطيات وتحرير ورقة علمية لنشرها في احدى المجالت العلمية العالمية إضافة ال

 مذكرة االطروحة.إلى 
 

2.3;s]i›¸\;√ÁÊfihÂ;k]Ëê]|;U◊d¸\;ÏËdÖh;€æ›;H
1.2.3;H◊d¸\;ÓÅ’;‹]âp¯\;k\Ä]ï∏;ÏËpÊ’Êfi“hÊËe’\;kˆ]⁄¬iàˆ\ ;;

يهدف هذاالبرنامج إلى استعمال  مضدات األجسام لدى الجمال المتوفرة بالمعهد في مجاالت جديدة وذات قيمة 
مضافة لعالج بعض األمراض الجرثومية لدى اإلبل كاإلسهال ودراسة دور جهاز المناعة في مقاومتها. باإلضافة إلى 

مضادات األجسام المعروفة لدى الثدييات والمتكونة من أربع سالسل بروتينية فإن اإلبل تتميز بإنتاج مضدات أجسام 
متكونة من سلسلتين فقط وبهذا تكون أصغر حجما ولها مواصفات مهمة تمكن من استعمالها في مجاالت متعددة 

وخاصة منها لبيوتكنولوجية. من هذه الخاصيات، باإلضافة إلى صغر الحجم، مقاومتها للحرارة وسهولة تحويرها جينيا. 
وقع اتمام الجزء الثاني من الدراسة حول مرض االسهال لدى صغار االبل والمتمثلة في تطوير مضادات اجسام بعد تلقيح 

خالل هذه الدراسة االستجابة المناعية للناقة ضد البكتيريا وأثبتنا ان جهازها المناعي تتتبعنا ميتة. E. coli  ناقة بجرثومة
 بإنتاج بنك من مضادات االجسام وتمكنا من عزل قمنا phage display  انتج مضادات اجسام ضدها. باستعمال تقنيات

 .هذه الدراسة في اطار تأطير طالبة ماجستير بحثتمت  التي تتعرف على البكتيريا. تلك
 

2.2.3;◊zd¸\;Åfiz¡;Öl]z“i’\;H
• ;ÑÂÉe’\;√µ;Â;ÿÊu ’\;óÁÂÖh

خالل تمت  في اطار الخطة الوطنية لتنمية قطاع االبل.  بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعىينجز هذا البحث
 بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم. اهتمت في نطاق اطروحتها لطالبة مناقشة أطروحة دكتوراه 2017سنة 

 اقترحت كما ورقات علمية هامة 4بتحسين األداء التناسلي عند فحول اإلبل المربات في الحصر حيث تمكنت من نشر 
 جيدة للفحول المربات في الحصر. كما تم نشر ورقة علمية حول العامل امثاال إلصطبالت يمكن ان تضفي ظروف

 Identification of β-nerve growth factor in dromedary camel seminal" المحرض لإلباضة تحت عنوان

plasma and its role in induction of ovulation in females ."  
• ◊⁄¢\;Î2…;ÿ˜|;ÈdÖ∆∏\;–Êfi’\;Åfi¡;ÏË—Ê÷â’\Â;ÏËpÊ’ÊËâ ’\;k\3∆i’\Â;;‹¯\;Ød;ÏÕ˜¬’\;Î_ç›;Â;ÎÄˆÊ’\

]·3∆êÂ 
  في أخذ عينات دم ووزن 2017يندرج هذا العمل في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس. تمثل العمل خالل سنة 

جميع النوق الحوامل أثناء فترة الحمل وتسجيل أشرطة فيديو حتى موعد الوضع (متابعة شهرية). وتم ايضا أخذ عينات 
 ستثمن هذه الدراسة .قيس الحرارة الشرجية والمهبلية وقيس مستوى انخفاض األربطة الوركية لمدة شهر قبل الوالدةودم 
 بارتخاء ا علمي يبين مستوى البروجسترون واالسترون سيلفات وعالقتهما بالحرارة الشرجية والمهبلية وعالقتهقالبم

 تحليل أشرطة  ذلك بدأاألربطة الوركية إضافة إلى االعتماد على هذه المؤشرات للتنبؤ بموعد الوضع. باإلضافة الى
 بعنوان "سلوك الرضاعة لدى اإلبل خالل بنشر ورقةالفيديو التي تم تسجيلها لمدة أسبوع بعد الوالدة والتي ستثمن 

 األسبوع األول بعد الوالدة".
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3.2.3;;;◊]ë ’\;Ø⁄âh;Â;–Êfi’\;Åfi¡;fË÷¢\;s]zi›b;ÀËm“h;H
• f÷¢\;Ïfi“ËŸ;Â;fË÷¢\;s]i›\;ÀËm“h 

ينجز هذا البحث في اطار أطروحة دكتوراه بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم ويحظى بدعم من الخطة الوطنية 
لتنمية قطاع االبل. تركزت البحوث حول دراسة تأثير ادارة القطيع وممارسات الحلب وخزن الحليب لدى مربي اإلبل 

الحلوب على جودة حليب النوق وعلى دراسة سلوك النوق اثناء فترة تدريبها على الحلب االلي. ثمن جزء من نتائج هذا 
ن من المدرسة العليا للفالحة بماطر والمدرسة العليا للفالحة بالكاف ومداخلتين قدمتا في يالبحث في اطار تخرج مهندس

 في تنفيذ كما تم الشروع). 2017المؤتمر العلمي الدولي الثالث ألبحاث وانتاج االبل بالخرطوم- السودان (أكتوبر 
 بالتعاون مع ديوان تربية  نوق في نفس الوقت بالمحطة التجريبية للمعهد بشانشو6اإلجراءات لبناء قاعة مجهزة لحلب 

 .)2020-2016الماشية و توفير المرعى في إطار الخطة الوطنية لتنمية قطاع اإلبل (
 
• ◊zzdˆ\;Åfi¡;fË÷¢\;s]i›\;ÏeÕ\ÖŸ 

 عند بعض القطعان بواليتي مدنين وقابس وذلك قصد تكوين مراقبة انتاج الحليب عملية 2017استمرت خالل سنة 
 الوراثي. شملت هذه نقاعدة بيانات لتقدير الطاقة االنتاجية للنوق وامكانية استعمالها الحقا في برامج االنتقاء والتحسي

العملية النوق الحلوب بقطيع اإلبل بالمعهد وثالثة قطعان عند المربين. تتمثل المراقبة في قياس كمية الحليب المنتجة 
 واألحماض زلكل ناقة مرة في الشهر مع أخذ عينة قصد اجراء التحاليل المخبرية (نسب البروتين، الدهون، الالكتو

الدهنية). وتم بعد ذلك تحليل األحماض الدهنية لبعض العينات باستعمال آلة الكروماتوقرافيا بالمخبر المركزي بالمعهد. 
 المواد  المرتبطة بتركيبجينات في ال) مرتبطة بتغيير في تسلسل البروتينmutations متغيرات (عدةالكشف عن كما تم 
 المنتج على غرار ما كمية ونوعية الحليب والذي من الممكن أن تكون له تأثيرات على )ACACA و  FASN( الدهنية

 بسرقسطة باسبانيا في اطار تربص CITAهو موجود عند األبقار واألغنام. وقد أنجز العمل بالتعاون مع مركز البحث 
 أطروحة دكتوراه.

 

4.2.3;–Êfi’\;fË÷t;◊ÁÊüÂ;í]ë|;H
• ;]Á3i“d;Â;k]fiËhÂÖd;í]ë|;ÿ˜∆ià\;Â;ÀËêÊhÏÕ]fi’\;fË÷t;ÏË\É∆’\;k]¡]fië’\;ÿ]§;∫;

  تملبنية المستخرجة من حليب الناقة  وقدل استعمال تقنية البيولوجيا الجزيئية لتحديد البكتيريا ا2017تم خالل سنة 
 الخصائص الفيزيوكيميائية على حموضة لتخمير الحليب ودراسة تأثير التخمير علىأمن البكتيريا التي تملك ين اثناختيار 

 LWT - Food " واالحماض الدهنية والمركبات العطرية للحليب. وتم تثمين هذا البحث بنشر ورقة علمية بمجلة

Science and Technology"  بعنوان " Fermentation of dromedary camel (Camelus dromedarius) milk by 

Enterococcus faecium, Streptococcus macedonicus as a potential alternative of fermented cow milk.". 

وقد تواصلت عملية تنقية الالكتوفرين من لبا النوق وقياس درجة هضمها كما تم تحديد خصائص الببتيدات حيث تبين ان 
 ولبا النوق بواسطة عدة حليبببتيدات الالكتوفرين لها نشاط مضاد للبكتيريا. كما تم تحديد درجة هضم بروتينات 

انزيمات وتبين ان النشاط المضاد لالكسدة قد تحسن بعد عملية الهضم. 
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• ;k]fiËhÂÖdÏÕ]fi’\;fË÷t;;ÏËe�’\;k]Ëê]£\;Â;

نال اعجاب ، كهنمع اضافة بودرة الخروب كم، رت من حليب الناقةوصنع ياغفي إطار تحسين تخثر حليب اإلبل تم 
حليب. كما أثبتت التحاليل البيوكيميائية احتوائه على ال  نفسرت الطبيعي منو بالياغ مقارنةالنسبة االكبر من المتذوقين

 نــرت المصنوع موتم استعمال عصير الخروب لتحسين نكهة الياغكما نسبة هامة من الفيتامينات خاصة فيتامين ث. 
حليب االبل وقد تميز هذا المنتوج بقبول حسن من المتذوقين إلضفائه طعم لذيذ على المنتوج بالرغم من أن نسبة التخثر 

 ).10 (صورة (مشروب ياغرت) كانت ضعيفة

 
 

 
 

 : أ- ياغرت حليب الناقة من إضافة بودرة الخروب ب- ياغرت حليب الناقة من إضافة عصير الخروب 10صورة 

بقر) وقد أثبتت الحليب  وغنمالحليب االتانة وحليب ز وماعالحليب  ومرأةالحليب بكما تمت مقارنة تركيبة حليب الناقة 
 األحماض الدهنية والفيتامينات. وهذه الدراسة تشابها كبيرا بين حليب الناقة وحليب المرأة في ما يخص التركيبة البروتينية

  بنسبة ضئيلة جدا من الدهون والكازيين ونسبة مرتفعة من الفيتامينات.االتانةتميز حليب كما 
 
• ;ÏËh]e›;k]¥á›\;ÿ]⁄¬ià]d;◊d¸\;fË÷t;flŸ;sÜ]�’\;≠°\;s]i›b;ÏË÷⁄¡;Øâü

 من حليب شجرة التين ت استخرج باستعمال انزيمات صنع جبنتمفي اطار تحسين عملية انتاج الجبن من حليب االبل، 
تقنيات بيوكميائية. وقد تحصلنا على منتوج عالي الجودة بعد ان تعرفنا على خصائصه الكيميائية والمكروبيولوجية وما ب

يحتويه من فيتامينات مقارنة بنضيره من الجبن المستخرج من حليب البقر. وقد تم تثمين هذا البحث من خالل ايداعه 
في شكل براءة اختراع. و في ما يلي صور لهذا الجبن: 

 

  

  : جبن من حليب اإلبل باستعمال حليب شجرة التين11صورة 
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• ÍÅfi6\;Ö� ’]d;–Êfi’\;fË÷t;3⁄† 
يهدف هذا العمل إلى دراسة قابلية حليب النوق للتخمر بواسطة الفطر الهندي او "الكفير" مقارنة بحليب الماعز وذلك 

لكميائية للحليب المخمر. بينت امن خالل دراسة تأثير فترة التخمير وكمية الفطر المستخدمة على الخاصيات الفيزيائية و
 على غرار حليب الماعز وكانت الزيادة في الكتلة الحيوية للبذور نسبيا اقل اإلبلالنتائج ان الكفير يخمر حليب 

 متقاربة بين نوعي (pouvoir tampon)باستخدام حليب اإلبل مقارنة بحليب الماعز. وكانت قدرة التخزين المؤقت 
 حليب الماعز. وتميز كفير حليب االبل بروتيناتالحليب ولكن كانت بروتينات حليب اإلبل أكثر حساسية للحمض من 

  التغلب على حموضة الكفير بإضافة العسل.أمكنبنسيج مخملي اما كفير حليب الماعز فكان دهنيا يانعا. كما 
 
• ÿá¡;]Á3i“d;ó∂;”Ëi—˜’\;flŸ;3 —;fË÷t;Ïà\ÑÄÂ;◊d¸\;]‚i�ç›^;ÏËpÊ’Êfi“i’\;

 عن طريق تطبيق عالجات مختلفة (الحليب المبستر الكامل  لبنييهدف العمل الى تحويل حليب اإلبل إلى كفير
 24 و 20 و16ة (ـــــ) وفي أوقات حضانة مختلف%10 و 5 و 2والحليب المبستر الخالي من الدسم) بثالث جرعات (

تمت متابعة الكتلة الحيوية للفطر الهندي بعد الحضانة في  وقد ) ودراسة الخصائص الفيزيائية الكيميائية والحيوية.س
حليب اإلبل مقارنة بحليب البقر. وأظهرت الدراسة أن المعاملة وتأثير الجرعة ووقت الحضانة لها تأثير على بعض 

الخصائص الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية. وبين التحليل الحسي أن الكفير من حليب اإلبل المبستر منزوع الدسم في 
دراسة المظهرية والمورفولوجية لبكتيريا . كما بينت الهو األفضل للمتذوقين  ساعة16 ووقت حضانة %5جرعة من 

حمض الالكتيك معزولة من الكفير هي الكاتاالز -، قرام +، سيترات + وكروية الشكل. أظهرت جميع السالالت نشاط 
  حيثبكتيريالهذه ال يليبوليتيكالنشاط قييم ال مم. وقد تم ت6بروتيني جيد مع مناطق انحالل البروتين أكبر من أو يساوي 

 المضاد للبكتيريا هانشاط، هذا باإلضافة الى  من مصدر الدهون%1تبين أنها تظهر نشاطا جيدا، وخاصة في وجود 
;.والحساسية للمضادات الحيوية

 
5.2.3H;◊d¸\;Ïuê;

• ◊d¸\;Ïuê;Ì÷¡;È›Å¬∏\;‡Ü\Êi’\;‹Å¡;k\3l_h;

 تم تقديم جميع النتائج الخاصة بتأثيرات عدم التوازن المعدني على صحة اإلبل في إطار أطروحة دكتوراه. وبينت
وبنسبة إصابة  مزمن الهشام بشكل تأثيرات عدم التوازن المعدني تؤدي الى ظهور مرض أن والوبائية السريرية المعطيات

 التام الشلل إلى تصل في الحركة بحدوث اضطرابات ض بالقطعان التي ترعى مراعي الظاهر ويتميز المر% 5,6تناهز 
 إلى جانب الحالة البارد، والمناخ الصخري، تواجد التربة ذات الطابع المساعدة العوامل وتشمل. المصاب للحيوان

تفشي  المبكرة أكثر عرضة للمرض، وكذلك والرضاعة الحمل فترة أواخر في للحيوان المصاب إذ أن اإلناث الفسيولوجية
والذي  المعدني الفسفوكلسي باأليض االضطرابات في ظهور األسباب الرئيسية، وتمثلت. الهضمي الطفيليات بالجهاز

د (شكل التالي).   فيتامين في نقص تواجه التي الدرقية الغدة هرمون مستويات وزيادة الفوسفور في تميز بالقصور
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 حسب نمط التربية OH-25  و PTH : تطور هرمون 13شكل

 خارطة ورسم ضالمر ظهور على تساعد التي الرعوية المساحات وتوصيف تحديدمن  المجمعة المعطياتكما مكنت 
من ٪ 31 وتمثل متنوع نباتي وبغطاء بتربة رملية المرض هذا ظهور في تساهم ال التي المناطق  تتميز حيث ،المناطق لهذه

سطحها  على يغلب) وتتميز بتربة 2 كلم4747(٪ 49 تمثل المناطق األكثر تسببا في ظهوره حين فيمراعي الظاهر، 
 Fagonia)  والشمشور (Anthyllis henoniana) ر   الغزديانبتت عليه تهيمن ضعيف نباتي بغطاء ووالجبس الجيري الحجر

glutinosa)الفوسفور مما أدى إلى إرتفاع الكسر  إلى جانب نقص في الكالسيوم من عالية  واللتان تحتويان على مستويات
 المعادن في بالزما الحيوانات مستويات على أجريت التي التحاليل أظهرت . وقد4,76 ± 5,15الفسفوكلسي إلى 

تركيز  بفرط " مرتبطmmol/l    0،13  ±  0،24في الفوسفور"  نقص إنها تعاني األكثر عرضة للمرض، المصابة والحيوانات
مقارنة ببقية المعادن  األدنى هي الفوسفور نسبة هضم أن أيضا تجلى وقد. "mmol/l    ± 1,7 ,904"بالدم  كالسيوم

قد ساهم  غذائي المعدني من خالل مضاف الفوسفور كما أظهرت النتائج أن إدماج .%11 ± 35.6 المتبعة إذ قدرت بـ  
 من مزيدا المرض لهذا الوقائي العالجي أو كيفية التدخل وتتطلب. الحيوانات والبيوكيميائية السريرية الحالة في تحسن

المرض.  وتطور طرق التربية مع متوافقة لتكون البحوث
 
• ◊zd¸\;Åfi¡;ÏË÷|\Å’\;k]Ë÷Ë �’\;fl¡;Àç“’\ 

 اإلبل وذلك بالكشف عن بيوض ةيهدف هذا البحث الى تحديد الديدان المعوية التي لها تأثيرات على صحة وإنتاجي
 ،trichuris تريكيريس ،Nematodirusنمتودريس ،Trichostongylusتريكوسترنجليس وهي كاآلتي: خمسة أنواع

. 12حيث تختلف حسب الشكل والحجم كما هو مبين بالصورة    fasciola  فاسيوالو   capillariaكابيلريا
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  :بيض الديدان المعوية التي تمت دراستها 12صورة 
 

 على التوالي بالنمط % 60،6 و79،4 و 100كما بلغت نسبة اإلصابة أعلى حد لها بالنمط شبه اإلنتشاري وكانت 
 شبه االنتشاري والمكثف واالنتشاري.

