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 ملخص

العدید من األنشطة في مجال البحث والتكوین وتثمین نتائج  2018أنجز معھد المناطق القاحلة خالل سنة 
ومراكز بحوث وجامعات على البحوث واإلعالم والتوثیق وذلك في إطار التعاون مع مؤسسات تنمویة 

 المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي.
تنجز ھذه األنشطة بتمویل من سلطة اإلشراف في إطار العنوانین األول والثاني لمیزانیة المعھد وعقود 
البرامج للمخابر بتمویل من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي كما یتم دعم ھذه األنشطة عن طریق العدید 

 مشاریع التعاون الممولة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد األطراف.من 
 
 في مجال البحــوث 

 ینجز نشاط البحث في إطار خمسة مخابر علمیة:
 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر -
 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات -
 المجھریة مخبر النظم البیئیة الرعویة وتثمین األعشاب البریة والكائنات -
 مخبر تربیة الماشیة والحیاة البریة -
 مخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة. -

 :  2018سنة ومن أھم اإلنجازات التي تمت في نشاط البحث خالل 
 مقاال علمیا بمجالت علمیة عالمیة محكمة ومفھرسة وذات عامل تأثیر. 96نشر -
مشاریع بحث تنموي في إطار  9ووطنیة والشروع في إنجاز اتفاقیة تعاون مع أطراف دولیة  35إبرام  -

 مشاریع في إطار التعاون متعدد األطراف. 8التعاون الثنائي و
 

 في مجال التكوین
 .ماجستیر مھني 12رسالة ماجستیر بحث و 18 هأطروحة دكتورا 9تقدیم ومناقشة  -
 طالبا في تربصــات قصیرة المدى وإعداد مذكرات ختم الدروس. 210قبول وتأطیر  -
مسجلین في مراحل الماجستیر والدكتوراه وكذلك التأھیل  طالبا 163مساھمة باحثي المعھد في تأطیر  -

 بالجامعات التونسیة واألجنبیة.
 دورات تدریبیة. 9تنظیم  -
 

 في مجال تثمین نتائج البحوث
 : حول اختراعض في مطلب براءة ائعر 3 إیداع *
 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر -
 مخبر تربیة الماشیة والحیاة البریة  -
 عینة من الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثین والطلبة والفالحین. 1300من تحلیل أكثر  -
 أیام اعالمیة لفائدة الفالحین والفنیین وتالمیذ المدارس االبتدائیة. 8تنظیم  -
خریجي التعلیم العالي الراغبین في بعث مشاریع فالحیة وبعض أصحاب دورات تكوینیة لفائدة  9 تنظیم -

 المشاریع.
 زیارة میدانیة لفضاء تثمین البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحیة بالمعھد. 28تنظیم  -
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 .2018الصالون الدولي للفالحة واآلالت الفالحیة والصید البحري كة في المشار -
 

 في مجال اإلعالم والتوثیـق 
كتب وأطروحات دكتوراه ورسائل ماجستیر ومذكرات ختم دروس  : وثیقة 60إثراء الرصید الوثائقي بـ  -

 مقال علمي. 90
 كتب علمیة. 3نشر  -
 من مجلة المناطق القاحلة. 44عدد النشر  -
 وجلسات. واجتماعاتورشة عمل  25تنظیم  -

زائر من خبراء وباحثین وطلبة ومسؤولین على المستوین الوطني والدولي  400كما استقبل المعھد أكثر من 
 وأعضاء سلك دبلوماسي لإلطالع على أھم أنشطة البحث بمختلف المخابر وعلى محضنة المؤسسات.
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 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر
 
 

 األھــداف. 1
 .رصد ومتابعة التصحر وتأثیرات التغیرات المناخیة -
 .دراسة دینامیكیة التعریة الھوائیة وطرق مقاومة زحف الرمال -
 تحسین الخاصیات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة بالواحات وبالمناطق الزراعیة. -
 إدارة الموارد المائیة السطحیة والجوفیة وتھیئة مساقط األودیة. -

 
 مشاریع البحث. 2

 تتوزع أنشطة البحث بالمخبر على سبعة مشاریع:
 رصد وتقییم التصحر -
 التعریة الھوائیة وطرق مقاومتھا -
 التأقلم مع التغیرات المناخیة -
 إدارة وتھیئة األحواض المائیة -
 إدارة وتثمین موارد المیاه والتربة بالواحات -
 تثمین الموارد المائیة غیر التقلیدیة -
 لتربةتحسین خاصیات ا -
 

  2018نشــــاط . 3
 رصد وتقییم التصحر. 1.3

اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة خطة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في أفق سنة  2015في سنة 
منھ "مكافحة التصحر وترمیم األراضي والتربة المتدھورة  15,3وخاصة الغایة  15ویتضمن الھدف  2030

والسعي إلى عالم خال من ظاھرة  –بما في ذلك األراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفیضانات  –
تدھور األراضي" أو ما اصطلح على تسمیتھ "تحیید أثر تدھور األراضي" والذي یقع اعتماده في تنفیذ 

وفي ھذا اإلطار أجریت دراسة لتقییم ورصد تحیید أثر تدھور األراضي  فحة التصحر.االتفاقیة الدولیة لمكا
تقییم اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة ل المتبعة لطریقةا حسبالجفارة من والیة مدنین. -بمنطقة الظاھر

التغییر في ثالثة مؤشرات ھي الغطاء األرضي وإنتاجیة  تقدیر، حیث یتم UNCCD-LDNالتصحر
ومخزونات الكربون العضوي للتربة. ولتحقیق ذلك، تم استخدام نظم المعلومات الجغرافیة،  األرض

والبیانات المستشعرة عن بعد، وتطبیقات المصادر المفتوحة ومجموعات البیانات العالمیة بشكل أساسي 
یع ي في جم). نتیجة لذلك، تم تقییم حالة خط األساس لحیاد تدھور األراض2018-1999سنة ( 20 ىعلى مد

أنحاء المنطقة. عالوة على ذلك، فإن المعلومات التي توفرھا ھذه المؤشرات الثالثة، تسمح بفھم توزیعھا 
بشكل أفضل، وتقییم االتجاھات واألسباب الدافعة لتدھور األراضي في ھذه المنطقة، ومن ثم تحدید المناطق 

قیق ستعادة والتھیئة وبالتالي یمكن استخدامھا لتحالرئیسیة أو "النقاط الساخنة" التي قد تستھدف خیارات اال
   . 2030ھدف التنمیة المستدامة بحلول عام 

الذي یدعم  « QGIS » المبتكرة في إطار برنامج « Trends. Earth» ف أداةافي ھذه الدراسة استكش تمَ 
ة جات المتعلقة بحالقورنت االستنتا .لحساب مجموعة ھذه المؤشرات الثالثة والتي تم استخدامھا مؤشرات
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تدھور األراضي واتجاھاتھا الزمنیة المستمدة من كلتا الطریقتین، لفھم أوجھ التشابھ واالختالف في التقییمات 
 من أجل تقدیم توصیات واقتراحات حول طرق تقییم ورصد حیاد تدھور األراضي. 

 
 التعریة الھوائیة وطرق مقاومتھ. 2.3

 االنجراف الھوائي بالمناطق الجافة التونسیةقیس ومتابعة ظاھرة . 1.2.3
باألراضي المخصصة للرعي والزراعة لقیس ومتابعة  لمدة اربعة أشھر 2018حملة میدانیة سنة  تانجز

وقع تجھیزه بوحدات قیس سرعة و اتجاه  الذي ظاھرة االنجراف الھوائي بالحقل التجریبي بدار الضاوي
 (PM10مختلفة  (Aérosols minéraux الریاح وبستة رؤوس اخد عینات حبات الرمل صغیرة الحجم

(SPT, PM20, التي تساعد على شفط حبات التربة   مجھزة بمصافي و مضخات مدعومة بمولد كھربائي
  . يالخارج والمواد العضویة المتنقلة بالتطایر في الفضاء 

االسطوانات  وذبمحراث  2017سعیا إلنجاح ھده الحملة المیدانیة تم حرث الحقل موفى سنة 
Déchaumeuse à disque)(قطارة للري قطرة.وفي سنة  8000 ـب ا، ثم مد قنوات الري وتجھیزھ

مترا تقریبا على كامل  2,5متباعدة فیما بینھا ) touffes، تم زرع الحقل شعیرا في شكل خصالت (2018
 مساحة.

 في بصھریج بمعدل یومینخصلة شعیر ثم سقیھم بواسطة الري قطرة قطرة  4000زرع  تم لكذبعد    
 االسبوع وذلك لتحسین نمو الشعیر وبلوغھ االرتفاع المثالي. 

 

  

   
 : تحضیر الحقل التجریبي بدار الضاوي1عدد  شكل
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اثناء ھبوب الریاح القویة وحدوث العواصف الرملیة یقع قیس ومتابعة ھذه الظاھرة بتركیب سلسلة من    
المصفاة ومحصالت التربة وفكھا بعد مدة زمنیة معینة علما ان ھذه المدة مرتبطة بالكثافة المركزة لحبات 

عدة مرات الى حین توقف الریاح. العملیة  وتتكرر ھذه TEOMالتربة المتنقلة بالتطایر التي تظھر بجھاز 
 بصدد التحلیل. حالیا تم تجمیع المعطیات التي تخص ھذه الحملة وھي

 
 متابعة العواصف الرملیة بالجنوب التونسي . 2.2.3

وقع تركیز محطة رصد ومتابعة تنقل العواصف الرملیة وحبات الرمل الصغیرة الحجم  2014منذ سنة 
)Aérosols minérauxالخارجي ( ) في الفضاءAtmosphère بمعھد المناطق القاحلة. تحتوي ھذه (

 Collecteur Automatique de Retombées Atmosphériques à المحطة حالیا على جھاز
Grande Autonomie CARAGA) ISA  في إطار اتفاقیة الشراكةIRA – LISA – IRD حیث .

من أجل معرفة خصائصھا الفیزیائیة والكیمیائیة وكذلك  Aérosols minérauxیقوم ھذا الجھاز بتحصیل 
مسالك تنقلھا ألن حبات الرمل الصغیرة الحجم تتنقل على مسافات طویلة بعیدة عن المناطق التي انطلقت 

 TEOM: Analyseur de poussières en temps réelمنھا. لقد وقع تدعیم محطة الرصد ھذه بجھاز 
des particules TEOM 1405    الذي یقوم بتحلیل كثافةAérosols minéraux  فيAtmosphère 

 ودراسة تأثیرھا على التغیرات المناخي
 
 

 
 

 )minéraux) Aérosolsمعدات قیس ومتابعة ظاھرة حبات الرمل الصغیرة الحجم : 2عدد  شكل
 
 من أھم النتائج المتحصل علیھا:   
تم مالحظة ومتابعة المعاییر التونسیة لجودة الھواء على أساس سنوي في محطة الرصد بالمعھد وعالوة  -

 أقل مما لوحظ في مدن شمال تونس. 10PMالسنوي للتركیز على ذلك، كان المتوسط 
خالل فصل الخریف یكون العرق الشرقي الكبیر وشط الجرید من اھم مصادر العواصف الرملیة التي  -

 ل الى المحطة.تص
 خارج ھذه الفترة وعلى كامل السنة یكون الشمال اللیبي المصدر األساسي للعواصف الرملیة. -
 العواصف الرملیة تكون أكثر حدة بالخریف والربیع. -
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 التأقلم مع التغیرات المناخیة. 3.3

عرف والشبھ الجافة، التي تیعتبر تكرار وامتداد ظاھرة الجفاف بالبالد التونسیة خاصة بالمناطق الجافة 
بنقص في كمیات االمطار وعدم انتظامھا من سنة ألخرى، من اھم األسباب ذات التأثیر السلبي والمباشر 

رتكز خاصة على زراعة الزیتون. وامام التزاید الحالي والمتوقع في تواتر یي ذعلى القطاع الفالحي، ال
أصبح من الضروري اتخاذ تدابیر مالئمة لمجابھة اخطار وشدة حدوث الجفاف نتیجة لتغیّر المناخ، فانھ 

ھذه الظاھرة والتخفیف منھا. وقد تم في ھذا اإلطار أنجاز دراسة بوالیة مدنین بھدف صیاغة استراتیجیة 
متكاملة وإنشاء نظم لتقدیم معلومات استباقیة باالعتماد على عدة وسائل وطرق متطورة لمتابعة ورصد ھذه 

 من تأثّیرھا على أشجار الزیتون.الظاھرة والحّد 
لذلك وقع التطرق لدراسة خصائص وطبیعة اختالف حدة ظاھرة الجفاف بالمنطقة على مستوى المكاني 

. وفي ضوء تحلیل كمیات األمطار المسجلة بعدة محطّات 2017-1969والزمني، خالل الفترة الممتدة من 
 12و 9، 6، 3لفترات زمنیة مختلفة ( «SPI»لھطول موّزعة بالمنطقة باالعتماد على المؤشر المعیاري ل

شھرا) وبفضل استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في تصمیم عدة خرائط رقمیة لتصنیف معدالت شدة 
من  52%الجفاف بالمنطقة، أظھرت النتائج ان نسبة السنوات الجافة التي مرت بھا المنطقة تشكل تقریبا 

ھو "جاف معتدل"  «SPI»ر شیوعا ضمن تصنیف مؤشر فترة الدراسة وان التصنیف األكث
)Légèrement sec) "و"جاف متوسط (Modérément sec(.  كما مكنتنا عملیة مقاربة ھذه التطبیقات

 المكانیة لعدة مستویات للجفاف من تحدید المناطق االكثر عرضة لفترات شدیدة جدا للجفاف.

  

شدة الجفاف"  : توزیع جغرافي لتصنیف "3عدد  شكل
 أشھر 6لفترة  «SPI»باستخدام مؤشر 

شدة الجفاف"  : توزیع جغرافي لتصنیف "4عدد شكل
 شھرا 12لفترة  «SPI»باستخدام مؤشر

 

باإلضافة الى ذلك تمت دراسة كفاءة استخدام تقنیات االستشعار عن بعد في رصد ومتابعة تأثیر ظاھرة 
. حیث اظھرت التحالیل االحصائیة 2017-2000ممتدة من الجفاف على اشجار الزیتون، خالل الفترة ال
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المستمدة من  ) NDVI، EVI ،VCI (للنباتات ةعلى مستوى النطاق الزمني لبعض المؤشرات المعیاری
صور االقمار الصناعیة، والتي تم رصدھا لتشخیص حالة الزیاتین، بالمقارنة مع التغیر السنوي لنتائج 

في رصد ومتابعة تأثیر الجفاف على  «NDVI » و « SPI »مدى فاعلیة المؤشرین  « SPI »مؤشر 
 : من جھة أخرى تموأشجار الزیتون بالمنطقة 

 .2018إعداد النشریات السنویة الخاصة بجمیع المحطات المناخیة لسنة  -
 مواصلة تھیئة الصفحة االلكترونیة لشبكة المحطات المناخیة االوتوماتیكیة للمعھد. -
 صیانة أجھزة ومعدات المحطات المناخیة بصفة دوریة. -
 

 إدارة وتھیئة األحواض المائیة. 4.3
 

 دراسة االنجراف المائي لحوض واد كوتین. 1.4.3
یھدف ھذا النشاط الى دراسة تأثیر التضاریس (المنحدرات)، االمطار االستثنائیة والتربة على االنجراف     

المعطیات المناخیة لمنطقة الدراسة حیث تمت دراسة والمائي وذلك من خالل تحلیل الخاصیات الفیزیائیة 
بحوض واد كوتین. وقد اثبتت النتائج األولیة ان كمیة الترسبات  اموقع 52المعطیات المیدانیة والخاصة ب 

 طن/ھك ببعض المناطق.     12,5تتعدى 
 

 
 االنجراف المائي لحوض واد كوتین :5عدد شكل

 

 إدارة میاه األمطار والحد من مخاطر الفیضانات في مدینة مارث -2.4.3
عن ضعف اإلدارة في مجال التصدي  2017 نوفمبر 12و 11عن الفیضانات  كشفت األضرار الناجمة    

 خالل تضررت عشرات المرات جراء الفیضانات للمخاطر المرتبطة بالمیاه. على مر التاریخ، نجد مناطق
بقابس سجلت أرقام قیاسیة من حیث كمیات األمطار  2017نوفمبر  12و 11الفیضانات الكبیرة لیومي 

نتیجة لذلك أصبحت إدارة ھذا المخاطر أكثر من ضرورة لتشمل المسجلة والتي لم تشھدھا المنطقة من قبل. و
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جمیع الجھات المعنیة (صناع القرار، التقنیین والسكان) من أجل تخفیف األضرار البشریة والمادیة التي 
 .تسببھا ھاتھ الظاھرة

ة ابھا للمنطقیندرج ھذا العمل الذي یھدف إلى دراسة ھیدرولوجیة و تحدید األضرار و أسب ،وفي ھذا اإلطار 
بقابس. إضافة إلى  2017نوفمبر  12و  11) التي تضررت من فیضانات  2كم 1063المذكورة (مساحة 

)، من خالل تطبیق  2كم 177ذلك تم القیام بنمذجة ھیدرولوجیة لحوض تساقط المیاه بواد السقي (مساحة 
یجاد مثال للتھیئة لحمایة مدینة مارث من میاه الفیضانات وخاصة إلدف تھ SWAT-WH نموذج

 الفیضانات المتأتیة من وادي السقي. 
تظھر النتائج التي تم الحصول علیھا من خالل تطبیق النموذج الھیدرولوجي بواد السقي أنھ بالنسبة للفترة 

وأن ناتج التبخر ھو  ،لم في السنة م 189,9یبلغ متوسط األمطار  ،سنة)  29( 2018إلى  1990الممتدة من 
ملم 17,8التي غادرت الحوض المائي فقدرت بنحو  ولأما كمیة ماء السی ،) 79,5مم في السنة (158,1٪

 ).٪ 11,5ملم ( 22,9كمیة الماء التي ساھمت في إعادة تغذیة المائدة المائیة بنحو  وقدرت) ٪ 8,9(
عدة مقترحات، على صناع القرار األخذ بتطبیق مثال التھیئة لحمایة مدینة مارث من الفیضانات وبعد دراسة 

زقزاو على مستوى منطقة العزایزة  يالسقي إلى واد ي) لمجرى میاه واد٪ 100الذي ینص على تغییر كلي (
بمدینة مارث،  1السقي والطریق الرئیسیة عدد  يالسقي على مستوى تقاطع واد يمع زیادة عرض واد

 ).dalot(بإضافة مجرى ماء رابع 
 

 
زقزاو على  يإلى واد السقي ي) لمجرى میاه واد٪ 100خریطة لمثال التھیئة الذي ینص على تغییر كلي ( :6عدد  شكل

 مستوى منطقة العزایزة لحمایة مدینة مارث من الفیضانات.
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 تغذیة المائدة الجوفیة. 3.4.3
یھدف ھذا النشاط إلى دراسة تأثیر تغیر المناخ وسیناریوھات التنمیة على موارد المیاه الجوفیة وإمكانیة 

 في ھذا اإلطار تم:وتطویر القطاع الزراعي بطریقة مستدامة 
 متابعة مستوى مخزون المیاه بآبار المراقبة وابار تغذیة المائدة الجوفیة -
 اض منسوب المیاه بآبار المراقبة.المتابعة الحینیة الرتفاع وانخف -
 اعداد قاعدة بیانات لدراسة مدى تأثیر ھذه المنشئات على تغذیة المائدة المائیة. -

- 2016الماضیتین (سبتمبر  سجلت البیانات التي تم جمعھا بواسطة أجھزة استشعار الضغط خالل السنتین
سم مقارنة  50ذلك انخفاضا یصل الى ب ة) تقلبات مستوى مخزون المیاه الجوفیة مسجل2018سبتمبر 

 بالمستوى المرجعي:

 
 بیانات منسوب المیاه بالمائدة الجوفیة واألمطار المسجلة :7عدد  شكل

 
اه بالمائدة مخزون المیل اوفقًا للقیاسات المسجلة خالل فترة المراقبة بآبار التغذیة والمراقبة انخفاض نالحظ

حیث ارتفاع طفیف في  2017خالل سنة لوحظ سم.  50الجوفیة. فقد تم تسجیل انخفاض سنوي بمقدار 
ملم في  171,2ملم في مارس و 48,7مستوى المخزون إثر نزول كمیات من االمطار بصفة استثنائیة (

 أبریل).
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 إدارة وتثمین موارد المیاه والتربة. 5.3

 ودراسة تأثیره على التربة والنبات الري الموضعي بواسطة الموزع التحت أرضي وبالتنقیط .1.5.3
استخدام أنظمة الري  ة، لتجریب)الجنوب الشرقي التونسي(مدنین -أجریت دراسة في منطقة السمار 

 لالموضعیة المختلفة (الموزع التحت ارضي والري بالتنقیط السطحي) وتأثیرھا على تدفق المیاه ونق
ھذه التقنیات تأثیر مباشر على توزیع المیاه ونقل المغذیات واالمالح في منطقة جذور لالمغذیات في التربة. و

بواسطة تحسین نظم الري أن تزید من قدرة یمكن النبتة، مما یؤثر في وقت الحق على إنتاجیة النبات. 
ي میاه الري خاصة ففي بالماء، الزیادة من إنتاجیة النبتة مع تحسین الجودة واالقتصاد تربة االحتفاظ 

 لذلك تمت : المناطق التي تعاني من نقص حاد
 لذلك تمت:

ري موضعیة الختیار األفضل الذي یضمن إمدادات جیدة من الماء والمواد المغذیة  يدراسة تأثیر تقنیت -
 في منطقة الجذر مع اقتصاد أفضل لمیاه الري واألسمدة المستخدمة.في التربة ویعزز انتشار المیاه 

تحدید الحد األقصى لكفاءة استخدام میاه الري في المناطق القاحلة التونسیة لتحسین األداء وتقلیل تراكم  -
 األمالح في الطبقات السطحیة من التربة.

 
 من اھم النتائج

المغذیات في عمق التربة عن طریق تحسین خصوبتھا خالل لموزع المدفون من تحسین محتوى ا یمكن 
اج مع زیادة في اإلنت االدورة الخضریة للنبتة (الفلفل) تحت جرعات ري مختلفة حیث الحظنا أن ھنالك تحسن

ن م آفاق التربة الضحلة فقط لنصف جرعة الري. على العكس واضحة في ملوحة التربة وتتركز أساساً في
 .ي بالتنقیط بعض المشاكل بسبب معدل التبخر المرتفع والرشح المفرط للمغذیاتیواجھ نظام الر ذلك

 

الموصلیة الكھربائیة (مللي / سم) خالل دورة حیاة نبات الفلفل تحت نظام الري بالموزع المدفون والري  :8 عدد شكل
 بالتنقیط لمختلف األعماق ومعدالت الري
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ومع ذلك، فإن توزیع  ٪ 64,4 التي تحتوي على أجھزة التنقیط مقبوًال یُعد توزیع میاه الري في الدفیئة  -
 میاه الري في الدفیئة التي تحتوي على الموزع المدفون لھ تماثل جید

 

 التوزیع الموحد لمیاه الري: 9عدد شكل

 

 معدل اإلزھار واإلثمار أكثر أھمیة عند طریقة الري بالموزع المدفونیعد 

 

 عدد األزھار تطور متوسط: 10عددشكل 

 

 

 

Diffuseur enterré Goutte à goutte
CU (%) 76,77 64,37
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 تطور متوسط عدد الثمار: 11عدد  شكل

تبین عملیات المحاكاة العددیة أن تطبیق نظام الري الموضعي تحت األرضي مع منطقة توزیع كبیرة یمكن 
 أن یغیر بشكل كبیر نمط الترطیب والتوزیع المكاني للمواد المذابة في آفاق مختلفة للتربة. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RMSE=0.002
RMSE=0.002

RMSE=0.011 

 )%100محتوى الماء تحت الموزع المدفون ( :21عدد  شكل

 )%100محتوى الماء تحت الري بالتنقیط ( :12صورة عدد 
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 تحسین خاصیات التربة.6.3

 
 الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة في واحات الجنوب التونسي  على الردم عملیة تأثیر. 1.6.3

دراسة تأثیر التعدیالت الرملیة والتضاریس على خصائص التربة واالنتاج في واحات نفزاوة سنة  تتم
بالواحات بھدف خلق طبقة اصطناعیة لزراعة التربة المھددة بالتملح  المتبعةلتقیم تقنیة الردم التي  2018

وذلك للمحافظة على التنوع البیولوجي داخل الواحات. وتتمثل ھذه التقنیة في تجدید التربة من خالل إمدادات 
 جدیدة من الرمل والمواد العضویة.

فاعھا عن مستوى شط الجرید یھدف ھذا البحث إلى دراسة العالقة بین تضاریس واحات نفزاوة وارت
فارق  جودوتأثیر عملیة الردم التي شملت ثالث واحات مختلفة  متابعةوممارسة التعدیل الرملي. وقد أتاحت 

 كبیر بین المواقع الثالث من حیث تكلفة التعدیل وتواتره وطریقة الردم... 

 
 خریطة الموقع الجغرافي للواحات: 1عدد صورة

م الحصول علیھا أن التعدیل الرملي لتربة الواحات یزید من نفاذیتھا ویقلل من التملح. أظھرت النتائج التي تو
ومن ناحیة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن الواحات التي تقع على تضاریس منخفضة لھا درجة ملوحة عالیة 

 جدا مقارنة بالواحات التي تقع في تضاریس مرتفعة نسبیا.
سبي في أن عملیة الردم رافقھا ارتفاع ن بینت النتائجالخصائص الكیمیائیة الرئیسیة للتربة،  على مستوى

 العناصر األساسیة للتربة: اآلزوت، الفسفور والبوتاسیوم وذلك نتیجة عملیة التسمید بالمواد العضوي
ل ملحوظ وخاصةً بشك عملیة الردم ناجعة وتساھم في تحسین الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للتربة تعبر

 .من خالل تحسن إنتاج شجرة النخیل والزراعات العلفیة بالواحات
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 عملیة الردم  :2عدد  صورة

 

 2019برنامـج سنة . 4
 
 رصد وتقییم التصحر 1.4 

استخدام بیانات االستشعار عن بعد لتقییم تدھور الغطاء النباتي بالواحات بسبب التلوث واستخدام نظام    
 . SENTINELالمعلومات الجغرافیة ألغراض التحلیل والنموذجة استنادا إلى صور 

 
 التعریة الھوائیة وطرق مقاومتھا. 2.4

 ب المیدانیة السابقة.تحلیل المعطیات المیدانیة المتحصل علیھا خالل التجار -
 مقاربة كمیة لكمیات التربة المحصلة بمحصالت تربة مختلفة ودراسة فاعلیتھا. -
  .القیام بتحالیل فزیائیة وكیمائیة على كمیات التربة المحصلة -
 دراسة نقص المواد العضویة والكیمائیة بالتربة المنجرة عن ظاھرة االنجراف الھوائي. -
في الفضاء الخارجي  Aérosols minérauxتحلیل المعطیات المسجلة بمحطة رصد تنقل  -
)Atmosphère.بمعھد المناطق القاحلة ومعرفة خصائصھا الفیزیائیة والكیمیائیة ( 
 متابعة العواصف الرملیة بالجنوب التونسي ودراسة عالقتھا بتلوث الھواء. -
 

 التأقلم مع التغیرات المناخیة. 3.4
 ونشر اھم النتائج العلمیة المتحصل علیھا. مواصلة تطویر منظومة لإلنذار المبكر ومتابعة ظاھرة الجفاف -
استكمال تھیئة الصفحة االلكترونیة لشبكة المحطات المناخیة للمعھد لتمكین كافة خبراء وباحثي وطلبة  -

 .المعھد من استغالل بیانات ھذه الشبكة في مشاریع البحث
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 إدارة وتھیئة األحواض المائیة .4.4
  نمذجة االنجراف المائي والترسبات داخل مساقط المیاه. -
 متابعة نجاعة آبار التغذیة. -
 

 إدارة وتثمین موارد المیاه والتربة  .5.4
تثبیت نظام الري اآللي في المحطة التجریبیة بشانشو لالقتصاد في میاه الري واستعمال طریقة ري  -

 أوتوماتیكیة بتركیز معدات قیس الضغط والرطوبة في التربة. 
غ/ل) بطرق 7االقتصاد في میاه الري التقلیدیة والتفكیر في حلول بدیلة على غرار معالجة المیاه المالحة ( -

بالمعالجة الكھرومغناطیسیة للمیاه المالحة (تثبیت جھاز "دلتا وتر" ومتابعة الخصائص  غیر مكلفة
الفیزیوكیمیائة للمیاه المعالجة والتربة المرویة بھذه المیاه وتأثیر استعمال ھذه التقنیة على المردودیة الفالحیة 

 واإلنتاج).
 

 تثمین الموارد المائیة غیر التقلیدیة. 6.4
ب المعالجة الثالثیة للمیاه المستعملة بطرق غیر مكلفة وأیضا دراسة خصائص التربة المرویة تحسین أسالی -

 المیاه المستعملة والمیاه المالحة.
المعالجة الثالثیة للمیاه المستعملة بواسطة الرشح: استعمال الرمل والطین في المعالجة الثالثیة للمیاه  -

 المستعملة لمحطة الدیسة، قابس.
 تحسین خاصیات التربة. 7.4

 متابعة الخصائص الفزیائیة والكیمیائیة لتربة في الواحات بالجنوب التونسي وعالقتھا بالخصائص -
 الطبوغرافیة.

 تثمین الفضالت الناتجة عن األشجار وانتاج مستسمد منھا قصد تحسین التربة في المناطق القاحلة. -
 نجاعتھا في التحكم في نفاذیة المیاه والحد من تبخرھا.مختلف أغطیة التربة ومدى  مراقبة استدامة -
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 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات
 

 اإلشكالیــة 
 تمارس األنشطة الفالحیة بالجنوب التونسي حسب أربعة أنماط مختلفة :

نظام الواحات المعتمد على الزراعات حسب الطبقات الثالثة حیث تكّون شجرة النخیل الطابق العلوي في  -
 حین تكون األشجار المثمرة الطابق المتوسط أما الزراعات العلفیة والخضروات فتكون الطابق السفلي.

 ا.میاه ذات ملوحة مرتفعة نسبینظام الزراعات المرویة باآلبار السطحیة وھي تعتمد أساسا على استعمال ال -
 نظام الزراعات تحت البیوت المكیفة باستعمال المیاه الجیوحراریة إلنتاج الباكورات -
 ل وھي تعتمد أساسا على األشجار المثمرة والزیاتین ونظام الزراعات البعلیة باستغالل میاه السی -
نوعا  360تعرف األنواع النباتیة المستعملة في مختلف ھذه األنظمة بتنوعھا. فباإلضافة إلى وجود أكثر من  

 وكذلك ھو. والتفاح والمشمش والعنب وغیرھامن التمور، تزخر الواحات بأنواع كثیرة من أشجار الرمان 
 السقویة. ت بالمناطقوالخضراواالمناطق البعلیة  والتین فيالحال بالنسبة ألشجار الزیتون 

 .ودیمومتھاحسب ندرتھ أو توفره أو نوعیتھ العنصر األساسي في تنوع ھذه األنظمة  ویمثل الماء
 وتبقى التنمیة المستدامة لھذه األنماط الزراعیة رھینة عدة عوامل أھمھا : 

 توسیع القاعدة الزراعیة بالمحافظة على التنوع البیولوجي وتثمین استغاللھ -
 تغالل األمثل للموارد المائیة و خاصة المیاه المالحة والسخنةاالس -
 تثمین ھذه األنماط الزراعیة -
 
 األھداف  
 الحد من االنجراف الجیني وتوسیع قاعدة النباتات المستعملة في المناطق الجافة والواحات، -
 إنتخاب وانتقاء أصناف زراعیة جدیدة مالئمة للملوحة والجفاف، -
 تقنیات اإلنتاج وتطویر األنماط الزراعیة المختلفة،تحسین  -
 حمایة الواحات والزراعات المحمیة من اآلفات الزراعیة، -
 إیجاد الظروف المالئمة لتنمیة زراعیة مستدامة. -
 
 لمحـــاورا
وتحسین األصول الوراثیة للنباتات الزراعیة بالمناطق الجافة  المحور األول : االستكشاف، التقییم -
 الواحات،و
 المحور الثاني : البیوتكنولوحیا المطبقة في زراعیة المناطق الجافة والواحات، -
 المحور الثالث: تحسین تقنیات وأنماط اإلنتاج بالواحات، -
 المحور الرابع : تحسین تقنیات وأنماط اإلنتاج في السباسب،  -
 المحمیة، المحور الخامس: تحسین تقنیات وأنماط اإلنتاج في الزراعات  -
 المحور السادس: مقاومة اآلفات الزراعیة بالواحات والبیوت المكیفة. -
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  2018نشاط 

             وتحسین األصول الوراثیة للنباتات الزراعیة بالمناطق الجافة : االستكشاف، التقییم 1المحور 
 والواحات

 تم إنجاز ما یلي :
 .أصناف جدیدة 4إثراء المجمع الوراثي ألصناف التین المحلیة بالقرضاب بـ  -
 .أصناف من النخیل6 إثراء المجمع الوراثي لألشجار المثمرة بالضیعة التجریبیة بالعتیالت بقبلي بغراسة - 

       
 تطاوین المجمع الوطني ألصناف التین بالقرضاب:  3صورة  عدد 

 ة ألصناف الرمان المحلیة بالضیعة التجریبیة بالقرضاب و بالعتیالت.  تركیز مجمعات وراثی - 

  
 وبالعتیالت مجمع وراثي ألصناف الرمان المحلي بالضیعة التجریبیة بالقرضاب:  4صورة  عدد 

ھي شماللي صفاقس وزلماتي بالنسبة و ناف من الزیتونأص 4بغراسة  إثراء الضیعة التجریبیة بشانشو- 
ناف في إطارالمحافظة وتثمین بعض األص الزیت وصنفي بیشولین وبیض حمام لزیتون الطاولة. أمالزیتون 

صول في تركیز مجمع لأل فقد شرعناالمحلیة لبعض األشجارالمثمرة المتواجدة بالواحات الساحلیة بقابس 
شط  عةبضی توت أبیض وتوت أحمر) ،الوراثیة المحلیة للتوت (صنفین من التوت المحلي لواحات قابس

 .الفریك

 
 الزیتون بالضیعة التجریبیة بشانشو غراسات: 5صورة عدد 
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 غراسات التوت بضیعة شط الفریك :  6صورة  عدد 

، زیتون، لوز، فستقمواصلة القیام بمتابعة دوریة لألشجار المثمرة المتواجدة بالضیعة التجریبیة بشانشو( -
نواع األشجار المتواجدة ألرمان، قوارص) وضبط رزنامة التدخالت الزراعیة و كل أعمال الصیانة 

 موز). رمان، بالضیعة و بضیعة شط الفریك بقابس (زیتون،
ھك والتي تعتبر موروث  2المحافظة على بعض أصناف الفستق بالضیعة التجریبیة بشانشو على مساحة - 

و ذا قیمة عالیة لكن في وضعیة فزیولوجیة صعبة تنذر بفقدانھا. وفي ھذا اإلطار تم تجدید جیني ثري 
ھذه السنة والعمل على تجدید الھكتار الثاني في السنوات القادمة حتى یتم  ھك خالل 1وتشبیب غراسات 

 .وجیةأنقاض ھذه األصول التي یمكن استعمالھا الحقا في عدة مشاریع علمیة وتطبیقات بیوتكنول

 
 بضیعة شانشو لفستق حدیثال حدیثة غراسات:  7صورة  عدد 

من  أصناف 3الّزیتون،  من أصناف  5ببن قردان وإثرائھا بغراسةو بالفجاء تھیئة المجامع الموجودة -
 .من الرمان المحلي أصناف 5و العنب صنف من  13و الخوخ

أصناف من الفلفل   2أصناف من الدالع المحلي، 2أصناف من البطیخ المحلي،  3إثراء بنك البذور ب  - 
 .مدخلة جدیدة من الشعیر و الفصة 11المحلي، 

  

 

 

 

 

 
 بنك البذور:  8صورة  عدد 
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معھد المناطق القاحلة بقابس في إطار مشروع ممول ل باإلدارة الجھویة إحداث حدیقة للتنوع البیولوجي -
المحافظة على المنظومة البیئیة بواحات قابس" ضمن اتفاقیة من قبل االتحاد االوروبي "االستصالح و 

 مبرمة بین معھد المناطق القاحلة و جمعیة صیانة المدینة و الواحة بقابس.
عدد من أصناف الرمان المحلیة الستزراعھا لدي الفالحین في نطاق مشروع التصرف المستدام في  اكثار -

  .جمعات النباتیةالمنظومات الواحیة وكذلك إلدخالھا في الم
 

 نسب النجاح إلكثار عدد من اصناف الرمان المحلي  : 1 عدد جدول

 ٪نسبة النجاح

 

     

 

 

 الصنف عدد الفسائل المغروسة 
 زھري 10 90
 قابسي 70 94
 شلفي 10 80
 تونسي 30 80
  مزي 20 90

 

 

 

 

 

 

 
 منبت إلكثار أصناف الرمان المحلي بالقرضاب :  9صورة  عدد  

 

في نطاق مشروع التصرف بالواحات الفالحین  ىلد اأصناف من العنب المحلیة الستزراعھ 3اكثار  -
 المستدام في المنظومات الواحي، 

 أصناف من العنب المحلي 3نسب النجاح إلكثار  : 2عدد  جدول

    ٪ نسبة النجاح

 

 

 الصنف عدد الفسائل المغروسة 
 مقرقب 10 30
 تونسي 10 70
 بلحي 13 61
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 منبت إلكثار أصناف العنب المحلي بالقرضاب:  10صورة عدد   

 الفالحین في واحات ىإعادة استزراع األصناف المحلیة لألشجار المثمرة (تین، رمان، توت) لدبالقیام  -
الزارات والنویل والقطار في نطاق مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحیة وذلك باستغالل 

 المجمعات الوراثیة والمنابت التجریبیة بالمعھد.  
 

 

 

 

 
 

 ألشجار المثمرة التي تم إعادة اشتالت وفسائل لألصناف المحلیة عینة من :  11صورة عدد 
 النویل والقطار ،بواحات الزاراتاستزراعھا 

 
دراسة التنوع البیولوجي للواحات ودعم مختلف أنشطة المحافظة علیھ في اطار مشروع التصرف  مواصلة- 

تم نشر تقریر المرحلة الثالثة من مھمة دعم التنوع  المستدام في المنظومة الواحیة بتونس. في ھذا اإلطار
وتوزیع بعض  على انواع محلیة نادرة بالمجمعات الوراثیة للمعھدالبیولوجي بالواحات، جمع والمحافظة 

 تم كما .قفصةالواحات النموذجیة بقابس، قبلي واالصناف المحلیة من االشجار المثمرة لفائدة مزارعین ب
ودورة تكوینیة لفائدة الباحثین والطلبة والفنیین في اختصاص االحصاء  أیام إعالمیة لفائدة الفالحین 3تنظیم 

 .الزراعي
 
 
 

 

 

 
 ایام اعالمیة و تحسیسیة لفائدة فالحي الزرات و النویل : 12 صورة  عدد
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 - دراسة و تثمین المصادر الوراثیة المحلیة للقرعیات  

أصناف من  5أصناف محلیة من بطیخ و  10اكثار البذور ل  في إطار المحافظة على األصناف المجمعة تم
  .الدالع و ذلك بالضیعة التجریبیة للمعھد ببن قردان و بقبلي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقبلي الضیعة التجریبیة ببن قردان- المحافظة على البذور المحلیة للقرعیات :  13صورة  عدد 
 

مع الجفاف باإلعتماد  المالحة والمدخلةتقییم التنّوع الوراثي للّشعیر تحت ظروف الرّي بالمیاه  -
  . )RAPD, ISSR, SSR( النوويّ الخصائص الجینیّة للحامض  وعلى المرفولوجیّة الخاصیّات على

منال، لمسي، روحو،  من الّشعیر (عرضاوي، بالمرجین على مردودیة عّدة أصناف دراسة تأثیر التّسمید- 
 تحت ظروف الملوحة والجفاف. ریحان)

الفلفل،  ،للنباتات) الطماطمبیولوجي اعتمادا على الخصائص الكیمیائیة والجینیة دراسة التنوع ال مواصلة- 
 )النخیل والفصة

 مواصلة البرنامج الخاص بالتحسین الوراثي للشعیر والفصة والعنب والطماطم والفلفل -
انتاج والمتطلبات بتقییم  مواصلة العمل على األصول الوراثیة الزراعیة بالمناطق الجافة والواحات وذلك- 

 البیئیة لمحصول الفول المصري لمحاولة انتقاء سالالت جدیدة إلنتاج اعالف حیوانیة بالمناطق الجافة.
     

 

 

 

 

 

 
 تقییم انتاج الفول المصري:  14صورة  عدد 
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 مواصلة تنقیة البذور المحلیة للقرعیات و مساعدة المزارعین لتحسین طرق المحافظة على البذور. - 

                 
 تنقیة البذور المحلیة للقرعیات:  15صورة  عدد 

 

 : البیوتكنولوحیا  المطبقة في زراعة المناطق الجافة والواحات 2المحور 
تركیز مختبر لزراعة األنسجة بمعھد المناطق القاحلة بقابس مھمتھ توفیر فسائل للنخیل المحلي ذات قدرة - 

مشروع ممول من قبل االتحاد االوروبي "االستصالح و المحافظة على المنظومة تسویقیة مرتفعة في إطار 
البیئیة بواحات قابس" ضمن اتفاقیة مبرمة بین معھد المناطق القاحلة و جمعیة صیانة المدینة و الواحة 

 بقابس.
 

 

 

 

 
 بقابسمعھد المناطق القاحلة ل باإلدارة الجھویة مختبر زراعة األنسجة:  16صورة  عدد 

 .زراعة األنسجة بالتعاون مع جامعة صفاقس ث في مجال تكثیف فسائل النخیل عن طریقوالبح انطالق -
 الموجودة في ثمار )polyphénols, flavonoïdes, tanins( التعّرف على انواع مضاّدات األكسدة -

 والكینوا. التّمور، التیّن والّرمان و الحبوب كالشعیر
اعتماد ھذه الطریقة في التحسین الوراثي تم انجاز ووشجرة الفستق  لفلفلافي اطار دراسة زراعة أنسجة - 

 :ما یلي
  Haplodiploïdisation تقییم تأثیر الملوحة والجفاف على صنف جدید من الفلفل وقع انتاجھ بتقنیة- 
ئیة فاف من خالل تطبیق معالجة كیمیادراسة تحسین مرحلة االنبات لدى الفلفل تحت تأثیر الملوحة و الج- 

  تسبق مرحلة الزرع
 في التحسین الوراثي  ھامع اعتماد شجرة الفستقدراسة زراعة أنسجة  -

تعد غراسة الفستق من أكثر الغراسات تأقلما مع الظروف المناخیة في المناطق الجافة. غیر أن التكاثر 
ألنسجة في ا باالعتماد على تقنیة زراعة اي یمكن حلھتالالخضري لھذا النوع یشكل إحدى العقبات الرئیسیة 

نت النتائج بی باألساس مشكل التعقیم وعدم استجابة األنسجة. المختبر. كشفت معالجة ھذا النوع عدة تحدیات
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للبراعم  ٪50وللمحاور الجنینیة  ٪36) بنسبة 0.102HgClباستعمال محلول كلورید الزئبق (٪ اجید اتعقیم
كھرمون  BAمغ / ل  0,5الذي یستكمل بـ  MSمن النباتات األم المغروسة في الحقل. ویعتبر وسط النمو 

). 03صم) وعدد الفروع ( 2,02من البذور من حیث الطول ( النباتات المتأتیة إلكثار للنمو، ھو األفضل
مكن یتیة من الشجرة األم. إن دراسة كما تم الحصول على استجابة محدودة للغایة بالنسبة للبراعم المتأ

ا النوع ھذلللنباتات المستمدة من البذور باإلضافة إلى كونھ مصدراً محتمالً ألصول الجذر  الخضري التكاثر
  النباتیة المماثلة جینیا للنبتة األم. من فھم ومحاولة تطویر طریقة فعالة قابلة للتكرار والتطبیق لألنسجة

   
 بعض مراحل زراعة أنسجة الفلفل و الفستق:  17صورة  عدد 

 
ینت النتائج ب وقددراس�ة محتوى والخاص�یات الفزیوكیمیائیة لزیت الفس�تق المستخرج من ثالثة أصناف. - 

ھذه الزیوت تمتاز كما  %66و  59وأن ف�اكھ�ة الفس������تق تحتوي على كمی�ة ع�الی�ة من الزی�ت تتراوح بین 
لمركبات الطبیعیة الحیویة والمض������ادة لألكس������دة على غرار غنیة با ھيوبنش������اط جی�د مق�اوم لألكس������دة 

Chlorophylles, Caroténoïdes, tocophérols   یمكن اس������تعمال ھذه الزیوت  في عدة و ب�التالي
 مجاالت كالصناعات الغذائیة والصیدلیة.

یل التمور وتنظیم ورش�����ة تكوینیة للمرأة الریفیة الواحیة بقابس في اس�����تعمال الطرق التكنولوجیة في تح -
 .الثانویة

 أصناف محلیة من القرع 3متابعة برنامج تسجیل - 
 مواصلة برنامج التحویر الجیني للشعیر -

 
 خالیاالشعیرالمحورة جینبا :  18 صورة عدد

 

 : تحسین تقنیات و أنماط اإلنتاج بالواحات  3المحور  
 تأثیر التسمید النتروجیني علي الخس- 

 المرویة المخصصةمن المساحات  %3شنني  وتحتل بواحةأصبحت زراعة الخس منتشرة بواحة قابس 
للخضروات وتسوق بسھولة.  تعلقت ھذه الدراسة بتأثیر أربعة تراكیز من التسمید النتروجیني علي ھذه 

النمو بینت النتائج عدم وجود اختالف نسبي في عناصر  ²).غ/م 4و3و2و1( الزراعة بالوسط الواحي
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نوعیة الخس إجماال ممتازة . كما بینت النتائج أن تركیزالنیتروجین بعصیر الخص كان في وكانت واإلنتاج 
مؤشرات المنظمة العالمیة للصحة  علىمغ/ل وھو اقل من التركیز الذي ال یجب تجاوزه اعتمادا  26,6حدود 

 مغ/ل). 50(
 خاصیات بعض الخضروات بالواحات- 

الخاصیات  تقییملمن ھذه الدراسة  وتھدف اللفت والفجل. ،بزراعة الخضروات كالجزرتتمیز واحات قابس 
من المساحة الجملیة  %50 قأثبتت النتائج ان ھذه الزراعات تحتل مساحات تفووقد الغذائیة لھذه الزراعات. 

اع إلى مزرمن وزن وعدد الجذور للحزمة الواحدة لھذه األصناف یختلف من واحة إلى أخرى و ،وأن حجم
تمیز تحلیل العصیر لكل صنف بثرائھ بالعناصر الغذائیة ذلك أن المد الكھربائي لھذا العصیر  كما آخر.

 درجات. 4,3اكبر من  ) (Brixمرتفع ودرجة الحموضة قریبة من الحیاد و مؤشر
 الجیوحراریة.الطماطم تحت بیت محمي مسخن بالمیاه جودة  ىثاني أكسید الكربون عل تأثیر دراسة- 
تقییم ثمانیة أصناف من الطماطم مع وبدون اضافة ثاني أكسید الكربون. أثبتت النتائج لھدف ھذه الدراسة ت

النسبة ب والطول والقطرإضافة ثاني أكسید الكربون عزز من قوة الجذع والوزن بالنسبة لألوراق والوزن  ان
اني أكسید الكربون من مكنت زیادة نسبة ث كما ،الثماراستعمال ھذه التقنیة من تحسین حجم مكن و للثمار

 عالوة على ذلك، .الطماطم كبیرة الحجم بحموضة شدیدة ذات مد كھربائي قوي وتمیزت .تحسین صالبتھا
لدیھا أي  لكن لیسوفان زیادة تركیز نسبة ثاني أكسید الكربون تعزز معدل الفوسفور والبوتاسیوم في الثمار 

 .لصودیومتأثیر على محتوى ا
) نمو الجذع والسعف (على تجمیع البیانات الخضریة باالعتمادنمو النخیل وإنتاجھ  مواصلة دراسة- 

  .یمكن من التكھن بنمو النخیل و برمجة اإلنتاج نموذج حسابي لتطویر) األزھار والثمار (واإلنتاجیة للنخلة
 .العلوم بصفاقس متابعة تسجیل صنف نباتي من النخیل التمر بالتعاون مع كلیة- 
 

  : تحسین تقنیات و أنماط اإلنتاج في السباسب 4المحور 
دراسة تحدید الري بالمیاه المالحة باستعمال الري قطرة قطرة السطحي وتحت ارضي على  مواصلة- 

تقییم تأثیر الري قطرة قطرة  السطحي و الجوفي و ذلك من أجل  زراعة البطاطا اآلخر فصلیة لدى مزارع
 و تحدید الري على محصول البطاطا و إنتاجیة الماء و دینامكیة الماء والملح في منطقة الجذور.  

 

  
 الري قطرة قطرة السطحي والتحت االرضي لزراعة البطاطا ،تحدید الري:  19صورة  عدد 

 تاسیوم في حاصل وجودة ثمار الخوخ البدريدراسة تأثیر التسمید الورقي بعنصر البو -
 مثمرة،لألشجار ال والحدیثة خاصة الھامةمن العملیات الزراعیة  الورقياو التسمید  الورقیة التغذیةتعتبر 

ھذا السیاق اجریت ھذه الدراسة لمعرفة تأثیر  في .فعالةوذلك إلمداد االشجار بالعناصر المختلفة بطریقھ 
 2018الخوخ البدري. طبقت ھذه التجربة خالل الموسم  وجودة ثمارانتاج  علىرش السماد البوطاسي 
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) على الصنف 0K 400, K350,K250K( معامالت رش 4بالمنطقة السقویة القرضاب تطاوین و ذلك بإجراء 
وضحت ا وقد فلوردستار. تختلف المعامالت المطبقة باختالف تركیز السماد البوطاسي في محلول الرش.

مردودیة  ،في معظم الصفات المدروسة و ھي حجم ووزن الثمار  400K , 350Kتفوق المعاملتین النتائج 
نسبة السكریات و نسبة المادة الجافة في الثمار. ومن ھنا تتأكد اھمیة التسمید البوطاسي بالرش  ،االشجارة

ى المتواجدة في التربة ولكن بمدعتمد على الكمیات الكلیة یال  ھذا العنصرالن أھمیة  الورقي لشجرة الخوخ
الثمار ألن الكمیات المتحررة من البوتاسیوم المثبت تكون عاجزة في تلبیة  تحرره وخاصة في فترة نمو

  احتیاجات الشجرة من البوتاسیوم الجاھز بسبب بطء عملیة التحرر لھذا العنصر.
 یة الجدیدة.البدر الخوخ األداء الزراعي لمجموعة من األصناف دراسة اختبار -

انطلقت الدراسة بعد ادخال مجموعة من االصناف االجنبیة لشجرة الخوخ الى جھة تطاوین بكل من المنطقة 
مدى مالئمتھا للبیئة الجافة بھدف  وتقییمھا لمعرفةدراستھا  وذلك بغیة 2017السقویة القرضاب ونكریف منذ 

الخصائص المناخیھ للجھة التي تعتبر العامل تطویر و تنویع قطاع االشجار المثمرة. اضافة الى تثمین 
 بمناطق االنتاج االخرى.  واثبتت النتائج االولیة للتقییم تمیزھا بمواعید المنتوج مقارنةالرئیسي في تبدیر 

یل الى شھر من شھر افر وذلك بدایةمن تمدید فترة االنتاج إلى أكثر من شھرین نضج متباینة ستمكن بالتالي 
 االسواق داخلیة كانت او خارجیة. ومذاقھا بمختلفمن حیث شكل الثمار  المنتوجوتنویع جوان 

                                                                
 2017أكتوبر:  20صورة  عدد 

 

 

 

 

 
 2018اكتوبر:  21صورة  عدد 

 
 تأثیر التقلیم الصیفي على انتاجیة و جودة الخوخ البدري -

جمع المحصول على  بعد الصیفيموسمین متتالیین وذللك لتحدید تأثیر التقلیم  فيتم اجراء التجارب الحقلیة 
 "UFO3" الخوخللمعاملة لصنف  التاليثمار للموسم والتزھیر واال الحاليأثناء موسم النمو  الخضريالنمو 

ل ع الحدیثة واألفرع عمر سنة من داخشھر جویلیة بإزالة ثلث عدد األفر في الصیفيوقد تم أجراء التقلیم 
تم أخذ عینة عشوائیة مكونة من خمس أفرع على  الصیفيوبعد أربعة أسابیع من اجراء التقلیم . قمة الشجرة

 للمعاملة تم قیاس التزھیر واألثمار على التاليمحیط الشجرة وذلك لقیاس طول وسمك األفرع .وفى الموسم 
 يوالتلشجرة اضافة الى عدد الثمار المزدوجة الموجودة على كل فرع نفس األفرع الموجودة على محیط ا

التاریخ المذكور الى زیادة معنویة  فيوالرش  الصیفيوقد أدت المعاملة بالتقلیم  تعتبر كاختالل فسیولوجى.
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 حین أن طول األفرع الرئیسیة لم یتأثر معنویا بالمعامالت في شاھدمتوسط سمك الفرع مقارنة بال في
وكذلك  متوسط عدد األزھار فيإلى انخفاض ملحوظ  الصیفيتلفة. عالوة على ذلك أدت المعاملة بالتقلیم المخ

مزدوجة انعدام تكون الثمار ال الصیفي الى المعاملة بالتقلیم. كما أدت شاھدانخفاض كثافة األثمار مقارنة بال
المحصول  فيجربة على انتظام الحمل من خالل ھذه الت الصیفيالدراسة. یتضح دور التقلیم  موسميكال  في
 التاليلموسم ا فيبساتین الخوخ مما سیترتب علیھ التخفیض من نسبة التخفیف وكذلك سمك األفرع  في

 منتوج ذا جودة عالیة. والحصول علىایجابیا في تحسین وزن وحجم الثمرة  ذلك سیؤثروللمعاملة 
تنظیم ورشة عمل لفائدة الفنیین وفالحي المنطقة حول تحسین منظومة انتاج الخوخ البدري بالمناطق  -

اھم الممارسات الزراعیة التي تؤثر في جودة محاصیل شجرة الخوخ و عرض  علىبالتركیز  الجافة وذلك
 اھم نتائج البحث المتحصل علیھا في ھذا السیاق.

     
                                                     

 
 
 
 
 
 

 ورشة عمل لفائدة الفنیین وفالحي : 22صورة  عدد 
  
 تنظیم دورات ارشادیة حقلیة لفائدة مزارعي الخوخ حول العنایة بغراسات الخوخ -
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخوخ ةارشادیة حقلیة غراس : 23صورة  عدد 

 الشعیر المحلي والمدخلة مع الري بالمیاه المالحة والجفافدراسة تعامل أصناف -  
 .دراسة تأقلم و إنتاجیة عدد من أصناف الفصة المعمرة تحت ظروف الزراعة بمیاه مالحة ومناخ حار - 
 

 تحسین تقنیات وأنماط اإلنتاج في الزراعات المحمیة:  5المحور 
 الجیوحراریة  مروي بالمیاهدراسة الطماطم المزروعة خارج التربة تحت بیت محمي - 

اربعة  على) Cencara greffé sur Beufaortمركب فوق بوفور ( طماطم سنكرلمقارنة نمو ھجین 
  .أوساط زراعیة تحت بیت محمي موضوعة بخنادق لمقاومة امراض االرض

 
 والبیوت المكیفة: مقاومة اآلفات الزراعیة بالواحات 6المحور 

 ) :Oryctesدراسة حشرة األوریكتاس(- 
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متابعة دراسة اكوبیولوجیا حشرة االوریكتاس داخل واحات رجیم معتوق وفي المخبر والعمل على إیجاد 
الممرضة للحشرات التي تم عزلھا من واحات رجیم  على النماتوداحلول لمقاومة ھذه اآلفة باالعتماد 

 اثبتت تجربة المكافحة على الطور الیرقي الثالث لحشرة االوریكتاس على مستوى المخبر تأثر معتوڨ.
المیدانیة بضیعة دیوان تنمیة رجیم معتوق، حیث تمت مداواة  وأثبتت التجربةنجاعة ھذه النماتودا بالحرارة. 

نخیل، نجاح ھذه النماتودا في إصابة األطوار الیرقیة لھذه الحشرة. وتتمة لھذه منطقة الجذور لبعض ال
التجربة فإننا نقوم حالیا بدراسة میدانیة لمعرفة الفترة الزمنیة المثلى للقیام بالمداواة. وأثبتت النتائج األولیة 

ة بھذه نسبة األطوار المیت أن المداواة في الفترة الصیفیة ھي األنجع مقارنة بالفترة الخریفیة حیث قدرت
 على التوالي. % 63و 72 ـالنماتودا ب

 Tuta)تقییم فاعلیة المستخلصات المائیة لبعض النباتات في القضاء علي یرقات حافرة أوراق الطماطم - 
( absoluta 

 Pancratium تقییم فاعلیة المستخلصات المائیة لنباتلمستوى المخبر  فيتھدف ھذه الدراسة 
maritimum  ونباتBrassica tournefortii ایرقات حافرة أوراق الطماطم بھدف استعمالھ ىعل 

عملة أجزاء النبتات المست المائیة لمختلفتم استخدام نوعین من المستخلصات  كوسیلة لمقاومة ھذه اآلفة. 
ا الجافة بقایالمستخلص المائي لمسحوق أجزاء النباتات والمستخلص المائي من مسحوق ال :بتركیزات مختلفة
لطماطم. حشرة حافرة ا مقاومة یرقاتالنبتین في  ایجابي لكلتابینت النتائج وجود تأثیر و ألجزاء النباتات.

إلى  ٪10بتركیز  Pancratium maritimum المستخلص المائي لمسحوق أوراق ساعة، أدى 72فبعد 
سبة سجلت للمستخلص المائي من یرقات حافرة أوراق الطماطم في حین إن نفس الن %61القضاء على 

 مغ/مل.  100بنسبة تركیز تقدر   Brassica tournefortiiلمسحوق البقایا الجافة لنبتة  
 تحدید تأثیر دیدان النیماتودا على ثالثة اصناف محلیة من الطماطم- 

المقارنة ب اثبتت الدراسة التي اعتمدت العدید من المؤشرات لتحدید تأثیر النیماتودا على اصناف الطماطم
تتحمل اإلصابة، وان وجود ملوحة الثالثة صناف المحلیة االھذه اآلفة، ان  ألضرارمع نوع طماطم حساس 

 مرتفعة لمیاه الري تزید من نسبة اضرار النیماتودا على ھذه األصناف
 المقاومة البیولوجیة للذبابة البیضاء- 

العالمي  بالبنك ھاتسجیلوعزل وتصنیف مجموعة من الفطریات النافعة المحلیة المقاومة للحشرات الضارة، 
 بالوالیات المتحدة األمریكیة. (NCBI)للجینات 

عزل مجموعة من الفطریات النافعة المحلیة  وقعالبیولوجیة في إطار البحث في تطویر أسس المقاومة 
 Bemisia tabaci)دت ھذه الفطریات على مجموعات من الذبابة البیضاء المقاومة للحشرات الضارة. وج

biotype B) .كما اثبتت ھذه  في زراعة البروكولي في بیت حامي مسخن بالمیاه الجیوحراریة بجھة قبلي
 على حشرة الذبابة البیضاء في مختلف مراحل نموھا.الفطریات قدرة مقاومة عالیة 

  

 

 

 
  24 صورة عدد
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باعتبارھا أصلیة، بالرموز  (NCBI)صنف من الفطریات النافعة بالبنك العالمي للجینات  27تسجیل  -
 ,MH260821, MH260822, MH260823, MH260824, MH260825, MH260826التالیة:   

MH260827, MH260828, MH260829, MH260830, MH260831, MH260832, MH260833, 
MH260834, MH260835, MH260836, MH260837, MH260838, MH260839, 

MH260840,  MH260841, MH260842, MH260843, MH260844, MH260845, MH260846 و 
.MH260847 

 بالواحات والبیوت الجیوحراریة دراسة حشرة الزیلي"المن"- 
حات وفي في الوا للمن للمن المفترسة من المن، الطفیلیات و الحشرات مواصلةدراسة دینامیكیة مجموعات 

 -المركز اإلیبیرو بالتعاون مع مختبر تم دراسة األنواع المفترسة وتحدیدھا البیوت الجیوحراریة حیث
 ) من جامعة ألیكانتي في إسبانیاCIBIOأمریكي للتنوع البیولوجي (

                             

 
 ) من المن (parasitoïdes بعض أنواع الطفیلیات : 25صورة  عدد 

A: Aphidius colemani, B: Aphidius matricariae, C: Binodoxys angelicae, D: Ephedrus persicae, E: 
Lysiplebus testaceipes. 