  وتم.سالفه من تواجدا الذي يعد أقل نمتودريسيليه  التربية األكثر شيوعا بمختلف نظم تريكوسترنجليسويعتبر الطفيلي 
 يفي النمط االنتشارن الطفيليات  وكابيلريا بالنمط المكثف فقط وال يوجد هذان النوعان متريكيريسبيض  عن الكشف

 أما اإلصابة .مما يدل على دور العوامل البيئية وتشارك عوائل حيوانية أخرى في تكاثر هذه الطفيليات عند اإلبل
بالفاسيوال فكانت ضعيفة بمختلف أنماط التربية رغم أن الظروف البيئية بالجنوب ال تساعد على تواجد هذا الطفيلي. 

 
• ◊d¸\;Åfi¡;ÏËfiö]e’\Â;ÏËpÑ]£\;k]Ë÷Ë �’\;Öl]“h;flŸ;Åu÷’;Ï⁄˜Ÿ;–Öö;∫;nue’\ 

بعض األمراض الفطرية والطفيلية حيث تم تقدير طرق عالج إلضفاء النجاعة على بعض التدخالت البيطرية تمت متابعة 
فاعلية إستعمال بعض المحاليل األيودية البيتادين والقليسرين لمداواة القرع عند األبل باعتبار أن المحلول األول ذو 

شكل مائي والثاني زيتي وقد بينت النتائج األولية أن إستعمال المحلول الزيتي أنجع للتخلص من اإلصابة الجلدية 
للحيوانات المريضة مع العلم أن الدواء الفطري الذي يمكن إستعماله بطريقة ناجعة بالحقن غير متوفر مما يستدعي 

). 13مواصلة البحوث في هذا المجال (صورة 
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 القرع عند األبل : عملية مداواة 13صورة 
 

 Fenbendazole فينبيندازولوال Albendazole  البيندازولتي مادالتجريع الفموي ل متابعة استعمال من ناحية ثانية تمت

 لاالجم عند فعالية أكثر البيندازول أن مادة المجهرية حوصبينت الفحيث وتأثيره على الديدان المعوية لدى اإلبل 

. يمكن  الفينبيندازولبإعتبار أن عدد البيض المفرز بعد المدواة قد تضاءل إلى مستوايات متدنية مقارنة باستعمال مادة

إعتماد  هذه النتيجة لترشيد استعمال الدواء البيطري من طرف البياطرة أو المربين لتفادي الخسائر اإلقتصادية الناجمة 

عن تكاثر هذه الطفيليات خاصة في فترة النمو لدى الحيوانات. 

6.2.3;ÀËêÊh;H;kˆ˜à◊d¸\ÏËâ›Êi’\;Ä˜e’]d;;;;
 االنتهاء من تحليل معطيات التوصيف الجيني باستعمال المورثات الواسمة والنتائج هي بصدد النشر 2017تم خالل  

ومن المزمع مناقشة أطروحة الدكتوراه في النصف الثاني من السنة. لقد بينت النتائج محدودية التنوع الجيني بين 
مجموعات اإلبل التونسية والتي يمكن اعتبارها على أنها مجموعة (ساللة) واحدة. أما فيما يخص مشروع البحث المبرمج 
ضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع اإلبل في إطار اتفاقية خصوصية مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى فقد تم اقتناء 
البعض من المواد المخبرية والتجهيزات المبرمجة والشروع في التحاليل المخبرية. وتم في هذا الصدد عزل وتحديد عدة 

لون   عن تحديدة) المسؤولTYR و  MC1R و ASIP (الجينات وحصر األنماط لبعض Yمورثات واسمة من الصبغة  
 المظهري لأللوان الموجود عند االبل التونسية. تجدر االشارة الى أنه سيقع ايضا لتنوعبا الوبر عند االبل ومدى ارتباطها

في إطار اتفاقية تعاون بين ) post-docمشروع بحث ما بعد الدكتوراه (تحليل بعض العينات من اإلبل النيجيرية من 
 المعهد وجامعة كانو بنيجيريا.

 قصد تعيين مدى ارتباط )MHC( المركب الرئيسي للتالؤم النسيجي في التنوع الجيني تحديد 2017 كما تم خالل 
 .)trypanosomose(هذه المتغيرات الجينية  بمقاومة بعض األمراض وخاصة األمراض الطفيلية (القراد) والسارية 
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3.3;ÏË›\ÊË¢\;k]qifi∏\;ÎÄÊpÂ;ÏÁÊ¡Ö’\Â;ÏË ÷¬’\;ÄÑ\Ê∏\;H
1.3.3;Ïà\ÑÄ;HÌ÷¡;]·3l_hÂ;ÏË÷,\;ÏË ÷¬’\;ÄÑ\Ê∏\;í]ë| ÎÄÊp ÏË›\ÊË¢\;k]qifi∏\;

• ;ÏË]Ë⁄Ë“’\;ÏeË—2’\ÿ\;Â€ËÕÎ;;ÏË\É∆’\ÍÖë∏\;ÿÊ ÷’Èâ›Êi’\;gÊfi°]d;rifi∏\;;

الغذائية بغاية دمجها في عالئق لتغذية المجترات وذلك في   التركيبة الكيميائية للفول المصري وقيمتها أنجزت دراسة
لفول المصري من ا. يتم تحديد التوصيف الكيميائي لحبوب  اطار التعاون مع مخبر زراعة المناطق القاحلة والواحات

تتلخص النتائج في النقاط التالية :  انواع من لون الزهرة. نقسم الى ثالثةت مختلفة ة مجموع23 خالل مقارنة
  التركيبة الكيميائية ونسبة الهضم في المختبر متغيرة جدا من مجموعة إلى آخرى. -
من المادة ٪ 17 إلى 14، تتراوح بين  ) MATن البروتينات الجملية ( يتميز الفول المصري بمستويات جيدة نسبيا م -

 .منخفضة من الفوسفور  و نسبةالجافة
. %88لفول المصري حوالي تبلغ نسبة هضم المادة الجافة ل -
 . االدباغ المكثفةمنتتميز كل عينات الفول المصري من  مختلف األلوان بنسبة  منخفضة  -

 في األعالف المركزة للمجترات بغاية رفع محتواها المنتج بالجنوب التونسيوبذلك فانه باإلمكان ادراج الفول المصري 
من المواد األزوطية أو خفض نسبة مادة الصوجا باهظة الثمن، في العليقة. 

 
• ÎÄÊp;Ì÷¡;Ï÷t]Œ’\;ÏËâ›Êi’\;œö]fi∏\;∫;ÏË\É∆’\;ÄÑ\Ê∏\;ó¬d;3l_h ;ÏuËdÇ\.;ÍÄÈ÷,\;

 بعض الموارد الغذائية في الجنوب التونسي على جودة  مختلف اعضاء ذبيحة تأثير الدراسة إلى تقدير تهدف هذه
 3 تغذت على يان من عضالت الكتف والصدر والفخذ واألضلع من جدعيناتتجربة في أخذ  ال مثل هذهالجدي. تت

الحلفاء وأوراق الزيتون على  ت تغذ2 ) تغذت على قرط القصيبة، مجموعة1( أنظمة مختلفة (مجموعة المراقبة
  الخرطان). تتلخص النتائج في النقاط التالية :ت تغذ3والمجموعة 

 -  التركيبة الفيزيائية والكيميائية متماثلة في مختلف القطع التابعة لألنظمة الغذائية المختلفة باستثناء محتوى الفسفور 
مغ/ كغ).   7،09 ± 58،50 و 1،86 ± 60،81 على التوالي (3 و2الذي كان أعلى في األفخذ والصدر للمجموعة 

و الحال هت مختلف البيانات الفيزيائية والكيميائية تفاوتا بين مختلف القطع وكذلك شهد- باستثناء كمية البروتينات، 
). L ،a ،bنسبة للون إذ تحصل الكتف على أعلى بيانات التركيبة اللونية (الب

ية في مختلف القطع. تميز لحم الماعز المتغذي على الخرطان هن - لم يؤثر النظام الغذائي على تركيبة األحماض الد
 في الرقبة). 10,7 في األضلع إلى 6,6 جيد في مختلف القطع ما عدا الصدر(من 6 / أوميغا3 بمستوى للمعادلة اوميغا

 منطقة األضلع على يهاية بين العضالت، إذ احتوت منطقة الفخذ تلهن أخرى اختلفت تركيبة األحماض الدجهةو من 
 . 6 أوميغا  و3 أعلى نسبة اوميغا

 E - تفاوتت تركيبة الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء بين مختلف القطع حسب النظام الغذائي. ولكن نسبة الفيتامين
زيتون. ال في تركيبة لحم الحيوانات المتغذية بالحلفاء وأوراق نسبياكانت عالية 

 ،كانتً  منطقة الصدر أفقر القطع في B12 و B1 ،B3 ،B5 ،B7 غنية جدا بالفيتامينات نها - تميزت مختلف القطع بكو
 نسبة الفيتامين القابلة للذوبان في الماء.
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الجدي المحلي.  على الجودة الميكروبيولوجية للحوم تأثر عليقة الل تبين في ظروف هذه التجربة، ان ا -

 
• rŸÄ;3l_h ÏËà]à¯\;kÊÁá’\;;Â;2¡á÷’wËç’\;Ì÷¡;È\É∆’\;‹]æfi’\;∫;k]›Ê“ŸGÏuËdÉ’\; ;ÏË\É∆’\;ÎÄÊ°\Â

Ï’˜à;flŸ;‡˜⁄¢\;€u÷’;ÏËâ¢\ÂD'man 

أنجز هذا العمل في إطار عمل مابعد الدكتوراه لطالب من جامعة كانو (نيجيريا) وطالبة في مرحلة الماجستير مع المعهد 
الوطني للعلوم الفالحية بتونس. 

مجموعة ( المجموعة األولى :مجموعات 4  تم تقسيمها الىD'man  خرفان راس من 40أجريت هذه التجربة على 
، لزعترلالزيوت األساسية  + T :المجموعة الثانية , ) :T + مخلفات التمور +  مكعبات الفصةقرط القصيبة: المراقبة

  المخبريةالتحاليلستجري  خليط من زيت الشيح والزعتر.  + T: زيت الشيح والمجموعة الرابعة + T :الثالثة المجموعة
الالزمة و سيتم تقديم النتائج الحقا. 

 
• ;ÎÄÊp;ÅÁÅü;∫;á—Ö∏\;À÷¬’\;ÏeË—Öh;ÏË⁄·\;‹Ê¢‡]ŸÅ’\;‡]…Ö| 
يرتبط لحم الخرفان بحسن الضيافة و  والدينية العائليةخالل االحتفاالتبنسب عالية  الضانلحم التونسيين ستهلك ي

سجل في  لهذا المنتوج.  تلقائيا رفض المستهلكنجر عنهي جودته  وبالتالي فإن أي تدهور فيوالمكانة االجتماعية للعائلة،
 ساعة بعد 24 في غضون  األضاحيمو، العديد من حاالت تعفن لحعيد اإلضحى خالل فترة  وتحديداالسنوات األخيرة

مخاوف بشأن سالمة ال أيقظت  وخصوصا بالجنوب التونسيمنتشرة في مناطق مختلفة من البالدالظاهرة ه الذهالذبح. 
 في انجاز  2017 الشروع في موفى سنة تملهذه الظاهرة   المسببةتحديد العواملبهدف المشاركة في و المستهلك.

 .زمركعلف ال أنواع مختلفة من ال محتوية علىغذائية  الختبار وجباتة أوليتجربة
 

2.3.3;HÈâ›Êi’\;gÊfi°]d;◊d¸\;Åfi¡;€ï6\;Ïeâ›Â;Ï≈]âiàˆ\;ÖÁÅŒhÂ;ÏÁÊ¡Ö’\;ÄÑ\Ê∏\;ÀËêÊh 
ولتخفيف ذلك  والمعدات الوقت من  والقيمة الغذائية لألعالف الكثيرةلتحديد التركيبة الكيميائي التقليدية تتطلب الطرق

. (SPIR) الحمراء تحت األشعة من القريب الطيف وأقل كلفة على غرار تقنية أسرع تكون بديلة البحث في طريقة تم
جيد للمؤشرات  بتقدير تسمح كبيرة بيانات قاعدة أولى تكوين خطوة هذه التقنية  يجب في وللتحقق من فاعلية ومعايرة

 الرعوية. النباتات المراد الحصول عليها ككمية االستساغة وهضم
 3تجربة كل دامت  تجارب، 3 في  باستخدام أربعة بكرات من النباتات الرعويةلثالثة الهضم  قياس2017تم خالل 
خالل أسبوع القياس تم جمع إجمالي كمية البراز في أكياس ).  أسابيع من التكيف وأسبوع واحد من القياس2أسابيع (

لهذه  األولية النتائج تلخيصها األخرى. يمكنوزنها وتحديد المادة الجافة والتحليالت الكيميائية وخاصة مرتين في اليوم، 
: 5 تجارب في الجدولال
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 )  %المادة الجافة لثالث أنواع من النباتات المالحة مصحوبة بمادة التبن أو قرط القصيبة ( هضم  : نسبة5جدول

 العليقة الزيتاء : التجربة األولى الطرفة : التجربة الثالثة الحماضة : التجربة الثانية

6،1 ±  التبن 42،4 3،2±  40،1 ± 4،4  30،0 

3،5 ± 31،9   7،1  القرط 30،4 7،1±  27،6 ±

;
4.3;HH]‚Ë÷¡;Ïæ…],\Â;ÏÁ1’\;k]›\ÊË¢\;ƒÊfih;

1.4.3;H;ÓÑ]e¢\;Ö]ö;Ì÷¡;Ïæ…],\
 عن نتائج الكشفت.من أهم األنشطة التي خصت بها الحبارى في الحصر واإلنتاجية اإلنجابية الخصائص معاينةكانت 
 األخرى اليوم أوقات مع بالمقارنة الصباحية الفترة أهمية بينت كما الذكور بين الظاهر الجنسي السلوكن في تباي وجود

 خاصة اإلنتاجية القدرات أن الدراسة بينت بهذا السلوك. كما يتعلق فيما التزاوج موسم  اشهرببقية مقارنة أفريلوشهر 
 التوالي على ملليتر/منوي حيوان مليون  423,24 و مكروليتر 123,98 معدالت تبلغ التي وتركيزها النطف كميات

 وضع بعد وال قبل ال اإلناث ى لداميزم اجنسيا سلوك النتائج تظهر لم .الرقص مدة السيما الجنسي بالسلوك ةنرقتم
 الجسمانية الحالةف .التكاثر موسمأخر وأول  بين التبييض ومدة ومواقيت والبيض األعشاش أحجام تختلفا .البيض
. طاقةال من الكثير يستنزف التزاوج أن على يدل مما ونهايته الموسم بداية بين ام ينقص الوزن خاصة واإلناث للذكور

 .قدمت هذه النتائج في اطار أطروحة ماجستير بحث بكلية العلوم بقابس

 
2.4.3;Hÿ\;ÍÊi’\;ÍÅËâd;ÏËfiöÊ’\;ÏË⁄,]d;ã]—ÑÅ’\;ÿ\á≈Â;g\Öt;Êd^;Ô]eî;Ød;éÁ]¬h;
 لمعاينة  بالمحمية الوطنية بسيدي التويدراسة أجريت ،وغزال الدركاسحراب  أبو بين التعايش إمكانيات من للتحقق
 ماهالنتشار المحددة العوامل لضبطاحصائيي  برمجية (1) على اعتمدنا .الغذائية ماهخيارات وتحديد الجغرافي ماانتشاره

 للحيوانات المباشرة دةهالمشا(3) و الحيوية اهمجاالت لضبط )Q-GISبرمجيات مخصصة ( بواسطة الخرائط رسم(2) و
 اهمخيارات لتحديد والنباتات الروث من المعزولة الميكروغرافي للقشرة والتحليل الرعي أثناءالمنتمية لهذين النوعين 

 بينت .ل من النوعينكلباستخدام سائل البراز األكثر استساغة   النباتاتتحديد نسبة هضمواعتنى البحث أيضا ب .الغذائية
 في الرغبة ونفس الغذائي السلوك نفسيتقاسمان  ماهأن من الرغم على .هب الخاص الحيوي المجال نوع لكل أن النتائج

د ووجالنتائج  . كما لم تبينوالمعمرة الحولية النباتات من المكونات نفس ماهلدی ليس لكن النجلية األعشابة استساغ
 طريقة نقل البراز نذكرتؤثر على نتائج الهضم داخل المختبر  التي من العوامل .النوعيين في نسبة الهضم بين معنويفرق 

نتائج هذا البحث في إطار مشروعي ماجستير   عرضتمن المحمية إلى المختبر ومدة وطريقة الحفظ داخل المخبر.
بحث بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وبكلية العلوم بقابس. 
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. 
3.4.3;HÖÁÅŒh í ¬’\;áË—Öh;ÓÊiâŸ(tanins) ;ÏË›ÊdÖ“’\;Ï÷â÷â’\;Ï÷ÁÊö;k]›]“’¯\;Â;n-
alcanes);ÏŒË÷¡;∫;C]‚∏\  

اثبتت التحاليل المخبرية المعتمدة في التعرف على الخصائص الكيميائية والقيمة الغذائية لالعالف وتقنية االلكان 
 Aristida (المرفوقة بتقنية الكحول ذات سلسلة الكربون الطويلة لعينات النباتية والبراز أهمية بعض النباتات مثل السبط

pungens (و الكرشيد) Gymonocarpos decander( والباقل) Arthrophytum schmittianum (والقلقالن )Savignya 

parviflora (واللبينة) Euphorbia retusa ( ورقات علمية سيقع 3في عليقة المها. ضمنت النتائج المتحصل عليها في 
 نشرها في اقرب اآلجال في مجالت عالمية.