 

 2019 برنـامج
 إثراء المجمعات النباتیة بأصناف من األشجار المثمرة مواصلة-  
 .زینوالجمع والتخ إنتاج البذورالتنوع البیولوجي في نظم إنتاج مختلفة وتكثیف  واصلة العمل حول- 
واستزراع أصناف األشجار المثمرة المھددة باالنقراض  مواصلة اكثار أصناف التین والرمان بالقرضاب -

    في الواحات
   تركیز مجمعة وراثیة ألصناف الرمان المحلیة بالضیعة التجریبیة بدیوان تنمیة رجیم معتوق، -
ألصناف التین باالعتماد على الخصائص المورفولوجیة والتقنیات مواصلة دراسة التنوع الوراثي  -

  .الجزئیة
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 مواصلة جمع االصناف المحلیة و المحافظة علیھا ودراسة التنوع الجیني لبعض األصناف- 
انجاز برنامج النتخاب االصناف االكثر تأقلما مع الظروف الصحراویة والواحیة من خالل دراسة أھمیة - 

 .ي و برنامج التسمیدالتاریخ الزراع
مواصلة برنامج دعم غراسة االصناف المحلیة النادرة بالواحات مع دعم مجھودات التحسیس والتوعیة - 

 .من أجل المحافظة على المنظومة الواحیة بالتعاون مع المؤسسات االخرى و المجتمع المدني
 ةظعلى المحافالمنخفضة والعمل  التجاریة وذات القیمةواصلة برنامج تثمین التمور ضعیفة الجودة  - 

تھا توت...) بواحات قابس لتثمین قیم رمان، وتثمین بعض األصناف المحلیة لبعض األشجار المثمرة (عنب،
 .الغذائیة

  .دراسة الخصائص الفیزیوكیمیائیة للنباتات وتأقلمھا مع الحرارة و الملوحة- 
  .تثبیت الوسط المالئم لفسائل النخیل- 
  .سائلتكثیف الف -
  .توفیر المشاتل وغراستھا بالواحات الساحلیة -
  .تركیز تجربة لتحسین جودة المستسمد الواحي بالضیعة التجریبیة التابعة لدیوان رجیم معتوق- 
 وتجربة أصناف الشعیر على مستوى بالضیعات الزراعیة  التحویر الوراثي للشعیر- 
 لنمو الخضري واإلزھار لنخیل التمر دراسة التركیبة والتوزیع الجذري للنخیل وا -
 األشجار المثمرة اتللخضروالحاجیات المائیة و مواصلة دراسة التصرف في الري بالمیاه المالحة -
ة قطعة تجریبیة بالواحة التابعة لدیوان تنمی وذلك بتركیزادخال زراعة الخوخ البدري الى المناطق الواحیة  -

 راعي لصنفین من الخوخ في المنظومات الواحیة رجیم معتوق قصد اختبار االداء الز
 .تنظیم یوم دراسي حول الري والیات التسمید الحدیث لشجرة الخوخ -
 مواصلة التجارب الخاصة بالري بالتنقیط والري تحت التربة وتعامل الشعیر مع الري بالمیاه المالحة -

 والجفاف
للملوحة وزراعة أصناف جدیدة من األعالف و متابعة ومقاومتھا  المعمرة الفصة حول التجارب مواصلة- 

 نموھا و إنتاجھا
مواصلة اإلشغال حول تقییم استعمال المیاه الجیوحراریة وتحسین إنتاج بعض الزراعات بالمنظومة - 

 .الواحیة
 مواصلة دراسة اكوبیولوجیا الحشرة داخل واحات رجیم معتوق والقیام بتجارب مخبریة ومیدانیة لمقاومة- 

حشرة األوریكتاس باستعمال النماتودا الممرضة للحشرات وإیجاد الجرعات المناسبة للقضاء على الطور 
 .الیرقي

العمل على أیجاد طریقة لنثر ھذه النماتودا داخل الواحات المصابة وتقییم نجاعة ھذه النماتودا على حشرات - 
 .أخرى تصیب الزراعات المحمیة

امج وتحدید برن یات المحلیة ضد مختلف مراحل نمو حشرة الذبابة البیضاءمواصلة دراسة نجاعة الفطر- 
 مقاومة مندمجة ترتكز على استعمال الطرق البیولوجیة المحلیة 

مواصلة تحدید الخصائص البیولوجیة للحشرات المضادة وتحدید نجاعتھا ضد حشرة الزیلي بالمنظومات - 
  .الفالحیة بالجنوب التونسي

والفیروس المنقول بالزراعات المحمیة الجیوحراریة بالجنوب  thrips انتشار حشرةمتابعة تطور - 
  .التونسي
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 مخبر النظم البیئیة الرعویة وتثمین النباتات البریة

 

 األھــداف  .1
 الحد من ظاھرة تدھور الكساء النباتي والمحافظة على تنوعھ الحیوي وترشید استغاللھ.  -
االستفادة من قدرات النباتات التلقائیة على التأقلم عن طریق توظیف مؤھالتھا اإلنتاجیة ومنتجاتھا الطبیعیة  -

 لشتى األغراض البیئیة واالقتصادیة. 
االستفادة من العالقات التآزریة بین النباتات الراقیة والكائنات المجھریة التابعة والتحكم في إنتاج فطر  -

 الترفاس.
 ع البحث المنجزة بالمخبرمشاری .2

 تندرج أنشطة البحث المنجزة بالمخبر ضمن المشاریع التالیة: 
 المحافظة على التنوع الحیوي للنباتات البریة داخل وخارج الموقع  -
 استنباط أنسب الطرق لتحسین واستصالح النظم البیئة الرعویة وترشید استغاللھا  -
 تقییم المؤھالت اإلنتاجیة والقدرة على التأقلم للنباتات البریة  -
 التحلیل الكیمیائي للنباتات البریة واستخالص منتجاتھا الطبیعیة ذات القیمة االقتصادیة والبیئیة  -
  تثمین الكائنات المھجریة ذات العالقة التكافلیة مع النباتات الراقیة -
 

  2018نشاط . 3
 

 المحافظة على التنوع الحیوي للنباتات البریة داخل وخارج الموقع  .1.3
 

 المحافظة على التنوع الحیوي خارج الموقع .1.1.3
جمع عینات من بذور بعض النباتات التلقائیة بالمناطق الجافة والصحراویة ألغراض  2018تم خالل سنة 

 22موزعة على كغ  34,5اإلكثار واالستعمال والتبادل مع األطراف التنمویة وقد قدرت ھذه الكمیة ب 
 ت المتعلقة بطرق تنظیفھانوعا من ھذه النباتات، وقد أرفقت ھذه العینات من البذور بالعدید من المعلوما

وتخزینھا وإنباتھا. وضمانا للحفاظ على التكامل الوراثي وعلى تمایز عینات بعض النباتات التلقائیة 
المستھدفة التي تتمیز بتنوع بیولوجي خاص تم تحیین القاعدة المعلوماتیة للمصادر الوراثیة المجمعة ببنك 

ھویة النبات ومناطق الجمع وتبادل واستعمال المادة النباتیة البذور وذلك بتوثیق المعلومات المسجلة مثل 
حیث تم إسناد رموز رقمیة وحرفیة لھذه العینات البذریة كما تم وضع كمیة من البذور المخزنة على ذمة 

 العدید من األطراف طبقا للجدول التالي:
 لعینات البذریةلرموز رقمیة وحرفیة :  3جدول عدد 

 البذور (غ) كمیة الجھة المستفیدة

 1296 معاھد البحث

 2830 مؤسسات التنمیة
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 المشروع المذكور أعاله القیام بالنشاطات التالیة: في إطاركما تم 
 . Crotolaria aegyptiaca مثل الدرجة المثلى إلنبات بذور بعض النباتات التلقائیة تحدید *
تأثیر دراسة مدى و .Atriplex mollis desf) ( القطف اللیننبتة  الدرجة المثلى إلنبات بذور تحدید *

 . الملوحة والجفاف على انباتھا
 * متابعة حیویة بعض النباتات المخزنة في بنك البذور ودراسة مدى قدرتھا االنتاجیة.

 
 الرعویة وترشید استغاللھااستنباط أنسب الطرق لتحسین واستصالح النظم البیئة  .2.3

 
 قبلي تقییم أثر عملیة الترتیح على الكساء النباتي الطبیعي بوالیة . 1.2.3

تندرج ھذه الدراسة في إطار االتفاقیة المبرمة بین المعھد والمندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بقبلي والمتعلقة 
التي تم و بتثمین نتائج البحوث في مجال المراعي.  أجریت الدراسة على المراعي المشتركة بمعتمدیة دوز

. وقع االعتماد على طریقة المربعات لمقارنة تأثیرات الفصول على بعض المؤشرات 2016ترتیحھا سنة 
البیئیة (التنوع الحیوي، الكثافة، نسبة التغطیة، القیمة الرعویة، اإلنتاجیة وحالة سطح التربة) بالمراعي 

 ف المؤشرات المعتمدة بین المراعي المدروسةالمرتحة وغیر المرتحة. بینت أھم النتائج تغیرا واضحا لمختل
(درجة التدھور، نوعیة التربة، العوامل المناخیة) كما مكنت عملیة الترتیح من تحسین الغطاء النباتي 

 الطبیعي بالرغم من قصر مدة تطبیقھا وقساوة العوامل الطبیعیة بالمنطقة.
 

 ینالنباتي الطبیعي باألراضي االشتراكیة بوالیة تطاوتقییم ومتابعة أثر عملیة الترتیح على الكساء  .2.2.3
سنوات من  خاصة بوالیة تطاوین التي تشكو منذ عدة ملحوظا تدھورا بیئیا تشھد المراعي بجنوب البالد

عدد الحیوانات باإلضافة إلى العوامل المناخیة غیر المالئمة لنمو النباتات. أجریت ھذه الدراسة  في زیادة
تم ترتیحھا مؤخرا ضمن مشروع التنمیة الرعویة والنھوض بالمبادرات المحلیة. وقع  على ثالثة مراعي

االعتماد على طریقة المربعات لمقارنة تأثیرات الفصول على بعض المؤشرات البیئیة (التنوع الحیوي، 
المرتَحة.  رالكثافة، نسبة التغطیة، القیمة الرعویة، اإلنتاجیة وحالة سطح التربة) بالمراعي المرتَحة وغی

بینت أھم النتائج تغیرا واضحا لمختلف المؤشرات المعتمدة بین المراعي المدروسة (درجة التدھور، نوعیة 
التربة، العوامل المناخیة) كما مكنت عملیة الترتیح من تحسین الغطاء النباتي الطبیعي بالرغم من قصر مدة 

 تطبیقھا.
 

ومدتھ على الكساء النباتي الطبیعي بالمراعي الخاصة بوالیة تقییم ومتابعة أثر عملیة الترتیح . 3.2.3
 تطاوین

تساھم المحمیات الرعویة الخاصة بتوفیر مدخرات علفیة ھامة رغم نقص الحزمة الفنیة في كیفیة ومراحل 
تھدف  ىاستغاللھا. من ھذا المنطلق بدأنا دراسة بالشراكة مع إیكاردا ودیوان تربیة الماشیة وتوفیر المرع

نتاجیة النباتي، ثم تحدید اال وحالة الكساءتقدیر المدة االمثل لترتیح ھذه المراعي حسب العوامل المناخیة  ىإل
أجریت ھذه الدراسة على خمسة عشر مرعي خاص بأعمار مختلفة (من سنة إلى ثالث  .والحمولة الرعویة
من تحسین  ن عملیة الترتیح مكنتأ نتائجبینت ال .عشائر نباتیة مختلفة، تم ترتیحھا علىسنوات) وتحتوي 

الغطاء النباتي الطبیعي بالرغم من قصر مدة تطبیقھا وأنھ خالل السنة الممطرة یمكن فتح ھذه المراعي و 
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لفترة وجیزة كما أظھرت العشائر النباتیة باألرض الرملیة قدرة فائقة علي اإلنتاجیة خالل السنوات  لو
 لكلسیة.الممطرة مقارنة باألراضي الجبسیة و ا

 
 تحدید الطاقة اإلنتاجیة للمراعي باالعتماد على تقنیات االستشعار عن بعد. 4.2.3 

أجریت ھذه الدراسة بمعتمدیة سیدي مخلوف حیث وقع انجاز خارطة المنظومات النباتیة بھا وقیاس الطاقة 
د وقیاس المعلومات الجغرافیة لتحدیتم االعتماد على تقنیات االستشعار عن بعد ونظم وقد اإلنتاجیة للمراعي. 

 مؤشرات الغطاء النباتي وربطھا بإنتاجیة المراعي.
 

 تقییم مدى تخزین النباتات الرعویة للكربون في النظم الرعویة بالمناطق الجافة التونسیة .5.2.3
ب لجنوفي إطار اإلعداد ألطروحة دكتوراه تحت عنوان" إمكانیات تخزین الكربون في النظم الرعویة با
كم  54التونسي" تم اخذ عینات من التربة والنباتات من المحمیة الوطنیة سیدي التوي الواقعة على بعد 

جنوب مدینة بنقردان بالجنوب الشرقي التونسي كما تم اخذ عینات من المراعي المجاورة المفتوحة. وذلك 
الیل والنباتات. كما قمنا بالقیام بالتحلدراسة تأثیر الرعي الجائر على كمیات الكربون المخزنة في التربة 

الكیمیائیة الالزمة لقیاس كمیة الكربون المخزنة بالغطاء النباتي والتربة ودراسة تأثیر المحمیات الطبیعیة 
 على ھذا المخزون.

 
 تقییم القیمة العلفیة لبعض النباتات الرعویة بالمناطق الجافة. 6.2.3

القیمة الغذائیة ألربعة نباتات رعویة (القطف اللین، القطف الملحي، السحم تتمحور ھذه الدراسة حول تحدید 
غ/ل) والقص المتكرر. و قد تم تحدید المادة 6تغیر الفصول والري بمیاه مالحة ( والخیطاء) تحت تأثیر

أھم ونسبة الھضم بالمختبر خالل ھذا العمل حیث بینت  الجافة ونسبة المعادن ونسبة األزوت ونسبة األلیاف
 النتائج أن مختلف ھذه المكونات تتأثر باختالف نوع النبات وفصل القص.

 
 تقییم المؤھالت اإلنتاجیة والقدرة على التأقلم للنباتات البریة  .3.3

 دراسة تأثیر تغیر الظروف المناخیة في سبخة عین معیذر ببوغرارة على الحالة االیكوفیزیولوجیة لنبات . 1.3.3
Limonium pruinosum 

تعتمد النباتات المحلیة على آلیات مختلفة یمكن أن تساھم في تحملھا لدرجة عالیة من الملوحة والحرارة 
تاء استجابات نبتة الزیباالظافة للجفاف وغیره من اإلجھادات غیر الحیویة. خصصت ھذه الدراسة لتحدید 

ن الھدف من ھذا . وكا)مدنین(لظروف البیئیة المتغیرة في بیئتھا الطبیعیة في سبخة عین معیذر ببوغرارة ل
والمعطیات المناخیة  وخاصة التربةلإلجھاد  ستجابةالالعمل ھو التحقق من وجود روابط بین الیات ا

الفترة الممتدة من ماي الى المرتبطة باإلجھاد البیئي. حیث أظھرت النتائج أن ملوحة التربة زادت خالل 
أوت (فترة الجفاف)، بالتوازي مع تراكم قوي من أیونات الملح في األجزاء العلویة للنبتة. كما تبین أن 
التكیف التناضحي یتم خاصة من خالل القدرة على الزیادة في تركیز السكریات المنحلة. كما بینت النتائج 

) ویعود ھذا اإلنخفاض إلى عوامل Eو  A, gsت الغازیة (أن الملوحة خفضت بشكل ملحوظ في التبادال
بینت النتائج كذلك أنھ من بین االلیات التشریحیة المقاومة لإلجھاد الملحي ھو ومتعلقة بالثغرات و غیرھا. 

النقص في مساحة خالیا نسیج المیزوفیل وتعزیز إنتاج أنسجة األوعیة الخشبیة وتراكم وإفراز الملح الزائد 
الغدد الملحیة. باإلضافة إلى ذلك، تم الوصول إلى أعلى قدرة مضادة لألكسدة لھذه النبتة المحلیة  عن طریق

(اإلنزیمات والجزیئات المضادة لألكسدة) خالل نفس الفترة من العام (فترة الجفاف). تظھر ھذه النتائج 
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كسدة وقد ات والجزیئات المضادة لألتأثیرا ملحوظا للملوحة في البیئة الطبیعیة لھذه النبتة على نشاط االنزیم
تساھم عوامل التربة والعوامل المناخیة في زیادة القدرة المضادة لألكسدة، مثل نقص المغذیات ودرجة 

 الحرارة وھطول األمطار.
 

 التوصیف البیوكیمیائي لبذور الخیطاء    .2.3.3
ھذا العمل إلى دراسة الكیمیاء الحیویة والفاعلیة البیولوجیة ضد التأكسد لبذور الخیطاء؛ وھي نبات یھدف 

ب باإلنتاجیة والتركی في البدایةعلفي تلقائي منتشر على نطاق واسع حول العالم. لھذا وقع االھتمام و 
اقمت ، ة من الجنوب التونسي (تالكیمیائي للزیوت الثابتة لبذور الخیطاء التي وقع جمعھا من مناطق مختلف

 دار الضاوي ، مصرف و الفجاء). 
ھون العائد من إجمالي الدبینت النتائج التي تم الحصول علیھا أن بذور الخیطاء تحتوي على متوسط  وقد

ملغ / غ المادة الجافة، ومع ذلك، أظھر  220,2). وبالمثل، كان محتوى البروتین االحتیاطي معتدالً؛ 6,1٪(
 ٪27،4و  45،1ان مختلف المكونات البروتینیة وتجزئتھا ثراء ھذه البذور من األلبومین والجلوبیولین (ذوب

 على التوالي). ٪8و 19,5على التوالي). في حین أن البروالمین وجلوتلین غیر موجودة بشكل كبیر (
ج ثراء في مادة أظھرت النتائأما بالنسبة لتحدید المركبات الفینولیة للمستخلصات المیثانولیة للبذور، فقد 

و  مغ /غ المادة الجافة 12,6مغ /غ المادة الجافة)، الفالفونوید و التانین المكثف بمتوسط  7,5البولیفینول (
للتكوین الفینولي  LC-ESI-MSمغ /غ المادة الجافة على التوالي. كما بینت تحالیل الكروماتوغرافیا  1,9

الفالفونوید. وبینت دراسة نشاط مضادات  14أحماض الفینول و 8وجود  للمستخلصات المیثانولیة للبذور
 ، أن إجمالي قدرة مضادات األكسدة كانت متوسطة. ثالثة اختباراتاألكسدة، التي تم تقییمھا من خالل 

 
 تأثیر تغیر المناخ على التنوع البیولوجي لنبتة القرضاب في تونس   . 3.3.3

ذات قیمة طبیة وبیئیة في الحفاظ على النظام البیئي الصحراوي الجاف في تونس  تعتبر نباتات القرضاب
ھي األكثر تمثیال لھذا الجنس.  P. aviculareو P. equisetiforme، P. maritimumوتعتبر الفصائل 

وقد أجریت الدراسات المورفولوجیة والتشریحیة والنسیجیة على براعم الزھور واألوراق والبذور حیث 
ت النتائج أن الفصائل الثالثة تختلف اختالفا كبیرا. كما بینت النتائج أن مجموع البروتینات تتراوح أظھر
) وفد ٪80غیر المشبعة في الغالب ( ٪5و 2,6. اما محتویات الدھون فتتراوح بین ٪13,5 و ٪10,2بین 

اض غیر المشبعة األحممن الغالب  أن الزیت ھو في GC / MSأظھر تحلیل األحماض الدھنیة بواسطة 
) ٪3,8) وحمض ألفا لینولیك (٪15)، وحمض البالمتیك (٪30) وحمض اللینولیك (٪38واألولیك (

 33,8-13,4واألحماض الدھنیة األساسیة. وقد بینت الدراسة ایضا ان نبات القرضاب غني بالبولیفینول (
). اما، التانین المكثف فتتراوح بین ملغ / غ المادة الجافة  44,7-16,2) و الفالفونوید( ملغ / غ المادة الجافة

 .P. وأجري تقییم اإلمكانیات المضادة لألكسدة للبذور والجزء الجوي لنبات غ المادة الجافة ملغ /11و 1,9
equisetiforme وأظھرت النتائج إمكانات المضادة لألكسدة عالیة ومثیرة لالھتمام. وتم تحدید مستویات ،

التي بینت ان حمض الكینیك،  LC-ESI-MSتلفة من مركبات الفالفونوید واألحماض الفینولیة باستعمال مخ
-cirsiliol -O 3-غاالكتوزید، كیرسیتین-O-3-كاتشین، یبیكاتشین، كیرسیتین -حمض الغال، (+) 

 رامنوزید ھي األكثر وفرة.
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  نوب التونسيدراسة التنوع البیولوجي لنبات القطف اللین بالج .4.3.3
وباإلضافة الى التصنیف  ).Atriplex mollis desfفي إطار دراسة التنوع البیولوجي لنبات القطف اللین (

الوراثي وتوصیف مراحل الدورة الحیاتیة لھذا النبات المعمر، تم التوصل خالل ھذه السنة إلى تحدید 
ا بأقرب األنواع منھ. وفي ھذا اإلطار قد األوصاف الجینیة (عدد الكروموسومات وحجم الجینوم) ومقارنتھ

 تم تصحیح وصف أحد النباتات القریبة وسیتم الحقا نشر ذلك.
 

 واإلجھاد الملحي دراسة الخصائص الفیزیولوجیة لنبات القطف اللین تحت تأثیر اإلجھاد المائي. 5.3.3
ل خالل المعدالت المتحصفي إطار دراسة الخصائص الفیزیولوجیة لنبتة القطف اللین والتي أظھرت من 

علیھا قدرة عالیة على تحمل الظروف القاسیة خاصة منھا الملوحة وبدرجة أقل الجفاف، قمنا خالل سنة 
 بتحلیل المعطیات وكتابة النشریات العلمیة الخاصة بذلك على أن یستكمل ذلك في أقرب اآلجال. 2018

 
 اتھا الطبیعیة ذات القیمة االقتصادیة والبیئیة التحلیل الكیمیائي للنباتات البریة واستخالص منتج. 4

تتمیز نباتات المناطق الجافة والصحراویة باستعماالتھا الغذائیة والتجمیلیة والدوائیة الشعبیة الھامة وذلك 
 الحتوائھا على نسب كبیرة من المواد الفعالة. 

نباتات: ضرسة العجوزة أو أجریت عدة تجارب في إطار ھذا المشروع حول مستخلصات عدیدة من 
وأم الروبیة  Hyoschyamus aureusوالبنج الذھبي  Hernaria fontanesiiوالقطابة  .Emex spinosa (L.) campd الحنزاب

Marribium vulgare  والینمPlantago ovata  والجداريRhus tripartita  والمثنانThymelaea hirsuta  والسدر
Ziziphus lotus و المورینقا  Moringa oleifera و الشندقورةAjuva iva   و العلندةEphedra alata 

 
  الخصائص الكیمیائیة والفاعلیة البیولوجیة لمستخلصات نبات الحنزاب .1.4

واسع االنتشار ینبت في المناطق  Polygonacées الِحْنَزاب (الحمبزان) نبات حولي من الفصیلة الرواندیة
وفي المناطق المرویة. أما في البالد التونسیة فیوجد ھذا النبات بكثرة في المناطق الرطبة وفي مجاري الماء 

 .الجافة. یعتبر الِحْنَزاب من النباتات المشھورة وذلك بسبب أن لھا جزرة بیضاء حلوة المذاق یأكلھا الناس
میات النمو وانتاج ك یتمیز ھذا النبات بالعدید من الخصائص منھا قدرتھ العالیة على مقاومة الجفاف وسرعة

مرتفعة من البذور سریعة االنتشار. كما یعرف ھذا النبات باستعماالتھ الطبیة المتعددة. فھو یستعمل لتخفیف 
سوء الھضم ومحفز للشھیة. كما یستعمل كمكمل غذائي نظرا إلحتواءه على كمیات ھامة من البروتینات 

 والدھون والكربوھیدرات والسكریات.
 

 الكیمیائیة لمستخلصات األوراق والجذور لنبات الحنزاب  الخصائص. 1.1.4
یعرف نبات الحنزاب باحتوائھ على العدید من المواد الغذائیة والفَعالة ذات التأثیر اإلیجابي على صحة 

 .الكیمیائیة لمستخلصات األوراق والجذور لنبات الحنزاب یھدف ھذا العمل إلى دراسة الخصائصاإلنسان. 
 ا في ھذه الدراسة على ثالثة أنواع مختلفة من مستخلصات النقع. اعتمدن

أظھرت النتائج المتحصل علیھا أن مستخلصات جذور النبتة غنیة بالبولیفینول كما أن الغلي یسھل استخالص 
مكونات البولیفینول. مقارنة بالنتائج المتحصل علیھا بالنسبة لمحتوى مركبات البولیفینول لمختلف 

الص بات المعتمدة الستخالمذیمستخلصات نبتة الحنزاب، فإن المیثانول واإلیثانول یعتبران من أفضل 
  مركبات الفالفونوید من جذور وأوراق نبتة الحنزاب.

كما بینت ھذه الدراسة أن جذور ھذه النبتة تحتوي على أعلى نسبة من مكونات الفالفونوید بغض النظر  
 عن طریقة اإلستخالص المعتمدة. 
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 الفعالیة البیولوجیة لمستخلصات أوراق وجذور نبات الحنزاب .2.1.4

خضعت مختلف المستخلصات المتحصل علیھا من أوراق وجذور الحنزاب إلى دراسة فعالیتھا البیولوجیة 
أنواع من البكتیریا) ومقاومتھا لتكاثر خالیا  6فیما یخص مقاومتھا للتأكسد، مقاومتھا للجراثیم (باعتماد 

 سرطان القولون.
اد معتمدة تأثر بصفة ملحوظة على النشاط المضبینت النتائج المتحصل علیھا أن طریقة االستخالص ال وقد

للتأكسد لمختلف مستخلصات أوراق وجذور نبات الحنزاب. كما استحوذت مستخلصات الجذور على أعلى 
 مقاومة التأكسد مقارنة بمستخلصات األوراق.   مننسبة 

المتحصل علیھا  ت النتائجمن الجراثیم، فقد بینست أنواع تكاثر المستخلصات على  أما فیما یتعلق بتأثیر ھذه
ثانولي باستثناء المستخلص المیفي الحد من نمو مختلف الجراثیم بشكل طفیف المستخلصات ساھمت جَل أن 

أما المستخلصات المتحصل علیھ بطریقة الغلي فلم تكن  لألوراق والجذور والمتحصل علیھما بطریقة النقع.
 . لھا فاعلیة تذكر للحد من تكاثر مختلف الجراثیم

دي الث سرطانمستخلصات أوراق وجذور نبتة الحنزاب للحد من تكاثر خالیا على مستوى مدى نشاط أما 
ھما م لحد من تكاثر خالیا سرطان الثديمختلف مستخلصات النقع على افقد أثبتت ھذه دراسة قدرة مخبریا، 

ھناك ترابط وثیق بین تركیز المستخلص ونسبة الحد من تكاثر خالیا  ت نسب التراكیز المعتمدة. إال أنكان
الحد من  علىسرطان القولون. أما المستخلصات المتحصل علیھا بطریقة الغلي فقد أثبتت بدورھا قدرتھا 

تكاثر خالیا سرطان القولون. وبناءا علیھ فإن النتائج المتحصل علیھا برھنت أن المستخلص المائي المعد 
 دقیقة كان األكثر فاعلیة في الحد من تكاثر خالیا سرطان القولون.  60ة الغلي لمدة بطریق

بناءا على ما تقدم من نتائج، فإن مقاومة نبتة الحنزاب لتكاثر خالیا سرطان القولون كان ھاما لكل من 
بتة ى غنى النھذ النشاط البیولوجي إرجاعھ إلیمكن األوراق والجذور ولمختلف طرق االستخالص المعتمدة. 

 واأللیاف الغذائیة التي تعرف بقدرتھا عل الحد من تكاثر خالیا سرطان القولون. بمركبات الفالفونوید
 

وب طبیة مستوطنة بالجن ستة نباتاتالخصائص الكیمیائیة والفاعلیة البیولوجیة لمستخلصات  .2.4
  والسدرالتونسي: القطابة، البنج الذھبي، أم الروبیة، الینم، الجداري، المثنان 

 
 الخصائص الكیمیائیة .1.2.4

 ,Polyphénols, flavonoïdes( تحتوي مستخلصات ھذه النباتات على أنواع مختلفة من المركبات الثانویة

tanins condensés, saponines brutes, caroténoïdes et alcaloïdes ( التي تدخل في تحدید فعالیتھا البیولوجیة
الخاضعة للمتابعة والدراسة. و قد برھنت النتائج المتحصل الھامة بالرغم من تفاوت محتویاتھا لدى النباتات 

 علیھا أن النشاط المضاد للتأكسد یعتبر مھما لدى مختلف مستخلصات جمیع النباتات. كما تمیز مستخلص
في حین أن مستخلصات نبتتي القطابة ) K562( لحد من تكاثر خالیا سرطان الدملنبتة الجداري بقدرتھ الفائقة 

  أكثر من باقي النباتات.) Anti-inflammatoire(َ وأم الروبیة كانتا رائدتین في الحد من االلتھابات

أظھرت جمیع مستخلصات النباتات المدروسة احتوائھا على العدید من المركبات ذات الفاعلیة البیولوجیة. و
كل من الجداري والسدر قدرتھما العالیة على الحد من تكاثر الخالیا السرطانیة، في حین اعتبرت  وقد أثبت

 .نبتة القطابة األفضل كفاءة في الحد من االلتھابات
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 النشاط المضاد للجراثیم، المالمح الفینولیة و التسمم  .2.2.4
فیما یخص النشاط المضاد للجراثیم، أثبتت النتائج المتحصل علیھا قدرة مستخلصات مختلف النباتات على 

من ناحیة . Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Listeria monocytogenes الحد من تكاثر الجراثیم التالیة:
 .)Gram négatifلم نسجل أي نشاط لمختلف المستخلصات ضد الجراثیم من صنف غرام سالب (أخرى 

 من بین المستخلصات المدروسة یعتبر مستخلص الجداري األكثر كفاءة في الحد من تكاثر الجراثیم. 
ھذه الدراسة یمكن اعتبار ھذه النباتات بوصفھا أساسا علمیا لتعزیز  إطارعلى ضوء النتائج المسجلة في 

القیمة المضافة التي یمكن أن تلعبھ نبتة السدر كمصدر ھام وآمن للمركبات المضادة للجراثیم والمضادات 
 الحیویة الواعدة.