;

4.4.3H\;ÏÁÂ\Öuë’\Â;Ï…]°\;œö]fi∏]d;k]Ëe÷“’ 

)  (Vulpes vulpes تنوعا وراثيا للثعلب األحمربمخبر مختص في المانيا   التي أجريتالتحاليل الوراثيةبينت 

بينت شجرة النشوء أن توزيع هابلوتيبس التي تم الحصول عليها في مجموعات مختلفة و . (Vulpes zerda)وللفنك
ومع ذلك، . (Canis anthus)نتائج تنوعا وراثيا للذئب الذهبي األفريقيال تظهر وأ.مستقلة عن المنشأ الجغرافي للعينات

 يكشف عن أي هيكلة لهذا النوع، وبالتالي فإنه يعتبر أن هناك مجموعة لم’Structure‘  اإلحصائيفإن استخدام البرنامج 
 على التنقل على مسافة تصل إلى  قادرذكرال فإن معطيات تخص تتبع بعض الذئاب،واحدة فقط في تونس. استنادا إلى 

 . كم230
مختلف ل ع الجغرافيي التوز للعينات التي تم جمعها، تم تحديدالجينية مؤشرات التواجد والتحاليل نتائجوباستخدام 

الفنك . تبين النتائج ان اضافة الى ذلك تمت دراسة مدى تأثير العوامل الطبيعية المحيطة والعوامل البشرية عليهااألنواع. 
 الثعلب األحمر والذئب رمنخفض، وينتشمع معدل انتشار  مناطق الكثبان الرملية في جنوب تونس في يتواجد اساسا

 عالية لكلي النوعين. أظهرت نتائج تحليل التباين متعدد  انتشارمعدالتمع  في العديد من أنواع الموائل الذهبي االفريقي
 .كثر تأثيرا على انتشار هذه الحيواناتاألان العوامل البشرية تعتبر المتغيرات 

 

 (c)  والفنك(b)  اإلفريقي والثعلب األحمر  (a)التوزع الجغرافي للذئب الذهبي  خريطة

 Global warming drives: تم تثمين جزء هام من هذه النتائج في ورقات علمية نشرت في مجالت عالمية ووطنية
changes in carnivore communities in the North Sahara desert. Climate research 72:153–162. و Facteurs 

Facteurs déterminant l’occupation spatiale du fennec ‘Vulpes zerda’ dans la réserve naturelle Oued 
Dekouk Tataouine. Revue des Régions Arides 42 : 39-47 .



 
„¬Ÿzzº]fi∏\;Äzz◊t]Œ’\;–zzz;Î;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;é›;;zzz;º\2017‹]›ÖdÂ;zz€¡;szzz;ÿ2018;

53 

 

 
5.4.3H;Èâ›Êi’\;ÈÕÖç’\;gÊfi°\;∫;ÏË¡\Ñá’\;€æfi’\;∫;ôÑ\ÊŒ’\;ÏË“ËŸ]fiÁÄÂ;]ËpÊ’ÊËd

 أجريت. موقعا 12  من خالل تجربة شملتالشعير زراعة تم تقدير مستوى االضرار التي تتسبب فيها القوارض على
قد  و) النضج.4 () اإلثمار و3 () الصعود والتكاثر،2( ) اإلنبات،1(: التالية األربعة النباتية المراحل المتابعة خالل

 إلى القوارض عن الناجمة األضرار نسبة تصل حيث تكون الحبوب مرحلة من  ابتداءتظهر األضرار أن النتائج أظهرت
 فردا من القوارض تبين انها 41 كما أمكن القبض على .لنضجا مرحلة خالل %4،59 و  هذه المرحلةخالل 2،41%

 النتائج المتحصل عليها في ورقتين علميتين اعدت للنشر بمجالت مختصة.  أنواع مختلفة. وقد ضمنت6تنتمي إلى 

6.4.3;H;fï’\;‡\ÊË¢;È—Ê÷â’\Â;ÈpÊ’ÊÁáË ’\;gÂ]qi’\;Ì÷¡;ªË,\;í]ë|;3l_h;ÓÅŸ;Ïà\ÑÄ;
;;;;;;;;ÏËâ›Êi’\;ÏÁÂ\Öuë’\Â;Ï…]°\;œö]fi∏\;∫

 بالتعاون مع فريق بحث مختص بالمتحف الوطني للعلوم الطبيعية بمدريد  (أسبانيا) قمنا بدراسة تهدف الى فهم تأثير
والروث  الدم في الكورتيزون هرمون الفسيولوجي لسحلية الضب وذلك من خالل تحليل اإلجهاد  علىالعوامل البشرية

 بالظروف مرتبط أنه يبدو الذي الكورتيكوستيرون، في الموسمي ). من بين النتائج التي تم التوصل اليها التباين14(صورة 
في البالزما  الكورتيزون تركيزات على معنوي تأثير أي له يكن لم الجسم حجم البالغين علما ان والذكور لإلناث اإلنجابية،

  قد)الحضرية والمناطق الطرق (البشرية األنشطة عن الناجمة االضطرابات أن إلى  كما تشير النتائج ايضا.والروث
 ورقات علمية وقع 2في البالزما والروث. تم تثمين جزء هام من هذه النتائج في  الكورتيزون مستويات زيادة مع ارتبطت

اقتراحها على مجالت عالمية للنشر. 
 

 

  : عملية اخذ عينة دم من ضب14صورة 

7.4.3;H;k]ÁÄ\Öq÷’;ÈpÊ’ÊËe’\;ƒÊfii’\;Ïà\ÑÄ.]d;gÊ›ÿ\–ÖåÍÌ÷¡;ÏlÊ÷∏\;Öê]fi¬’\;ó¬d;3l_h;Â;;
;;;;;;;;;;;;]‚h]Ët;ÎÑÂÄ; 

 بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس إلى جرد ه أطروحة دكتوراإطار في  الذي يجرىيهدف هذا العمل 
 راوي ـــــــــــــــــــــــــراد الصحـــتتبع موائل الجب كما اعتنى. يةتونسللبالد الجمع وتحديد أنواع الجراد الموجودة بالجنوب الشرقي و
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 موقعا في منطقتي مدنين 50واختبار فعالية المبيدات الحيوية كبديل لمكافحة الجراد. تمكنا من خالل زيارة حوالي
  عائالت مختلفة.9من الجراديات تنتمي إلى  نوعا 18وتطاوين، من جمع 

 

 مجموعة أولى لبعض أنواع الجراد المحلي :15صورة 

 25  لـــلقياسات المورفومتريةا أثبتت  مختلفة. مواقع7 ـ بة صحراويةرادج 70تائج الجرد األولية إلى تواجد حوالي  نشيرت
 التطور ان المجموعات الزالت في طور االنعزال. تبقى هذه المناطق في حاجة إلى مراقبة مستمرة ةلتحديد حالجرادة 

 .ا حيث يصعب السيطرة عليها وانتشارها قبل تكاثرهالوقاية منها بهدفللكشف عن اي تغيرات قد تظهر على الجماعات 
دراسة نجاعة بعض المنتجات البيولوجية (مثل المرجين الغني بمركبات لكما تمت تربية الجراد الصحراوي في المخبر 

 الفينول) في الوقاية وحماية المحاصيل ضد غزوات الجراد.

4;Ïfià;rŸ]›Öd;H2018  

• g;‡]ŸÅ’\;‹]fi≈¯;Ï m“∏\;ÏËd2’\ÿ\;k]t\Â;Â;ÀËêÊhkˆ˜à;;‹]fi≈¯\;

 .- تحديد تركيز بعض المؤشرات الفيزيولوجية في عينات دم األغنام
- معالجة المعطيات السابقة ونشرها في ورقات علمية بمجالت عالمية. 

. مذكرة أطروحة الدكتوراهوتقديم - تحرير 
) وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني SNP- تحاليل معطيات دراسة التنوع الجيني عند األغنام باستعمال تقنيات جديدة (

 الممول )post-doc(للعلوم الفالحية بتونس وكذلك عند الماعز المحلي وذلك في اطار مشروع بحث ما بعد الدكتوراه 
. )ANPR(من طرف الوكالة الوطنية للبحث العلمي 

• ;È]∏\;Ä]‚p¸\;ÃÂÖΩ;∫;È÷,\;á¡]⁄÷’;ÏË]Ë⁄Ë—ÊËe’\;wŸ˜∏\Â;ÏËpÊ’ÊËâ ’\;k\3∆i’\
ÍÑ\Ö¢\Â;

- إجراء التحاليل البيولوجية في عينات دم وتحديد مستوى تأقلم الماعز المحلي مع الزيادة في نسبة األمالح في الماء 
 على مستوى الخاليا.
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 .مناقشة أطروحة دكتوراه و- معالجة المعطيات السابقة ونشرها في ورقات علمية بمجالت عالمية

• ;◊d¸\;ÓÅ’;‹]âp¯\;k\Ä]ï∏;ÏËpÊ’Êfi“hÊËe’\;kˆ]⁄¬iàˆ\
 تعتمد على مضادات االجسام  biocapteursرمواصلة المشروع حول االسهال بإنجاز المرحلة الثالثة المتمثلة في تطو -

 لدى االبل.
انجاز هذا المشروع في اطار مشروع بحث ايالفي ممول من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون سيتم  -

 . ومعهد باستورمع كلية العلوم بتونس
• ;Öl]“i’\Ï’˜à;ÀËêÊh;Â◊zd¸\;; 

في مواصلة بعض التجارب ونشر نتائج التجارب السابقة حول:  المبرمجة تتلخص األعمال 
 . ترويض صغار الفحول على عملية جمع المني -
  .مواصلة البحوث حول تصفية العامل المحرض لإلباضة في السائل المنوي عند الجمل -
 النوق. على اباضة اإلبل تأثير نوعية المني عند فحول  -
 السعي لتهيئة اصطبل الفحول المربات في الحصر.  -
 .قطاع هذا الالخطة الوطنية للنهوض ب مواصلة التوصيف الجينى للساللة المحلية لالبل ضمن  -

• –Êfi’\;Åfi¡;fË÷¢\;s]i›b;ÀËm“h;
 الخاص بدراسة الخصائص المرفولوجية  وتوفير المرعىتعاون مع ديوان تربية الماشيةبالمواصلة برنامج البحث   -

لي بشانشو اآلحلب ال بناء وتجهيز قاعة  منءا االنتهنأملقابليتها لعملية الحلب االلي. وومدى والفيزيولوجية لضرع الناقة 
 تمكننا من تجسيد النتائج السابقة واستغاللها في تكوين الطلبة و لمهندسين من تونس والخارج.  

 مواصلة تحليل بعض عينات الدم لتحديد تركيز هرمون االكستوسين والبرولكتين عند النوق خالل الحلب. -
 تثمين بعض نتائج البحوث المنجزة حول الخصائص التشريحية والفزيولوجية لضرع الناقة وقابليتها للحلب اآللي. -
  

 - مواصلة  دراسة العوامل المؤثرة في كمية ونوعية المواد الدسمة في حليب االبل وذلك في اطار أطروحة دكتوراه.
ديوان تربية الماشية  لدى بعض المربين مع ادماج قطعان جديدة بالتعاون مع مراقبة انتاج الحليب عند االبل- متابعة 

 .وتوفير المرعى
• ◊d¸\;Ïuê;
 المتابعة الصحية للنوق بالنمط المكثف والشبه المكثف من خالل دراسة طرق التحكم في األمراض الواردة. -
 الكشف عن أهم أنواع الطفيليات عند اإلبل بطرق بيوتكنولوجية حديثة. -
الشروع في جرد أهم الطفيليات بالوسط الجبلي بالمناطق الجافة.  -
• ;ÿ]⁄¬ià]d;◊d¸\;fË÷t;flŸ;sÜ]�’\;≠°\;s]i›b;ÏË÷⁄¡;ØâüÏËh]e›;k]¥á›\;

تطوير مجموعة من منتجات األلبان المحلية المستخرجة من حليب االبل والتي تركز على تخصص المنطقة والقيمة 
المضافة للمواد الخام مثل: 

 نوع الحليب المخمر: اللبن -
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الزبادي المخمر المخصب مع حليب الماعز / مسحوق البقر.  -
 جبنة طازجة مختلطة مصنوعة من حليب اإلبل وحليب الماعز. -
• ;ÿ]§;∫;ÏÕ]fi’\;fË÷t;]Á3i“dÂ;k]fiËhÂ1’;Ï�ç›ˆ\;í]ë|;ÿ˜∆ià\Â;ÀËêÊh

;ÏË\É∆’\;k]¡]fië’\
  - اختبار النشاط المضاد للبكتيريا لبروتينات حليب ولبا النوق قبل وبعد الهضم االنزيمي.

- تنقية بعض البروتينات من مصل حليب الناقة. 
- مواصلة دراسة خصائص البكتيريا اللبنية المستخرجة من حليب الناقة وتطبيقها في مجال الصناعات الغذائية للحصول 

على منتوجات ذات جودة عالية.  
-دراسة الخصائص البيوكيميائية والنشاط البيولوجي لبعض منتجات حليب الناقة مثل الياغورت واألجبان. كما سيتم 

اضافة نبات الالزول، وهو نبات مستوطن في جنوب تونس ومعروف بخصائصه  في الطب التقليدي وتنوعه في 
 استخدامات الطهي، إلنتاج جبنة حليب اإلبل الطازجة. 

• ;k]fiËhÂÖdÏÕ]fi’\;fË÷t;sÊifi∏\;\É6;ÏËe�’\;k]Ëê]£\;Â;
 مواصلة البحث في تركيبة المنتوجات المشتقة من حليب الناقة ودراسة فاعليتها البيولوجية. -
  عن فاعلية حليب االبل في معالجة مرض السكري.لمواصلة البحث في المكون المسؤو -
  حليب االبل.Coagulumدراسة تركيبة  -
• 3 “’\;flŸ;fË÷t;◊d¸\;Uÿá¡;]Á3i“d;ó∂;”Ëi—˜’\;Ïà\ÑÄÂ;]‚i�ç›^;ÏËpÊ’Êfi“i’\;
.المفضل الكفير من المعزولة السالالت تسلسل -  

.الشرقي الجنوب منطقة في هاستهالك وكمية الكفير - القيام باستطالع حول  
 - تجميع عينات من كفير حليب اإلبل والماعز واألبقار.

 - متابعة نمو حبات الكفير في حليب اإلبل والماعز والبقر.
ف).تجفي وديتجم- طرق تخزين حبات الكفير(  

 - دراسة التركيبة البيوكيميائية للكفير.
• Ì÷¡;]·3l_hÂ;ÏË÷,\;ÏË ÷¬’\;ÄÑ\Ê∏\;í]ë| ÎÄÊp ;ÏË›\ÊË¢\;k]qifi∏\

مان وتأثيراتها دتأثير دمج الزيوت األساسية في عليقة الحمالن من ساللة - استكمال التحاليل المخبرية لعينات تجربة 
 .على تكوين الذبيحة

التركيبة   على أعالف مركزة مختلفة (التركيبة النسيجية،احتوت  الخرفان المربات على عالئقتوصيف لحوممواصلة - 
 .)الكيميائية، اللون، درجة الحموضة، درجة تثبيت الماء، أكسدة الدهون والبروتينات

- مراقبة تطور خصائص اللحوم أثناء التخزين (أكسدة الدهون والبروتينات والجودة الميكروبيولوجية). 
   ). SPIR (تدرج ضمن طريقة التحليل الطيفي باألشعة تحت الحمراءخاصة باللحوم الحمراء تكوين قاعدة بيانات - 

 
• ;Ï’`;ÿ]⁄¬ià]d;]‚h]›Ê“Ÿ;Â;Ì¡Ö∏\;Ì÷¡;Ï≈]âiâ∏\;ÏË⁄“’\;ÖÁÅŒhSPIR; 
 .باستخدام أساليب المختبر القياسي  الرعوية لالختبارات النباتاتمواصلة تحليل عينات البراز و -
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. المواد غير العضوية والمواد العضوية-    
.  واألليافمجموع المادة النيتروجينية-  

بناء قاعدة بيانات من البراز لمعايرة  وعينات البراز والغذاء عن طريق مطياف األشعة تحت الحمراء القريبة- تمرير 
 .مطياف األشعة تحت الحمراء القريبة

.  على المراعي اإلبل الرعوية منالنباتات وهضم استساغةإعداد نموذج للحصول على الطريقة التي يمكن أن تقدر -  
 
• ;]‚Ë÷¡;Ïæ…],\Â;ÏÁ1’\;k]›\ÊË¢\;ƒÊfih

 .الحصر في الحبارى إكثار تقنيات في مزيد التحكم على العمل: تربية الحبارى في الحصر -
 بالمحميات الوطنية: مواصلة دراسة الضباء داخل المحميات. ضباء ال -
: مواصلة دراسة التنوع الوراثي لدى بعض الحيوانات البرية الالحمة بالجنوب  بالمناطق الجافة والصحراويةلواحمال -

 التونسي.
من اجل : مواصلة البحث الميداني مدى تأثير خصائص المحيط على التجاوب الفيزيولوجي والسلوكي لحيوان الضب -

 مزيد التعرف على الميزات السلوكية والفيزيولوجية للضب. 
متابعة التأقلم السلوكي والفيزيولوجي للقندي في محيطه الطبيعي: محاولة التعرف على الخاصيات السلوكية  -

والفيزيولوجية التي تمكن القوارض المستوطنة لشمال افريقيا من العيش بالمناطق الجافة والصحراوية السيما في ظل 
 تغيرات مناخية سلبية. 

مواصلة  : دراسة التنوع البيولوجي للجراديات بمنطقة جنوب شرق تونس وتأثير بعض العناصر الملوثة على دورة حياتها -
مدى  اختبار و مراقبة ورصد المواقع التي صادفنا فيها الجراد الصحراوي وصفاقس قابسعملية الجرد في جهة 

 .فعالية المرجين كمبيد حيوي ضد الجراد الصحراوي في التربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„¬Ÿzzº]fi∏\;Äzz◊t]Œ’\;–zzz;Î;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;é›;;zzz;º\2017‹]›ÖdÂ;zz€¡;szzz;ÿ2018;

58 

 

 

~ŸÖdÏËzz ÁÖ’\;k]zz¬⁄i-\Â;Ä]zëiÕˆ\; 

1;HÃ\Å·¯\  
تطوير وتعريف نظم اإلنتاج بالمناطق الجافة وإدارة الموارد المائية والتصرف فيها بواليات الجنوب التونسي  -

  .والمساهمة في ترشيد استغاللها من اجل تنمية مستدامة
تحسين القدرة على التحمل والترفيع من مرونة النظم االجتماعية واالقتصادية باألراضي القاحلة في سياق التحوالت  -

 .والتغيرات المناخية
 .الدراسات االقتصادية واالجتماعية لنظم اإلنتاج وحلقات المنظومة اإلنتاجية لقطاع تربية الماشية بالمناطق القاحلة -
المساهمة في دراسة وترشيد التصرف في األراضي االشتراكية والمراعي وتربية الحيوانات بالمنظومة الفالحية  -

 .بالواعرة من الجنوب التونسي
 . تقييم تجارب التنمية وتوجيهها من خالل مقاربة التنمية المحلية وحوكمة المجال -
 .المساهمة في تطوير وتثمين موارد ومقومات المناطق القاحلة والصحراوية -
تطوير األدوات والمنهجيات العلمية من خالل مد جسور التعاون وابرام االتفاقيات مع الجامعات والمراكز البحثية  -

 .بالداخل وبالخارج

 
2;nue’\;√ÁÑ]çŸ;H

 وحقيقية تهدف ة حيث يعالج اشكاليات محين2019-2016إطار عقد البرامج للفترة في تندرج انشطة البحث بالمخبر 
 تتمحور حول ستة برامج رئيسية: التي الى المشاركة في حل االشكاليات الرئيسية لمناطق الجنوب الشرقي

  -مرونة النظم االقتصادية واالجتماعية باألراضي القاحلة في سياق المرحلة أالنتقالية: االقتصاد األخضر كخيار للتنمية.
 .يتونسال-تطوير نظم اإلنتاج وإدارة مياه الري في الواحات الساحلية في الجنوب الشرقي 

 -الهجرة الداخلية والخارجية في المجال المحلي وأثرها على تثمين الموروث: األثر االقتصادي والتغيرات االجتماعية. 
 .-حوكمة الموارد المائية وتشغيل النظم الزراعية في واليات الجنوب الشرقي

 -حلقات المنظومة االنتاجية لقطاع تربية الماشية والتصرف في المراعي: عملية التسيير واستراتيجيات الجهات الفاعلة. 
 -منظومات المعلومات واالتصال للمساعدة على اتخاذ القرار.

 

3;º]ç›;H2017;
1.3;;Ï÷tÖ∏\;–]Ëà;∫;Ï÷t]Œ’\;Èî\Ñˆ]d;ÏË¡]⁄ipˆ\Â;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;€æfi’\;Ï›ÂÖŸ;H

ÏË⁄fii÷’;Ñ]Ë}—;Öï|¯\;Ä]ëiÕˆ\;U;ÏË’]Œi›ˆ\;;;;;;;;;;; 
جنبية منها: التونسية واالبحثية المؤسسات الابرام العديد من االتفاقيات االطارية العلمية مع العديد من  -
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 سنوات بين معهد المناطق القاحلة ممثل بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية وجامعة 3اتفاقية شراكة علمية مدتها  •
 . الممثلة بمخبر الجغرافيا وعلوم األرض2وهران 

 سنوات بين معهد المناطق القاحلة ممثال بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية وجامعة 3اتفاقية شراكة علمية مدتها  •
 هال للعلوم التطبيقية بهوالندا.

  تم القيام باألنشطة العلمية التالية:MARHP-FAOفي إطار مشروع  -
انجاز المرحلة االولى من مشروع متابعة المستغالت الفالحية بوالية مدنين ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين معهد  •

المناطق القاحلة بمدنين والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين ووزارة الفالحة (اإلدارة العامة للدراسات 
 .2019 و2018 لالستعداد للمبادرة الوطنية للقيام بالتعداد العام الفالحي في إطارالتنموية الفالحية) 

 .المساهمة في دعم العالقة بين مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية واطياف المجتمع المدني بوالية مدنين -
 .)DESMICE-PESERAالتدرب على أهم المقاربات والنمذجة العلمية ( -
  .)cost-benefit analysisالتدرب على منهجية (  -
  .تقديم العديد من التقارير العلمية والورقات العلمية في مجالت علمية او في ملتقيات علمية -
مواصلة تنظيم ورشات علمية والقيام باستمارات ميدانية حول التنمية الفالحية المندمجة المستديمة والتصرف في  -

 الموارد الطبيعية.
 .INAT/IRAالمشاركة في تكوين وتأطير الطلبة في نطاق الماجستير الوطني حول التصحر والموارد الطبيعية  -
مة والتصرف في الموارد الطبيعية. امواصلة المشاركة في تأطير دورات تدريبية حول التنمية المستد -
 'االقتصاد االخضر'، االبتكار، مثلتعميق عدد من المفاهيم األساسية المتعلقة بالمنهج النظري والمفاهيم االقتصادية  -

 'سلسلة القيمة'، 'نموذج التوازن العام المحسوب'، 'التغيرات المناخية'. الخ.
 تحديد السياسات واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية من حيث استعمال االراضي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية -
 .تحديد سالسل القيمة لتوصيف وفهم أفضل المنتجات الخضراء اإلقليمية ذات القيمة المضافة العالية -
 اختيار األدوات المنهجية لتنفيذ البرنامج على مدى المدة المبرمجة. -
ابرام اتفاقية حول تركيز مرصد محلي لمتابعة المستغالت الفالحية بوالية مدنين مع اإلدارة العامة للدراسات والتنمية  -

  .المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين والفالحية
 بيوم اعالمي في إطار متابعة المستغالت الفالحية بسيدي مخلوف وذلك لتقديم اهم النتائج حول رصد ومتابعة تنظيم -

  .المستغالت النموذجية
ب والفنون "بيت الحكمة"  لتنظيم أنشطة وتظاهرات اابرام اتفاقية تعاون وشراكة مع المجمع التونسي للعلوم واالد -

 علمية بصفة مشتركة في المجاالت التي تساهم في تطوير العلوم في مجال اختصاص المؤسستين.
 

2.3;ÈÕÖç’\;gÊfi°]d;ÏË÷t]â’\;k]t\Ê’\;∫;‰]Ë∏\;ÎÑ\ÄbÂ;s]i›¸\;€æ›;ÖÁÊ�h;H
 .في ظل التغيرات المناخية الجوفية بالمناطق السقوية الخاصة دراسة استراتيجيات الفالحين أمام ندرة المياه -
 . « Théorie de l’Agence»الحوكمة الرشيدة في المياه الجوفية باالعتماد على النظرية االقتصادية  دراسة -
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باالعتماد على المقاربات التشاركية ونظم المعلومات  دراسة وتحديد اهم مواقع المنشآت المائية بحوض واد أم جسار -

 .Couplage SIG /Analyse multicritères)الجغرافية (
 المشاركة في العديد من الملتقيات العلمية حول التنمية المستدامة. -

 
3.3;Öl¯\;U;oÂÑÊ∏\;Ø⁄mh;Ì÷¡;]·Öl^Â;È÷,\;ÿ]-\;∫;ÏËpÑ]£\Â;ÏË÷|\Å’\;ÎÖq6\;H

;ÏË¡]⁄ipˆ\;k\3∆i’\Â;ÍÄ]ëiÕˆ\;;;;;;;;;
بحث العالقة بين المجتمع والموارد الطبيعية والثقافية في المناطق القاحلة للجنوب الشرقي للبالد يتناول مشروع ال

  :2017التونسية. وتم خالل سنة 
 Evaluation des acquis تحت عنوان: )3/2017 (43 عدد - نشر مقال علمي في مجلة المناطق القاحلة

technologiques issus de la migration internationale sur l’agriculture oasienne: cas de l’oasis de Mareth du 

Sud-est tunisien. 
 .- نشر مقال علمي حول التغيرات المناخية وتأثيراتها على الهجرة في الجنوب التونسي

عوامله وتأثيره على مصادر األمن الغذائي والدخل  :هجرة شباب الريف في تونس- المشاركة في انطالق مشروع 
 .السنوي

 في ايام تحسيسية وتنموية بالجهة. المشاركة-
4.3HÈÕÖç’\;gÊfi°\;k]ÁˆÂ;∫;ÏË¡\Ñá’\;€æfi’\;◊Ë∆çhÂ;ÏË]∏\;ÄÑ\Ê∏\;Ï⁄—Êt;

تنظيم الدورة التكوينية حول "تطوير كفاءات اإلطارات المحلية في ميدان المقاربات التشاركية والحوكمة الرشيدة للموارد  -
والمعهد الدولي الطبيعية في إطار مشروع التعاون الدولي "الحوكمة الرشيدة والتصرف المستدام بالمراعي" بالتعاون مع 

  .لبحوث المناطق الجافة (ايكاردا)
 الدراسات الببليوغرافية لفهم واالطالع على النتائج التي توصل اليها البحث في موضوع حوكمة الموارد في -مواصلة

  .النظم االنتاجية المتبعة في مناطق الجنوب التونسي
 

5.3;HUÈ¡\Ö∏\;∫;ÃÖëi’\Â;ÏËå]∏\;ÏËdÖh;ƒ]�Œ’;ÏËp]i›ˆ\;ÏŸÊæfi∏\;k]Œ÷tÏË÷⁄¡;;
3Ëâi’\;;;;;;;;;;;k]‚°\;k]ËqËh\2à\Â;Ï÷¡] ’\; 

/جلود) من خالل مشروع التنمية وبرانجاز دراسة منظومات اإلبل بوالية مدنين التي شملت اهم المنتجات (لحوم/البان/  -
 الزراعية والرعوية بمدنين.

 حول صياغة مجموعة من التقارير الخاصة بدراسة منظومات اإلبل بمنطقة تدخل مشروع التنمية الزراعية والرعوية بالوالية -
 .تقرير تلخيصي مركز حول منظومات اإلبللحوم وأوبار وجلود اإلبل وصياغة 

-2017دراسة ديناميكية نظم اإلنتاج الحيواني بمنطقة الواعرة بتطاوين من خالل اطروحة دكتوراه تتواصل خالل الفترة  -
عنوان " ديناميكية نظم االنتاج الحيواني الرعوية في ضوء التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية: حالة تحت  2020

 منطقة الوعرة بالجنوب الشرقي تونس".
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  تحليل البيانات حول قطاع اإلبل وفق برمجيات علميةفيمربين والمجامع الفالحية ال ورشة عمل وتكوين تنظيم -
)ToolKit Aliveمتطورة تساعد على تحديد ومتابعة مختلف نظم تربية اإلبل بمنطقة تطاوين (.  
 تطاوين ومواصلة دراسة كيفّية إدارة نظم اإلنتاج الحيواني (اإلنتاج، الترويج، اإلستراتيجيات المعتمدة...) بواليات مدنين -
 .2018قبلي في نطاق بحث أطروحة دكتوراه سيقع تقديمها سنة  وقابسو
والمشاركة الفعلية في التخطيط لبرامج التنمية بالوالية وذلك  جمع المعلومات المتاحة عن القطاع لدعم الهياكل والتنمية -

  .عبر المشاركة في رسم سياسات القطاع الفالحي وحوكمته
 تقديم أطروحة دكتوراه حول بناء خريطة للتدفق بخصوص منظومات قطاع اإلبل ومنتجاتها الرئيسة (أماكن تجارة الجملة -

ألرباح وتوزيع القيمة وتراكم اوالتجزئة والبنية التحتية للتخزين) تم القيام بتحليل المحاسبة (تحليل اإليرادات وهوامش 
  ).رأس المال وكذلك بتحديد اآلليات والفاعلين في هذه السلسالت للمواشي واللحوم

استكمال تحديد هوية الفاعلين في القطاع ووظائفهم، واألسعار والكميات المقدرة، بناء على الرسم البياني للسلسلة  -
 .(جميع الوسطاء بين اإلنتاج واالستهالك)

 اصدار التقارير النهائية حول الحالة االجتماعية االقتصادية لمنظومات االنتاج لقطاع اإلبل. -
 

6.3;H;k]ŸÊ÷¬∏\;k]ŸÊæfiŸ;Ñ\ÖŒ’\;Ç]†\;Ì÷¡;ÎÅ¡]â⁄÷’;ÿ]ëhˆ\Â
متابعة المستغالت الفالحية بمعتمدية سيدي مخلوف بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات والتنمية لبعث مرصد  -

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

  بالمرصد.)17 (انجاز استمارات فالحية لدى عينة من المزارعين -
  دورات تكوينية حول مراصد المستغالت الفالحية بالتعاون مع وزارة الفالحة.3تنظيم  -
  OpenSIEL1.0    استكمال برمجية نظم المعلومات البيئية المفتوحة -
  .إنجاز موقع واب خاص بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية -
  LVI1.0 إنجاز برمجية حول مؤشرات هشاشة سبل العيش -
 .إلنجاز برمجية إدارة مجلة معهد المناطق القاحلةوس تأطير مشروع ختم در -
 . SIELOتطوير برمجية -

 

4;H;Ïfià;rŸ]›Öd2018;
1.4;HÏ›ÂÖŸ;ÏË¡]⁄ipˆ\Â;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;€æfi’\;g;Ï÷tÖ∏\;–]Ëà;∫;Ï÷t]Œ’\;Èî\Ñ¯\;U;ÏË’]Œi›ˆ\
;;;;;;;;;Öï|¯\;Ä]ëiÕˆ\;ÏË⁄fii÷’;Ñ]Ë}—;

انجاز المرحلة الثانية من مشروع متابعة المستغالت الفالحية بوالية مدنين ضمن اتفاقية التعاون المبرمة بين معهد  -
المناطق القاحلة بمدنين والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين ووزارة الفالحة (اإلدارة العامة للدراسات التنموية 

 .2019 و2018الفالحية) وذلك لالستعداد للمبادرة الوطنية للقيام بالتعداد العام الفالحي 
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 تنظيم ملتقى حول التنمية المحلية المتوازنة بوالية مدنين بالتعاون مع منظمة هانس سايدل. -
 تنظيم ملتقى حول دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بوالية مدنين بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكفونية. -
 المساهمة في دعم العالقة بين مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية واطياف المجتمع المدني بالجهة. -
 انجاز دراسة حول حوكمة المراعي االشتراكية بواليتي قبلي وتطاوين بالتعاون مع ايكارد.  -
انجاز دراسة تقييمية حول المسائل المؤسساتية والحوكمة في المراعي االشتراكية في إطار المبادرة الوطنية لتقييم  -

 التجربة التونسية في ميدان تنمية النظم الرعوية.
 تأطير طالبة دكتوراه حول اقتصاد المستغالت الفالحية ودعم مكونات التأقلم من اجل تنمية مستديمة. -
  طلبة ماجستير حول اقتصاد المستغالت الفالحية بوالية مدنين.4تأطير  -
 مستغلة فالحية حسب نظم اإلنتاج بوالية مدنين في إطار اتفاقية تعاون بين المخبر والمندوبية 50انجاز متابعة لحوالي  -

 الفالحية بمدنين واإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية.
 .2018 أفريل 4تنظيم ملتقى دولي حول" الجنوب الشرقي التحديات واالفاق" بالتعاون مع بيت الحكمة  -
 وذلك بالتعاون مع المعهد 2018 افريل 22 و 12 يومي الحوكمة المحلية والتنمية المستدامةتنظيم ملتقى دولي حول  -

 .العالي للتصرف بقابس
 

2.4;H;∫;ÏË÷t]â’\;k]t\Ê’\;∫;ÍÖ’\;‰]ËŸ;ÎÑ\ÄbÂ;s]i›¸\;€æ›;ÖÁÊ�h.\gÊ›ÈÕÖç’\;;
 .)Analyse multicritèresتقيم منشآت المحافظة على المياه والتربة باالعتماد على المقاربة التشاركية ( -
 .دراسة الجدوى االقتصادية للمستغالت الفالحية المطرية -
 .لمستغالت الفالحية بالواحات الساحلية بقابسوديمومة ادراسة الجدوى االقتصادية  -
 .جفاره)السهل (الجافة   من قبل الفالحين بالمناطقتدراسة آثار التغيرات المناخية واالستراتيجيات المتوخا -
 

3.4;HÌ÷¡;]·Öl^Â;È÷,\;ÿ]-\;∫;ÏËpÑ]£\Â;ÏË÷|\Å’\;ÎÖq6\;oÂÑÊ∏\;Ø⁄mhÖl¯\;U;
;;;;;;;;;ÍÄ]ëiÕˆ\;ÂÏË¡]⁄ipˆ\;k\3∆i’\;
مزيد التعمق في دراسة ديناميكية الهجرة الداخلية والخارجية نحو تصور لمنظومة علمية للهجرة كعنصر من عناصر  -