 
 Ephedra( دةالعلن تطویر طریقة تحلیل المكونات الكیمیائیة والفاعلیة البیولوجیة لمستخلصات نبات .3.4

alata( 
 (Ephedra alata)تم تطویر الطریقة المثلى لدراسة المكونات الجزئیة لمختلف مستخلصات نبات العلندة 

تعتمد ھذه الطریقة الحساسة والموثوقة على تحدید ومعایرة  HPLC/PDA/ESI/MS.باستعمال جھاز 
) للجزء العلوي لھذه النبتة والمركبات MeOHفینولي قیاسي من المستخلص المیثانولي الخام ( امركب 33

،  (EAc)، إیتیل األسیتات (DCM)المشتقة منھ بإستعمال مستخلصات مختلفة القطبیة (الدیكلورومیثان 
) والماء). تم اختبار أنشطة مضادات األكسدة باستخدام مجموع القدرة المضادة لألكسدة BuOHالبوتانول (

)TAC واعتماد طرقتي ،(DPPH وFRAP أوضحت النتائج المتحصل علیھا أن الطریقة الموثوقة .
 امركب 24یمكن أن تستخدم بشكل ناجع ومحقق حیث قمنا بتحدید وتقدیر  LC-PDA-ESI/MSالجدیدة 

فینولي معظمھا موجود في جمیع المستخلصات. وكانت المكونات الرئیسیة المكتشفة ھي األبیكاتشین، 
امونوساید، وكاتشین، وحمض الترانس سینامیك، والنرینجین، رھ-س-3-وحمض الكینیك، وكیرسیتین

 DCMتبعاً للمذیب المستخدم في االستخالص. أظھر مستخلص  اوحامض الفیرولیك والتي تختلف مقادیرھ
أعلى األنشطة مع  EAcو  BuOH، عرضت مستخلصات TACأعلى نشاط عندما تم تطبیق اختبار 

. FRAPأقوى األنشطة باستخدام طریقة  EAcو  DCM، في حین أظھرت مستخلصات DPPHاختبار 
مكن ییمكن أن یعزى ھذا االختالف إلى طبیعة ومقدار المركبات الفینولیة الموجودة في ھذه المستخلصات. 

ھذه التحلیالت الكیمیائیة والبیولوجیة المحققة مفیدة لالستخدام المحتمل لھذا النبات في منتجات أن تكون 
 دوائیة جدیدة.

 
 Moringa oleifera)(  دراسة الخصائص البیوكیمیائیة والفعالیة البیولوجیة لمستخلصات نبتة المورینقا .4.4

من خالل تقییم مكوناتھا الكیمیائیة وتركیبتھا الفینولیة، ) Moringa oleifera( تمت دراسة نبتة المورینقا
ومضادات األكسدة لدیھا وأنشطتھا المضادة للجراثیم والخالیا السرطانیة بإستعمال األوراق الجافة 

 والمطحونة لھذه النبتة المزروعة ألول مرة في تونس. 
 روفة أظھرت وجود إحدى عشرخضعت المستخلصات لفحص كیمیائي نوعي باستخدام إجراءات قیاسیة مع

، والصابونین، والمكونات glycosidesمن المواد الكیمیائیة النباتیة التي تم تحدیدھا وھي: القلیقوزید 
، الفالفونوید  tanninsالفیتوستیرول، األصباغ phytosterolsالتربینیة الثنائیة والثالثیة، الفینول، 

flavonoids األحماض األمینیة والكینون ،quinone ،ولم یتم العثور على الكربوھیدرات .glycosides 
anthranol ،glycosides السایانوجین، والبروتینات، وphlobatannins  .الغائبة في ھذه المستخلصات

 لألدویة المفیدة. امصدر بأن أوراقھا یمكن أن تكونھذا التنوع الكیمیائي لھذه النبتة یوحي 
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أیضا لفحص كیمیائي نباتي نوعي باستخدام اإلجراءات القیاسیة خضعت ھذه المستخلصات العضویة  
-Folinالمعروفة والمعتمدة. وقد تم تحدید محتوى البولیفینول والفالفونوید الكلي على التوالي بطریقة 

Ciocalteu ھ مقاساتتوطریقة كلورید األلومنیوم اللوني. تم تحدید النشاط المضاد لألكسدة الذي حدد 
DPPHالمعادن الفاعلة  ، وطریقة(metal chelating) وFRAP  وتم تحدید المكونات الفینولیة الفردیة

كما تم تحدید  )A549. تم التحقیق في الحد من األنشطة السامة لخالیا سرطان الرئة (LC-MSباستخدام 
قولونیة ) والبكتیریا اإلشریكیة الATCC 29213األنشطة المضادة للمیكروبات مثل المكورات العنقودیة (

)E. coli: ATCC 25922 (طریقة  باستعمالMIC. 
لھ أعلى نشاط ضد الخالیا السرطانیة. كما أظھر ھذا المستخلص نسبة  Butتظھر النتائج أن مستخلص 

أعلى نشاط مضاد للمیكروبات حیث تم تحدید عالقة تماثلیة خطیة بین النشاط السام للخالیا والنشاط المضاد 
 للمورینقا من جھة أخرى.  والتركیب الفینوليللمیكروبات من جھة 

 
 (Ajuga iva)المكونات الكیمیائیة والفاعلیة البیولوجیة لمستخلصات نبات الشندقورة  .5.4
تكتسب المستخلصات الخام من النباتات الغنیة بالمواد الفینولیة اھتماما متزایدا في صناعة األغذیة ألنھا     

تمنع الضرر التأكسدي من الدھون وبالتالي تحسین جودة مختلف المواد الغذائیة ومن ناحیة أخرى، تلعب 
ائیًا ھاًما في تطور السرطان وأمراض المكونات المضادة لألكسدة خاصة المستخرجة من النباتات دوًرا وق

القلب. ولھذا السبب أجریت دراسة لتقییم نشاط مضادات األكسدة الممكنة لمستخلص نبتة الشندقورة التي تم 
جمعھا من عدة أماكن بالجنوب التونسي من أجل التحقق من اإلمكانات الطبیة لھذه العشبة. تم تقییم أنشطة 

 Ac)، أسیتات اإلیثیل (DCM)ثنائي كلورو المیثان  ، (Hex)الھكسانمضادات األكسدة من مستخلصات 
Eth) البیوتانول ،(But)  .والماء 

میكروغرام / مل و ھي أعلى نشاط  71 -07تتراوح بین  50ICوالماء نسب   Butأظھرت مستخلصات
للغایة مقارنة بالمستخلصات األخرى التي أظھرت نشاطًا منخفًضا  DPPHمضاد لألكسدة بفحص قیاس 

)<125 50IC   میكروغرام / مل) و تبقى ھذه القیم أقل من نتائج المواد المصنعة الخاصة بمضاد التأكسد
BHA  5010=IC  میكروغرام / مل.  یتم حالیا التأكد من التركیبة النھائیة لھذه المستخلصات العضویة

و ذلك بعد إستعمال طرق عزل متنوعة (النقع بدون  HPLC/MSلنبتة الشندقورة باستعمال جھاز 
تسخین/النقع مع التسخین/النقع مع التسخین و الضغط المنخفض) للجزء العلوي المستعمل باعتماد مذیبات 

على   (fractionnement)عضویة مختلفة مباشرة على نفس المادة النباتیة أو اعتماد طریقة التدرج 
 المستخلص المیتانولي.

 
 مین الكائنات المجھریة ذات العالقة التكافلیة مع النباتات الراقیةتث .5
  

 تثمین المنتجات الطبیعیة المستخلصة من فطر الترفاس .1.5
نظرا لألھمیة الغذائیة لھذا الفطر تم القیام ببحوث مخبریة حول المكونات الكیمیائیة لمستخلصات بعض 

تركي. وقد بینت النتائج األولیة أن ھذه المستخلصات  – أنواع فطر الترفاس في إطار برنامج بحث تونسي
 على مكونات ذات قدرة على مقاومة التأكسد والسرطان. تحتوي
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 دراسة تنوع الریزوبیا المرتبطة ببعض البقولیات الرعویة في المناطق الجافة والصحراویة .2.5
ناطق وتتكیف العدید من األنواع بشكل جید في المتعتبر البقولیات من النباتات األكثر انتشارا في العالم، 
ساللة  250نوعا من البقولیات تم عزل أكثر من  20القاحلة وشبھ القاحلة. وقد أجریت بعض الدراسات على 

 من البكتیریا منھا.
) nodC, nifHوالجینات التكافلیة ( ADNr 16S, atpD تم التوصیف الجزیئي بواسطة تسلسل جینات

 ,Rhizobiumالمعزولة. وقد أظھرت النتائج ان ھذه العزاللت تنمي إلى أجناس  على السالالت
Sinorhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Neorhizobium, Agrobacterium 

et Phyllobacterium  من العائلة الفرعیةα-proteobactéries  وصنفین من عائلةβ-
proteobactéries.  )Cupriavidus , Burkholderia ( 

ولیست ریزوبیا فھي تنتمي إلى األجناس التالیة  endophytesأما العزالت األخرى الموصوفة بإسم 
Microbacterium, Mycobacterium, Pseudomonas, Xanthomonas, Sphingomonas, 

Bacillus, Paenibacillus, Starkeya, Inquilinus, Proteus et Kocuria  وقد تمثل بعض
 .Cupriavidus و Phyllobacterium, Paenibacillus الالت أصنافا جدیدة ضمن أجناس .الس

 
 2018تثمین نتائج البحوث المنجزة خالل سنة  .4

  تم خالل ھذه السنة إجراء ما یلي:
 ماجستیر بحث 02تأطیر  -
 ماجستیر بحث 01تأطیر  -
 ورقات علمیة 04نشر  -
نبتة مستوطنة  60) لحوالي Monographieحول اعداد منوقرافي ( PNRIاالنطالق في تنفیذ مشروع  -

) للصناعات Médipharmبالبالد التونسیة بالتعاون مع المركز الفني للكیمیاء ومؤسسة میدیفارم (
 .الصیدالنیة

ل بلي خالالمندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بقتنظیم دورة تدریبیة حول التصرف في المراعي لفائدة فنیي  -
 ،2018سبتمبر  26الى  24الفترة الممتدة من 

مشاركة السیدین محمد الترھوني وفرح بن سالم في الملتقى االفتتاحي لمشروع التعاون حول النظم الرعویة  -
)PACTORES الذي تمولھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والمنعقد ببرشلونة (اسبانیا) خالل الفترة (

 ،2018 جانفي 31الى  27من 
مشاركة السید محمد الترھوني في االجتماع السنوي الثاني لمشروع التعاون حول النظم الرعویة  -
)PACTORES الذي تمولھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الذي انعقد باسبارتا (تركیا) بالتزامن (

International  st1بالمتوسط (مع الملتقى الدولي األول حول المنظومات الرعویة والمجتمعات البدویة 
Symposium on Silvopastoral Systems and the Nomadic Societies in the 

Mediterranean Countries)  2018أكتوبر  26الى  22خالل الفترة الممتدة من، 
لى عمشاركة السیدین محمد الترھوني وعبد الرزاق تلیلي في الملتقى المتوسطي الثاني حول المحافظة  -

) الذي انعقد بمالطا خالل Mediterranean Plan Conservation Week ndThe 2التنوع البیولوجي (
 ،2018نوفمبر  16الى  12الفترة الممتدة من 
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                                 مشاركة السیدین محمد الترھوني وعبد الرزاق تلیلي في الدورة التكوینیة في علم اإلحصاء -
 "Plans expérimentaux et bio-statistiques appliqués aux essais d’agronomie والتي "

 .2018دیسمبر  17الى  15أجریت بجرجیس خالل الفترة الممتدة من 
 
  2019األنشطة المبرمجة لسنة  .5
 
 المحافظة على التنوع الحیوي للنباتات البریة داخل وخارج الموقع. 1.5 

ر سكونھا طو وكیفیة كسرمواصلة تحدید الطرق المثلى لتخزین بذور بعض النباتات التلقائیة المجمعة 
للترفیع من نسبة إنباتھا. ھذا إلى جانب دراسة تأثیر مدة الخزن على خاصیات بعض بذور النباتات التلقائیة 

بالتنوع البیئي داخل الحقل  متعددة االستعماالت كما سیتم تركیز بعض األنواع ذات األھمیة المتمیزة
 .العلمیة المتحصل علیھا في منشورات علمیة ونشر النتائجالتجریبي للمعھد 

 
 استنباط أنسب الطرق لتحسین واستصالح النظم البیئة الرعویة وترشید استغاللھا . 2.5

ثمین والتعمق فیھا وتسیعمل المخبر خالل ھذه السنة على انجاز العدید من األنشطة البحثیة بھدف تطویرھا 
  :نتائجھا في المجاالت التنمویة ونخص بالذكر من بین ھذه األنشطة ما یلي

 دراسة دینامیكیة الكساء النباتي الطبیعي بالمحمیات والحدائق الوطنیة،  -
والیة بمتابعة دینامیكیة الكساء النباتي تحت تأثیر عملیة الترتیح بمراعي بوالیة قبلي والمراعي اإلشتراكیة  -

 تطاوین، 
  .دراسة أثر العوامل المناخیة وعملیة الترتیح طویل المدى على الكساء النباتي بالمراعي الجبلیة -
مواصلة األبحاث المنجزة في إطار االتفاقیات المبرمة بین المخبر والمندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة  -

 PRODEFILو PRODESUD II بقبلي ومدنین وتطاوین في إطار مشروع
استكمال الدراسة الخاصة بمتابعة تخزین الكربون في التربة والنباتات وذلك بالقیام بالتحالیل الالزمة  -

 .للعینات المأخوذة وتحلیل المعطیات المتحصل علیھا ونشر نتائجھا
 

   تقییم المؤھالت اإلنتاجیة والقدرة على التأقلم للنباتات البریة. 3.5
  :مواصلة العمل والتقدم في األنشطة التالیة 2019سیتم خالل سنة 

دراسة الخصائص الفیزیولوجیة والتشریحیة لنبات الحمیظة تحت تأثیر اإلجھاد الملحي، ھذا إلى جانب  -
دراسة الخصائص الفیزیولوجیة والبیوكیمیائیة والتشریحیة لبذور بعض النباتات التلقائیة، وبعض النباتات 

 .المناخ بالمنطقة الساحلیة ببوغرارةالملحیة تحت تأثیر تغیر 
 Astragalus) دراسة التأثیر التفاعلي لإلجھاد الحراري والمائیوالملحي على إنبات بذور نبات حلبة اإلبل -

gombiformis)و Crotolaria : ،النمذجة الھیدروحراریة و الھیدرملحیة 
ذلك  االستغالل (قص ثلثي الشجیرة) وتأثیر بعد مواصلة دراسة القدرة اإلنتاجیة لبعض النباتات المحلیة  -

 على مستویات اإلنتاج، 
 

 التحلیل الكیمیائي للنباتات البریة واستخالص منتجاتھا الطبیعیة ذات القیمة االقتصادیة والبیئیة . 4.5
   :فإن فریق البحث سیعمل على 2018تبعا للنتائج المتحصل علیھا خالل سنة 
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خالص المواد الفعالة المتواجدة في مستخلصات مختلف نباتات المناطق مواصلة النشاط الخاص باست -
الجافة والصحراویة المستھدفة، ھذا إلى جانب مواصلة دراسة بعض النباتات التلقائیة لمعرفة تركیبتھا 
الكیمیائیة وفعالیتھا البیولوجیة وإمكانیة استعمال مستخلصاتھا ألغراض طبیة وتجمیلیة وفالحیة (مقاومة 

مراض واألعشاب الطفیلیة). كما سیتم دراسة مدى تأثیر نوعیة المستخلص على التركیبة الكیمیائیة األ
 .وعلى النشاط البیولوجي لنبات الالزولLC/MS/MS باعتماد جھاز

 تعمیق األبحاث الخاصة بدراسة نبتة الحنزاب،  -
ار المواد الشندقورة الستثموالمورینقا ووجیة لمستخلصات نباتات العلندة مواصلة دراسة الفعالیة البیول -

 .وفالحیة وألغراض تجمیلیةالفعالة المستخلصة منھا في الصناعات الغذائیة والدوائیة 
محاولة عزل بعض المواد النقیة من مختلف مستخلصات ھذه النباتات ذات النجاعة العالیة في األنشطة  -

  .السرطانیة وااللتھابات ولتخثر الدمالمضادة لمرض السكر ولمرض النقرس ولبعض الخالیا 
تحدید واستخالص مواد طبیعیة فعالة ذات قیمة اقتصادیة وبیئیة متواجدة في مستخلصات نباتات أخرى  -

  .توجد بالمناطق الجافة الصحراویة بالجنوب والسواحل التونسیة
 لنتائجونشر اذائیة والدوائیة محاولة استثمار المواد الفعالة المستخلصة من النباتات في الصناعات الغ -

  .المتحصل علیھا في شكل مقاالت علمیة
 

   تثمین الكائنات المھجریة ذات العالقة التكافلیة مع النباتات الراقیة. 5.5
مواصلة عزل ودراسة بكتیریا الریزوبیا التي تنمو في عالقة تآزریھ مع مختلف  2019سیتم خالل سنة 

ى جانب دراسة تأثیر العوامل البیئیة على اإلنتاج الطبیعي لفطر الترفاس بالحقل البقولیات التلقائیة، ھذا إل
الري التكمیلي على إنتاج ھذا الفطر بالحقل التجریبي بالمعھد من أجل  ومدى تأثرالتجریبي بدار الضاوي 

المصاحبة  ایودراسة البكتیرتطویره. كما ستتم دراسة المركبات العضویة الطیارة لبعض أنواع فطر الترفاس 
ومدى تأثیرھا على نمو ونضج ھذا الفطر. في نفس التمشي سوف نسعى إلى التعرف  (endobactéries) لھ

على مدى تطابق وتأثیر بكتیریا الریزوبیا ذات القیمة والمعزولة من بعض البقولیات التلقائیة على البقولیات 
مل الریزوبیا لمقاییس فیزیولوجیة مختلفة المزروعة.ھذا إلى جانب اجراء اختبارات ظاھریة لدراسة تح

 استكمال ومن ثمكدرجة الحموضة، درجات الحرارة والملوحة وتحمل المعادن الثقیلة والمضادات الحیویة 
 .توصیف البكتیریا المعزولة
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 . مخبر تربیة الماشیة والحیاة البریة4 

 
 األھداف. 1
الحیوانیة المحلیة (إبل وماعز وغنم) وتحدید إنتاجیتھا ومؤشراتھا التعرف على خصائص الموارد  -

 البیولوجیة والوارثیة،
 دراسة خصائص الموارد العلفیة المحلیة وتحسین طرق استعمالھا، -
 استنباط طرق جدیدة لتحسین أنماط التربیة في المناطق الجافة، -
 ة، إكثار الحبارى في الحصر بغرض إعادة إعمارھا في البری -
 الجافة والصحراویة. بالمناطق والغزالن الحبارى ووضعیةمعرفة التنوع الحیواني  -
 
 المحاور .2

 محاور أساسیة: 4یحتوي ھذا البرنامج على 
 تربیة المجترات الصغرى بالمناطق الجافة: الھیكلة، الموارد الحیوانیة وطرق التحسین، -
 اإلبل: نظم التربیة، خاصیات وتنویع اإلنتاج،  -
 الحیوانیة، وجودة المنتجاتالموارد العلفیة والرعویة  -
 تنوع الحیوانات البریة والمحافظة علیھا. -
 

 : تربیة المجترات الصغرى وتحسین إنتاجیتھا في المناطق القاحلة 1المحور 
 

 الصغرى وتحسین انتاجیتھا في المناطق القاحلةتوصیف السالالت المحلیة للمجترات : 1برنامج 
 توصیف سالالت األغنام بالبالد التونسیة * 

بعد اتمام البحث الخاص بالتوصیف الجیني لكل سالالت األغنام المتواجدة بالبالد التونسیة في اطار برنامج 
تعمال الجیني عند األغنام باسالعمل المشترك مع  دیوان تربیة الماشیة و توفیر المرعى، تمت دراسة التنوع 

) وذلك بالتعاون مع المعھد الوطني للبحوث الفالحیة بتونس OvineSNP50 BeadChipتقنیات جدیدة (
عینة (تم تحلیلھا بفرنسا) من السالالت التونسیة األربعة باإلضافة الى عینات  96وقد شملت ھذه التحالیل 

لبربري اللیبیة ضمن برنامج تعاون بین المعھد وكلیة الطب من ساللة الدمان عالوة على عینات من ساللة ا
المتحصل  لتؤكد النتائج والتي جاءتالتحالیل األولیة للمعطیات  انجزتالبیطري بجامعة طرابلس بلیبیا. 

محدودیة الفوارق الوراثیة بین سالالت األغنام التونسیة، وسیقع نشر النتائج  والمشیرة الىعلیھا سابقا 
 .2019ل المفصلة خال

 
 المؤشرات اإلنتاجیة والسلوك لدى أغنام الدمان بالواحات التونسیة *

اجیھ االساسیة في دراسة انت وتتمثل اھدافھینجز ھذا البحث في إطار أطروحة دكتوراه بكلیة العلوم بقابس 
ك اسة السلویم انتاج اللبن ووزن الحمل عند الفطام والعوامل المؤثرة علیھ ودرینعجة الدمان من خالل تق

وكتابة العمل على تحریر جزء ھام من االطروحة  2018خالل تركز بالصغیر.  وعالقة االمعند الوضع 
 Factors affectingتقیم انتاج اللبن لدى النعجة في مجلة علمیة ذات عامل مؤثر وذلك بعنوان:  ونشر نتائج

the milk yield and composition over lactation of prolific D’man ewes in Tunisian 
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oases. Tropical Animal Health and Production 45: 1–12.  كما تم إرسال ورقات علمیة  .
عرف الت الوالدة وتأثیره علىوزن حمل الدمان عند  الى أھمیةأخرى بغرض النشر في مجالت علمیة تطرقت 

ر درجة دراسة تأثی وكذلك الىالتونسي حیاتھ في نظام تربیة مكثف بواحات الجنوب  وعلى نسبةعلى أمھ 
 سلوك االم عند الوالدة على حیاة صغارھا.

تزامنا مع ھذه االعمال وبغایة دراسة واقع تربیة أغنام الدمان وأسباب تراجعھا فقد تم إجراء استبیان لدى 
من ثالث والیات بالجنوب التونسي قابس،  امربي األغنام. حیث وقع القیام بزیارات لثمانیة وستون مربی

مشاكل والالمعلومات المتعلقة بكیفیة تربیة اغنام الدمان، االعالف المقدمة  وقد تم تجمیع. وتوزرقبلى 
 لھا. المتعرض

  
تحسین انتاجیة قطعان المجترات الصغرى وتوصیف السالالت المحلیة بمراعي الظاھر :  2برنامج 

 والوعرة   
 القطعان  ومة متابعة دوریة لبعضتركیز منظ* 

نظرا الھمیة تحدید مؤشرات منبثقة من الواقع المعاش للقطعان بالجھة، فقد تم تركیز منظومة لمتابعة دوریة 
 تشمل:

المعطیات الخاصة بالقطیع: التركیبة التنقالت...إضافة الى كل مستجد لھ عالقة بالمربي، بالحیوانات أو  -  
 التربیة...ببقیة موارد 

 ) ومتابعة مؤشرات انتاجھا من نمو وحلیب وتوالدوماعزترقیم الحیوانات (ضأن  -
 طرق تربیة المجترات وتطور نظم التسییر *

على اثر تحدید اھم النظم المعتمدة لتربیة المجترات الصغرى تمت دراسة مؤشرات التسییر في كل منظومة 
 وذلك فیما یخص :

 وماعز وكبار وصغار وإناث وذكور. تركیبة القطیع بین ضأن -
 تنقالت القطیع خالل فصول السنة وبین اھم المراعي. -
 رعایة القطیع من موارد بشریة وتقنیة وأھمیتھا لضمان االنتاج وللحد من تدھور حالة المراعي. -
 تسییر برنامج التغذیة والتوالد. -
ید غیر ذلك مما یتعلق بتسییر القطیع وذلك لتحدطرق استعمال الفحول وتأثیرھا على التطور الجیني الى  -

ظل الموارد المتاحة مع الحرص على الحد من ظاھرة  امكانیات وطرق التدخل للرفع من االنتاجیة في
 التصحر.

 التغیرات الفسیولوجیة للماعز المحلي في ظروف اإلجھاد المائي و الحراري *
 االنتاجیة القدرة معرفة دكتوراه بكلیة العلوم بقابس إلىالبحث الذي یندرج في إطار أطروحة  ھذا یھدف
. خالل السنة والحراريوالكأل في ظروف اإلجھاد المائي  الماء نقص تحمل على المحلي الماعز تأقلم ومدى

تحریر ورقة علمیة لنشرھا في احدى على التحلیل االحصائي للمعطیات ومجھودات الالماضیة تركزت 
 لمیة إضافة مذكرة االطروحة.المجالت العلمیة العا

 
 التفریق الوراثي بین سالالت المجترات الصغرى  :3برنامج 

) الممول من طرف الوكالة الوطنیة post-docمشروع بحث ما بعد الدكتوراه ( إطارتندرج ھذه الدراسة في 
ضع و ویھدف الى وتوفیر المرعى) ویتم انجازه بالتعاون مع دیوان تربیة الماشیة ANPRللبحث العلمي (

 retrovirus)طریقة للتفریق بین سالالت األغنام التونسیة باستعمال الفیروسات القھقریة الداخلیة المنشأ 
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endogènes) الماعز الموجودة في البالد التونسیة باستخدام رقاقة  وبین سالالتSNP 50K كما یھدف ،
تم في و .وسالالت الماعزول األغنام التونسیة أیضا الى دراسة القابلیة الوراثیة لمرض السكرابي عند فح

اقتناء و تربیة الماشیة وتوفیر المرعى دیوان بالتعاون معالشروع في جمع العینات  2018النصف الثاني من 
 بعض المواد الالزمة للتحالیل المخبریة.

 
 : نظم تربیة اإلبـل، الخاصیات وتـنـویع اإلنـتـاج2المحور 

 
   االستعماالت البیوتكنولوجیة لمضادات األجسام لدى اإلبل :1برنامج 

باإلضافة إلى مضادات األجسام المعروفة لدى الثدییات والمتكونة من أربع سالسل بروتینیة فان اإلبل 
لھا حجما و أصغرتتمیز بإنتاج مضادات أجسام متكونة من سلسلتین فقط وبھذا تكون  وحیوانات الالما

من استعمالھا في مجاالت متعددة وخاصة منھا البیوتكنولوجیة. من ھذه الخاصیات  مواصفات مھمة تمكن
 جینیا.  وسھولة تحویرھاباإلضافة إلى صغر الحجم مقاومتھا للحرارة 

یھدف ھذا البرنامج إلى استعمال مضادات األجسام لدى الجمال المتوفرة بالمعھد في مجاالت جدیدة وذات 
 جھاز المناعة في مقاومتھا. ودراسة دورراض الجرثومیة لدى اإلبل كاإلسھال قیمة مضافة لعالج بعض األم

یھدف الى  PRF2017 NanoFastResponseفي انجاز مشروع بحث ایالفي  2018خالل شرعنا 
. والحیوانیةللكشف السریع لبعض االمراض البشریة  (biocapteurs)تطویر اجھزة استشعار مصغرة 

لدى صغار  لإلسھالالمسببة  E. coliر بإنجاز مستشعرات للكشف عن بكتیریا القسم المطور بالمخبیعنى 
المرحلة االولى من أنجزت . اإلبلوذلك باستعمال مضادات االجسام لدى  والمجترات االخرى اإلبل

باستعمال تكنولوجیا  ھوانتاج  F17المشروع في اطار ماجستیر بحث و شملت استنساخ جین البروتین 
 لاإلبفي المؤتمر الخامس للجمعیة الدولیة لبحوث وتنمیة  وتمت المشاركةالحمض النووي المؤتلف. 

ISOCARD 2018  ات االیام الدولیة للتقن والمشاركة فيبمدینة العیون بالمغرب وتقدیم مداخلة شفویة
 الحیویة بسوسة مع تقدیم ملصق.

 
 اإلبـــــلالتكــاثـر عـند  :2برنامج 

 * ترویض الفحول و جمع البذور
سنوات) من خالل سلسلة  4قمنا بتحسین السلوك الجنسي خالل موسم التكاثر لثالثة جمال صغیرة السن (

أسابیع. مّر كل فحل بثالثة تجارب. تمثلت األولى في إخراجھ من القفص مباشرة الى الناقة  7تجارب دامت 
دقیقة قبل جلبھ لجمع البذور.  30المثبتة أمامھ لجمع المني والثانیة في عرضھ على مجموعة من النوق مدة 

اما التجربة األخیرة فتمثلت في تشمیم الجمل لبول ناقة في حالة شبق قبل عملیة الجمع. أثناء ھذه التجارب 
وقع جمع البذور وتقییم جودتھا باإلضافة إلى تصویر عملیة الجمع لدراسة السلوك الجنسي لھذه الفحول 

 .  BORISباالعتماد على برنامج 
ھر جوان قمنا بدراسة سلوك خمسة فحول جمال بھدف تقییم سلوكھا داخل أقفاصھا في مدة زمنیة خالل ش

 خارج فترة التزاوج وقمنا في نفس الوقت بأخذ عینات دم لقیاس معدل التستسترون في ھذه الفترة.
 