 مة.االتنمية االقتصادية واالجتماعية المستد
 دراسة إشكالية الهجرة بالجنوب التونسي وربطها بإشكاليات التصرف في الموارد الطبيعية. مواصلة  -
 ). ماجستير’ ختم الدروس النهائية (تأطير طلبة في عدة مستويات -
 .نشر مقاالت علمية في مجالت وطنية ودولية -
 تنظيم ملتقى علمي حول الهجرة الريفية والتنمية بالجنوب الشرقي للبالد التونسية. -
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4.4HI{;ÏË]∏\;ÄÑ\Ê∏\;Ï⁄—Â;∫;ÏË¡\Ñá’\;€æfi’\;◊Ë∆çhÂ;.\;k]ÁˆÂ;gÊ›ÈÕÖç’\;
انجاز دراسة تقييمية حول المسائل المؤسساتية والحوكمة في نقاط المياه بالمراعي االشتراكية في إطار المبادرة  -

 الوطنية لتقييم التجربة التونسية في ميدان تنمية النظم الرعوية.
 تأطير طالبة دكتوراه حول اقتصاد المستغالت الفالحية ودعم مكونات التأقلم من اجل تنمية مستديمة. -

 . »تحليل الحوكمة للنظم الرعوية في جنوب شرق تونس «حولتأطير طالبة 

 

5.4H∫;ÃÖëi’\Â;ÏËå]∏\;ÏËdÖh;ƒ]�Œ’;ÏËp]i›ˆ\;ÏŸÊæfi∏\;k]Œ÷t;ÏË÷⁄¡;UÈ¡\Ö∏\;;;
3Ëâi’\;;;;;;;;;Ï÷¡] ’\;k]‚°\;k]ËqËh\2à\Â;;

توصل اليها من خالل دراسة منظومات االنتاج لقطاع اإلبل واألغنام من خالل المشاركة تم التقديم اهم النتائج التي  -
 .PRODEFILفي دراسة منظومات قطاع اإلبل بوالية مدنين في إطار مشروع 

مناقشة أطروحة دكتوراه حول حلقات منظومة االبل ومكانتها في منظومات قطاع اللحوم الحمراء بواليات الجنوب  -
 .الشرقي وخاصة والية مدنين

  الدراسات العلمية حول ترشيد التصرف في قطاع تربية الماشية وتحسين مردوديته.نتائجنشر  -
وصل اليها بخصوص سالسل منظومة اإلبل عبر التنسيق مع المندوبية الجهوية م الت تثمين النتائج التي تمواصلة -

 . PRODEFILللتنمية الفالحية برنامج 
 تأثرها بالعوامل االقتصادية ى دراسة حول ديناميكية نظم المراعي بالجنوب التونسي ومدإلنجازتأطير طالبة  -

 .2021-2018 رسالة دكتوراه وذلك للفترة في إطارواالجتماعية م
 

6.4;Hk]ŸÊæfiŸÂ;ÏËÒËe’\Â;ÏË¡]⁄ipˆ\Â;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;ÏË“ËŸ]fiÁÅ’\;Åê\ÖŸ;Ï¬d]iŸ;
;;;;;;;;ÏËâ›Êi’\;Ï…]°\;œö]fi∏]d;ÏËÒËe’\;k]ŸÊ÷¬∏\; 
تدعيم مرصد متابعة المستغالت الفالحية بمعتمدية سيدي مخلوف بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات والتنمية  -

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

   .SIELOتطوير برمجية  -
 حول بعث منظومة معلومات حول األنظمة الواحية بالمغرب العربي مغربيةالالمملكة المشاركة في ورشة مغاربية ب -

 .منظمة األغذية والزراعيةبدعم من 
المشاركة في ورشة وطنية لصياغة منظومة معلومات وطنية حول األنظمة الواحية وتحديد مؤشرات المتابعة والتقييم  -

 . منظمة األغذية والزراعيةبدعم من
 .FAOمنظمة األغذية والزراعة المساهمة في صياغة ودراسة منظومة المعلومات حول الواحات بدعم من  -
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;Íázzzzz—Ö∏\;1zz}∏\
 
1;º]zzzzç›;;H2017;

عدة تحاليل كيميائية وفيزيائية وبيولوجية بهدف االستجابة إلى مطالب التحاليل لمختلف ب بالقيامقام المخبر المركزي 
:14طبقا للشكل  2017 تحليال خالل 4809 مخابر البحث بالمعهد وبلغ عدد التحاليل المنجزة  

 
  حسب الشهرعدد التحاليل  :تطور 14الشكل 

 :)15(الشكل أجريت هذه التحاليل حسب تقنيات مختلفة 

 
  :  نسب وأنواع مختلف التحاليل التي تم إنجازها15  الشكل                        

 وفطريات وزيوت ةائل بيولوجيوحليب وسالنبتات والغالل والتربة وال إلى عينات من العينات التي تم تحليلها انقسمت
 .)16 (الشكل ولحوم وروائح
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 : نسبة مختلف العينات التي تحليلها 16الشكل 

2;Ïfià;rŸ]›Öd;H2018;
. لمختلف التجهيزات العلميةاقتناء مواد كيميائية وقطع غيار •
 ،مواصلة التحاليل المخبرية حسب الطلبات •
  ،اقتناء مواد كيميائية ومستلزمات مخبرية •
 ،تجديد عقود الصيانة لآلالت المخبرية •
اقتناء متممات آالت: حاقن لآللة الكروماتوغرافيا الغازية ووحدة استخراج كّميات صغيرة من المواد العضوية على  •

 ،(Unité d’extraction SPME)سطحية صلبة
. بتهيئة مكان لخزن المواد الكميائيةتوسعة المخبر  •

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
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;
Àzzui∏\;ÈÒzzzËe’\;

 
;U;ÏzzzzÒöÊh

يعتبر المتحف في عصرنا الحاضر من يعّرف الباحثان العراقيان تقي الدباغ وفوزي رشيد المؤسسة المتحفية كالتالي « 
المظاهر الحضارية البارزة في مدن العالم، فهو بمثابة معهد علم ومركز ثقافة ومدرسة فنون ومعبد جمال وروضة ترفيه 

 مكان، تتقاطع فيها جملة من االختصاصات والمعارف، ل. ولعل ذلك ما يجعل المتحف مؤسسة فيها لك1»ومتعة 
مؤسسة تلتقي فيها مشاغل المؤرّخين والجغرافيين وعلماء اآلثار والمهندسين المعماريين وموّضبي الركح وعلماء البيولوجيا 

النباتية والحيوانية والباحثين الجيولوجيين ومحافظي التراث ومرّممي الممتلكات الثقافية وعلماء االقتصاد والباحثين في كل 
الحقول النفسية والثقافية واالجتماعية واإلنسانية عموما. 

وهذا ما تسعى مصلحة المتحف البيئي للمناطق القاحلة بمدنين الى بلوغه للمحافظة على التراث الطبيعي والبشري 
 وحسن تبليغ رسالة المتحف الى مرتاديه من خالل العمل الدوري السنوي الذي تقوم به. للمناطق القاحلة

 

1H ;;º]zzzzzzç›2017;;
والحقب  والطرق والمناهج والمباحث تتعّدد األعمال واألنشطة بالمتحف البيئي، الى حد يجعل منها مسارا من المهامّ 

 ويتوزّع االضطالع بها على امتداد فترات السنة نورد أهّمها: واألزمان
 

1.1;Hÿ\;ÈåÑÊ’\;º]ç›
التصوير الفوتوغرافي: إعداد صور فوتوغرافية للقطع المتحفية ذات جودة عالية تعّوض الصور القديمة ذات الجودة  -

 المتواضعة.
 تفقد القطع المتحفية المعروضة. -
 تفّقد االصناف الهشة من المخزونات والمراقبة المستمّرة لحالتها. -

 
2.1;œËzzzlÊi’\;H

تقسيم مجموعة من األشرطة حول المعاصر العتيقة تم تسجيلها اثناء الزيارات الميدانية واالستكشافية تمثل النشاط في 
التي يقوم بها فريق العمل بالمتحف البيئي، وترتيب المشاهد ترتيبا زمنيا يتماشى وتصميم شريط وثائقي في الغرض يوثق 

لتاريخ شجرة الزيتون بالجنوب الشرقي التونسي وطرق فالحتها واستخالص زيت الزيتون. ويبين مقتطف الجدول المنهجية 
المتبعة ومواضيع المشاهد الجزئية ومساحتها الزمنية والنص المروي والموسيقى المصاحبين واختيار الصور التي يمكن 

 أدراجها عند التركيب.
;
;

                                                             
 .7، ص 1979  تقي الدباغ وفوزي رشید، علم المتاحف، مطبعة جامعة بغداد  1



 
„¬Ÿzzº]fi∏\;Äzz◊t]Œ’\;–zzz;Î;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;é›;;zzz;º\2017‹]›ÖdÂ;zz€¡;szzz;ÿ2018;

67 

 

 
 : المراحل  والمنهجية المتبعة إلنجاز شريط حول المعاصر القديمة 6جدول 

المدة   ترتيب المشهد المشهد
الصوت ( النص والمؤثرات الصوتية )  الصورة والحركة 

  الطالع 1 تقريب الصورة تدريجيا شجرة زيتون    من سورة النور35إدراج جزء من  اآلية   "30

يعتبر زيت الزيتون من المواد الغذائية الثمينة المستعملة في  
المنظومة الغذائية لبلدان المتوسط عامة وبلدان شمال إفريقيا 
خاصة قديما وحديثا، ولذلك تعددت الطرق للحصول على 

هذه المادة، ورغم التطور الحاصل الذي شهدته تقنيات 
استخراج زيت الزيتون ، تبقى تلك التي تمثل بواكير التراث 

التقني في هذا المجال واوائل اختراعات العنصر البشري في 
شمال افريقيا على قدر من األهمية مما يجعلها حرية 

 بالدراسة والحماية.

 
 

مشاهد ألشجار وصور للجسور 
الزيتون بالجسور الجبلية وسهل 

مشهد ألشجار  والجفارة وجزيرة جربة
   مياه األمطار.زيتون تغمرها 

 
 
 
   التقديم  2

 

3.1ÏË⁄÷¬’\;k]ËŒi÷∏\Â;k\Ö·]æi’\;∫;Ï—Ñ]ç∏\;H;
 ماي 7 و6 و5في تنظيم الملتقى الوطني السادس للتراث الجيولوجي بواليتي تطاوين ومدنين أيام المعهد تمثيل -

باالشتراك مع الديوان الوطني للمناجم والذي يهدف الى تركيز اول منتزه جيولوجي بالبالد التونسية بجهة  ، 2017
 .الثراء والتنوع الطبيعي والثقافي للجنوب الشرقي التونسيتقديم مداخلتين حول  والجنوب الشرقي التونسي

  
 2017 ماي 13 و12مواكبة الملتقى الدولي األول حول فترة ما قبل التاريخ بوادي العكاريت، قابس - بمطماطة في -

  المعهد الوطني للتراث وجمعيات ثقافية بالجنوب الشرقي التونسي.مه نظالذي
متابعة ورشة ميدانية أمنها الباحث الفرنسي ميقال بيارد خّصصت لتطبيق طرق نحت انسان العصر النيوليتي لألداوت -

 الّصوانية التي كان يستعملها في نمط عيشه. 
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4.1-fŒià\zzÿ\;ÿ\zzÑ\�ÂÜ 
يمثل الزوار بالنسبة لكل مؤسسة متحفية العنصر األهم بعد المعروضات من ممتلكاتها الثقافية باعتبارهم متلّق لمضامين 

 نشاط في استقبال عديد الوفود من ضيوف المعهد، من موظفين رسميين يمثلون هياكل الدولةالالرسالة المتحفّية، ويتمثل 
باحثين من شتى أنحاء العالم وطلبة من كليات ومعاهد عليا وثانوية وناشئة من تالمذة المدارس ووبعثات دبلوماسية أجنبية 
عهد المنقّدم لهم اإلشكالية العامة للمتحف البيئي للمناطق القاحلة مبرزين عالقتها باختصاصات  االبتدائية ورياض األطفال

.   ومن أهم هذه الزياراتالبحثأهم أنشطة و
زيارة وفد جمعية معالم ومواقع بالوطن القبلي يضم مجموعة من أساتذة التاريخ والجغرافيا المنضوين تحت إشراف  -

 المندوبية الجهوية للتربية بنابل.
 زيارة مفوضية الزهرات للكشافة التونسية جهة مدنين (مصحوبة بالفتيات المنتسبات الى فوج مدنين). -
زيارة فريق من مربي وتالمذة المدرسة االبتدائية الطيب المهيري بمدنين في اطار توظيف دروس االيقاظ في الوسط  -

 البيئي.
 زيارة السيد سفير جمهورية النمسا بتونس والوفد المرافق له. -
زيارة وفد يضم مجموعة من الخبراء من تونس واسبانيا وذلك في اطار مشروع تنموي ينجز ببلدية بني خداش بالتعاون  -

 مع برنامج األمم المتحدة االنمائي.
 زيارة وفد الماني في اطار برنامج التبادل التونسي االلماني. -
 زيارة وفد يتركب من باحثين وطلبة من المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد في اطار التفّتح على المحيط  -

 الخارجي ودعم تكوين الطالب.
 زيارة مجموعة من طلبة قسم علوم الحياة بكلية العلوم بقابس، في اختصاص بيولوجيا تحليلية وتجريبية. -
 زيارة وفد من طلبة المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب. -
 زيارة استكشافية لتالمذة السنة السادسة ابتدائي المنتمين الى المدرسة االبتدائية الخاصة "النخبة" بمدنين. -
 زيارة وفد من باحثي معهد الزيتونة بصفاقس. -
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2–;flÁÊ“i’\;º]zç›;
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• ;ãÂÑÅ’\;€i|Â;ÓÅ∏\;Î3ëÕ;k]ëdÖh

• ;‰\ÑÊi—Å’\Â;3iâp]∏\;k]à\ÑÄ

• ;ÏË|]fi∏\;k\3∆i’\Â;Öuëi’\;ÏŸÂ]ŒŸ;ÿ]§;∫;‰\ÑÊi—Å’\

• ;Ï…]°\;œö]fi∏\;Ït˜…;ì]ëi|\;=ÅÁÅp;‹]æ›=;ÏËfiöÊ’\;3iâp]∏\
;Öuëi’\;ÏŸÂ]ŒŸÂ

• ;=Ï…]°\;Èî\Ñ\¯\;ÎÑ\Äb=;ÏË’ÂÅ’\;3iâp]∏\

• ÏËfiÁÊ“i’\;k\ÑÂÅ’\ 

• ;Å‚¬∏\;‡\Ê¡^;flÁÊ“h

 

;
;\É·;ÍÊzzi´

Ì÷¡;º]çfi’\U; 
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-1;Ïfià;º]ç›2017;

1.1;ãÂÑÅ’\;€i|;Â;ÓÅ∏\;Î3ëÕ;k]ëdÖh;H
 طالبا بمختلف المخابر 117 طلب إلجراء تربصات قصيرة المدى وختم الدروس بالمعهد ووقع قبول 179سجل 

 :)7 (جدول العلمية والمصالح الفنية واإلدارية للمعهد يتوزعون على النحو التالي
 : توزيع الطلبة المتربصين وفي إطار ختم الدروس على المخابر بالمعهد 7جدول 

 إدارة اإلعالم
 والتوثيق

 الكتابة 
 العامة

 إدارة تثمين
  البحوثنتائج

  القتصادمخبر
والمجتمعات 

 الريفية

  النظم البيئيةمخبر
الرعوية وتثمين األعشاب 
 البرية والكائنات المجهرية

  تربيةمخبر
 والحياة الماشية

  البرية

  زراعةمخبر
المناطق الجافة 

  والواحات

 علوم مخبر
 الصحراء

 حرمقاومة التصو

16 11 9 8 8 28 17 20 

 من عدة جامعات ومراكز بحوث أجنبية (هولندا ة وطلبين باحث10في إطار التعاون الدولي استقبال حوالي كما تم 

 نيجيريا ...) للتعرف على تجربة المعهد أو للقيام بتربصات متخصصة. ومالي والنيجر والجزائرو

2.1;‰\ÑÊi—Å’\;Â;3iâp]∏\;k]à\ÑÄ;H
طالبا مسجلين في مراحل الماجستير والدكتوراه وكذلك التأهيل بالجامعات التونسية  160يساهم الباحثون في تأطير 

 :)8 (جدول واألجنبية يتوزعون على مختلف مخابر المعهد على النحو التالي
 : توزيع طلبة الماجستير والدكتوراه حسب المخابر 8جدول 

ماجستير مهنية ماجستير بحث دكتوراه تأهيل  المخبــر 

قدم سنة 
2017 

بصدد 
اإلنجاز 

قدمت سنة 
2017 

بصدد 
اإلنجاز 

قدمت سنة 
2017 

بصدد 
اإلنجاز 

قدمت سنة 
2017 

 النظم البيئية
الرعوية وتثمين األعشاب البرية 

 والكائنات المجهرية

   2 3 2 12 1المجموع 

      1 1إطارات المعهد 

علوم الصحراء ومقاومة  
 التصحر

   3 8 2 28 المجموع 

     1 2 إطارات المعهد 
 االقتصاد والمجتمعات 

الريفية 
   2 2 2 4 المجموع 

     2  إطارات المعهد 
 تربية الماشية والحياة 

البرية 
 1 1 12 3 4 19 1المجموع 

    2 1  1إطارات المعهد 
زراعة المناطق الجافة  

 والواحات
   1 2 5 40  المجموع

       إطارات المعهد 

 
المجموع الجملي 

 1 1 20 18 15 103 2المجموع 

    3 4 3 2إطارات المعهد 
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3.1ÏË|]fi∏\;k\3∆i’\;Â;Öuëi’\;ÏŸÂ]ŒŸ;ÿ]§;∫;‰\ÑÊi—Å’\;H  ;

ن بالدكتوراه في مجال مقاومة التصحر والتغيرات المناخية بالمعهد الوطني للعلوم الفالحية ي مرسما  طالب24يواصل 

 بتونس إنجاز أطروحاتهم .

4.13iâp]∏\;H;ÏËfiöÊ’\; D‹]æ›;ÅÁÅp;Cì]ëi|b=;Ït˜…;œö]fi∏\;Ï…]°\;Â;ÏŸÂ]ŒŸ;;Öuëi’\=; 
 2 طلبة  في حين ناقش عدد 10 مع الدفعة الرابعة المتكونة من 2017انطلقت دروس مرحلة الماجستير منذ سبتمبر 

 من طلبة الدفعة السابقة أطروحات التخرج. 

 5.13iâp]∏\;H;;ÏË’ÂÅ’\'ÎÑ\Äb;Èî\Ñ¯\;Ï…]°\' 
. 2017 خالل شهري أكتوبر ونوفمبر  طلبة8 فائدة  مناقشة أطروحات التخرج لتمت

6.1;ÏËfiÁÊ“i’\;k\ÑÂÅ’\;H
;U; تنظيم االيام التكوينية والدورات التدربية التالية2017تم خالل سنة 

' لفائدة طلبة الماجستير الوطنية ومخبر علوم التصحر   EndNoteيوم تكويني حول برمجية  : 2017 فيفري 24 -
  مشاركا.25بحضور حوالي 

 ا مشارك35ورشة عمل تكوينية حول 'تركيز مرصد لمتابعة المستغالت الفالحية' لفائدة حوالي  : 2017 مارس 23 -
 بالتعاون بين المعهد ومنظمة األغذية والزراعة (مكتب تونس).

 ا باحث30مة لألراضي " بمشاركة حوالي اورشة عمل تكوينية حول "أساليب اإلدارة المستد :2017 أفريل 5-7 -
ومهندس من تونس والمغرب وسويسرا بالتعاون بين المعهد واإلدارة العامة للتهيئة والمحافظة على األراضي الفالحية 

 (وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري) ومنظمة األغذية والزراعة (مكتب تونس) وجامعة بارن (سويسرا) .
 متدربين من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حول "دراسات 04دورة تدريبية لفائدة عدد  :2017 ماي 7-15 -

 .تدهور األراضي ومقاومة التصحر" 
)، في إطار تنفيذ مشروع تأهيل غابة ا مشارك12دورة تكوينية حول "تأهيل التربة " (لفائدة  :2017 ماي 8-12 -

الزياتين المطرية بوالية مدنين بالتعاون مع معهد الزيتونة. 
متكونين من المندوبية  6 فائدةدورة تكوينية بمخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر ل : 2017 سبتمبر 12-13 -

 ."التشخيص الورقي والتربة الجبسية "الجهوية للتنمية الفالحية بتطاوين حول
 من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حول "زحف إطارات  3 دورة تدريبية لفائدة : 2017 سبتمبر 23-30 -

 .خالل الدراسة الحقلية"الرمال وانجراف الرمال من 
 
7.1;Å‚¬∏\;‡\Ê¡^;flÁÊ“h;H

 تكوينهم في إطار التكوين المستمر أو التكوين عن بعد ببعض مؤسسات التعليم العالي  أو بمراكز اعون15يواصل حوالي 
 ي ـالتكوين المتخصصة بتونس. وفي إطار االتفاقية المبرمة بين معهد المناطق القاحلة بمدنين ومركز التكوين المهني الفالح
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من معهد المناطق القاحلة بمدنين انطلقت  عونا  20 بمدنين، تم تنظيم دورة تكوينية في العديد من االختصاصات لفائدة 

. 2018 لتتواصل إلى غاية ماي 2017في نوفمبر 
 

2;Ïfià;rŸ]›Öd;H2018;
سيتواصل تكوين إطارات المعهد وتأطير طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي حسب اإلمكانيات المتاحة. كما 
سيتواصل التكوين في إطار الماجستير الوطني والدكتوراه باإلضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وتكوينية حسب الطلب 

 توسيع مجاالت التعاون بين المعهد وشركاء جدد على يتملفائدة المؤسسات التعليمية والبحثية والتنموية ومن المنتظر أن 
 المستويين المحلي والدولي.
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تعتبر إدارة تثمين نتائج البحوث بمعهد المناطق القاحلة بمدنين المنسق األساسي بين مختلف المصالح التقنية والمخابر 

البحثية للمعهد ويشمل نشاطها نشر وتثمين نتائج البحوث من خالل جملة من الوسائل والتي من أهمها التطوير 
التكنولوجي وتحفيز المبادرة الخاصة عبر فضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات وتنظيم األيام اإلعالمية 

البحث التطبيقي واإلنتاج  وتأطير وتوعية الفالحين والتوعية المبكرة للنشئ واإلحاطة بالمؤسسات التربوية ووالتكوينية
 .  2018 وبرنامج عملها لسنة 2017السمعي البصري. وفيما يلي عرض ألنشطة إدارة تثمين نتائج البحوث خالل سنة 

 

1º]ç›;H;2017;;
1.1H oÊue’\;r]i›;Ø⁄mhÂ;Öç› 

والفنية  يعنى هذا النشاط بتثمين نتائج بحوث المعهد على المستوى التنموي وذلك بالتعاون مع المصالح اإلدارية
 : إنجاز األنشطة التالية2017والهياكل المهنية والمؤسسات المحلية وقد تم خالل سنة 

  ي ــار العلمـث واالبتكـتنظيم ورشة عمل تدريبية حول مقاربة تقييم أنظمة البح : 2017 جانفي 16-20 -
innoSPACE حسب مقاربة   ISO/IEC 15504 بالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي وجامعة برمن

 بألمانيا.
تنظيم ورشة عمل بفضاء تثمين نتائج البحوث بالمعهد مع فريق من مشروع دعم الهياكل  :2017 جويلية 19 -

 المهنية بإفريقيا وبمشاركة مكتب الدراسات واالستشارة والخدمات الفالحية.

 

  فريق من مشروع دعم الهياكل المهنية بإفريقيا بفضاء تثمين نتائج البحوثجلسة عمل مع : 16صورة 

 : تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا" 2017 اكتوبر 3-4 -
 المراعي" (اإلدارة الجهوية  بتطاوين).في حول "الحوكمة الرشيدة والتصرف المستدام 
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 2017 اكتوبر 3حول "الحوكمة الرشيدة والتصرف المستدام في المراعي" تطاوين، : ورشة 17صورة 

تنظيم ورشتي عمل في إطار مشروع التعاون بين مؤسسة البحث والتعليم  : 2017 ديسمبر 21-17 نوفبمر و 8-9-
 بألمانيا وذلك بمشاركة خبير من جامعة برمن وفريق من مؤسسة البحث BREMENالعالي الفالحي وجامعة برمن 

 والتعليم العالي الفالحي والمصالح البحثية والفنية واإلدارية بالمعهد.

ورشة عمل بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا" حول تنظيم  : 2017 نوفمبر 28-
 .متابعة االستمارات الفنية االقتصادية حول الحوكمة الرشيدة ووضع برنامج تنفيذها""

 
 2017 نوفمبر 28ورشة عمل، المقر االجتماعي للمعهد بمدنين،  : 18صورة 

 

2.1;Hk]âàıŸ;Ïfiï•Â;oÊue’\;r]i›;Ø⁄mh;Ô]ï…;
يتابع معهد المناطق القاحلة بمدنين في إطار هذا النشاط المساعدة على بعث المؤسسات الفالحية المثمنة لنتائج 
البحوث والمجددة وذات القيمة المضافة العالية من خالل توفير كل الظروف المالئمة للباعثين الشبان قصد تطوير 

 إنجاز األنشطة 2017 وقد تم خالل سنة ،مشاريعهم تكنولوجيا وتكوينهم في ميدان التصرف والتسيير في المؤسسات
التالية : 

 team andالمشاركة في تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الشبان قادة االعمال حول  : 2017 فيفري 27 -
time management.في إطار مشروعها إطالق عنان تونس  
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 مشاركة ورشة عمل بمقر والية مدنين لإلعداد لالحتفال بأيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني.ال :2017فيفري  -
 ايام بالمخابر 4 فتاة لمدة 16 لفائدة "تثمين صناعة الصابون"تنظيم دورة تكوينية حول  :2017 أوت 15-18 -

. اتفاقية الشراكة بين المعهد وجمعية صوت الطفل الريفيالمختصة من قبل فنيين من المعهد وذلك في إطار 

   
 "صناعة الصابون" دورة تكوينية حول : 19صورة 

 مشروع "تنقل الشباب، االمن الغذائي، تقليص الفقر الريفي لتنمية التنوع الريفي والتشغيل" تركيز مكتب لمنسق -
). 2017بفضاء تثمين نتائج البحوث بالمعهد (جانفي 

 متابعة تقدم إنجاز المشاريع ضمن برنامج "حراك الشباب، األمن الغذائي والحد من الفقر الريفي". -
 قبول بعض من أصحاب المشاريع إلجراء تربص بالمعهد  : -

 اإلسم واللقب الوالية الشهادة  الجامعية فكرة المشروع مكان التربص (المخابر)

مخبر تحليل   مخبر تحليل المياه والتربة مهندس وطني   مدنين  نادية كرشيد 
الجافة والواحات  مخبر زراعة المناطق  Production chitine  مدنين  إجازة سميحة زيودي 

فضاء تثمين نتائج البحوث  مهندس وطني  صناعة الصابون مدنين   وفاء عطوي
مخبر تربية الماشية والحياة البرية  تربية الماشية  مهندس وطني  مدنين  محمد امين عطية 

 
;3Ëâi’\;Ïfi° :

 عقد االجتماعات التالية للجنة تسيير محضنة المؤسسات الفالحية بالمعهد : 2017تم خالل سنة 
استدعاء المترّشحين الراغبين في االنضمام لمحضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق   تمّ  :2017 فيفري 20 -

 3 انتقاء تمالقاحلة وإجراء محادثات مع الحاضرين منهم قصد مزيد تقييم فكرة المشروع المبينة بمطلب الترشح. و
باعثين من جملة المترّشحين قصد تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة. كما تم 

تابعة مشاريع الباعثين في إطار  الى جانب م2017سنة ل ها وبرنامج عمل2016عرض نشاط المحضنة خالل سنة 
 مشروع "حراك الشباب، األمن الغذائي، والحد من الفقر الريفي".
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وفيما يلي قائمة المشاريع آلّتي وقع قبولها: 
فكرة المشروع الشهادة الجامعية الوالية االسم واللقب 
زراعة الصبار شهادة الدراسات التكنولوجية العليا مدنين ايمان شلبي 

غراسة األشجار المثمرة ووحدة تبريد شهادة الدراسات التكنولوجية العليا تطاوين أسماء اليحياوي 
انتاج المستسمد الشهادة الوطنية للماجستير المهني مدنين سهام السويسي 

 

 
) 2017 فيفري 20اجتماع لجنة تسيير محضنة المؤّسسات الفالحّية (  : 20صورة 

 
تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة المباشرة بالمحضنة  مترشحين ل7اختيار  تّم  :2017 جوان 14 -

 .2017مراجعة أنشطة المحضنة خالل السداسي األول من سنة الى جانب 
 باعثين من جملة المترّشحين قصد تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء 8 قبول   : تم2017 ديسمبر 12 -

 الى جانب عرض برنامج عمل 2017 ثم تم التطرق الى نشاط المحضنة خالل سنة والمرافقة المباشرة بالمحضنة
 .2018المحضنة خالل سنة 

 
;HÑ]ÁÜ;€Ëæfihk\ÏË›\ÅËŸ; Ï÷t]Œ’\;œö]fi∏\;k]âàıŸ;Ïfiï•Â;oÊue’\;r]i›;Ø⁄mh;Ô]ï ’;;

 لهذا الفضاء ومن أهمها : ات لفائدة عديد الوفود تنظيم العديد من الزيار2017تم خالل سنة 
 : زيارة لصحفيين من القناة المغربية الثانية صحبة األستاذ باالشهب الشهباني إلنجاز شريط وثائقي 2017 جانفي 4 -

 حول تقنيات االقتصاد في المياه.
 لجمعية معالم ومواقع من الوطن القبلي. زيارة  :2017 جانفي 4 -
 .إطارات عليا من المدرسة الحربية : زيارة 2017 فيفري 7 -
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 2017 فيفري 7، إطارات عليا من المدرسة الحربيةزيارة  : 21صورة 

 طلبة من المدرسة العليا للفالحة بماطر. : زيارة 2018 فيفري 16 و 9 -

 
 : زيارة طلبة من المدرسة العليا للفالحة بماطر 22  صورة

 . الشبان قادة االعمال :  زيارة2017 فيفري 23 -
 .لوفد المرافق لهاسفير فرنسا بتونس و : زيارة سعادة 2017فيفري 24 -

 
 2017 فيفري 24سفير فرنسا،زيارة : 23صورة 

 . (IRD) : زيارة ممثل معهد البحوث من االجل التنمية الفرنسي2017 افريل 4 -
 زير الفالحة وتربية الماشية بجمهورية النيجر والوفد المرافق له. :زيارة السيد  و2017 ماي 19 -
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 2017 ماي 19، زير الفالحة وتربية الماشية بجمهورية النيجرزيارة السيد  و: 24صورة  

خبراء من تونس واسبانيا في إطار مشروع تنموي ينجز بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة  :زيارة 2017 جوان 21 -
 االنمائي بتونس بالتعاون وبلدية بني خداش.

 
 2017 جوان 21استقبال مجموعة من الخبراء من تونس واسبانيا، : 25صورة 

 :زيارة فريق من مشروع دعم الهياكل المهنية بإفريقيا متكون من مديرة المشروع وخبير في 2017 جويلية 19 -
تكنولوجيا االلبان. 

 .فد من سفارة المانيا بتونس : زيارة و2017 سبتمبر 7 -
  من كلية الطب بصفاقس.ساتذة جامعيينزيارة أ : 2017 سبتمبر 14 -
 والمندوبية الجهوية للفالحة بمدنين في لصندوق الدولي للتنمية الزراعية : تنظيم زيارة خبراء من ا2017 اكتوبر 9 -

 .PRODEFILإطار مشروع 

 
 FIDA لصندوق الدولي للتنمية الزراعية من ا: وفد26صورة 
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  االلمانية.AWO : زيارة وفد من المركب الشبابي بحومة السوق جربة صحبة مجموعة من منظمة 2017 اكتوبر 9 -

 
 2017 اكتوبر 9 األلمانية، AWOوفد من المركب الشبابي بحومة السوق ومن منظمة : 27صورة 

 االلمانية ومديرة تثمين بحوث بوزارة التعليم العالي Brumen : زيارة خبراء من جامعة بريمن 2017 نوفبمر 9 -
   بتونس.

 
  االلمانية ومديرة تثمين بحوث بوزارة التعليم العالي بتونسBrumenخبراء من جامعة بريمن : زيارة 28صورة 

 

  وطلبة من كلية العلوم بقابس.طلبة المدرسة العليا للفالحة بشّط مريم زيارة  : 2017 نوفمبر 22 -
   زيارة فريق من ديوان تنمية الجنوب بمدنين .:  2017نوفمبر  22 -
    : زيارة مشاركين في المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي بمدنين .2017 نوفمبر 24 -

 

 : زيارة وفد من المشاركين في المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي29صورة 
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3.1;Ï—\Öç’\;k]ËÕ] h\;H 
 :امضاء اتفاقية شراكة بين المعهد وجمعية صوت الطفل الريفي بمدنين في إطار تنفيذ مشروع 2017 جوان 7 -

تثمين وصناعة الصابون البيولوجي لفائدة مجموعة من الفتيات أصحاب الشهائد العليا من معتمدية سيدي مخلوف 
 المنجز من طرف جمعية صوت الطفل الريفي وبدعم من سفارة المانيا بتونس.

اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية والمندوبية الجهوية  :امضاء اتفاقية شراكة بين المعهد و2017 جوان 20 -
للتنمية الفالحية بمدنين لتركيز مرصد لمتابعة المستغالت الفالحية بسيدي مخلوف من والية مدنين ضمن مشروع 
التعاون الفني حول دعم القدرات ومتابعة التحوالت داخل المستغالت الفالحية من اجل تحسين رسم السياسات 

 الفالحية والتصرف في المستغالت الذي تدعمه منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة.
تربية الماعز المحسن: البين ʺ : امضاء اتفاقية احاطة فنية للسيد محمد امين عطية، باعث مشروع 2017نوفمبر  -

 .ʺودمشقي
 

4.1H;ôÑ]¬∏\;∫;Ï—Ñ]ç∏\
 :المشاركة في الدورة الثالثة عشرة للصالون الدولي للفالحة واآلالت الفالحية والصيد 2017 نوفمبر 5 اكتوبر – 31-

 المعهد (قصر المعارض بالكرم - تونس). عليهاتحصل تي البحري للتعريف بأهم النتائج ال

 
زيارة السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري لجناح المعهد : 30صورة 

5.1;HÏËŸ˜¡bÂ;ÏËfiÁÊ“h;‹]Á^;€Ëæfih;
تقوم إدارة تثمين نتائج البحوث بتنظيم عديد األيام التكوينية واإلعالمية في عديد المحاور البحثية لفائدة األطراف الفاعلة 

 أيام إعالمية وتكوينية  : 7 تنظيم 2017في مجال التنمية بالبالد التونسية وقد تم خالل سنة 
يوم تكويني حول تثمين المخلفات الفالحية عبر إنتاج المستسمد (اإلدارة الجهوية لمعهد  :2017 فيفري 15 -

 .)المناطق القاحلة بتطاوين (المنطقة السقوية ببئر عمير – والية تطاوين
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 : يوم تكويني حول تثمين المخلفات الفالحية عبر إنتاج المستسمد31صورة 
 

 : يوم اعالمي حول "االسهال عند صغار القعدان : أسبابه وطرق الوقاية والعالج" (المقر 2017 مارس 14 -
 االجتماعي للمعهد).