 صغیرھاین األم و* التغیرات الفسیولوجیة والسلوكیة عند النوق خالل فترة الحمل، الوالدة ونشأة العالقة ب
بمتابعة تركیز  ،2018خالل سنة قمنا یندرج ھذا العمل في إطار أطروحة دكتوراه بكلیة العلوم بقابس. 

شھر وعینات من دم نوق سلیمة جمعت على مدى فترة الحمل  البیوكیمیائیة والمعادن فيبعض المؤشرات 
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عند الحاجة لمعالجة حاالت سوء التغذیة تكوین مرجع یمكن االستفادة منھ خاصة  وذلك بھدفالوالدة  بعد
خذ بعین االعتبار للفترات الفیزیولوجیة التي تعیشھا الناقة خالل االاو االمراض المستعصیة مع إمكانیة 

السلوكیة التي تمر بھا  ومقارنة التغیراتساعة قبل الوالدة  24السنة.  كما تم تحلیل أشرطة فیدیو سجلت 
الناقة خالل ھذه المرحلة الرئیسیة بسلوكھا بأخر فترات الحمل وتحدید أھم السلوكیات المؤشرة بالوالدة 

وتركیز  االمالبحث في سبل ترویم األمھات النوافر من خالل متابعة سلوكیات  وشملت الدراسةالحتمیة. ھذا 
لوضع الذي غالبا ما تقبل فیھ الناقة ارضاع صغیرھا طوعا. االوسیتوسین حتى الیوم الثالث بعد ا ھرمون

ج انھ یتوجب فصل األم النافر وولیدھا معا مباشرة بعد الوضع عن بقیة النوق في مكان بعید ئكما تفید النتا
بالیوم لجمع كمیات ھامة من  مرات 3األوكسیتوسین مل من  1,5وحقنھا (ال ترى فیھ النوق األخرى) 

م تثمین ھذه البحوث وقع تقدی وفي إطارلفصیل ولتعزیز درجة اھتمام االم برضیعھا. ا إلرضاعالسرسوب 
وكتابة مقال علمي بعنوان"  2018بالمغرب نوفمبر  ISOCARDلجمعیة  5المؤتمرمداخالت شفاھیة في  2

 .سلوك الرضاعة لدى اإلبل خالل األسبوع األول بعد الوالدة" لنشره في مجلة علمیة ذات عامل تأثیر
 

 الحلیب عند النوق  ومراقبة إنتـاجتكثیف  :3برنامج 
  تكثیف انتاج الحلیب ومیكنة الحلب *

تنجز ھذه البحوث في إطار أطروحة دكتوراه بالمعھد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم اذ تھدف إلى دراسة 
، تركز العمل حول 2018خالل  .التونسیة لتقنیة الحلب اآللي بغرض تحسین قدرتھا االنتاجیة قابلیة النوق

كتابة بالمغرب وكذلك على  ISOCARDمداخالت شفاھیة بالمؤتمر الخامس لجمعیة  3كتابة و تقدیم 
 : ن بعنوانعلمیتی ورقتین

- First ethogram for evaluating dairy camel behavior during training period to 
machine milking using portative milker machine.     
- Effect of camel’s experience on behavioral response during training period to 
portative milker machine.  

 سیقع ارسالھما الى النشر.
 2016 اإلبلالخطة الوطنیة للنھوض بقطاع  إطار وذلك في x 3 2حلب جماعیة  وتجھیز قاعة وتم بناءھذا 

– 2020. 
 مراقبة انتاج الحلیب عند االبل* 

صد ق وقابس وذلكعملیة مراقبة انتاج الحلیب عند بعض القطعان بوالیات مدنین  2018استمرت خالل سنة 
التحسبین والحقا في برامج االنتقاء  وامكانیة استعمالھاتكوین قاعدة بیانات لتقدیر الطاقة االنتاجیة للنوق 

نة قصد في الشھر مع أخذ عی وذلك مرةیاس كمیة الحلیب المنتجة لكل ناقة قد تتمثل المراقبة في قو .الوراثي
ل ). وقد تمت مواصلة تحلیواألحماض الدھنیةاجراء التحالیل المخبریة (نسب البروتین، الدھون، الالكتوز 

 جبعض العینات باستعمال آلة الكروماتوقرافیا بالمخبر المركزي، و قد بینت النتائ في األحماض الدھنیة
  (CLA)األولیة أن حلیب االبل غني نسبیا باألحماض الدھنیة ذات الفوائد الصحیة على غرار حمض

 و ذوات العدد الفردي من ذرات الكربون.  (ramifiés)واألحماض المتفرعة
  FASN) مرتبطة بتغییر في تسلسل البروتین في مورثةmutationsكما تم الكشف عن عدة متغیرات (

بتركیب المواد الدھنیة والذي من الممكن أن یكون لھ تأثیرات على كمیة ونوعیة الحلیب المنتج على  المرتبط
ھذه النتائج األولیة على شكل مداخلتین شفویتین في  تم تقدیمغرار ما ھو موجود عند األبقار واألغنام. 
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ضمن  یندرج ھذا العملوبالمغرب. المنعقد  اإلبلوالتنمیة في مجال  الدولیة للبحثالمؤتمر الخامس للجمعیة 
 .2019ر مناقشتھا خالل سنة نتظأطروحة دكتوراه بكلیة العلوم بقابس التي من الم

 
 : خصائص و تحویل حلیب الـنـوق 4برنامج 

  توصیف و استغالل خصائص بروتینات و بكتیریا حلیب الناقة في مجال الصناعات الغذائیة* 
الترشیح الفائق لتكثیف نسبة الكازینات في حلیب اإلبل. ثم قمنا بصنع استعمال تقنیة  2018تم خالل سنة 

إضافة مسحوق التمر الى الیاغورت مما القى  تالیاغورت من الحلیب المقوى المتحصل علیھ. كما تم
استحسان المتذوقین من حیث النكھة ونسبة التخثر. كما بینت التحالیل ان ھذا الیاغورت یحتوى على نسبة 

 تثمین ھذا العمل بمجلة علمیة بعنوان وقد تممضادات االكسدة. ھامة من 
Potential effects of ultrafiltration process and date powder on textural, sensory, 
bacterial viability, antioxidant properties and phenolic profile of dromedary Greek 
yogurt".    

ئص البیو كیمیائیة و النشاط البیولوجي لجبنة حلیب اإلبل الطازجة و المنكھة بنبات الخصا تمت دراسةكما 
اللزول ، وھو نبات مستوطن في جنوب تونس و معروف بخصائصھ في الطب التقلیدي وتنوعھ في 

 استخدامات الطھي
اإلبل و كذلك الالكتوفرین المستخرجة  النشاط المضاد لالكسدة لبروتینات حلیب و لبا دراسة وتمت كذلك

ببتیدات بروتینات حلیب و لبا اإلبل  كما قمنا بتحدید خصائص .من لبا اإلبل قبل و بعد الھضم بعدة أنزیمات
  HPLCو SDS-PAGE و كذلك الالكتوفرین قبل و بعد الھضم االنزیمي بواسطة تقنیة

 ألبحاث وتطویر االبل بمداخلتان شفاھیة بعنوان:تمت المشاركة في المؤتمر الخامس للجمعیة الدولیة -
Purification of lactoferrin from dromedary colostrum and potential antibacterial activity of its 
hydrolysates   
Physico-chemical, color, LAB characteristics, polyphénol, and antioxidant activity of 
traditional spontaneously dromedary milk 

 
    ملصقتان بعنوان

Characterization of dromedary milk during fermentation by selected bacterial starter cultures: 
A comparative study with bovine milk 
 Dromedary milk whey protein hydrolysates : techno-functional, antioxidant, antimicrobial 
properties and utilization in beverage preparation. 

 
 بروتینات حلیب الناقة والخاصیات الطبیة * 
 in vitroفي إطار مواصلة البحث في مدى فاعلیة حلیب النوق في معالجة مرض السكري قمنا بتجارب .1

قمنا بدراسة النشاطات الحیویة لحلیب النوق و الجبن الناتج عن تخثر ھذا الحلیب وذلك بالتعاون مع  كما
 .في إطار إعداد أطروحة دكتوراه )فرنسا(بتولوز   Paul Sabatierكلیة الصیدلة بجامعة

نتائج  في اطار تحسین تخثر حلیب االبل قمنا بإضافة أنزیمات ذات مصدر حیواني و تم التحصل على 2-
 حلیب األبقار.  لتخثیر عادة لنسبة تخثر ھذا الحلیب مقارنة باألنزیم المستعمل اكبیر امشجعة جدا تبین تحسن
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 جبن مخثر بواسطة أنزیم ذو مصدر حیواني:  26صورة عدد 

 

دراسة التركیبة البیوكیمیائیة والخصائص البیولوجیة لبول اإلبل وقد أثبت ھذا البحث تمیز بول اإلبل  .3 
خاصة وبكمیات عالیة من البولیفینول واألمالح المعدنیة. كما أظھر بول اإلبل تمیزه بأنشطة بیولوجیة مختلفة 

 .على مستوى المختبر وقد أجریت ھتھ الدراسة ومضاد لاللتھابنشاطھ كمضاد لألكسدة  منھا
  
 

 

 
 فاعلیة بول االبل كمضاد لاللتھاب :13شكل 

 مرعى شبھ مكثف  1:
 مرعى انتشاري :2

C  5-شاھدmg.Ldiclofenac 
 

لتحلیل األفالتوكسین في الحلیب. تم في ھذا اإلطار البحث في مدى احتواء  وإیجاد طریقةبحث في تعدیل . 4
وجود  األبقار بجھة الجنوب الشرقي على األفالتوكسین. وقد تبین عدم حلیب النوق وحلیب الماعز وحلیب

 كمیات ضعیفة جدا. الماعز على النوق واحتواء حلیبھذه المادة الخطرة في حلیب 
الذي تمولھ   PAQ collaboraفي إطار تثمین حلیب النوق تم قبول مشروع بحث في إطار برنامج5-  

ھذا المشروع الى تثمین حلیب الناقة و تحویلھ إلى منتجات ذات قیمة  یھدفوزارة التعلیم والبحث العلمي. 
حلیب النوق بمحضنة المؤسسات التابعة  في بیوتكنلوجیاغذائیة عالیة. كما یھدف إلى إرساء وحدة مختصة 

 للمعھد.
 تخمیر حلیب النوق بالفطر الھندي * 
) وفي أوقات 10و  5و  2البقر الى الكفیر بثالث جرعات ( ، حلیب الماعز و حلیباإلبلتحویل حلیب  -

الكیمیائیة والحیویة. وتبعا للخصائص و ئیة) ودراسة خصائصھا الفیزیاساعة 24و 20و 18(حضانة مختلفة 
تم تعیین الجرعات  codex alimentarus CODEX STAN 243-2003المتفق علیھا من خالل   
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، إلبلاادى الى تحویل حلیب  وقد ).وبقرماعز  إبل،حلیب الحیوانات (كیفیر من مختلف  لإلنتاجالمناسبة 
حتى  اإلبللحلیب  ساعة 24والبقر وساعة لحلیب الماعز  18حضانة  وفي وقت ٪2 والبقر بجرعةالماعز 

 FAOالذي انجزه كل من  codex alimentarus CODEX STAN 243-2003 ألحكامیكون مطابقا 
/ OMS (2001) 

، الماعز إلبلامن كفیر حلیب  والحیویة للعیناتلخصائص الفیزیائیة الكیمیائیة ان ااحصائیة  دراسةبینت  -
 فیر.الكیمیائیة والمیكروبیولوجیة للك ئیةالحضانة على الخصائص الفیزیاتتأثر بالجرعة ومدة  واألبقار

والماء  لبقرحلیب ا -الماعز  حلیب-اإلبلتمت متابعة الكتلة الحیویة للفطر الھندي بعد الحضانة في حلیب  -
تكتسب  إذایوماً في مختلفة انواع الحلیب.  15یومیاً لمدة یزید بینت ھذه التجربة ان وزن حبیبات الكفیر 

حبوب الكفیر الوزن في جمیع أنواع الحلیب الثالثة ولكن بطریقة ال تذكر لحلیب اإلبل الذي یرجع في 
 األساس إلى خصوصیاتھ. 

یوم وأن حجم المیاه المبدئیة  15ات الكفیر التي یتم وضعھا في الماء ینخفض وزنھا خالل نالحظ أن كمیة حب
ستھلك الماء لیس مكون الحلیب الم النمو.على أن حبیبات الكفیر ال تستخدم الماء في  ھذا ویدل ثابتًا.یبقى 

 للنمو.من حبیبات الكیفیر 
ووقت حضانة  ٪2بستر كامل الدسم في جرعة من وتبین الدراسة الحسیة أن الكفیر من حلیب الماعز الم

 للمتذوقین.ساعة ھو األفضل  18
 و تجفیف). الكفیر(تجمیدطرق تخزین حبات  -

 تجمید
فاض ماعز و بقر) یخمر الحلیب (انخ ابل،بعد إذابة حبیبات الكفیر وزرعھا في جمیع أنواع الحلیب الثالثة (

زیادة الحموضة واللزوجة).اذا یمتلك الكفیر المنتج من الحبوب المجمدة نفس  درجة الحامض الھیدروجیني ،
 18-الخصائص التي تنتجھا الحبوب الطازجة  ، لذلك یمكن القول أن حفظ حبیبات الكفیر بطریقة التجمید (

 درجة مئویة) طریقة ناجعة، فعالة في ضمان جودة الحبوب بمرور الوقت. 20-إلى 
 

 تجفیف
ھ ة ان الكیفیر المتحصل علیھ بحبیبات الكیفیر المجففة لھ نفس الخصائص للكیفیر المتحصل علیبینت التجرب

 .بحبیبات الكیفیر الطریة (یخمر الحلیب بانخفاض درجة الحامض الھیدروجیني، زیادة الحموضة واللزوجة)
 وتضمن جودة ن الحلیبفان حبیبات الكفیر المجففة بالتجمید قادرة على تخمیر وتحمیض ثالثة أنواع م لذلك

 ونشاط حبوب الكفیر
 دراسة مدة الصلوحیة الكیفیر-

Bleu  de méthylène  (تطورالحموضة و الحامض الھیدروجیني )تمت متابعة الخصائص الفیزیائیة
 والمكروبیولوجیة (تطور عدد الجراثیم و عبر اختبار)

الكیفیر طبیعیا من حلیب الماعز والبقر تدوم مدة صلوحیتھما اسبوعا  انتاج تبین من خالل ھذه الدراسة ان
 .أیام 9یبقى صالحا  اإلبلالكیفیر طبیعیا من حلیب  انتاج ایام) اما 7(
 

 * تطویر مجموعة من منتجات األلبان المحلیة المستخرجة من حلیب اإلبل 
و من بینھا الیاغورت  اإلبلحلیب من  المحلیة المستخرجةقمنا بتطویر مجموعة من منتجات االلبان 

المخصب بمسحوق حلیب الماعز و قد تحصلنا على منتوج متجانس و مقبول من المستھلك، باالضافة الى 
 الجبن الطازج المصنوع من حلیب االبل و حلیب الماعز المجفف.
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دولیة : مت المشاركة في ثالثة ملتقیات عالمیةتخالل ھذه السنة،   
 

-  5th Conference of International Society of Camelid Research and Development (ISOCARD) 
11-16 Nov (Laayoune-Maroc),  
- 2nd international Congress of Biochemistry & Microbiology Applied Technologies 2-4 Nov 
2018 (Hammamet),  
- 24 éme Rencontres Recherches Ruminants (3R) 5-6 Décembre 2018 Paris, France) 

 
 : صـحـة اإلبــل5برنامج 

 تقدیم النتائج الخاصة بتأثیرات عدم التوازن المعدني على صحة اإلبل في إطار تظاھرات علمیة *
تم تقدیم النتائج الخاصة بتأثیرات عدم التوازن المعدني على صحة اإلبل خالل ملتقیات علمیة وطنیة، حیث 
تم تقدیم المعطیات الخاصة بتأثیرات مكمل معدني على صحة اإلبل أثناء مؤتمر الوطني لعمادة األطباء 

 على مجموعات من النوق بمراعي البیاطرة بتونس إذ تم التطرق لنتائج التجارب التي تم إنجازھا میدانیا
الوعرة تطاوین والظاھر باإلضافة إلى مراعي وعرة بنقردان وتقدیر فاعلیة ھذا المكمل للحد من مرض 
الھشام لدى اإلبل. كما تم تقدیم النتائج الخاصة بتحدید وتوصیف المراعي األكثر تسببا في ظھور المرض 

خالل تقدیر درجة مساھمة كل  وذلك منلألطباء البیاطرة بتونس الھشام خالل األیام العلمیة للمجمع المھني 
ورسم  2كلم 968224لمساحة مراعي الظاھر والمقدرة بـ جھة من تلك المراعي في تواجد المرض بكامل ا

.  كما إن الجوانب توضح قابلیة مساھمة مختلف المراعي في ظھور ھذا المرض خارطة وألول مرة
مر قد تم تقدیمھا خالل مؤتوالسریریة والوبائیة الخاصة بتأثیرات عدم التوازن المعدني على صحة اإلبل 

ید أمام بیاطرة من مختلف البلدان لمزید تحد ومناقشة ذلكبتونس  اخاص امرض باعتبارهدولي لإلبل بتركیا 
ھذا المرض مزیدا من البحوث لتكون متالئمة مع التدخل العالجي أو الوقائي لالمرض ویتطلب مسببات 

  .طرق التربیة وتطور المرض
  

 *جرد أھم الطفیلیات بالوسط الجبلي بالمناطق الجافة
یھدف ھذا البحث الى تحدید الطفیلیات الباطنیة عند الحیوانات البریة بالمناطق الجبلیة التي تساھم في إنتشار 

تأثیرات مباشر على صحة ھذه الحیوانات وغیر مباشرة على  الن لھا عدید الدیدان المعویة عند المجترات
إلقائھ  الذي یتم طاقتھا اإلنتاجیة تم الشروع في القیام بھذا العمل الوبائي للكشف عن بیض الدیدان المعویة

بالروث وبالتالي عن أصناف الطفیلیات التي تنتقل عبر ھذه الحیوانات إلى المجترات المتواجدة بھذه 
ائل تنتشر بالتالي بالمراعي في إنتظار عووكبیرة من البیض بالروث  اھذه الطفیلیات أعدادتلقي مناطق. ال

  أخرى ومنھا المجترات الصغرى.
 

 

 

 
 

 صورة مجھریة لطفیل في روث :  27صورة عدد 
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عینة من سلسلة جبال مطماطة لمختلف الحیوانات البریة المتواجدة وكذلك من 112تم جلب وفحص 
المجترات الصغرى لمعرفة العالقة بینھما ویتم التشخیص عن طریق الفحص المجھري لتحدید مختلف 
الخصائص لكل نوع من البیض الذي یتم الكشف عنھ.  وقد تم إلى حد اآلن نصنیف الطفیلیات إلى تسعة 

 أصناف بعد تحدید كثافتھا إعتمادا على سلم ذو ثالث درجات.
لنمط المكثف والشبھ المكثف من خالل دراسة طرق التحكم في األمراض المتابعة الصحیة للنوق با*

 الواردة
إضفاء النجاعة على بعض التدخالت البیطریة تمت متابعة طرق عالج بعض ولمزید التحكم في صحة اإلبل 

 األمراض الفطریة والطفیلیة بصفة دوریة سواء داخلیة أو خارجیة إلى جانب بعض الحاالت النادرة كإنقالب
الرحم وإنحباس المشیمة التي تطرأ بصفة منعزلة بالقطیع التجریبي للمعھد وتم التعامل مع ھذه الحاالت 
بیطریا ھذا باإلضافة الى اإلسھاالت عند صغار اإلبل ومن ناحیة أخرى وألجل حمایة القطیع بالمراعي 

ة تقدیم بعض النصائح الوقائیوالتي تعتبر من األمور المھمة لدى المربین والرعاة تم إعداد كتیب خاص ل
والعالجیة للراعي خاصة عند وجوده بالمراعي النائیة وذلك قبل التدخل البیطري لتفادي التعكرات الصحیة 

 أو إنتشار بعض األوبئة.
 

 : توصیف سالالت اإلبل بالبالد التونسیة  6برنامج 
المورثات الواسمة ونشر جزء من  االنتھاء من تحلیل معطیات التوصیف الجیني باستعمال 2018تم خالل 

شفویة  داخلةوتقدیم مالنتائج الخاصة بتطویر طریقة لتحدید األنساب باستعمال معطیات التوصیف الجیني 
المنعقد بالمغرب. كما وقع مناقشة  اإلبلوالتنمیة في مجال  الدولیة للبحثفي المؤتمر الخامس للجمعیة 

بینت النتائج محدودیة و بتونسعھد الوطني للعلوم الفالحیة بالم 2018أطروحة الدكتوراه في شھر أوت 
اعتبارھا مجموعة (ساللة) واحدة. أما فیما یخص  والتي یمكنالتونسیة  اإلبلالتنوع الجیني بین مجموعات 

مشروع البحث المبرمج ضمن الخطة الوطنیة للنھوض بقطاع االبل في اطار اتفاقیة خصوصیة مع دیوان 
مة التحالیل المخبریة وتحلیل المعطیات الخاصة بالمورثات الواس تواصلتتوفیر المرعى فقد تربیة الماشیة و 

) المسؤولة عن تحدید TYRو   MC1Rو  ASIPو األنماط لبعض الجینات ( Yو تلك الخاصة بالصبغة 
معطیات  ذلكلون الوبر عند االبل ومدى ارتباطھا بالتنوع المظھري لأللوان الموجود عند االبل التونسیة، وك

الوطنیة  وضمن الخطة اإلطارھذا  وفي نفس). MHC( التنوع الجیني في المركب الرئیسي للتالؤم النسیجي
، تم برمجة مشروع بحث یھتم ببعض األمراض الطفیلیة (القراد) والساریة اإلبلللنھوض بقطاع 

)trypanosomose باستعمال التقنیات الجینیة. وتحدید األنواع) قصد التشخیص 
 

 الحیوانیة وجودة المنتجات : الموارد العلفیة والرعویة3المحور 
) على نمو خرفان الدمان  « Ar » دراسة تأثیر اظافة الزیوت العطریة (زعتر و خلیط زعتر + شیح

±  21,9= (متوسط الوزن في ھذه الدراسة  D'manن حمال من ساللة یاستخدام أربع . تمونوعیة اللحم
المراقبة  مجموعة مجموعات: 4أیام). تم تقسیم ھذه الحمالن إلى  10,9±  107كغ ومتوسط العمر =  3,5

Témoin)(: مجموعة  ،على تبن الحلبة + مخلفات التمر + مكعبات الفصة تتغذى الخرفان T :Ar+0,5 
الزیوت  تر, مجموعةمل من الزیوت العطریة زع T :Tv+0,5 مل من الزیوت العطریة شیح, مجموعة 

 نجز ھذا العمل  في مرحلتین :امن الشیح  0,25  +مل من الزعتر T +0,25المختلطة:
: تم تنفیذ ھذه المرحلة في إطار بحث ما بعد الدكتوراه لطالب نیجیري وطالبة بالماجستیر  المرحلة األولى

ت تونس. تم تحدید تأثیر دمج الزیوالمشترك بین معھد المناطق القاحلة والمعھد الوطني للعلوم الفالحیة ب
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األساسیة في علیقة الحمالن على تكوین وجودة الذبیحة دراسة التركیبة الكیمیائیة للغذاء الموزع كما تم 
ال یذوب في الحامض). یمكن تلخیص النتائج  (الرماد الذي (AIA)تحدید قابلیة الھضم باستخدام طریقة 

 الرئیسیة في النقاط التالیة: 
  تأثرت قابلیة الھضم(AIA) ) بإضافة الزیوت األساسیة، وكانت أعلى بشكل ملحوظP<0,05 (  في

  79,42و  57,76;    53,71المجموعة التي تتلقى علیقة غنیة بخلیط من الزیوت العطریة (زعتر + شیح) (
 الزیوت المختلطة) مجموعة   Arالمراقبة , مجموعة مجموعة على التوالي

  الزیوت األساسیة في عالئق الحمالن على خاصیة الذبیحة (وزن الذبیحة الساخنة ، وزن  ؤثر إضافةتلم
 أجزاء  الذبیحة (الكتفین والفخذین. ......)  مختلف
 أدت إضافة الزیوت العطریة إلى تحسین تركیبة األنسجة بشكل طفیف (P>0,05)  من خالل زیادة النسبة

 ومجموعة  Arعلى التوالي في مجموعة ٪53و  ٪49ة مقابل المراقب في مجموعة ٪45المئویة للعضالت (
الذبیحة عن طریق   الزیوت المختلطة, إضافة إلى ذلك ، أدت إضافة الزیوت العطریة إلى تحسین مكونات

المجموعات  في ٪13,6و  ٪15,2المراقبة مقابل  في مجموعة ٪15,5خفض النسبة المئویة للدھون (
 أخرى)

مشروع ماجستیر مھني بعنوان "تأثیر دمج الزیوت  تنفیذ ھذه المرحلة في إطار بحث: تم المرحلة الثانیة
ودة األحماض الدھنیة والج  األساسیة في النظام الغذائي للحمالن من ساللة الدمان على القیمة الغذائیة للحم:

تأثر بإضافة ) للحم لم تPC ،MS ،MM ،MG. أظھرت النتائج  ان التركیبة الفیزیوكیمیائیة ( "الحسیة 
بینما أثرت على المحتوى المعدني خاصة الفسفور وكان األعلى في اللحم الخرفان في   الزیوت العطریة

*)  فھي متماثلة في  b* و  L  ،aاما مكونات لون الحم ( .)mg/kg 32,3الزیوت المختلطة ( مجموعة
 المجموعات األربعة.

 وم خرفان الدمان* اھمیة تركیبة العلف المركز في تحدید جودة لح
كیبة الترختلفة (توصیف اللحوم الناتجة عن مختلف الوجبات الغذائیة المحتویة على أعالف مركزة م -

 الكیمیائیة، اللون، درجة الحموضة، درجة تثبیت الماء و الجودة المیكروبیولوجیة)..
عة تحت لیل الطیفي باألشالشروع في تكوین قاعدة بیانات خاصة باللحوم الحمراء تدرج ضمن طریقة التح -

   SPIRالحمراء
 

 : توصیف الموارد الرعویة وتقدیر االستساغة ونسبة الھضم عند اإلبل بالجنوب التونسي   2برنامج 
یھدف ھذا العمل لتقییم إمكانات التحلیل الطیفي لألشعة تحت الحمراء القریبة لتقدیر كمیة المادة الجافة 
المستساغة عند اإلبل في المراعي. ولذلك من الضروري معایرة عینات من األنواع الرعویة والبرازات 

قیاس  )gestibilité in vivoDi( التي تم جمعھا من الحیوانات في بیانات قابلیة الھضم في الجسم الحي 
  -2قابلیة الھضم

 (Limoniastrum guynianum, Halocnemum strobilacum, Tamarix gallica) في ھذا العمل تم قیاس
 15ار من كل اختبیتكون  أعاله،في إختبارات بواسطة طریقة المذكورة  قابلیة ھضم األنواع الثالثة الرعویة

 یوًما من التكیف وأسبوع واحد من القیاس. 
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 ضم االختبارات الثالثة في ھضم الجسم الحيھنسبة و ةالكیمیائی ةالتركیب : 4 عدد جدول

 1اإلختبار 2اإلختبار 3اإلختبار

تركیبة 

 ألیاف ةكیمیائی

المادة 

 النیتروجینیة

 الكلیة

المادة 

 المعدنیة

المادة 

 الجافة
 ألیاف

المادة 

 النیتروجینیة

 الكلیة

المادة 

 المعدنیة

المادة 

 الجافة
 ألیاف

 المادة

 النیتروجینیة

 الكلیة

 المادة

 المعدنیة

المادة 

 الجافة

46,34 6,84 12,66 48,6 33,5 12,4 37,8 22,70 44,3 8,02 23,17 56,32 
العلف 

 الموزع

69,7 4,78 7,8 77,2 62,8 5,91 7,22 79,3 63,23 5,60 9,34 70,66 
القش 

 وتبن

 البراز 26,86 23,9 8,84 59,22 23,7 16,71 7,44 60,39 38,3 13,61 10,23 66,5

33,89 31,39 36,43 
نسبة 

 الھضم

 

 
  نانومتر 2500-800األطیاف القریبة من األشعة تحت الحمراء عند طول موجة یتراوح بین نماذج من :  14 شكل عدد

  

إمكانیة إستعمال التحلیل الطیفي لألشعة تحت الحمراء القریبة لتقدیر التركیب الكیمیائي والقابلیة للھضم  -
 جنوب تونس  من قبل اإلبل في المستساغة في المختبر األنواع الرعویة

  توصیف بعض األنواع الرعویة المستساغة من قبل اإلبل في جنوب تونس -
الجمعیة الدولیة  - (ISOCARD-2018) س في العیون بالمغرب بعنوان المشاركة في المؤتمر الخام -

 ألبحاث وتطویر اإلبل
استخدام التحلیل الطیفي لألشعة تحت الحمراء القریبة للتنبؤ بتكوین بعض األنواع الرعویة من قبل اإلبل  -

 في جنوب تونس (ملصق)
تقدیم ( اإلبل في جنوب تونس من قبل الحیوي في الجسم الحي لبعض األنواع الرعویة تقدیر الھضم - 

 شفوي) 
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 : تنوع الحیوانات البریة والمحافظة علیھا 4المحور 
 

 *المحافظة على طائر الحبارى
التكاثر.  ة وخاصةالتربیاقتصر برنامج البحث المتعلق بتربیة الحبارى على مزید التحكم في مختلف تقنیات 

یات من بمختلف التقن تم االعتناءكما  ،فقد تم اتباع نظام غذائي متكون من الدیدان والعلف المركز والفصة
جمع البذور من الذكور إلى عملیة الفقص والعنایة بالفراخ. فبالرغم من إن الوحدة عرفت تراجعا في النشاط 

 اجوتحسین اإلنتیدا لتیسییر عملیة متابعة الطیور قفصا جد 40التناسلي حیث اقیمت إشغاال توسعیة (تشیید 
عملیة اإلطالق الطیور بالطرق العلمیة أولویة للسنوات القادمة، فقد بینت النتائج إن نسبة نجاح التلقیح  وایال

 بالمائة.   48بالمائة أما عملیة الحضن اإلصطناعي فقد بلغت  82اإلصطناعي قد ناھزت 
 

 المھا عند ضباء* التنقالت والسلوكیات الغذائیة ومدي تأثیرھا على الكساء النباتي 
تم خالل الربیع متابعة الحیوانات بمقدار حصتین (واحد في الصباح وأخرى في المساء) في محمیة الجبیل: 

م تحدید تتمتد كل حصة لساعتین ونسجل في كل خمس دقائق النشاط الذي نلتقطھ.  فیما یتعلق بالعلیقة 
النباتات المستھلكة بالمشاھدة المباشرة وبطرق غیر مباشرة السیما تلك التي تعتمد على الستخراج االلكانات 
والكحول ذات السلسلة الطویلة بكل من عینات النباتات والبراز والمقارنة بینھا. تبرز الرسومات البیانیة 

ترة سلوكیات فرد من المجموعة (انثى یافعة) في الف التالیة بعض النتائج المتحصل علیھا اثناء دراسة بعض
 الجافة والفترة الرطبة:

 الفترة الجافة:
 

 

 
  15شكل عدد 

 

 

 

Série1
; p1; 
60 Série1

; p2; 
16

Temps de paturage

Z= 2.5143        P= 
0.0088

Série
1; 

p1; 
7,5

Série
1; 

p2; 
56,…

Temps de repos

Z= 1,409
P=0,01

Série
1; p1; 

20

Série
1; p2; 

15

Temps locomation

z= -1.4334           P= 
0.1179

Série1
; p1; 
27

Série1
; p2; 
22,5

Temps survaillance

Z= -0.8682       P= 
0,321
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 الفترة الرطبة:

 

 

 
 16شكل عدد : 

 
 * الكلبیات بالمناطق الجافة والصحراویة

أكثر الحیوانات الالحمة انتشارا   (Canis aureus)) و ابن اوى (Vulpes vulpesیعتبر الثعلب األحمر
 Vulpes) والفنك Vulpes reuppelli)( في تونس. كما یضم ھذا النوع من الحیوانات ثعلب الصحراء

zerda) نات المتعلقة بھذه األصناف ال زالت ضئیلةا. ورغم أھمیتھا في النظام البیئي، اال ان البی. 
ع م ومتوسطا للفنكتنوعا وراثیا ھاما للثعلب األحمر  اظھرت التحالیل الوراثیة لجزء من منطقة التحكم

ھابلوتیبس على التوالي. في نفس السیاق، اثبت تحلیل جزء من السیتوكروم ب ھذه النتائج.   6و 16وجود 
بینت شجرة النشوء التي تم الحصول علیھا توزع ھابلوتیبس في مجموعات مختلفة مستقلة عن المصدر 

 الجغرافي للعینات. 
نتائج التحالیل الجینیة للذئب الذھبي األفریقي تنوعا وراثیا ھاما على مستوى جزء من منطقة التحكم تظھر 

. وبالمثل، كشفت مجموعة من السواتل الصغرى  (Haplotypes)ھابلوتیبس 15مع الكشف عن 
)microsatellites (  اإلحصائي تنوعا وراثیا كبیرا. ومع ذلك فإن استخدام البرنامج‘Structure’  لم

یكشف عن أي ھیكلة لھذا النوع، وبالتالي فباإلمكان اعتبار مجموعة واحدة فقط في تونس. وباإلضافة إلى 
 كم. 230ذلك استنادا إلى سبعة أفراد فإن ذكر الذئب الذھبي األفریقي قادر على التنقل على مسافة تصل إلى 

 
 في الجنوب الشرقي التونسي*بیولوجیا ودینامیكیة القوارض في النظم الزراعیة 

بینت الزیارات المیدانیة للمناطق السقویة آثارا لتواجد الضربان واألضرار الجسیمة التي یخلفھا. وتظھر 
عینة من الروث ھذا الحیوان خالل فصلي  106المكونات الغذائیة التي تم التعرف علیھا من خالل تحلیل 

ن م انواع النباتات التي تنتمي للنظام الغذائي للضربان خالل ھذیالشتاء و الصیف ان النباتات البریة تمثل اھ
 وStipa lagascae ، Hedysarum carnosum نوعا اھمھا: 15الفصلین و الذي یتكون من 

Série
1; p1; 

24

Série
1; p2; 

33

Temps de locomation

z=-0,421
P=0,598

Série
1; p1; 
13,33

3

Série
1; p2; 
11,25

Temps de repos

Z= 0,394       
P=0,554

Série
1; p1; 

11

Série
1; p2; 

10

Temps survaillance 

Série1
; p1; 
69

Série1
; p2; 
57

Temps de paturage

Z=    0.4243   P= 
0,595
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Hordium marinum على عكس النباتات المغروسة كالبطاطا و التین و الشعیر التي تكون النظام الغذائي
 خاصة في فصل الصیف.