 
 2017  مارس 14، المقر االجتماعي للمعهد اليوم اإلعالمي حول االسهال عند صغار اإلبل: 32صورة 

 يوم إقليمي حول تحليل البيانات لتحديد ومتابعة مختلف نظم تربية اإلبل بتطاوين (تطبيقات برمجية  :2017ماي 10-
Toolkit Alive) (.(اإلدارة الجهوية لمعهد المناطق القاحلة بتطاوين 

 : يوم إعالمي تكويني حول التجربة الحقلية لزراعة الطماطم خارج التربة (المحطة التجريبية 2017 ماي 24 -
 لمعهد المناطق القاحلة بشانشو).
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 يوم إعالمي تكويني حول التجربة الحقلية لزراعة الطماطم خارج التربة: 33صورة 

 تحسين إنتاجية المجترات الصغرى وفق النمط االنتشاري والمكثف بالجنوب  يوم اعالمي حول " :2017 جويلية 14-
  ارة الجهوية للمعهد بتطاوين. باإلدالتونسي" 

   
 الوطنية األولى واإلذاعة الجهوية بتطاوين لهذا النشاط ةتغطية إعالمية من للقنا : 34صورة 

 "تكثيف وميكنة حليب النوق" باإلدارة الجهوية للمعهد ببنقردان. : يوم اعالمي حول 2017 اكتوبر 11 -
بمنطقة البحيرة من معتمدية ببني حول "التهيئة المندمجة ألحواض االودية" يوم اعالمي :  2017 اكتوبر 25 -

 خداش.

       
 25/10/2017، عمادة البحيرة معتمدية بي خداش اليوم اإلعالمي حول التهيئة المندمجة ألحواض االودية: 35صورة 

 
 



 
„¬Ÿzzº]fi∏\;Äzz◊t]Œ’\;–zzz;Î;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;é›;;zzz;º\2017‹]›ÖdÂ;zz€¡;szzz;ÿ2018;

84 

 

 
6.1;H;;ÏÁÊd2’\;k]âàı∏]d;Ïö]t¸\Â;Úçfi÷’;ÎÖ“e∏\;ÏË¡Êi’\

 بتجهيزات هاعدد من المؤسسات التربوية بالجنوب التونسي من خالل تدعيمب إحاطته 2017واصل المعهد خالل سنة 
إحاطة لتدريب التالميذ والناشئة على النشاط الفالحي والبيئي الى جانب تنظيم أيام إعالمية وتكوينية لصالح تالمذة 

 األيام التكوينية نذكر: من أهماألقسام االبتدائية والثانوية. و
 تركيز بيتين بالستيكيين من الحجم الصغير بالمدرسة االبتدائية بالقطعاية. :2017 مارس 8 -

يوم تكويني حول كيفية تحويل فضالت الواحات إلى مستسمد (المدرسة االبتدائية بليماقس  :2017 مارس 27-
 .)بقبلي

يوم تكويني حول كيفية تحويل فضالت الواحات إلى مستسمد (المدرسة االبتدائية بجزيرة الوحيشي  :2017 أفريل 20-
قبلي). 

    

  
أيام إعالمية وتكوينية لفائدة تالميذ المدراس االبتدائية والثانوية :36صورة 

       
7.1;HØt˜ ’\;ÏË¡ÊhÂ;3ö_h 

- UØt˜ ’\;3ö_h;
 القيام بعديد اللقاءات الميدانية 2017في إطار أنشطته المتعلقة بتأطير الفالحين، واصل المعهد خالل سنة  •

 لدعم األطراف الفاعلة في مجال التنمية. 
- ÏËfi ’\;/]ë∏\Â;Øt˜ ’\;/]ë’;k]h]efi’\Â;Ïd2’\Â;‰]Ë∏\;◊Ë’]ü: 
تقوم مخابر المعهد بإجراء تحليل عينات الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين، وقد تم  •

 . عينة1500تحليل أكثر من 
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8.1;H;ÈŒËe�i’\;nue’\

لتقنيين في مختلف مخابر المعهد ومتابعة أنشطة البحث اتحرص إدارة تثمين نتائج البحوث على دعم ومساندة الباحثين و
 وقد شملت محاور البحث المواضيع التالية :  ومتابعة قطع نموذجّية لدى فالحينالتطبيقي بتركيز

  .تثمين المياه المالحة -
  .تجربة أصناف التين المحلية -
 .تثمين األصناف المحلية للقرعيات بالجنوب التونسي -
  .إنتاج مستسمد من مخلفات نخيل الواحات -
   .تثمين منتوجات الجلد والوبر في نطاق التجديد في الصناعات التقليدية واالبتكار -
 .رصد ومتابعة قطعان الماعز بالمناطق القاحلة التونسية -
 متابعة تأثير التغيرات المناخية على أشجار الزيتون بالمناطق القاحلة. -

    
 تثمين مخلفات الواحة: 38                                                   صورة تثمين المياه المالحة :37                 صورة 

    
متابعة تأثير التغيرات المناخية على أشجار الزيتون بالمناطق القاحلة (الري التكميلي) : 39صورة 

 

9.1;Hg;ƒ\2|ˆ\;k\Ô\Ñ
 : المشاركة في الدورة التكوينية التي نظمتها اإلدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم 2017 اكتوبر 16-20 -

 العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول "مجال تحرير براءات االختراع".
  حول :  ايمان الفقيريالسيدةإيداع عريضة في مطلب براءة اختراع باسم  -

« Développement d’un nouveau procédé de fabrication des fromages frais camelin et bovin à 
haute qualité nutritionnelle moyennant la coagulation avec un nouvel extrait enzymatique 

d’origine végétale (latex de Ficus carica) ayant une activité protéolytique ». 
  : إيداع عريضة في مطلب براءة اختراع باسم السيد فتحي العبدلي حول -

 « Simulateur de pluie pour les études hydrologiques au laboratoire». 
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10.1;HÍÖëe’\;È¬⁄â’\;s]i›¸\;
;

   

 :  توثيق زيارة المدرسة 2017 فيفري 07
 الحربية للمعهد

 

 : تغطية زيارة وفد 2017 فيفري 24
 نورموندي للمعهد.

 

 : مرافقة فريق تصوير 2017 جانفي 04
القناة الوطنية المغربية شريط وثائقي علمي 

 حول التحكم في مياه الري بالمعهد

   

 : المشاركة 2017 سبتمبر 30 الى 26من 
في لجنة التحكيم للمهرجان المتوسطي 

لسينما الهجرة بوجدة المغربية 

 : مرافقة فريق التصوير من 2017 أفريل 04
IRD  للقيام بتوثيق أنشطة المعهد 

:  توثيق زيارة رئيس 2017 مارس 06
  يوسف الشاهد السيدالحكومة

   

 
  : المشاركة في تنظيم  المهرجان المغاربي2017 نوفمبر 26 الى 24من 

 للفيلم الوثائقي للفيلم الوثائقي والعلمي بمدنين في دورته الرابعة
 

2;HrŸ]›ÖdÏfià;;2018; 
1.2H ;oÊue’\;r]i›;Ø⁄mhÂ;Öç›

مواصلة األنشطة المبرمجة في إطار االتفاقيات المبرمة بين معهد المناطق القاحلة واألطراف المتدخلة في القطاع الفالحي 
ومن أهمها االتفاقيات المبرمة مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بالجنوب الشرقي والوكالة الوطنية لإلرشاد 

والتكوين الفالحي واالتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري بواليات تطاوين ومدنين وقبلي. 
2.2;Hk]âàıŸ;Ïfiï•Â;oÊue’\;r]i›;Ø⁄mh;Ô]ï… 

 :  لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات في2018يتمثل برنامج 
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 تقديم اإلحاطة الفنية ألصحاب المشاريع الذين وقع قبولهم بالمحضنة. -
 مواصلة دراسة جدوى المشاريع المقترحة وانتقاء المشاريع قصد إيوائها بالفضاء والمحضنة من قبل لجنة التسيير. -
تركيز المشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة االنتقاء بالفضاء والمحضنة وتوفير التكوين الضروري  -

 للباعثين.
 انجاز برنامج التأطير االفقي للباعثين الشبان. -

 
3.2;HÏËŸ˜¡bÂ;ÏËfiÁÊ“h;‹]Á^;€Ëæfih 

 متابعة تنظيم األيام التكوينية واإلعالمية لفائدة األطراف الفاعلة في مجال التنمية بالبالد التونسية.

4.2;HØt˜ ’\;ÏË¡ÊhÂ;3ö_h 
- Øt˜ ’\;3ö_h متابعة أنشطة التأطير والتوعية للفالحين ومربي الماشية بالجهة في ميدان التحسين الوراثي :

 لقطعان الماعز بالجنوب التونسي وتربية النوق الحلوب في النمط المكثف والمناطق السقوية والواحات.
- k]h]efi’\Â;Ïd2’\Â;‰]Ë∏\;◊Ë’]ü;Ô\Öpb متابعة إجراء مختلف التحاليل (ماء، تربة، نباتات) بمخابر المعهد :

 حسب حاجيات الفالحين والمصالح التقنية والباحثين.
 

5.2;H;ÏË\Åidˆ\;ãÑ\Å∏\;ÎÉŸ˜h;ÏË¡ÊhÂ;3ö_h
 في  2018مواصلة عملية تأطير وتوعية تالمذة المدارس االبتدائية واإلعدادية ودعم المنضمات التربوية خالل سنة 

واليات بالجنوب الشرقي وخاصة مدنين وقبلي. 
 

6.2;HÈŒËe�i’\;nue’\ 
:  متابعة البحوث التطبيقية في المجاالت التالية

 تثمين المياه المالحة  -
  .متابعة تأثير التغيرات المناخية على أشجار الزيتون بالمناطق القاحلة -
  .تجربة أصناف التين المحلية -
 .احداث مجمع لألصناف المحلية لألشجار المثمرة والنخيل بالواحات التونسية  -
 .تجربة إنتاج سالج خاص بتثمين المنتوجات الثانوية للواحة -
 تثمين منتوجات الجلد والوبر في نطاق التجديد في الصناعات التقليدية واالبتكار. -
 .زراعة القرعيات -
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7.2;H;ƒ\2|ˆ\;k\Ô\Öd;

صفات ا للمووطنيلمتابعة والعمل على تسجيل نتائج البحوث العلمية الجديدة المتحصل عليها بالمخابر بالمعهد الا
والملكية الفكرية قصد حمياتها. 

 
8.2;HÍÖëe’\;È¬⁄â’\;s]i›¸\;

  سيسعى المعهد على انجاز العديد من األنشطة نذكر منها :2018خالل سنة 
تحيين بنك المعطيات "الصورة الرقمية".  -
 تغطية جميع األنشطة المقامة بالمعهد. -
 المشاركة في تنظيم المهرجان المغاربي للفيلم الوثائقي العلمي. -
 اإلعداد إلنجاز شريط وثائقي علمي جديد يعرف بالمعهد. -
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4–;ÏËŸ˜¡¸\Â;‹˜¡ˆ\;º]zç›;
;ÀËåÑ¯\Â;œËlÊi’\Â

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ÏËŸ˜¡¸\ 

• Öçfi’\Â;Ï¡]e�’\ 

• œËzzzzlÊi’\ 

• k]ËŒi÷∏\;€Ëæfih 

• Å‚¬⁄÷’;ÄÊ…Ê’\;k\Ñ]ÁÜ 
 

;

;\É·;ÍÊi´
;U;Ì÷¡;º]çfi’\
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1;º]ç›;H2017;

1.1;ÏËŸ˜¡¸\;H

 10 بخطوط ألياف بصرية بسعة Mb/seconde 20 بسعةADSL    من نوع  خطوط تراسل معطيات3تم تغيير  •
Mb/secondeويتم حاليا تغيير نفس  وباإلدارتين الجهويتين بتطاوين وبنقردان بمدنين بالمقر االجتماعي للمعهد

الخطوط باإلدارتين الجهويتين بقابس وقبلي وبالمحطة التجريبية بشانشو تكفلت بها وزارة التعليم العالي والبحث 
  . (مركز الحساب الخوارزمي)العلمي

  للموزعات افتراضية تكنولوجية تركيز •
  بالمعهد افتراضي موزع اول تركيز •
  VPN تكنولوجية عبر المركزية البيانات بقاعدة وربطها الجهوية باالدارات المعداتفي  التصرف ومةظمن تتركيز •
 بالمعهد المعطيات تراسل شبكة توسيع و تجديد •
 تجديد وتوسيع شبكة االنترنات •
  بالمقر االجتماعي للمعهد وبكل اإلدارات الجهوية.)antivirusتركيز منظومة لحماية المعدات اإلعالمية ( •
 تركيز شاشات لعرض  اإلعالنات وأهم المستجدات بكل اإلدارات الجهوية للمعهد. •
 موقع على بثها و لتخزينها الجويه المعطيات الستقبال موزع تركيز و الجوي الرصد محطات لربط ومةظمن تركيز •

  .الواب
2.1;Öçfi’\Â;Ï¡]e�’\;H
 .2017وبرنامج العمل لسنة  2016طباعة وتوزيع التقرير السنوي حول نشاط المعهد لسنة  •
 بالتعاون مع المدرسة الوطنية لمهندسي ر نشعدد خاص) لمجلة المناطق القاحلة.1/2017 (41طبع وتوزيع العدد  •

 مقاال 57 احتوى هذا العدد على .2016 يحوصل أشغال األيام العلمية لمجردة التجهيز الريفي بمجاز الباب
 علميا.

إحدى عشر مقاال علميا في العادي ) لمجلة المناطق القاحلة. نشر بهذا العدد 2/2017  (42طبع وتوزيع العدد  •
 مجاالت تربية الماشية وإعادة تأهيل واستصالح المراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ل أشغال الملتقى الدولي الخامس : يحوص) لمجلة المناطق القاحلة، عدد خاص 3/2017 (43ر العدد وصد •
 مقاال 116زراعة المناطق الجافة والواحات "بيوتكنولوجيا النباتات بالمناطق القاحلة والواحات" نشر بهذا العدد 

 علميا.
 

U;ÏË’]i’\;ÏË⁄÷¬’\;fi“’\;Öç› 

-Neffati M., Najjaa H., Mathé A., 2017. Medicinal and Aromatic Plants of the World – 
Africa. Volume 3, Series Editor – Akos Mathé, Springer 411p. 
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-Ouessar M., D. Gabriels, A. Tsunekawa, S. Evett (eds) 2017. Water and Land Security in 
Drylands: Response to Climate Change. Springer, 348 pp. DOI:10.1007/978-3-319-54021-4.  
 
- Jeder  Houcine et Ben Khalifa Ahmed, (2017). Adaptation de l’agriculture aux 
changements climatiques : une analyse bioéconomique integrée, cas de la plaine de Jeffara, 
sud-est de la Tunisie.  
 

fi—;Öç›;∫;Ï⁄·]â∏\:  

 بالمناطق الهوائي واالنجراف األراضي تدهور .بمدنين القاحلة المناطق معهد .وسار محمد موسى، محمد ختالي، حسين
 المؤتمر .اكساد :القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز :العربية- الدول جامعة التونسية؛ الجافة

 2017 دمشق .ومكافحته التصحر من الحد العربية؛ المنطقة في الزراعي واالرشاد العلمي للبحث الخامس
 

-Abdelli F., M. Ouessar, S. M’Hemdi, M. Guied, H. Khatteli 2017. Monitoring Soil 
Moisture Content of Jessour in the Watershed of Wadi Jir (Matmata, Southeast Tunisia). In: 
Ouessar M., D. Gabriels. 
 
- Abdeladhim M.A., M. Sghaier, L. Fleskens, M. Ouessar 2017. An Integrated Cost–
Benefit and Livelihood Approach for Assessing the Impact of Water Harvesting Techniques 
(WHTs) on Livelihoods: A Case Study in the Oum Zessar Watershed, South-East Tunisia. In: 
Ouessar M. 
 
- Abbassi M., Ben Ouezdou, H., Ben Fraj, T., Moussa, M. 2017. Geohistorical analysis of 
the evolution of the hydraulic system of jessour in southeast Tunisia. 15th Suiss Meeting 2017 
Davos. 17-18 November 2017. 
 
 
-Ben Salah Mohamed. Le figuier en Tunisie : Diversité, Répartition et Usages locaux. In 
Fichi:Storia, economia, tradizioni / Figs. History, Economy, Traditions. Edited by Alessandro 
Carassale, Claudio Littardi and Irma Naso. Centro Del Studi per la strori Del Alimantationi. 
Edition:PhilobiblonEdizioni.  
 
- El Mokh Fathia, Vila Garcia, Nagaz Kamel, and E. Fereres ; Calibration of AquaCrop 
Salinity Stress Parameters for Barley Under Different Irrigation Regimes in a Dry 
Environment Chapter · January 2017 with 43 Reads ; DOI: 10.1007/978-3-319-54021-4_5 In 
book: Water and Land Security in Drylands, pp.43-55 .  
 
 
- Jaouad Mohamed : Approche méthodologique pour l’élaboration d’une typologie des EAs 
en Tunisie. Chapitre III du document intitulé ‘’Observatoire des exploitations agricoles en 
Tunisie, synthèses des principaux travaux et résultats de la phase conceptuelle (2016-2017)’’  
  
-Karbout Nissaf, Sifi Boujila, Lamoro Habib, Bousnina Habib, Moussa Mohamed, 2017. 
Effect of mineral amendment in gypsum and salinity distribution in oasis system of South 
Tunisia. Environmental science from the euro-mediterranean region Proceedings of the 1st 
Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI), Tunisia 2017. 
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-Ardhaoui, K., Karbout, N., Thabti, S., Moussa, M., 2017. Study of Phosphogypsum 
Amendment in Arid Zone Soil El Fja Region (Mednine, Tunisia). 
 