       
*دراسة مدى تأثیر خصائص المحیط على التجاوب الفیزیولوجي والسلوكي لحیوان الضب في المناطق 

 الجافة والصحراویة التونسیة
تركز العمل على دراسة تأثیر تغیر المناخ على توزیع جمیع انواع االوروماستیكس. من بین النتائج التي تم 

 یكس سوف تشھد انخفاضا في مجاالتھا الحیویة المستقبلیةالحصول علیھا التنبؤ بأن معظم انواع االوروماست
اال أن تغیر المناخ یمكن ان  االحتباس الحراري األكثر ارتفاعامن جراء انبعاث غازات  2070خالل سنة 

 یؤثر إیجابا على توزیع بعض االنواع.
 

بعض العناصر الملوثة على  *دراسة التنوع البیولوجي للجرادیات بمنطقة جنوب شرق تونس و تأثیر
 دورة حیاتھا

أن السرب یحتوي على نسبة من  2004أظھرت الخصائص المورفومتریة للجراد الصحراوي في عام 
طق ان یكون قادما من مناطق الركود في جنوب تونس أو المنا والذي یمكنالجراد في حالة االنعزال 

ویر معاقل محلیة للجراد الصحراوي التي قد تتطور مما یدعم إمكانات تط الحدودیة إثر الغزوات السابقة
إلى جیوب من الركود یصعب السیطرة علیھا خالل الغزوات. وقد دفعتنا ھذه النتائج إلى افتراض خطر 
إحتواء جنوب تونس على موائل دائمة للجراد الصحراوي الذي یعتبر آفة یقتحم البالد في حالة الغزوات 

لى اھمیتھا الفالحیة واالقتصایة، تحتل النطاطیات مكانة أساسیة في السلسلة المنطلقة من الخارج. اضافة ا
الغذائیة باعتباره كتلة حیویة ھامة أیضا فریسة لكثیر من الفقاریات األخرى، كما تعتبر مؤشرا جیدا 

عمل نمي ھذا الی يلتونسالالختالالت البیئیة. ومن ثم، فإن دراسة تصنیفیة للجرادیات في الجنوب الشرقي 
 البحثي خاصة أنھ لم تتم اي دراسة دقیقة للجراد في ھذه المنطقة. 

وفي ھذا اإلطار یندرج ھذا العمل، الذي یھدف إلى جرد جنوب شرق تونس لجمع وتحدید أنواع الجراد 
الموجودة. وفي الوقت نفسھ، تحدید وتتبع موائل الجراد الصحراوي، وأخیرا اختبار فعالیة المبیدات الحیویة 

أطروحة دكتورا بالتعاون مع المعھد الوطني للعلوم  إطاردیل لمكافحة الجراد. ویندرج ھذا العمل في كب
موقعا في منطقتي مدنین  80الفالحیة بتونس ومعھد المناطق القاحلة بمدنین. تمكننا من خالل زیارة حوالي 

مما یعكس تنوعا مختلف من الجراد  نوع 30من  وتصنیف أكثر، من جمع وصفاقسوتطاوین وقابس 
 .بیولوجیا ھاما بمنطقة الجنوب الشرقي

من خالل الزیارات المیدانیة لمناطق مختلفة بالجنوب الشرقي یتم جمع وتعداد االنواع المتواجدة بكل موقع  
یتم تجفیف العینات وحفظھا لھدف تكوین مجموعات مرجعیة  .لمعرفة نسبة كثافتھا وتوزعھا الجغرافي

المحلي حیت تمكنا من تكوین أربع مجموعات مختلفة. مثلت ھذه المجموعات موضوع مداخلة ألنواع الجراد 
شفاھیة في ندوة علمیة حول طریقة تجفیف واعداد المجموعات المرجعیة الخاصة بالجراد حیث تعتبر 

 .طریقة دقیقة وناجعة لحفظ العینات على المدى الطویل
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 28صورة عدد 

بینت نتائج الجرد السابقة تواجد الجراد الصحراوي االنعزالي ببعض الموائل الصحراویة حیث تمت مراقبتھا 
 شاره حیثوانتمنھ قبل تكاثره  وذلك للوقایةبصفة مستمرة للكشف عن اي تغیرات قد تظھر على الجماعات 

 .یصعب السیطرة علیھ
یبین الجدول اھم االنواع التي تم التعرف علیھا حالیا. كما نشیر الى ان عدد ھام من االنواع لم یتم التعرف 
 علیھا بعد نظرا لتشابھ الخاصیات الممیزة والتي تتطلب دقة كبیرة وفحص مفصل للجھاز التناسلي للذكور.

 

 جنوب الشرقيأنواع الجراد المتواجدة بال:  4 جدول عدد

Sous-famille Espèce 

Acridinae 
Truxalis                                       nasuta 

Acrida turrita 
Calliptaminae Calliptamus barbarus 

Cyrtacanthacridinae 
Schistocerca gregaria 
Anacridium aegyptium 

Dericorythinae 
Dericorys murelli 
Dericorys albidula 

Eyprepocnemidinae 
Heteracris littoralis 
Heteracris annulosa 

Oedipodinae 

Acrotylus insubricus 
Acrotylus longipes 
Aiolopus thalassinus 

Duroniella lucasi 
Hilethera aiolopoides 

Sphingonotus rubescens 
Sphingonotus octafasciatus 
Sphingonotus tricinctus 
Sphingonotus lucasii 
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Sphingonotus paradoxus 
Leptopternis  maculata 
Scintharista  notabilis 

Odelaus senegalensis 
Oedipoda  miniata 

Pamphaginae 
Paracinpe foreli 

Pamphagus tunetanus 

Pyrgomorphinae 
Pyrgomorpha conica 
Tenuitarsus  angustus 

Thrinchinae 
Tmethis cistii 
Tmethis clavelli 
Tuarega insignis 

Gomphocerinae Dociostaurus jagoi 
 
 

  2019برنامج 
 األغنام  وتوصیف سالالت* التربیة المكثفة ألغنام الدمان بالواحات 

من خالل اعداد ورقة علمیة تھدف  وعالقتھا بالصغیرتثمین معطیات دراسة السلوك عند نعجة الدمان  -
 الوالدة. والصغیر بعدلدراسة تاثیر فصل االنجاب على سلوك االم 

 .ومناقشة االطروحةإتمام كتابة  -
 

 * تحسین انتاجیة قطعان المجترات الصغرى وتوصیف السالالت المحلیة بمراعي الظاھر والوعرة
 القیام باستمارة حول قطعان المجترات الصغرى -
دد من سیقوم بمواصلة متابعة عو سیقوم الفریق بأخذ عینات من الدم والحلیب لدراسة الخصائص الوراثیة -

 القطعان منتشرة بین الظاھر والوعرة.
تنظیم قاعدة معطیات قطیع التجارب بالمعھد إلعدادھا لالستغالل العلمي وھي قاعدة غیر متوفرة من ناحیة  -

 الكم والكیف خارج المعھد.
 . حة عند صغار وكبار الماعز المحليصلة دراسة خاصیات الذبیموا -
وضع برامج خاصة بتقییم القدرات الوراثیة للماعز المحلي، نظرا للخصوصیات التي تم تحدیدھا والمتعلقة - 

  الصعبة.ل الظروف ظبالتصرف الجیني عند الماعز المحلي في 
لوجیة الخاصیات الفیزیووعھد خاصیات الذبیحة القیام بتجربة حول تسمین جدیان قطیع التجریبي للم-

 والمیكروبیولوجیة للحم. 
دراسة الخاصیات الفیزیولوجیة والمیكروبیولوجیة لحلیب الماعز المحلي للقطیع وكدلك للسالالت المحسنة  -

 المتواجدة بواحات مارث على غرار االلبین والدمشي والمرسیانا.
 

 يوالحرار* التغیرات الفسیولوجیة والمالمح البیوكیمیائیة للماعز المحلي في ظروف اإلجھاد المائي 
 دكتوراه. ومناقشة أطروحةنشر ورقات علمیة بمجالت عالمیة  -
 

 * االستعماالت البیوتكنولوجیة لمضادات األجسام لدى اإلبل
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http://acrinwafrica.mnhn.fr/bases/fiches/Oedipoda_miniata.html
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تعتمد على   biocapteursمتمثلة في تطویرمواصلة المشروع حول االسھال بإنجاز المرحلة الثالثة ال
التي تتعرف على ھذه  VHHوعزل ال F17مضادات االجسام لدى االبل وذلك بتلقیح جملین ببروتینات 

 البروتینات.
 

 اإلبـل  وتوصیف ساللة* التكاثر 
 تتلخص األعمال المبرمجة في مواصلة بعض التجارب ونشر نتائج التجارب السابقة حول: 

نشر النتائج و اإلبلضمن الخطة الوطنیة للنھوض بقطاع  لإلبلمواصلة التوصیف الجینى للساللة المحلیة  -
 یوم اعالمي). وتقدیمھا (

دراسة سلوك الفحل خالل مشاھدة عملیة جمع بذور لفحل منافس والبحث في طریقة لتخزین البذور لمدة  -
 زمنیة قصیرة. 

 ة الشبق.تحدید مكونات بول الناقة في فتر -
 .بقطیع المعھد نوقال انجاز تجربة تلقیح اصطناعي على عدد من -
 

 * تكثیف إنتاج الحلیب عند النوق
أطروحة  إطاروذلك في  اإلبلالعوامل المؤثرة في كمیة ونوعیة المواد الدسمة في حلیب  انھاء دراسة -

 دكتوراه.
عند بعض المربین مع ادماج قطعان جدیدة بالتعاون مع دیوان تربیة  اإلبلمتابعة مراقبة انتاج الحلیب عند  -

 .وتوفیر المرعىالماشیة 
 

 * صحة اإلبل
 المتابعة الصحیة للنوق بالنمط المكثف والشبھ المكثف  -
تفشي القراد بمختلف أنمط التربیة ومواصلة جرد أھم الطفیلیات بالوسط دراسة طرق عالجیة مالئمة ل -

 الجافةالجبلي بالمناطق 
 الكشف عن أھم أنواع الطفیلیات عند اإلبل بطرق بیوتكنولوجیة حدیثة. -
 

 الناقة في مجال الصناعات الغذائیة وبكتیریا حلیباالنشطة لبروتینات  واستغالل خصائص* توصیف 
مستعینین في ذلك باجزاء استخرجناھا من  اإلبل*متابعة االبحاث حول صناعة الجبن الطازج من حلیب 

 حلیب شجرة التین
 عدید الفصائل االخرى ومقارنتھ بحلیب اإلبل*صناعة الحلیب المخمر من حلیب 
 والمكروبیولوجیةالغذائیة  واستخراج خصائصھ*صناعة السمن من حلیب الماعز 

  * تنقیة بعض البروتینات من مصل حلیب الناقة ودراسة نشاطھا البیولوجي
 *مواصلة تحسین تخثر منتجات حلیب اإلبل من البان واجبان

 *محاولة تصنیع یاغورت اإلبل بالتعاون مع شركة صناعیة لتحویل الحلیب.
ة من المستخرج وكذلك الالكتوفرین ولبا اإلبللبروتینات حلیب  دراسة بعض االنشطة البیولوجیة *مواصلة

 .االنزیمي وبعد الھضم اإلبل قبللبآ 
*استعمال البكتیریا اللبنیة المستخرجة من حلیب الناقة ذات المواصفات التكنولوجیة العالیة في تخمیر حلیب 

 .وانشطتھ البیولوجیةتأثیرھا على خصائصھ البیوكیمیائیة  ودراسة مدى الناقة
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 لھذا المنتوج والخاصیات الطبیة* بروتینات حلیب الناقة 

حلیب الناقة للتخثر والتحویل الى منتجات لبنیة یمكن أن تنافس المنتجات مواصلة البحث في مدى قابلیة  -
 PAQ collabora .مشروع  لیا في السوق وذلك في إطاراالموجودة ح

ذات مصدر حیواني ونباتي وتحدید العوامل المالئمة للحصول على فاعلیة  وتوصیف أنزیمات استخراج -
 قصوى لھتھ األنزیمات.

 فیتامینات،دسمة، بروتیین،  النوق: مواداللبنیة المتحصل علیھا من حلیب  للمنتجات البیوكیمیائيالتوصیف -
 أحماض دھنیة...

كما سنحاول في ھذا اإلطار دراسة األنشطة البیولوجیة لھتھ المنتجات كمضادات األكسدة، مضادات 
 البكتیریا، مضادات اإللتھاب...

 دراسة .یبةالتركالحرارة على ھتھ  ودراسة مفعولسولین في حلیب الناقة األن لمعرفة كمیةالقیام بتحالیل  -
كازیین ینیة في دراسة تركیبة األحماض األم مفعول الحرارة على تركیبة حلیب النوق وخاصة الكازیین.

حلیب الناقة و مقارنتھا ببقیة أنواع الحلیب كما سنقوم بدراسة النشاطات البیولوجیة لكازیین حلیب اإلبل 
 )مضادات األكسدة، مضادات البكتیریا، مضادات اإللتھاب...(
 
 المنتجات الحیوانیة جودة خصائص الموارد العلفیة المحلیة وتأثیرھا على *
ل ما تبقى من تحلیالت التوصیف للحم الضأن الناتج عن الوجبات الغذائیة القائمة على أطعمة مركزة اأكم -

 ))وتیناتوالبرمراقبة تطور خصائص اللحوم أثناء التخزین (أكسدة الدھون  النسیجیة،مختلفة (التركیبة 
تركیبة األحماض الدھنیة) لألنسجة  المرونة، اللزوجة، الشحمیة،حجم الخالیا  األنسجة،دراسة مقارنة ( -

ن من ا) بین الخرفوالدھون السنامدھون الذیل  العضل،الدھون بین  الجلدیة،الدھنیة المختلفة (الدھون تحت 
 والجمل المحلیة (البربري). الساللة باربارین

ید الببتیدات الھضم اإلنزیمي، تحد البروتین،للحم اإلبل (استخالص  التركیبة البروتینیةتنفیذ دراسة حول  -
 الرئیسیة، اختبار النشاط الحیوي للببتیدات الرئیسیة)

ق الجافة (مخلفات الرمان، مخلفات التمور، دراسة تأثیر استھالك المنتجات الزراعیة الثانویة بالمناط -
 الخرفان ولحومھا. ذبائحمخلفات الفستق) على جودة 

مواصلة اثراء قاعدة البیانات الخاصة باللحوم الحمراء المدرجة ضمن طریقة التحلیل الطیفي باألشعة  -
 SPIR حتى الحمراء

 
 ونسبة الھضم عند اإلبل بالجنوب التونسي وتقدیر االستساغة* توصیف الموارد الرعویة 

إنشاء طریقة للتنبؤ بابتالع وھضم اإلبل باستخدام قاعدة من البراز وعینات العلف لمعایرة مطیاف األشعة 
 - تحت الحمراء القریبة

 وكتابة أطروحة الدكتورا مجلة علمیة ذات عامل مؤثر النتایج فينشر مقال عن  
 

 والمحافظة علیھا* تنوع الحیوانات البریة 
 تربیة الحبارى في الحصر

 الحصر في الحبارى إكثار تقنیات في العمل على مزید التحكم -
 الشروع في اعداد الطیور المعدة لإلطالق. -

60 

 



 
ç›zzz;º]2018;Ÿ]›ÖdÂzz⁄¡;rzzz;◊2019; ‚¬Ÿzzö]fi∏\;Åzz÷t]Œ’\;œzzz;Ï;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 
  الضباء بالمحمیات الوطنیة

الشروع في دراسة انتشار واألنظمة والسلوكیات الغذائیة البوحراب وغزال الدركاس بالمحمیة الوطنیة  -
 بسیدي التوي ومدى تأثیر الفصول (الفترة الرطبة والفترة الجافة) علیھا. 

 مواصلة التجربة المتعلقة بتأثیر الفصول على السلوك الغذائي ومكونات الغذاء لحیوان المھا. -
 

 ׃م بالمناطق الجافة والصحراویةاللواح
 دراسة مدى تأثیر األنشطة البشریة على انتشار ومكونات غذاء الثعلب. -

 مدى تأثیر خصائص المحیط على التجاوب الفیزیولوجي والسلوكي لحیوان الضب 
 إجراء تحالیل للبروتینات ومضادات األكسدة باستعمال عینات البالزما. -

 الخنازیر البریة في واحات جنوب تونسوضع وإیكولوجیا وتأثیرات 
 لوقوف على الوضعیة الحالیةلاالنطالق في دراسة الخنزیر الوحشي بواحات الجنوب الشرقي والغربي  -

 لھذا الحیوان وتقدیر كثافتھ، كما سیعنى بتحدید النظام الغذائي وتقییم األضرار على الفالحة بالواحات.
رة العناصر الملوثة على دو وتأثیر بعضبمنطقة جنوب شرق تونس دراسة التنوع البیولوجي للجرادیات 

 حیاتھا
 االستمرار في مراقبة موائل الجراد الصحراوي وصفاقس معمواصلة عملیة الجرد في جھة ڤابس  -
 .التناسلي لألنواع المتشابھة في إطار تربص بجامعة مرسیا وفحص الجھازاستخراج و
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 والمجتمعات الریفیةمخبر االقتصاد 
 توطئة

تندرج أنشطة البحوث بمخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة في إطار مقاربة التكامل واالندماج مع برامج 
المخابر الفنیة االخرى لمعھد المناطق القاحلة اذ تساھم ھذه االنشطة في توفیر االجوبة االقتصادیة 

الطبیعیة ومقاومة التصحر والتنمیة المستدیمة على  واالجتماعیة إلشكالیات حسن التصرف في الموارد
 ضوء الخصوصیات التي تمیز المناطق القاحلة والصحراویة.

وھو بذلك یساھم في تطویر المنھجیات متعددة االختصاصات والمقاربات متعددة االطراف الى جانب تفعیل 
 (.Approche globale, intégrée, systémiqu, etc)  المنھجیات المندمجة والشمولیة

وتتمیز خصوصیات البحوث بمخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة بمعالجتھا اشكالیات تنمیة المناطق  
القاحلة باعتماد ادوات ومنھجیات حدیثة تماشیا مع تطور العلوم االقتصادیة واالجتماعیة على المستویین 

علمي مع مؤسسات ومخابر بحثیة وجامعیة الوطني والدولي وذلك عبر نسج شبكة ثریة من روابط التعاون ال
وطنیة ودولیة وعبر االنخراط في شبكات بحثیة ومشاریع تعاون سواء على المستوى الثنائي او الدولي 

 وبالخصوص مشاریع التعاون االورومتوسطیة.
 

 أھم مالمح إشكالیات البحث: 
 تتمیز اإلشكالیة العامة للبحث بالنقاط التالیة:

  .وھشاشة الموارد الطبیعیة المتاحةتزاید ندرة  -
تزاید الطلب على ھذه الموارد یحتّمھ التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات الریفیة وحاجیات التنمیة  -

  .المتوازنة
تعدد االستراتیجیات العائلیة واالجتماعیة وبدء ظھور عجز نسبي لالستجابة للتحدیات والتكیف مع  -

  دولیة (التغیرات المناخیة، العولمة، الخ.).التغیرات المحلیة وال
 التغیرات السریعة على مستوى أنظمة اإلنتاج وطرق التصرف واالستغالل للموارد. -
 

  األھداف العامة:
 المساعدة على ایجاد الحلول واألجوبة، على األسئلة العلمیة المتمثلة اساسا في:

القدرة على التحمل ومرونة النظم االجتماعیة واالقتصادیة باألراضي القاحلة في سیاق التحوالت  -
 االقتصادیة واالجتماعیة والتغیرات المناخیة 

 تطویر نظم اإلنتاج وإدارة میاه الري والتصرف فیھا بوالیات الجنوب الشرقي  -
ن منظور مزدوج: أوال االستدامة والجدوى صیاغة مبادئ توجیھیة لتطویر وإدارة في المناطق القاحلة م -

 من عملیة التنمیة البشریة والحفاظ أیضا على الموارد الطبیعیة ومكافحة أشكال التدھور.
تطویر األدوات والمنھجیات العلمیة وتكیفھا مع سیاق األراضي الجافة من خالل تعزیز جسور التعاون  -

 والبیئة البحثیة في كل من محلیا. وتبادل الخبرات وتطویر القدرات مع جامعة العلوم
  المساھمة في دراسة وترشید االستغالل والتصرف في الموارد الطبیعیة من أجل تنمیة مستدیمة، -
  تقییم تجارب التنمیة والتھیئة وتوجیھھا من خالل مقاربة التنمیة المحلیة المندمجة، -
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میدان التھیئة والتنمیة المحلیة ومقاومة العمل على صیاغة وتوفیر أدوات عملیة لمساعدة القرار في  -
  التصحر من خالل إدماج استراتیجیات مختلف األطراف المعنیة،

 المساھمة في تطویر تثمین موارد ومقومات المناطق القاحلة والصحراویة. -
  .تعریف نظم إنتاج اللحوم وأسالیب إنتاجھ وخصوصیاتھا -
 لقطیع والربحیة للقطاع،تصمیم منھجیة ونھج وتمشي عملي لتحسین إدارة ا -
  .مساعدة المربین للحفاظ على القطیع األمثل وخاصة خالل السنوات الجافة -
 البحث في امكانیة دعم سبل ھیكلة القطاع وتنظیمھ من كافة جوانبھ وخاصة منھا الرعوي والتسویقي -
 

 :2018لسنة  األنشطة المنجزة

 5جدول عدد 

 العدد اإلنتاج العلمي

 01 منشورات بمجالت ذات قیمة اعتباریة 

 19 منشورات بمجالت علمیة اخرى او ضمن كتب منشورة

 01 كتب منشورة

 02 تنظیم ملتقیات دولیة 

 06 تنظیم ملتقیات وورش وطنیة

 02 تقدیم أطروحة ماجستیر بحث

 

حیث یعالج اشكالیات محینھ  2019-2016إطار عقد البرامج الجدید للفترة  في تندرج انشطة البحث بالمخبر
وحقیقیة تھدف الى المشاركة في حل االشكالیات الرئیسیة لمناطق الجنوب الشرقي. تتمحور ھذه االشكالیات 

 رئیسیة: مشاریعحول ستة 
 
في سیاق المرحلة أالنتقالیة: : مرونة النظم االقتصادیة واالجتماعیة باألراضي القاحلة 1المشروع عدد  -

  :االقتصاد األخضر كخیار للتنمیة
 : تطویر نظم اإلنتاج وإدارة میاه الري في الواحات الساحلیة في الجنوب الشرقي بتونس: 2المشروع عدد  -
عدد: الھجرة الداخلیة والخارجیة في المجال المحلي وأثرھا على تثمین الموروث: األثر  3المشروع  -

 االقتصادي والتغیرات االجتماعیة: 
 : حوكمة الموارد المائیة وتشغیل النظم الزراعیة في والیات الجنوب الشرقي: 4المشروع عدد  -
ع تربیة الماشیة والتصرف في المراعي: عملیة التسییر عدد: حلقات المنظومة االنتاجیة لقطا 5المشروع  -

 واستراتیجیات الجھات الفاعلة:
 : منظومات المعلومات واالتصال للمساعدة على اتخاذ القرار: 6المشروع عدد  -
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: مرونة النظم االقتصادیة واالجتماعیة باألراضي القاحلة في سیاق المرحلة أالنتقالیة: 1بحث رقم  مشروع

 االقتصاد األخضر كخیار للتنمیة
لتقییم فاعلیة منظومة البحث والتجدید  INNOSPICE(القیام بتطبیق وتجربة مقاربة  تنظیم ورشة عمل -

التكنولوجي) في إطار مشروع التعاون بین مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي وجامعة برمن 
BREMEN فریق من مؤسسة البحث والتعلیم العالي بألمانیا وذلك بمشاركة خبراء من جامعة برمن و

 ).2018مارس  7الى  6(الفالحي والمصالح البحثیة والفنیة واإلداریة بالمعھد 
تنظیم جلسة عمل حول "متابعة الضیعات الفالحیة بوالیة مدنین" ضمن اتفاقیة التعاون بین معھد المناطق  -

یة دنین ووزارة الفالحة (اإلدارة العامة للدراسات التنموالقاحلة بمدنین والمندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بم
(مقر  2019و 2018الفالحیة) وضمن التحضیر للمبادرة الوطنیة للقیام بالتعداد العام الفالحي خالل سنتي 

 ).2018مارس  19المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بمدنین 
ي المشترك مع المعھد الدولي لبحوث المناطق تنظیم ورشة عمل في إطار انجاز برنامج التعاون العلم -

مشاركا)  40( الجافة (ایكاردا) حول " الحوكمة الرشیدة والتصرف المستدام بالمراعي" بدوز من والیة قبلي
 ).2018جوان  21(
 

 

 ورشة عمل حول " الحوكمة الرشیدة والتصرف المستدام بالمراعي":  29صورة عدد 

تنظیم االجتماع األول لفریق العمل حول "الحوكمة في میدان المراعي" في إطار المبادرة التشاركیة لتقییم  -
 22مشاركا) ( 20التجربة التونسیة في مجال الحوكمة واستصالح المراعي، بالمقر االجتماعي للمعھد (

 ). 2018جوان 
 فالح بكامل الوالیة) 45بوالیة مدنین (القیام باستمارات میدانیة حول تشخیص المستغالت الفالحیة  -
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 اجتماع حول "الحوكمة في میدان المراعي":  30صورة عدد 

بمشاركة المصالح الفنیة والمخابر العلمیة  2018فیفري  13تنظیم زیارة میدانیة لمنطقة رجیم معتوق یوم  -
 .بالتعاون مع دیوان رجیم معتوقبالمعھد لوضع برنامج تنفیذي لتدخل المعھد بواحات رجیم معتوق وذلك 

تنظیم الملتقى الدولي حول "الجنوب الشرقي التونسي: أي تحول وایة صیرورة" في إطار االتفاقیة المبرمة  -
بین المعھد (مخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة) وبیت الحكمة بتونس (قسم العلوم اإلنسانیة) بمقر المعھد 

 .2018افریل  4یوم 
 فاقیات اطاریة علمیة مع العدید من مؤسسات بحثیة تونسیة واجنبیة منھا:ات ثالثابرام  -

اتفاقیة تعاون وتكامل لنقل مخرجات البحث واالحزمة التكنولوجیة لتوظیفھا في مجال التكوین واالرشاد * 
 .2018جوان  25بتاریخ  وكالة االرشاد والتكوین الفالحي

 2018جانفي  29 مجمع التنمیة الفالحیة البركة بمدنین (اتفاقیة لتثمین نتائج البحث لصالح المجمع* 
امضاء اتفاقیة شراكة وتعاون بین المعھد والمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بیت الحكمة" بتونس * 

 ).2018(جانفي 
 نشر تقاریر علمیة بالتعاون مع ایكاردا: -

 )DESMICE-PESERA(التدرب على أھم المقاربات والنمذجة العلمیة * 
  )cost-benefit analysis(التدرب على منھجیة  *
  تقدیم العدید من التقاریر العلمیة والورقات العلمیة في مجالت علمیة او في ملتقیات علمیة -
مواصلة تنظیم ورشات علمیة والقیام باستمارات میدانیة حول التنمیة الفالحیة المندمجة المستدیمة  -

 الطبیعیة.والتصرف في الموارد 
المشاركة في تكوین وتأطیر الطلبة في نطاق الماجستیر الوطني حول التصحر والموارد الطبیعیة  -

INAT/IRA. 
 المشاركة في تأطیر دورات تدریبیة حول التنمیة المستدیمة والتصرف في الموارد الطبیعیة. -
االقتصادیة نذكر منھا 'االقتصاد تعمیق عدد من المفاھیم األساسیة المتعلقة بالمنھج النظري والمفاھیم  -

 االخضر'، االبتكار، 'سلسلة القیمة'، 'نموذج التوازن العام المحسوب'، 'التغیرات المناخیة'. الخ.
تحدید السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة واإلقلیمیة من حیث استعمال االراضي واإلدارة المستدامة  -

 للموارد الطبیعیة
مة اإلدارة العا رصد محلي لمتابعة المستغالت الفالحیة بوالیة مدنین معابرام اتفاقیة حول تركیز م -

 ین للتنمیة الفالحیة بمدن والمندوبیة الجھویة للدراسات والتنمیة الفالحیة ممثلة في شخص مدیرھا العام
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یوم اعالمي في إطار متابعة المستغالت الفالحیة بسیدي مخلوف وذلك لتقدیم اھم النتائج حول رصد تنظیم  -
 ومتابعة المستغالت النموذجیة 

الدراسات الببلیوغرافیة لفھم واالطالع على النتائج التي توصل الیھا البحث في موضوع حوكمة  مواصلة -
 الجنوب التونسي  الموارد في النظم االنتاجیة المتبعة في مناطق

 
 : تطویر نظم اإلنتاج وإدارة میاه الري في الواحات الساحلیة في الجنوب الشرقي2المشروع 

 .في ظل التغیرات المناخیة الجوفیة بالمناطق السقویة خاصة دراسة إستراتیجیات الفالحین أمام ندرة المیاه -
 دراسة دیمومة المستغالت الفالحیة بالمناطق السقویة الخاصة -
دراسة وتحدید اھم مواقع المنشآت المائیة بحوض واد أم جسار باالعتماد على المقاربات التشاركیة ونظم   -

 Couplage SIG /Analyse multicritères)المعلومات الجغرافیة (
 

: الھجرة الداخلیة والخارجیة في المجال المحلي وأثرھا على تثمین الموروث: األثر االقتصادي 3المشروع 
 والتغیرات االجتماعیة

بحث العالقة بین المجتمع والموارد الطبیعیة والثقافیة في المناطق القاحلة للجنوب الشرقي مشروع ال یتناول
 للبالد التونسیة.