- Nagaz  Kamel, El Mokh  Fathia, Mohamed Moncef Masmoudi, Giorgeo Ghiglieri 
Response of Vegetable Crops to Irrigation Regimes Using Saline Waters : Chapter · January 
2017 with 24 Reads DOI: 10.1007/978-3-319-54021-4_13 In book: Water and Land Security 
in Drylands, pp.129-139.  
 
- Sghaier Mongi (2017). Vision et approche de mise en place d’un observatoire des 
exploitations agricoles en Tunisie. Chapitre II du document intitulé ‘’Observatoire des 
exploitations agricoles en Tunisie, synthèses des principaux travaux et résultats de la phase 
conceptuelle (2016-2017)’’.  

 
3.1;ÀËåÑˆ\Â;œËlÊi’\;H

 ماجستير ئلطروحات دكتوراه ورسا وأكتب وثيقة :  120إثراء الرصيد الوثائقي بـــــ  وBIRAتحيين منظومة  -
 مقال علمي.  200ومذكرات ختم دروس و

 مقاال علميا نشرت 154 الذي بلغ هذه السنة 2017تجميع اإلنتاج العلمي لمختلف مخابر المعهد بعنوان سنة  -
 .)9جالت علمية ذات عامل تأثير (جدول بمجالت علمية وطنية ومجالت علمية مفهرسة وم

  : توزيع المقاالت العلمية حسب المخابر 9جدول 
 

المخــــــــبر 
 

 عدد المقاالت العلمية

مجالت علمية وطنية 
ومجالت مفهرسة 

) Revues indéxées( 

مجالت علمية ذات عامل 
تأثــــــــــــــــــــــــــــــــير 

 (Revues impactées 
JCR) 

 18 21 رحصتلا ةمواقمو ءارحصلا مولع ربخم
 23 46 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات

 12 3 النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهريةمخبر 
 8 8 مخبر تربية الماشية والحياة البرية

 5 10 مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية
 88 66 

  مقاال154 المجموع 
 

4.1;k]åÑÊ’\Â;k]ËŒi÷∏\;H
 التخطيط والتنمية الريفية (فولسو اليونان).  : تنظيم الدروس الميدانية الدولية :2017 فيفري 7-14-
 
 



 
„¬Ÿzzº]fi∏\;Äzz◊t]Œ’\;–zzz;Î;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;é›;;zzz;º\2017‹]›ÖdÂ;zz€¡;szzz;ÿ2018;

93 

 

;
 تنظيم مائدة مستديرة :  تنمية جهوية متوازنة بالمناطق الحدودية بالجنوب الشرقي حلول  :2017 فيفري 15-
قترحات وذلك في إطار التعاون بين مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية  وجمعية التنمية والدراسات االستراتيجية مو

 ..Hannes بمدنين ومؤسسة
;H1 حول المحافظة على النظم الواحية : "واحة قابس تعود - أي حلول وأي  : تنظيم ورشة عمل 2017 مارس 

;مستقبل" (اإلدارة الجهوية بقابس).

;H20 تنظيم دورة تكوينية حول أهمية التين ومشتقاته في إطار مشروع التعاون التونسي-اإلطالي (اإلدارة : 2017 مارس 
الجهوية للمعهد بتطاوين).  

 : تنظيم يوم تكويني إقليمي حول إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية في الفالحة البيولوجية 2017 افريل 20-
 مشاركا (اإلدارة الجهوية للمعهد 60بالتعاون بين المعهد والمركز الوطني للفالحة البيولوجية بشط مريم بحضور 

بقابس). 
 : تنظيم دورة تكوينية حول الحوكمة والتنمية المحلية لفائدة منظمات المجتمع المدني بحضور 2017 أفريل 21-22
  مشاركا (اإلدارة الجهوية للمعهد بقابس).30
 : تنظيم دورة تكوينية حول التسويق في إطار المشروع التونسي اإلطالي 2017 جويلية  2-1 أفريل و 24-25

  (اإلدارة الجهوية للمعهد بتطاوين).
 : تنظيم دورة تكوينية حول "السالمة الغذائية"  بالتعاون بين الجمعية التونسية لتكنولوجيا ومراقبة 2017 ماي 4-5-

 60األغذية ومخابر تربية الماشية والحياة البرية والبيئة والمراعي وزراعة المناطق الجافة والواحات بالمعهد بحضور 
 مشاركا.

 : تنظيم الملتقى السادس للتراث الجيولوجي  ''المنتزهات الجيولوجية : حماية  وتثمين للتراث 2017ماي 5-7- 
الجيولوجي ورافعة للسياحة البديلة"  بالتعاون مع الديوان الوطني للمناجم. شارك في هذا الملتقى خبراء من تونس 

والمغرب والعراق والمملكة العربية السعودية وإيطاليا. 

;;
;ÎÑÊê40;GÏ÷t]Œ’\;œö]fi∏\;Å‚¬Ÿ;GÈpÊ’ÊË°\;o\2÷’;ãÄ]â’\;È⁄÷¬’\;ÌŒi÷∏\;ÿ]∆å^;{]ii…\;U;6;Í]Ÿ;2017;

 : تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع جمعية التنمية للمناطق الجافة وشبه الجافة بمدنين حول "أسباب 2017 ماي 11-
  مشاركا.30فشل بعث مشاريع الشبان العاطلين عن العمل" بحضور 

;
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 بمعتمدية سيدي ردود الفعل وعرض نتائج اختبار متابعة المرأة المرجعيةحول  : تنظيم ورشة عمل2017جويلية  12-
مخلوف. 

 تنظيم ندوة حول  رؤية نظام الرصد والتصنيف للمستغالت الفالحية بتونس. : 2017 سبتمبر 20-
 : نظم المعهد (مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر) يوما إعالميا حول تقييم انجراف التربة 2017 سبتمبر -29

 يمثلون إدارات المحافظة على المياه والتربية ا فنيا إطار30 بمشاركة RHEMباستعمال النموذج الهدرولوجي 
 بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحة بمدنين وقابس وتطاوين.

 
;ÎÑÊê41;GÅ‚¬⁄÷’;È¡]⁄ipˆ\;ÖŒ∏\;GÈ\Ê6\;Ã\Ößˆ\;ÏŸÂ]ŒŸ;ÿÊt;ÈŸ˜¡b;‹ÊÁ;U29J9J2017 

تنظيم ورشة انطالق االتفاقية اإلطارية لتثيمن نتائج البحوث من خالل دعم قدرات مجمعات  : 2017 نوفمبر29 -
 المبادرات المحلية في الجنوب دعمالتنمية  الرعوية والتنمية الفالحية وإطارات المندوبية الفالحية في إطار مشروع 

  (اإلدارة الجهوية للمعهد بتطاوين).الشرقي
تنظيم ورشة انطالق االتفاقية اإلطارية لتثيمن نتائج البحوث من خالل دعم قدرات مجمعات  : 2017  ديسمبر6  -

 المبادرات المحلية في الجنوب دعمالتنمية  الرعوية والتنمية الفالحية وإطارات المندوبية الفالحية في إطار مشروع 
  (اإلدارة الجهوية للمعهد بقبلي).الشرقي

  : تنظيم دورة تدريبية حول النظم الزراعية في األراضي المالحة.2017 ديسمبر 10-14- 
 : تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين حول إنجاز مسلخ 2017 ديسمبر 12- 

 للحوم الحمراء ببنقردان وذلك في إطار متابعة دراسة منظومة اإلبل والمجترات الصغرى.
  :  تنظيم ورشة عمل وطنية "أي جهاز لمتابعة ومراقبة الواحات عن طريق االستشعار عن بعد".2017 دسيمبر 14-
)  (معهد االستشعار عن CAS( : تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع األكاديمية الصينية للعلوم 2017 ديسمبر 18-22-

  ومبادرة طريق الحرير) حول استعماالت الجغرفة  الرقمية.RADIبعد ومعلومات االرض الرقمية 
  : تنظيم دروس ميدانية حول مختلف تقنيات قياسات تدفق االنجراف الهوائي. 2017 ديسمبر 20-24-
 : تنظيم ندوة حول دور آليات التشغيل في مقاومة البطالة والفقر لدى المرأة بالجنوب التونسي 2017 ديسمبر 21-

 وذلك في إطار التعاون بين المعهد (مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية) والمنتدى االقتصادي  المغاربي.
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2.4.1 -;;k\ÂÅfi’\Â;◊⁄¬’\;k]åÑÂ;‡]ïit\

 التي نظمها المعهد الوطني 2014 : احتضان ندوة جهوية لعرض نشرية تحليل بيانات تعداد 2017 أفريل 24- 
 لإلحصاء بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة.

 20 : احتضان الدورة التكوينية  التي نظمتها المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين لفائدة 2017 ماي 8-11-
 مشاركا وذلك في إطار تنفيذ مشروع تأهيل غابات الزياتين المطرية بوالية مدنين.

  الذي نظمه مجمع المحاسبين 2017 :  احتضان اليوم الدراسي حول قانون االستثمار الجديد 2017 ماي 18- 
بالبالد التونسية – المكتب الجهوي لواليات الجنوب الشرقي. 

;

 2017 ماي 17: ندوة حول التعريف بالجانب الفالحي في قانون االستثمار الجديد، المقر االجتماعي للمعهد 42صورة 

H22-23 احتضن المقر االجتماعي للمعهد حصة تكوينية طبية لفائدة الطب العام بمدنين وتطاوين 2017 ماي : 
وقابس. 

 : احتضان ورشة العمل  التي نظمتها اإلدارة العامة للتهيئة والمحافظة على األراضي الفالحية بالتنسيق 2017 ماي 19-
 لفالحة مستدامة وتحسين ولمع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في إطار مشروع "تنمية تقنيات حصاد مياه السي

;CD;TCP/TUN/3601ICالموارد بمنطقة الجنوب الشرقي التونسي (واليات قابس ومدنين وتطاوين

;
: ورشة عمل  حول تنمية تقنيات حصاد مياه السيالن لفالحة مستدامة وتحسين الموارد بمنطقة الجنوب الشرقي 43صورة  

 2017 ماي 19التونسي، المقر االجتماعي للمعهد 

 : احتضن المعهد ورشة عمل حول منظومة المجترات الصغرى  نظمتها المندوبية الجهوية للتنمية 2017 ماي 24- 
  مشارك في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات اإلنتاج.45الفالحية بمدنين لفائدة 
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 : احتضان ورشة عمل في إطار مشروع تدعيم الفالحة المطرية عن طريق تقنيات وأعمال المحافظة 2017 ماي 24-

 على المياه والتربة التي نظمها المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.
 BECOSA: احتضان الدورة التكوينية حول تسيير قطيع اإلبل التي نظمها مكتب الدراسات والتنمية 2017سبتمبر -

 بتونس.
 : احتضان اليوم اإلعالمي حول األمن الحيوي خالل تعاطي التوكيل الصحي الذي نظمه المركز 2017 أكتوبر 2-

  طبيب بيطري. 23 لفائدة GTVالوطني لليقظة الصحية الحيوانية بتونس بالتعاون مع مجموعة التقنية البيطرية 

;
;;ÎÑÊê44;UÅ‚¬⁄÷’;È¡]⁄ipˆ\;ÖŒ∏\;GÍÊË¢\;flŸ¯\;‹\2t\;ÿÊt;ÈŸ˜¡\;‹ÊÁ;G2J10J2017;

H9 احتضان جلسة عمل نظمتها المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين شارك فيها خبراء من 2017 أكتوبر : 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات اإلنتاج 

 بوالية مدنين.
الورشة الجهوية لدفع االستثمار في مجال تطوير سالسل القيمة التي نظمتها المندوبية  : احتضان 2017 أكتوبر 10-

 الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين.
 : احتضان الدورة التكوينية  حول التصرف المالي للشركات التعاونية التي نظمها مكتب الدراسات 2017 أكتوبر 11-

 واالستشارة والخدمات الفالحية.

;
;ÎÑÊê45;Å‚¬⁄÷’;È¡]⁄ipˆ\;ÖŒ∏\;GÏ⁄ËŒ’\;◊à˜à;ÖÁÊ�h;ÿ]§;∫;ÏÁÊ‚°\;ÏåÑÊ’\;U10J10J2017;

 
;
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 : احتضان ورشة إعالمية حول المسار الفني لزراعة مستدامة للحبوب باستعمال المياه المالحة 2017 أكتوبر 23-
 بالجنوب الشرقي التونسي التي نظمها المعهد الوطني الفالحي بتونس بالمقر االجتماعي للمعهد بمدنين.

 المتعلق 2016 لسنة 69 : احتضان الملتقى الجهوي حول التعريف باألحكام الجديدة للقانون عدد 2017ديسمبر -
 بضبط النظام االساسي لألراضي اإلشتراكية الذي أشرف عليه إطار عال من وزارة  أمالك الدولة والشؤون القارية.

 
5.1;ÄÊ…Ê’\;k\Ñ]ÁÜ;H

 عددا هاما من الزوار من مسؤولين وخبراء وباحثين وطلبة في إطار التعاون العلمي 2017استقبل  المعهد خالل سنة 
ولإلطالع على أهم األنشطة التي يقوم بها المعهد في مجال البحث العلمي والتكوين وتثمين نتائج البحث واإلعالم 

 والتوثيق ومن أهم الزيارات نذكر ما يلي :
 طالب من طلبة الماجستير بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين لالطالع على أهم 25 : زيارة 2017 أفريل 27-

 أنشطة المعهد.
  : زيارة عمل  لثالثة باحثين من إيكاردا في إطار التعاون العلمي  بين المعهد وإيكاردا.2017 ماي 1-4-
 : زيارة أربعة خبراء من الهيئة السعودية للجيولوجيا للمقر االجتماعي للمعهد. 2017 ماي 8-11-

;;
;ÎÑÊê46;Å‚¬⁄÷’;È¡]⁄ipˆ\;ÖŒ∏\;G]ËpÊ’ÊËq÷’;ÏÁÄÊ¬â’\;ÏÒË6\;flŸ;Ô\1|;ÎÑ]ÁÜ;U11;Í]Ÿ;2017 

  :زيارة سعادة سفيرة كندا بتونس للمقر االجتماعي للمعهد.2017 ماي 16- 

 
;ÎÑÊê47;Å‚¬⁄÷’;È¡]⁄ipˆ\;ÖŒ∏\;Gä›Êid;\Åfi—;Î3 à;ÎÄ]¬à;ÎÑ]ÁÜ;U16;Í]Ÿ;2017;

 : زيارة السيد عمر الباهي كاتب الدولة لدى وزير الفالحة المكلف باإلنتاج الفالحي مرفوقا 2017 ماي 16-17- 
 بتسعة إطارات عليا من وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري.
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;
;ÎÑÊê48;GÅ‚¬⁄÷’;È¡]⁄ipˆ\;ÖŒ∏\;GÈt˜ ’\;s]i›¸]d;À÷“∏\;Ït˜ ’\;ÖÁÜÂ;ÓÅ’;Ï’ÂÅ’\;fh]—;ÅËâ’\;ÎÑ]ÁÜ;U16;Í]Ÿ;2017;

 : زيارة السيد وزير الفالحة وتربية الماشية بالنيجر للمقر االجتماعي للمعهد ومحضنة المؤسسات. 2017 ماي 19-

;
;ÎÑÊê49;Å‚¬⁄÷’;È¡]⁄ipˆ\;ÖŒ∏\;GÖqËfi’]d;ÏËå]∏\;ÏËdÖhÂ;Ït˜ ’\;ÖÁÜÂ;ÅËâ’\;ÎÑ]ÁÜ;U19;Í]Ÿ;2017;

- زيارة خبيرين فالحيين من السويد للمقر االجتماعي للمعهد. 
 : زيارة خبراء من تونس وإسبانيا  في إطار مشروع تنموي ينجز  بمعتمدية  بني خداش بالتعاون مع 2017 جوان 21-

                   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
)  بتونس في إطار التعاون IRD : زيارة خبيرين يمثالن المعهد الفرنسي للبحوث والتنمية (2017 جويلية 12 -

    العلمي بين المؤسستين.

;
 2017 جويلية 12المقر االجتماعي للمعهد،   )IRDزيارة خبيرين من المعهد الفرنسي للبحوث والتنمية (: 50صورة 
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2;Ïfià;rŸ]›Öd;H2018;
 المعطيات تراسل بخطوط وبنقردان تطاويني وبوقبل وشانشو قابس الجهوية االداراتو  المركزية االدارة ربطإنهاء  •

 .التدفق عالية البصرية الياف بتكنولوجية

 .للفيروساتدة مضا جديدة ومةظمن تركيز. •

  من مجلة المناطق القاحلة.46 و 45 و 44نشر األعداد  •
 .2018 وبرنامج العمل لسنة 2017طباعة وتوزيع التقرير السنوي حول نشاط المعهد لسنة  •
 تصميم وطباعة معلقات والفتات تقدم التظاهرات العلمية التي ينظمها المعهد. •
 تجميع االنتاج العلمي وتحيين منظومة التصرف في المكتبة. •
 تنظيم ملتقى علمي حول الهجرة الريفية والتنمية بالجنوب الشرقي للبالد التونسية. •
 .2018 أفريل 4 تنظيم ملتقى دولي حول" الجنوب الشرقي التحديات واالفاق" بالتعاون مع بيت الحكمة •
 وذلك بالتعاون مع 2018 افريل 22 و 12 يومي الحوكمة المحلية والتنمية المستدامةتنظيم ملتقى دولي حول  •

 .المعهد العالي للتصرف بقابس
 .2018ماي ICWEES’2018 ،8-11تنظيم الملتقى الدولي حول المياه والمحيط والطاقة والمجتمع  •
 .2018 ديسمبر 21-18تنظيم الملتقى الدولي السادس حول زراعة الواحات والتنمية المستدامة،  •
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