 المتعلق بدراسة البحث ، یھدف ھذافي إطار مقاربة دیموغرافیة واقتصادیة متوازنة :ملخص لإلشكالیة
البحوث التجریبیة الدراسات و نقص حقیقي في سد الطبیعیة والثقافیة إلى المواردبین المجتمع و التفاعالت

القاحلة للجنوب الشرقي للبالد التونسیة التي تتمیز بظاھرة الھجرة لسكانھا.  بالمناطق والتطبیقیة المنجزة
طبیعیة فرجل األسرة خرج منذ أمد بعید یبحث عن موارد عمل غیر متوفرة في موطنھ لقلة الموارد ال

وصعوبة الحركة االقتصادیة المرتكزة باألساس على القطاع الفالحي. فقدم ھذه الظاھرة االجتماعیة 
وتطورھا في الوقت الحاضر من شأنھ أن یؤكد لنا بان الھجرة الداخلیة والخارجیة أصبحت جزءا ال یتجزأ 

 من حیاة ھذا المجتمع وأن مقومات الحیاة قد تأثرت بھذه الظاھرة.
ذه المناطق لیس ھناك أدنى شك في أن التفكیر ومزید تعمیق البحث في نماذج التنمیة المحلیة، في في ھ

تدفقات الھجرة وكذلك في التفاعالت بین المجتمع والبیئة والتنمیة باتت ضرورة قصوى في ظل التغیرات 
ا ھذا سنحاول من خالل ھذالمناخیة والصعوبات االقتصادیة واالجتماعیة التي یعیشھا سكان ھذه المناطق. ول

یلعب  یمكن للمھاجر أن مشكل لتنمیة غیر عادلة؟ كیف الھجرة المحور اإلجابة عن االسئلة التالیة: ھل تعتبر
 اواقتصادی ادیموغرافی دورا ھاما في منوال التنمیة؟ ھل یشكل عنصر تثمین الموارد الطبیعیة والثقافیة حال

األدوات والمقاربات العلمیة الضروریة  ما ھي خلق فرص العمل، الخ)؟االستقرار البشري، الحد من الفقر، (
والحفاظ  ةوالطبیعیة والثقافی بحسن التصرف في الموارد البشریة بیئي یسمح / بشري توازن لخلق نموذج

 تنمیة مستدامة؟ على
 

 المنھجیة 
ات ھي اإلحصائیوا البحث التقنیة المیدانیة األساسیة كوسیلة لجمع المعطیات في إطار ھذ سیقع اعتماد

الرسمیة، االستمارة المیدانیة والمقابلة المباشرة في شكل حوارات مع المھاجرین، الغیر مھاجرین وھیاكل 
التنمیة بالجنوب التونسي. ولتحدید مؤشرات التنمیة والتصرف المستدیم في الموارد البشریة بھدف االستعانة 

 لى منظومة المقیاس االقتصادي.بھا في عملیات التوجیھ سیقع االعتماد ع
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    2018 االنشطة المنجزة خالل سنة
 ملتقیات علمیة دولیة 03المشاركة في  -
 في مرحلة ختم الدروس النھائیة  طلبة 02تأطیر  -
 مقاالت علمیة 04نشر  - 
 مقاالت علمیة في مجلة معھد المناطق القاحلة بمدنین 03نشر  -
 نشر مقال في كتاب السیاحة والحوكمة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والسیاسة اإلقلیمیة في إفریقیا  -
 في ایام تحسیسیة و تنمویة بالجھة المشاركة -
 ابرام اتفاقیة تعاون مع معھد الزیتونة بجرجیس  -
جیوبارك الجنوب  (géoparc)الحداث    Swisscontactمواصلة العمل ضمن اتفاقیة التعاون مع منضمة -

 للموقعبالضاھر وتثمین الخرائط الجیولوجیة والجیومرفولوجیة 
 احداث اتفاقیة عمل مع اإلدارة الجھویة لمعھد المناطق القاحلة ببنقردان  -
وذلك لمحاولة ابراز: دور الجنوب التونسي في اعادة التشكل اإلقلیمي والتنمیة المشتركة في مجال التسویق  -

 قلیمياإل
  صیاغة التقریر الخاص بجیوبارك الضاھر المساھمة في  -

Géoparc du Dahar : Feuille de route pour la création d’un géoparc UNESCO dans le sud-est 
tunisien » : Reynard E., BenOuezdou H., Ouaja M., BenFraj T., Abichou H., Clivaz M., 
GhramMessedi A., Rapport final, 2018, 232p. 

 
 : حوكمة الموارد المائیة وتشغیل النظم الزراعیة في والیات الجنوب الشرقي4المشروع 

 التأثیرات المناخیة على القطاع الفالحي بالجنوب الشرقي من الطلبة حول دراسة عددتأطیر  -
 الشرقيبالوسط من الطلبة حول تقییم الفاعلیة االقتصادیة والبیئیة  عددتأطیر  -
 تأطیر تربصات حول المستغالت الفالحیة -
 نشر معلقات علمیة حول استعمال المكثف للمواد الكیمائیة في المستغالت الفالحیة -
 .2018افریل بجربة Gouvernance et Développement Territorial -15-14المشاركة في ملتقى  -
 حول استعمال المكثف للمواد الكیمائیة في المستغالت الفالحیة. ة اولىتمثلت مداخلو -
حول تأثیر تغیرات أسعار الخضروات من منتج إلى مستھلك أھم حلقات اما المداخلة الثانیة فقد تمحورت  -

 المتدخلة وكیفیة التحكم.
لة حول استغالل بمداخ 2018أكتوبر بالحمامات  Agriculture Durable -10-8المشاركة في ملتقى حول  -

 الموارد المائیة والیات التحكم.
 

: حلقات المنظومة االنتاجیة لقطاع تربیة الماشیة والتصرف في المراعي: عملیة التسییر 5المشروع 
 واستراتیجیات الجھات الفاعلة

مواصلة دراسة دینامیكیة نظم اإلنتاج الحیواني بمنطقة الواعرة بتطاوین من خالل اطروحة دكتوراه  -
بعنوان " دینامیكیة نظم االنتاج الحیواني الرعویة في ضوء التغیرات  2020-2017تتواصل خالل الفترة 

 االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة: حالة منطقة الوعرة بالجنوب الشرقي تونس".
اق طاستمارة للتعرف على نظم اإلنتاج المختلفة، استراتیجیات الرعاة المتبعة وذلك في ن انطالق انجاز -

 انجاز دكتوراه حول دینامیكیة نظم تربیة الماشیة بالجنوب الشرقي. 
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مواصلة أطروحة دكتوراه حول بناء خارطة للتدفق بخصوص منظومات قطاع اإلبل ومنتجاتھا الرئیسة  -
 شوالتجزئة والبنیة التحتیة للتخزین) تم القیام بتحلیل المحاسبة (تحلیل اإلیرادات وھوام (أماكن تجارة الجملة

أألرباح وتوزیع القیمة وتراكم رأس المال وكذلك تحدید اآللیات والفاعلین في ھذه السلسالت للمواشي 
 واللحوم 

 اصدار التقاریر النھائیة حول الحالة االجتماعیة االقتصادیة لمنظومات االنتاج لقطاع اإلبل -
بوالیة  تغالت الفالحیة النموذجیةتأطیر ماجستیر حول تنوع واندماج نظم اإلنتاج الحیواني والفالحي بالمس -

 مدنین
تأطیر أطروحة ماجستیر حول تنوع االعمال الفالحیة بالمستغالت الفالحیة النموذجیة بوالیة مدنین ومدى  -

 مساھمة تربیة الماشیة في استدامتھا 
 

 : منظومات المعلومات واالتصال للمساعدة على اتخاذ القرار6المشروع 
 
 2th International Conference & Exhibition Advanced Geospatialدولي: "المشاركة في ملتقى  -

Science & Technology (TeanGeo 2018) » واالطالع على التجارب العلمیة في مجال مراصد
 Modis) وتقدیم نشریة حول تطبیقة 2018سبتمبر  28-26ومنظومات متابعة ظاھرة التصحر (تونس 

1.0. 
 وتطبیق نظم المعلومات البیئیة المفتوح المصدرSIEL2.0  نظم الملومات البیئیة  تطبیقصیانة واستكمال   -

OpenSIEL1.0 
  TeanGeoفي الملتقى الدولي OpenSIEL1.0   المشاركة بمداخلة حول تطبیق -
 تعمیق عدد من المفاھیم األساسیة المتعلقة بالعلوم الرقمیة وتقنیات االتصال -
 LIV1.0 جدیدة تسمى معلوماتیةالعمل على استكمال منصة  -
 

 2019برنامج عمل سنة 
: مرونة النظم االقتصادیة واالجتماعیة باألراضي القاحلة في سیاق المرحلة أالنتقالیة: 1بحث رقم  مشروع

 االقتصاد األخضر كخیار للتنمیة
ة التعاون اتفاقی مواصلة انجاز المرحلة الثانیة من مشروع متابعة المستغالت الفالحیة بوالیة مدنین ضمن -

المبرمة بین معھد المناطق القاحلة بمدنین والمندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بمدنین ووزارة الفالحة 
(اإلدارة العامة للدراسات التنمویة الفالحیة) وذلك لالستعداد للمبادرة الوطنیة للقیام بالتعداد العام الفالحي 

 2019و 2018في 
بالوالیات المتحدة  MICHIGANورشات التدریبیة المنظمة من طرف جامعة المشاركة في عدد من ال -

 االمریكیة
 المشاركة في ملتقیات وطنیة ودولیة -
 المساھمة في دعم العالقة بین مخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة واطیاف المجتمع المدني بالجھة -
 

 لساحلیة في الجنوب الشرقي: تطویر نظم اإلنتاج وإدارة میاه الري في الواحات ا2المشروع 
 )Analyse multicritèresمنشآت المحافظة على المیاه والتربة باالعتماد على المقاربة التشاركیة ( تقیم -
 الجوفیة بالواحات الساحلیة. دراسة استراتیجیات الفالحین أمام ندرة المیاه -
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 الساحلیة بقابسدراسة الجدوى االقتصادیة للمستغالت الفالحیة بالواحات  -
 دراسة دیمومة المستغالت الفالحیة بالواحات الساحلیة بقابس -
 .)سھل جفار (الجافة دراسة آثار التغیرات المناخیة واالستراتیجیات المتوخاة من قبل الفالحین بالمناطق -
 

 ثر االقتصادي: الھجرة الداخلیة والخارجیة في المجال المحلي وأثرھا على تثمین الموروث: األ3المشروع 
 والتغیرات االجتماعیة

التعمق في دراسة دینامیكیة الھجرة الداخلیة والخارجیة نحو تصور لمنظومة علمیة للھجرة كعنصر من  -
 عناصر التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدیمة.

ل الطبیعیة وفي ظ الموارددراسة إشكالیة الھجرة بالجنوب التونسي وربطھا بإشكالیات التصرف في  -
 التحدیات االقتصادیة والتغیرات المناخیة.

 المشاركة في ملتقیات دولیة محور البحث -
 تأطیر طلبة في عدة مستویات﴿ دكتوراه. ماجستیر. ختم الدروس النھائیة ﴾ -
 نشر مقاالت علمیة في مجالت وطنیة ودولیة -
 التنمیة بالجنوب الشرقي للبالد التونسیة نشر كتاب حول الھجرة وانعكاساتھا على منوال -
 مزید تفعیل الشراكة مع مخبر المجتمع والتنمیة بجامعة باریس. -
 المشاركة في ایام تحسیسیة وتنمویة بالجھة -
 تنظیم ملتقى علمي حول الھجرة الریفیة والتنمیة بالجنوب الشرقي للبالد التونسیة  -
وذلك لتقییم التداعیات االقتصادیة للجیوبارك وكیفیة  swisscontact مواصلة العمل في نطاق االتفاقیة مع -

 استدامتھ والعمل على احداث استراتیجیة للتثمین السیاحي لكافة مكونات الجیوبارك
 مواصلة العمل في نطاق االتفاقیة المبرمة مع اإلدارة الجھویة ببن قردان حول إعادة تشكیل المجال وتنمیتھ  -
 

 حوكمة الموارد المائیة وتشغیل النظم الزراعیة في والیات الجنوب الشرقي: 4المشروع 
طار النظري واھم المفاھیم االقتصادیة المتعلقة بالتغیرات المناخیة على القطاع الفالحي لسعي اإلابراز  -

رار قالى فھم ھذه االشكالیة من خالل رؤیة جدید للبحث عن بعض الحلول والمقترحات للمساعدة في اخذ ال
 من خالل نموذج اقتصادي 

 
المساھمة في تطویر النموذج تأثیرات المناخیة المحتملة على منظومة اإلنتاج وعلى الموارد الطبیعیة  -

كالمیاه والتربة مع البحث على سبل التأقلم والطرق التي تحافظ على استمراریة ودیمومة اإلنتاج الفالحي 
 الجنوب الشرقي والوسط الشرقي.في 

 شر معلقات علمیة حول الفالحة المحمیة بالوسط الشرقي للبالد التونسیة.ن -
مشاریع بحث من مقارنة بین االنظمة االنتاج الفالحي بین الجنوب الشرقي والوسط الشرقي للبالد  نجازا -

 التونسیة.
 

ر التسیی: حلقات المنظومة االنتاجیة لقطاع تربیة الماشیة والتصرف في المراعي: عملیة 5المشروع 
 واستراتیجیات الجھات الفاعلة

 ابرام اتفاقیة مع دیوان تربیة الماشیة للقیام بتعداد شامل لقطاع اإلبل بوالیات الوسط والجنوب -
 صیاغة االستمارة الرئیسیة لتعداد قطیع اإلبل بالتعاون مع مخبر الماشیة ودیوان تربیة الماشیة  -
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ظومة اإلبل ومكانتھا في منظومات قطاع اللحوم الحمراء بوالیات مناقشة أطروحة دكتوراه حول حلقات من -
 الجنوب الشرقي وخاصة والیة مدنین

 نشر المزید من الدراسات العلمیة حول ترشید التصرف في قطاع تربیة الماشیة وتحسین مردو دیتھ. -
المندوبیة  تنسیق معالعمل على تثمین النتائج التي توصلنا الیھا بخصوص سالسل منظومة اإلبل عبر ال -

  PRODEFILالجھویة للتنمیة الفالحیة برنامج 
تأطیر طالبة القیام بدراسة حول دینامیكیة نظم المراعي بالجنوب التونسي ومدي تأثرھا بالعوامل  -

 2021-2018االقتصادیة واالجتماعیة من خالل رسالة دكتوراه وذلك للفترة 
 

الدینامیكیة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة ومنظومات المعلومات : متابعة مراصد 6برنامج بحث رقم 
 البیئیة بالمناطق الجافة التونسیة

بعث مرصد متابعة المستغالت الفالحیة بمعتمدیة سیدي مخلوف بالتعاون مع اإلدارة العامة للدراسات  -
ة "زاد الخیر ة التعاونیة للخدمات الفالحیوالتنمیة الفالحیة والمندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بمدنین والشرك

 بمعتمدیة سیدي مخلوف".
 انجاز استمارات فالحیة لدى عینة من المزارعین بالمرصد. -
 إنجاز موقع واب خاص بمخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة  -
  LVI1.0 استكمال إنجاز برمجیة حول مؤشرات ھشاشة سبل العیش -
  SIELOتطویر برمجیة -
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 المخبر المركزي لسنة

 
 المقدمة. 1
   2011شید المخبر المركزي سنة  

GCMSوLCMS تم تجھیز المخبر بآالت كروماتوغرافیا عالیة الدقة و تتمثل في 2012في سنة  
    Granulomètre laser  وséquenceur ADN و آالت للتحالیل الفیزیائیة و البیولوجیة و تتمثل في   

 للقیام بالتحالیل الدقیقة لفائدة الباحثین في مختلف مخابر المعھد.
 
 2018نشاط المخبر لسنة . 2

إلى أغلبیة  ةاالستجابمن  وفیزیائیة وبیولوجیة تمكنھقام المخبر المركزي بوضع عدة طرق تحالیل كیمیائیة 
  الطلبات التحلیلیة لفائدة مخابر البحث التابعة للمعھد

 شكل ال تحلیل موزعة حسب 2995ر المركزي ولقد أجرى المخب
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:یلي وتتوزع فیماھذه التحالیل قد أجریت حسب تقنیات مختلفة   

 
 ..حلیب، سائل بیولوجي، فطریات، زیوت، لحوم، روائح نبتات، تربة، غالل،وتتمثل ھذه العینات في 

 
 

53,56

6,11

12,82

3,24
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HPLC-PDA
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HPLC-FLD

séquenceur

granulomètre

(%)التحالیل حسب تقنیة التحلیل توزیع:18شكل عدد 
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matrice animaleالتحالیل حسب نوعیة العینات توزیع:19شكل عدد(%)
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جراء  )Séquenceur( تحلیل الحمض النووي تفكیك واصالح مضخة آلة 2018تم خالل شھر دیسمبر  -
 kit(وحدة  ءاألعطال المتكررة وذلك في إطار عقد الصیانة. وفي ھذا الصدد، أوصى فني الصیانة باقتنا

de lavage et de purge de la pompe d’injection(  لغسل وتنظیف مكونات المضخة مما یمكن
من المحافظة علیھا ألطول فترة ممكنة مع العلم أن المضخة تمثل القطعة الرئیسیة (ثمن مضخة جدیدة 

 ألف دینار) في اآللة وھي قابلة للعطب بحكم االستعمال المستمر.  80حوالي 
 

  2019برنامج عمل 
عقد  برامسیتم إ مواد كیمیائیة وقطع غیار. كما اقتناءتم سیلتمكین المخبر من إنجاز التحالیل المطلوبة  -

 للتجھیزات المتوفرة بالمخبر. صیانة 
 - والمستلزمات المخبریةكیمیائیة المواد الاقتناء 

صغیرة من المواد  تووحدة استخراج كّمیاحاقن لآللة الكروماتوغرافیا الغازیة  آالت:اقتناء متممات  -
   (Unité d’extraction SPME) صلبة العضویة على سطحیة

 .مواصلة التحالیل المخبریة حسب الطلبات -
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 المتحــف البیـــئي

 
 2018األنشطة التي تم القیام بھا خالل سنة 

مسارا من المھاّم، والمباحث، والطرق تتعّدد األعمال واألنشطة بالمتحف البیئي، الى حد یجعل منھا 
 :والمناھج، والحقب واألزمان، ویتوّزع االضطالع بھا على امتداد فترات السنة نورد أھّمھا

 
 :. النشاط الورشي1

ككل سنة یكون جانب من عملنا الورشي موّجھا الى تھیئة أدوات العرض ووسائلھ لتطعیم معروضات 
موّجھا الى عرض بعض النماذج من المنسوجات والمالبس األزیاء المتحف، وكان االھتمام ھذه السنة 

  .التقلیدیة الممیّزة لبعض جھات الجنوب الشرقي التونسي وحفظھا في واجھات عرض خاصة
  .صورتان لتصمیم واجھات عرض عمودیة*

 لوحة لعرض غطاء راس و تعجیرة (مدینة غمراسن) وكتفیة خضراء (قریة تاوّجوت)* 
  سكري و فوطة دمیاطي (جزیرة جربة)لوحة لعرض ب*
 .لوحة لعرض قطعتین لكتفیة خضراء (قریة تاوّجوت) وتعجیرة حمراء مطّرزة (قریة قرماسة)*
 
  :. تھذیب محیط المتحف2
وذلك بتبلیط أرضیة الفضاء الخارجي المحیط بالمتحف بحجارة مھندمة تكسبھ مسحة تراثیة تتماشى مع  

 .وظیفتھ
األعمال مثل التصویر الفوتوغرافي، حیث شرعنا في إعداد صور فوتوغرافیة لبعض ھذا الى جانب عدید 

القطع المتحفیة ذات جودة عالیة تعّوض الصور القدیمة ذات الجودة المتواضعة، على مراحل متتابعة، مع 
  .اھتفقد القطع المتحفیّة المعروضة، وخاصة األصناف الھّشة من المخزونات والمراقبة المستمّرة لحالت

 
  :الملتقیات العلمیة والمشاركات . 3
االعداد للندوة العلمیة " دراسة جدوى وخارطة الطریق لمشروع المنتزه الجیولوجي بالجنوب الشرقي *

  .تحت إشراف الدیوان الوطني للمناجم 2018فیفري  8التونسي التي احتضنھا المعھد یوم 
الثانیة "دراسة جدوى وخارطة طریق لمشروع المنتزه  تمثیل معھد المناطق القاحلة بمدنین في الندوة*

تحت إشراف الدیوان  2018جویلیة  3الجیولوجي بالجنوب الشرقي " التي احتضنتھا مدینة الثقافة یوم 
 .الوطني للمناجم

صور لفعالیات الملتقى العلمي حول التراث الجیولوجي أشرف علیھ الدیوان الوطني للمناجم بالتعاون مع -
 .لمناطق القاحلةمعھد ا

 
 :. النشر4
 1988كمال العروسي : إصدار كتاب "التجارة الموازیة والتھریب بالفضاء الحدودي التونسي اللیبي من  -

د. كمـــال العروســـــي عن المركز العربي لألبحاث   : تشخیص وآفاق في ظل عولمة متخفّیة".2012إلى 
  .2018أوت  27الموافق لـ  1439ذو الحّجة  16ودراسة السیاسات، بیروت في 
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مشاركة الدكتور كمال العروسي في إصدار كتیّب یعّرف بالموروث الجیولوجي والسیاحي بالجنوب  -
الشرقي التونسي مع ثلّة من باحثي الدیوان الوطني للمناجم في إطار ملتقى علمي حول التراث الجیولوجي 

 .احلةأشرف علیھ الدیوان بالتعاون مع معھد المناطق الق
   :عنوان الكتیّب

- Excursion géotouristique dans le Sud-est de la Tunisie.  
Auteurs : Mourad El Koundi, Mohamed Ouaja, Kamel Laroussi, Jihed Dridi.   
Edition : Office National des Mines, 6ème Colloque National du Patrimoine Géologique, 6-7 
mai 2017.  

 صورة لغالف الكتیّب المنشور یعّرف بالموروث الجیولوجي والسیاحي بالجنوب الشرقي التونسي -
 
 . التأطیر5
صالح العلوي: االشراف على تربّص تدریبي قامت بھ الطالبة سمیرة الزموري المرسمة بالمعھد العالي *

قلیدیة ات البریة واستعماالتھا التلمھن التراث بتونس، مشفوعا بمذكرة تربّص بعنوان " جرد واحصاء النبات
 ."بجھة بني خداش

 
 استقبال الزّوار .6

یعتبر استقبال الزّوار إحدى الفقرات القارة على مدى السنة، وھي مھمة محوریة في نشاط المؤّسسة المتحفیّة 
   .جلھألتتواصل فیھا مع مختلف شرائح الزّوار لتبلّغ رسالتھا وتستوفي شرطا أساسیا للدور الذي بعثت 

 .زیارة لفریق من طلبة المعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین* 
 .زیارة لفریق من طلبة المدرسة الوطنیة للفالحة بتونس* 
 .زیارة لفریق من طلبة معھد الغابات والمراعي بطبرقة* 
 .زیارة لفریق من طلبة كلیّة العلوم بقابس* 
 .للعلوم الفالحیّة بشط مریم، سوسة زیارة لفریق من طلبة المعھد العالي* 
 .زیارة لفریق من طلبة المعھد العالي لعلوم وتكنولوجیا البیئة ببرج السدریة* 
 .زیارة فریق من مربي وتالمذة المدرسة االبتدائیة الطیب المھیري بمدنین* 
حول  إطار تقدیم درسزیارة فریق من مربي وتالمذة المدرسة االبتدائیة طریق تطاوین بمدنین، وذلك في * 

التكاثر الخضري في الوسط البیئي من بین مجموعة من الدروس النموذجیة التي تقّدم خارج المحیط 
المدرسي المألوف، وذلك بعد تبیّن نجاعة ھذه الطریقة البیداغوجیة في تبلیغ الدرس المراد تقدیمھ إلى التالمذة 

  .جوةبكل یسر وتمّكن التلمیذ من استیعاب أھدافھ المر
 .صور لزیارة التالمذة لجانب من قاعات العرض بالمتحف* 
 .درس للتالمذة في تقنیة عصر الزیتون بالمعصرة التقلیدیة -

زیارة فریق من مربي وتالمذة روضة أطفال بمدنین، واستثمار المساحة الخضراء بحدیقة المتحف الجراء * 
 .ورشة رسم فنّي

  .ني والتشغیل مرفوقة بالسید سفیر الجمھوریة اإلیطالیة لدى تونسزیارة السیدة وزیرة التكوین المھ* 
ھذا فضال عن الزیارات شبھ األسبوعیة لطلبة المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین، والمعھد العالي * 

 .للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین
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 2019برنامج العمل لسنة 
 
 المتحفیّة. الزیارات المیدانیة واقتناء القطع 1
تعد األبحاث المیدانیة في المجال الجغرافي للدراسة البوابة الرئیسیة إلثراء المعارف المتعلقة بأوجھ الحیاة   

وأنماط العیش فیھا، ولتطعیم مخزون المتحف بعدید الشواھد المادیة الدالة علیھا بتجمیعھا وتوثیقھا ثّم 
انیة الى عدید المناطق بجھة الجنوب التونسي نواصل من عرضھا. لذلك نعتزم ككل سنة القیام بزیارات مید

خاللھا توثیق التراث المادي والشفوي ورصد ما یمكن اقتناؤه من قطع متحفیّة نادرة إلثراء معروضات 
 .المتحف

    
 .. النشاط الورشي2
   :التفقّد الدوري للمعروضات، وذلك من خالل -
وذلك بإضافة فوانیس إنارة من زوایا مختلفة إلكساب  مراجعة التصورات الفنیة والتقنیة للعرض،*

المعروضات األھمیّة الّالزمة التي یجب أن تحظى بھا مقارنة بالمساحات المحیطة بھا، التي یجب ان تكون 
 .محایدة ودون تأثیر على إشعاع المعروضات

لك ا معروضا بالقاعات أو تمراقبة حالة الممتلكات الثقافیة للمتحف وتفقدھا باستمرار سواء ما كان منھ *
 .المحفوظة في فضاء الخزن وصیانة ما یقع فیھا من خلل إن وجد
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 إلدارة الفرعیة للتكوین ا  

 
 2018نشاط سنة 

 
 . تربصات قصیرة المدى وختم الدروس1

طلب (أي بنسبة  132 طلب إلجراء تربصات قصیرة المدى وختم الدروس بالمعھد ووقع قبول 158 سجل
 المخابر العلمیة والمصالح الفنیة واإلداریة للمعھد ویتوزعون على النحو التالي: ) بمختلف%84

 6جدول عدد 
إدارة تثمین  الكتابة العامة إدارة اإلعالم

 البحوث
 مخبر

 االقتصاد
 مخبر

 والمراعيالبیئة 
 مخبر

 تربیة الماشیة
 مخبر

 الزراعة
 مخبر

 مقاومة التصحر
 المتحف

17 18 6 17 6 20 35 12 1 

 
باحث و طالب من عدة جامعات و مراكز 15حوالي من ناحیة أخرى و في إطار التعاون الدولي وقع استقبال 

للتعرف على تجربة المعھد أو بحوث أجنبیة (السعودیة، الجزائر، النیجر، مالي، نیجیریا، السودان،...) 
 للقیام بتربصات متخصصة.

 
 . دراسات الماجستیر والدكتوراه2

طالبا مسجلین في مراحل الماجستیر والدكتوراه وكذلك التأھیل بالجامعات 163 تأطیریساھم الباحثون في 
 التونسیة واألجنبیة ویتوزعون على مختلف مخابر المعھد على النحو التالي:

 7جدول عدد 

 
  

 المخبــر
ما بعد  دكتوراه تأھیل 

 الدكتوراه
 ماجستیر مھنیة ماجستیر بحث

قدم سنة 
2018 

بصدد 
 اإلنجاز

قدمت سنة 
2018 

قدمت سنة  بصدد اإلنجاز
2018 

بصدد 
 اإلنجاز

قدمت سنة 
2018 

البیئة 
 والمراعي

 02 04  03 01 - 01 16 01 المجموع
 - - 01 - - - 01 - إطارات المعھد

 مقاومة
 التصحر

 02 01 06 05 01 03 21 - المجموع
 - - - - - - 04 - إطارات المعھد

االقتصاد و 
المجتمعات 

 الریفیة

 01 - 03 01 - - 04 - المجموع
 - - - - - - - - إطارات المعھد

تربیة 
الماشیة و 
 الحیاة البریة

 03 01 02 03 04 02 17 -- المجموع
 -- -- 02 -- - -- -- -- إطارات المعھد

الزراعة و 
 الواحات

 04 02 04 02 01 04 38 - المجموع
 - - 02 - - - - - إطارات المعھد

المجموع 
 الجملي

 12 08 18 12 06 09 96 01 المجموع
 - - 05 - - - 01 01 إطارات المعھد
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  دورات تدریبة على النحو التالي: 9تم تنظیم عدد 

 التصحر والتغیرات المناخیة بالمعھد الوطني للعلوم الفالحیة بتونس. الدكتوراه في مجال مقاومة 3
 أطروحاتھم.طالب مرسمون في مختلف السنوات إنجاز  17یواصل عدد  -
 طلبة جدد   5وقع قبول عدد  -
 أطروحة 3تم تقدیم عدد  -
 
(نظام جدید) إختصاص "فالحة المناطق الجافة و مقاومة التصحر " بالمعھد  M2. الماجستیر الوطنیة  4

 الوطني للعلوم الفالحیة بتونس
 من طلبة الدفعات السابقة أطروحات التخرج.   17ناقش عدد 

 
 . الدورات التكوینیة5

 8جدول عدد 
 عدد المشاركین الموضوع الجھات المتعاونة الھیكل المنظم الفترة

أكتوبر  -فیفري 
2018 

جامعة فلورنس 
 (إیطالیا)

مخبر مقاومة التصحر بمعھد 
المناطق القاحلة بمدنین 
والجامعة األردنیة (األردن) 
وجامعة مكلي (أثیوبیا) 

 ومركز متامتا (ھولندا) 

 10 حصاد المیاه وتأقلم األنظمة الزراعیة  

أفریل  10-13
2018 

مخبر البیئة 
 والمراعي

صالح دورة تكوینیة حول است 
المراعي االشتراكیة لفائدة مجالس 
 التصرف ومجامع التنمیة بتطاوین

10 

مخبر البیئة  2018أفریل  17
 والمراعي

المندوبیة ودیوان تربیة 
الماشیة ومخبر تربیة 
الماشیة والحیاة البریة 

ومخبر االقتصاد 
والمجتمعات الریفیة ووكالة 

النھوض باالستثمارات 
 الفالحیة 

المیدانیة حول المراعي المدرسة 
وتربیة الماشیة لفائدة مربي منطقة 

 الوعرة تطاوین.

مشارك من  100أكثر من 
مربین وباحثین والمھنة 
ورجال التنمیة والجھات 

 الممولة ...

سبتمبر  24-26
2018 

مخبر البیئة 
 والمراعي

 
 إدارة وتقییم المراعي

مشارك من المندوبیة  08
الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 بقبلي
أكتوبر  18و  17

2018 
دیوان تربیة الماشیة 

 وتوفیر المرعى
مخبر تربیة الماشیة والحیاة 

 البریة
 

فوائد الترقیم االلكتروني والتدریب 
) في Bolusعلى عملیة وضع البلعة (

 كرش الناقة.

بیطریا وفنیا من  50 
المندوبیات الجھویة للتنمیة 
الفالحیة ودیوان تربیة 
الماشیة وتوفیر المرعى 
بوالیات مدنین ـ تطاوین ـ 

 قبلي وتوزر.
مخبر تربیة الماشیة  2018نوفمبر  14

 والحیاة البریة
تأھیل مھنة الراعي وتثمین المعارف  

التقلیدیة في ظل التحدیات البیئیة 
لقطعان المجترات  واالقتصادیة

 الصغرى بمراعي الجنوب التونسي

40  

مخبر تربیة الماشیة  2018نوفمبر  28
 والحیاة البریة

واقع وآفاق البحث العلمي التطبیقي  
في رفع تحدیات قطاع المجترات 

 الصغرى بالجنوب التونسي

40 

دیسمبر  15-17
2018 

مخبر الزراعة 
 والواحات

مركز البیوتكنولوجیا ببرج 
السدریة وجامعة تولوز 

 (فرنسا)

تصمیم التجارب العلمیة واألحصاء 
 الحیوي في مجال البحوث الزراعیة

31 

دیسمبر  26-28
2018 

مخبر البیئة 
 والمراعي 

مشارك من المندوبیة  15 إدارة وتقییم المراعي 
الجھویة للتنمیة الفالحیة 

 بمدنین
 دورة تدریبیة عن بعد¤: 
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 المعھد. تكوین أعوان 6

أعوان تكوینھم سواء كان في إطار التكوین المستمر أو التكوین عن بعد ببعض مؤسسات 10یواصل حوالي 
 بمراكز التكوین المتخصصة بتونس. العالي أوالتعلیم 

من جھة أخرى، وفي إطار االتفاقیة المبرمة بین معھد المناطق القاحلة بمدنین ومركز التكوین المھني 
من أعوان معھد المناطق  20تم تنظیم دورة تكوینیة في العدید من االختصاصات لفائدة عدد الفالحي بمدنین، 

 .2018وتواصلت إلى غایة ماي  2017القاحلة بمدنین والتي انطلقت في نوفمبر 
 

 2019برنامج سنة 
ب حستكوین إطارات المعھد وتأطیر طلبة الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي  2019سیتواصل خالل سنة 

اإلمكانیات المتاحة. كما سیتواصل التكوین في إطار الدكتوراه باإلضافة إلى تنظیم دورات تدریبیة وتكوینیة 
حسب الطلب لفائدة المؤسسات التعلیمیة والبحثیة والتنمویة ومن المنتظر أن یقع االنطالق في إنجاز ماجستیر 

دنین بدایة من السنة الجامعیة القادمة إذا وقع قبول مھني بالتعاون مع معھد العلوم البیولوجیة التطبیقیة بم
 المقترح من طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.
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 أنشطة تثمین نتائج البحوث

ین مخابر والتي من شأنھا تحسالیعمل المعھد على تثمین ونشر نتائج البحوث العلمیة المتحصل علیھا ب
اإلنتاجیة والمردودیة اإلقتصادیة وبعث مواطن الشغل وخلق القیمة المضافة العالیة في القطاع الفالحي. كما 
تسھر على تنظیم األیام اإلعالمیة والتكوینیة والتوعیة المبكرة للنشئ من خالل برنامج اإلحاطة بالمؤسسات 

 2018الفالحین. وفیما یلي اھم أنشطة تثمین نتائج البحوث خالل سنة  التربویة الى جانب تأطیر وتوعیة
  . 2019وبرنامج عمل سنة 

 
 : 2018أنشطة 

 نشر وتثمین نتائج البحوث:  .1
 یعنى ھذا النشاط بتثمین نتائج بحوث المعھد على المستوى التنموي وذلك بالتعاون مع المصالح اإلداریة

 :ت المحلیة وقد تم إنجاز األنشطة التالیةوالفنیة والھیاكل المھنیة والمؤسسا
 القیام بتطبیق وتجربة مقاربة  تنظیم ورشة عمل)INNOSPICE  لتقییم فاعلیة منظومة البحث

والتجدید التكنولوجي) في إطار مشروع التعاون بین مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي وجامعة برمن 
BREMEN معة برمن وفریق من مؤسسة البحث والتعلیم العالي بألمانیا وذلك بمشاركة خبراء من جا

 ).2018مارس  7الى  6(الفالحي والمصالح البحثیة والفنیة واإلداریة بالمعھد 
  تنظیم جلسة عمل حول "متابعة الضیعات الفالحیة بوالیة مدنین" ضمن اتفاقیة التعاون بین معھد

الفالحیة بمدنین ووزارة الفالحة (اإلدارة العامة للدراسات المناطق القاحلة بمدنین والمندوبیة الجھویة للتنمیة 
 2019و 2018التنمویة الفالحیة) وضمن التحضیر للمبادرة الوطنیة للقیام بالتعداد العام الفالحي خالل سنتي 

 ).2018مارس  19(مقر المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بمدنین 
  المناطق القاحلة في میدان تثمین نتائج البحث" لمدیري یوم دراسي حول "تجربة معھد تنظیم

ومسیري وحدات تثمین نتائج البحوث بمؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي والمدیرة العامة لتثمین نتائج 
 ).2018جوان  25البحث بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالمقر االجتماعي للمعھد (

 

 راسي حول "تجربة معھد المناطق القاحلة في میدان تثمین نتائج البحث"یوم الدال:  31صورة عدد 
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  المشاركة في دورة تكوینیة حول " االختصاصات الذكیة" في إطار برنامج المبادرة الجھویة لدعم
 ).2018أكتوبر  25 -التنمیة االقتصادیة المستدامة "إرادة" (دیوان تنمیة الجنوب 

  25 –التوجیھي للقطب التكنولوجي للجنوب (معھد المناطق القاحلة المشـاركة باجتماع المجلس 
 ).2018سبتمبر 
  اجتماعات لبرنامج المبادرة الجھویة لدعم التنمیة االقتصادیة المستدامة "إرادة" في  5المشاركة في

 ).2018نوفمبر  –جویلیة –إطار منصة الحوار بین القطاعین العام والخـاص (دیوان تنمیة الجنوب 
 لمشاركة في الدورة التكوینیة حول براءة االختراع التي نظمھا المعھد الوطني للمواصفات والملكیة ا

 ).2018 ماي 4و 3الفكریة بتونس (
 

 فضاء تثمین نتائج البحوث ومحضنة مؤسسات: .2
تطورا ھاما حیث تم التركیز  2018عرف نشاط فضاء تثمین نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات خالل سنة 

استقطاب باعثین جدد ومتابعة تقدم انجاز المشاریع المحتضنة من خالل المساندة واالحاطة والتأطیر على 
 للباعثین في مختلف مراحل إنجاز مشاریعھم. وتتوزع أھم األنشطة المسجلة على النحو التالي:

شاب وصاحب  اعثبا 30تنظیم دورة تكوینیة حول مجاالت نظام تحالیل المخاطر وسالمة األغذیة بمشاركة  -
 ).2018مارس  23و 22فكرة مشروع في المیدان الفالحي (

 
 نظام تحالیل المخاطر وسالمة األغذیةالدورة تكوینیة حول مجالت :  32صورة عدد 

من الباعثین الشبان وأصحاب  28تنظیم دورة تكوینیة حول التكییف واللف للمنتوجات الفالحیة بمشاركة  -
 ).2018أفریل  25و 24المیدان الفالحي (أفكار المشاریع في 

تنظیم ورشة عمل بالتعاون مع اإلدارة الجھویة لوكالة االستثمارات الفالحیة بمدنین لمتابعة ودعم  -
 ).2018ماي  15( الفالحیةالمؤسسات المنتصبة بمحضنة المؤسسات 
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 ورشة عمل لدعم المؤسسات المنتصبة بالمحضنة:  33صورة عدد 

شاب وأصحاب أفكار  اباعث 28دورة تكوینیة التصرف االستراتیجي في المشاریع الفالحیة بمشاركة تنظیم  -
 ).2018أكتوبر  30و 29المشاریع في المیدان الفالحي (

 
 التصرف االستراتیجي في المشاریع الفالحیة : 34صورة عدد 

)Global ادرة (ـالعالمي للمبلألسبوع  11تنظیم األنشطة التالیة فـي إطار االحتفال بالـدورة  -
Entrepreneurship Week  2018لسنة: 

یوم تحسیسي حول النقل التكنولوجي في إطار األسبوع العالمي للمبادرة لصالح طلبة المعھد العالي * 
 المعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین). – 2018نوفمبر  12للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین (
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 النقل التكنولوجي في إطار األسبوع العالمي للمبادرة:  35صورة عدد 

 نوفمبر 14 – 13تنظیم ملتقى حول دفع المبادرة الخـاصة لتثمین الموارد البیولوجیة بالمناطق الجافة (من * 
 المعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین). - 2018

 

  

 لتثمین الموارد البیولوجیة بالمناطق الجافةدفع المبادرة الخـاصة :  36صورة عدد 

 

طلبة مستحضرات التجمیلیة النباتیة بفضاء تثمین نتائج البحوث لالتنظیم ورشة تدریبیة في میدان إنتاج * 

 ).2018نوفمبر  16المعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین (
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 المستحضرات التجمیلیة النباتیةورشة تدریبیة في میدان إنتاج :  37صورة عدد 

تنظیم دورة تكوینیة في میدان "ریادة األعمال ودورھا في تحسین ظروف العیش وتكریس * 
السلم االجتماعي بالمناطق الریفیة بوالیة مدنین" بالتعاون مع جمعیة التنمیة والدراسات 

 ).2018نوفمبر  16االستراتیجیة بمدنین (
 

 

 

 

 

 
 تكوینیة في میدان ریادة األعمالدورة :  38صورة عدد 

   احداث وحدة لتثمین حلیب اإلبل في إطار مشروعPAQ-COLLABORA  الممول من طرف
تم القیام بالعدید من األنشطة لتنفیذ ھذا المشروع من خالل الشروع   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي :

 ائج البحوث نذكر منھا :في احداث وحدة بسترة وتعلیب حلیب االبل بفضاء تثمین نت
تنظیم جلسة عمل حول مشروع " تثمین حلیب اإلبل من خالل إحداث سلسلة قیمة مبنیة على الشراكة بین * 

جوان  07-صوریل  –و ڤ(شركة یو »PAQ Collabora القطاع الخاص والعام" في إطار مشروع "
2018.( 

تنظیم جلسة عمل مع فریق عمل مشروع " تثمین حلیب اإلبـل" من خالل إحداث سلسلة قیمة مبنیة على * 
بقاعة اجتماعات إدارة تثمین  " PAQ Collabora"  الشراكة بین القطاع الخاص و العام في إطار مشروع

 ).2018سبتمبر  10 -نتائج البحوث (معھد المناطق القاحلة 
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ة الفنیة لمشروع " تثمین حلیب اإلبل" بحضور فنیین من المندوبیة الجھویة للتنمیة تنظیم جلسة عمل للجن* 
الفالحیة بمدنین والمھندس المعماري للمعھد قصد دراسة الجوانب الفنیة لوحدة تكنولوجیا الحلیب في إطار 

 ).2018سبتمبر  18 –(معھد المناطق القاحلة  "PAQ Collabora" مشروع
" PAQ Collabora"  جنة الفنیة لمشروع " تثمین حلیب اإلبل" في إطار مشروعتنظیم جلسة عمل لل* 

 ).2018سبتمبر  25 –قصد متابعة تقدم إنجاز وحدة تكنولوجیا حلیب اإلبل (معھد المناطق القاحلة 
تنظیم جلسة عمل للجنة الفنیة لمشروع " تثمین حلیب اإلبل" قصد متابعة تقدم إنجاز وحدة تكنولوجیا * 

 ).2018أكتوبر  08 –اإلبل (معھد المناطق القاحلة  حلیب
 - PAQ Collabora) "Vitalait"  في إطار مشروع  « Vitalait »تنظیم زیارة میدانیة لشركة * 

 ).2018أكتوبر  30 -المھدیٮة 

  

 Vitalaitزیارة فریق من المعھد لشركة :  39صورة عدد 

 08تثمین حلیب اإلبل ( « PAQ – Collabora »تنظیم جلسة عمل اللجنة الفنیة لمتابعة إنجاز مشروع * 
  إدارة تثمین نتائج البجوث). – 2018نوفمبر 

تثمین حلیب اإلبل  « PAQ – Collabora »تنظیم جلسة عمل اللجنة الفنیة لمتابعة إنجاز مشروع * 
إدارة  – 2018نوفمبر  21ولوجیا حلیب اإلبل وحدة التحالیل الحسیة (لدراسة و متابعة تھیئة مباني وحدة تكن

 تثمین نتائج البحوث).

  

 جلسة عمل فنیة بإدارة تثمین نتائج البحوث لمتابعة المشروع:  40صورة عدد 
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 لجنة التسییر :
جلسات للجنة تسییر محضنة المؤسسات التثمین الفالحي بالجنوب وبحضور  3عقد  2018تم خالل سنة 

مطلب ترشح للمحضنة ویرجع  18أصحاب أفكار مشاریع من جملة  8متمیز لكافة أعضائھا وقد تم قبول 
قومات األساسیة ھا المفیذلك أساسا إلى حرص اللجنة على حسن انتقاء المشاریع التي تتمیز بالتجدید وتتوفر 

 للنجاح ودرجة التالؤم بین مؤھالت الباعث ومتطلبات المشروع. 
عقد جلسة التسییر األولى : تم تقدیم حوصلة لیوم العمل الذي جمع الباعثین مع ھیاكل المساندة والتمویل  -

ماي  15مطالب ترشح ( 8باعثین جدد من ضمن  2ودراسة ملفات المترشحین الجدد حیث تم اختیار 
2018(. 

ودراسة ملفات  2018: تم عرض نشاط المحضنة خالل السداسي األول من سنة  عقد جلسة التسییر الثانیة -
جانب عرض برنامج عمل مطالب ترشح الى  4المترشحین الجدد حیث تم اختیار باعث جدید من ضمن 

 .)2018سبتمبر  12( ج البحوثباعثة مشروع وحدة تعقیم وتعلیب حلیب النوق المنتصبة بفضاء تثمین نتائ
باعثین جدد  5: تمت دراسة ملفات المترشحین الجدد حیث تم اختیار 2018عقد جلسة التسییر الثالثة لسنة  -

وتقدیم ومناقشة مقترح برنامج عمل  2018مطالب ترشح وعرض نشاط المحضنة خالل سنة  6من ضمن 
  .)2018دیسمبر  17( 2019المحضنة خالل سنة 

 

 

 

 

 

 
 

 )2018سبتمبر  12اجتماع لجنة تسییر محضنة المؤسسات الفالحیة بالمعھد (:  41صورة عدد 

 

 اتفاقیات الشراكة :. 4
نذكر  في إطار تفتحھ على محیطھ االقتصادي واالجتماعي 2018وقع المعھد العدید من االتفاقیات سنة 

 منھا:
 2018اتفاقیات سنة :  9جدول عدد 

 اسم الشریك االتفاقیةنوع  موضوع االتفاقیة
Projet PAQ-Collabora 

سینجز بالتعاون بین مخبر تربیة الماشیة والحیاة البریة 
 ومحضنة المؤسسات

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي اتفاقیة خاصة

دعم التوجھ الوطني الستغالل وتثمین المكتسبات في میدان 
المندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة  اطاریةاتفاقیة  تنمیة األقالیم الرعویة بالجنوب

 بمدنین وتطاوین وقبلي
 بیت الحكمة اتفاقیة تعاون وشراكة تعاون وشراكة بین المؤسستین

اتفاقیة تعاون وتكامل لنقل مخرجات البحث واالحزمة 
 الفالحي وكالة االرشاد والتكوین اتفاقیة اطاریة توظیفھا في مجال التكوین واالرشادوالتكنولوجیة 

 مجمع التنمیة الفالحیة البركة بمدنین اتفاقیة تعاون اتفاقیة لتثمین نتائج البحث لصالح المجمع
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 الزیارات :
 في ایتم من خالل ھذه الزیارات التعریف بفضاء تثمین نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات ودورھ

 االستقطاب وتنمیة روح المبادرة لدى أصحاب الشھائد العلیا وقد تم تنظیم الزیارات التالیة :
  زیارة فریق صیني في إطار مشروعJICA  )23  2018جانفي.( 
  لسید بدر عمر الدفع المدیر التنفیذي للتحالف العالمي لألراضي الجافة واطارین من وزارة ازیارة

 ).2018جانفي  30البیطرة الموریتانیة (
 ) 2018فیفري  2زیارة فریق تصویر من قناة "الجنوبیة" لتصویر شریط عن المعھد.( 
 ) 2018مارس  5زیارة طلبة المعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین .( 
  2018مارس  9لسید المدیر عام مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي والوفد المرافق لھ (ازیارة.( 

 
 السید المدیر العام لمؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي والوفد المرافق لھ زیارة:  42صورة عدد 

 

  "زیارة فریق مشارك في الیوم الدراسي حول تثمین المورد البیولوجیة " من المخبر الى المصنع
 ).2018افریل  2(

 

 المورد البیولوجیة " من المخبر الى المصنع" فریق مشارك في الیوم الدراسي حول تثمینزیارة :  43صورة عدد 
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 ) 2018افریل  3زیارة فریق من جمعیة المرأة الباحثة للعلوم والتنمیة بالمناطق القاحلة.(   

 

 فریق من جمعیة المرأة الباحثة للعلوم والتنمیة بالمناطق القاحلة   زیارة:  44صورة عدد 

 ) 2018افریل  10زیارة تالمیذ مدرسة شعاب الربایع.(   

 

 تالمیذ من مدرسة شعاب الربایع زیارة:  45صورة 

  13عام بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والسید نائب رئیس جامعة قابس (المدیر السید الزیارة 
 ).2018افریل 
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 المدیر العام لإلدارة العامة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ونائب رئیس جامعة قابس زیارة:  46صورة 

 
  خبراء من االتحاد األوروبي والصندوق العالمي للتنمیة الزراعیة ومشروع التنمیة الزراعیة زیارة

 ).2018ماي  PRODFIL» )9»والرعویة وتطویر منظومات اإلنتاج 
 

 
 خبراء من االتحاد األوروبي والصندوق العالمي للتنمیة الزراعیة زیارة :  47صورة عدد 

 ومشروع التنمیة الزراعیة والرعویة وتطویر منظومات اإلنتاج
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 2018ماي  15من جامعة قطر ( ینریزیارة خب.( 

 

 زیارة خبراء من جامعة قطر: صورة عدد  48صورة عدد 

 البحوث بمؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي  زیارة مدیري ومسیري وحدات تثمین نتائج
والمدیرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في إطـار الیوم دراسي حول "تجربة 

 ).2018جوان  25معھد المناطق القـاحلة في میدان تثمین نتائج البحوث" (

 

نتائج البحوث بمؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي والمدیرة العامة زیارة مدیري ومسیري وحدات تثمین :  49صورة عدد 
 لتثمین نتائج البحث بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 

 

90 

 



 
ç›zzz;º]2018;Ÿ]›ÖdÂzz⁄¡;rzzz;◊2019; ‚¬Ÿzzö]fi∏\;Åzz÷t]Œ’\;œzzz;Ï;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  2018اكتوبر  19جمعیة التنمیة وحمایة التراث بالقصـبة (فریق من زیارة.( 

 
 ني خداشب –زیارة جمعیة التنمیة وحمایة التراث بالقصبة :  50صورة 

 

  زیارة طلبة السنة الثانیة والثالثة اختصاص علوم اقتصادیة وتصرف بالمعھد العالي للدراسات
 ).2018اكتوبر  23و 22التكنولوجیة بمدنین (

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زیارة طلبة المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین:  51صورة 

 ) 2018اكتوبر  31زیارة طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بتونس.( 
 ) 2018نوفمبر  15زیارة طلبة من كلیة العلوم بقابس.( 
 ) 2018نوفمبر  16زیارة طلبة من المعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین.( 
  زیارة باحثة من مركز البحث العلمي والتقني بالمناطق الجافةCRSTRA مكلفة بالعالقات بالجزائر

 ).2018نوفمبر  27الخارجیة (
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 نوفمبر  28رة أعضاء مجلس ادارة معھد المناطق القاحلة على ھامش انعقاد مجلس إدارة المعھد (زیا
2018.( 
  زیارة طلبة المعھد العالي للعلوم الفالحیة بشط مریم بسوسة في إطار الرحلة الدراسیة الخاصة

 ).2018نوفمبر  28باألقسام النھائیة (
  30بالجنوب على ھامش انعقاد مجلس إدارة القطب (زیارة أعضاء مجلس ادارة القطب التكنولوجي 

 ).2018نوفمبر 
  زیارة طلبة السنة الثالثة اختصاص علوم رسم الخرائط واالستشعار عن بعد بكلیة العلوم بصفاقس
 ).2018نوفمبر  30(
 مزیارة طلبة السنة الثالثة اختصاص ھندسة منظومات البستنة بالمعھد العالي للعلوم الفالحیة بشط مری 

 ).2018دیسمبر  05بسوسة في إطار الرحلة الدراسیة الخاصة باألقسام النھائیة (
  زیارة طلبة السنة الثانیة من الماجستیر المھني في االتصال الثقافي والسیاحي واساتذة من المعھد

  ).2018دیسمبر  05العالي للعلوم االنسانیة بمدنین (
  دیسمبر  6ماجستیر بیولوجیا ومحیط من كلیة العلوم بقفصة (زیارة طلبة السنة األولى والثانیة من

2018.(  
 ) 2018دیسمبر  17زیارة فریق من المكتب الدولي للدراسات.( 
 ) 2018دیسمبر  18زیارة فریق من جمعیة أساتذة علوم األرض بسوسة.( 

 
 تنظیم ملتقیات وورشات عمل:. 3

 المشاركة في المعارض:
  - 2018جویلیة  29الحـرفیة جربة حومة السوق ( بالقریة 2018فنان جربة  –المشاركة في ملتقى حـرفي 

 ).2018أوت  2

 
 )2018اوت  2 –جویلیة  29المشاركة في ملتقى حرفي فنان جربة (:  52صورة عدد 
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 تنظیم أیام تكوینیة وإعالمیة: .3
عالمیة بتنظیم عدید األیام التكوینیة و اإل ر البحث بالمعھدبالتعاون مع مخاب تقوم إدارة تثمین نتائج البحوث

 2018في عدید المحاور البحثیة لفائدة األطراف الفاعلة في مجال التنمیة بالبالد التونسیة و قد تم خالل سنة 
 تنظیم األیام اإلعالمیة و التكوینیة التالیة :

  حول "تحسین منظومة إنتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة" (الحقل التجریبي ورشة تكوینیة
 ).2018فیفري  14 -بالقرضاب باإلدارة الجھویة للمعھد بتطاوین  

 نیات تقبقابس حول " یوم تكویني بالتعاون مع المركز الفني للزراعات المحمیة والجیوحراریة
 ).2018فیفري  22" (اإلدارة الجھویة بقبلي اإلنتاج للزراعات المحمیة والجیوحراریة

  "باإلدارة الجھویة ببن قردان یوم اعالمي حول "زراعة بذور القرعیات المحلیة بالجنوب التونسي
 ).2018جوان  26(
  "بمنطقة البحیرة من معتمدیة ببني خداش یوم اعالمي حول "التھیئة المندمجة ألحواض االودیة
 ).2018جوان  28(
 

 

 

 

 

 

 
 ودیة"یوم اعالمي حول "التھیئة المندمجة ألحواض اال:  53صورة عدد 

 

 ) اوت  3یوم اعالمي حول زراعة الدرع بالتعاون مع مجمع التنمیة الفالحیة البركة بالعیاطي
2018.( 

 
 
 

 

 

 

 الیوم اإلعالمي حول زراعة الدرع:  54صورة عدد 
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 التقلیدیة في ضل التحدیات البیئیة  یوم میداني حول "تأھیل مھنة الراعي وتثمین المعارف
واالقتصادیة لقطعان المجترات الصغرى بمراعي الجنوب التونسي" لفائدة رعاة جھة الظاھر ببني خداش 

 ).2018نوفمبر  14(
  یوم میداني حول "تأھیل مھنة الراعي وتثمین المعارف التقلیدیة في ضل التحدیات البیئیة

غرى بمراعي الجنوب التونسي" بدار الضاوي من معتمدیة بنقردان واالقتصادیة لقطعان المجترات الص
 ).2018نوفمبر  28(

 

 

 

 
 یوم میداني حول المجترات الصغرى:  55صورة عدد 

 
 التوعیة المبكرة للنشئ واإلحاطة بالمؤسسات التربویة: . 4

إحاطتھ ودعمھ لعدد من المؤسسات التربویة بالجنوب التونسي من خالل  2018واصل المعھد خالل سنة 
تدعیم المؤسسات التربویة بتجھیزات إحاطة لتدریب التالمیذ والناشئة على النشاط الفالحي والبیئي الى 

د من األیام یة. وقد تم تنظیم العدیجانب تنظیم أیام إعالمیة وتكوینیة لصالح تالمذة األقسام االبتدائیة والثانو
 التكوینیة نذكر منھا :

  یوم تكویني حول افات النخیل واالمراض التي تھدد الواحة (المدرسة االبتدائیة بالنویل بقبلي یوم
 ).2018افریل  27
  2018قبلي أكتوبر  -یوم تكویني حول غراسة األشجار المثمرة (المدرسة االبتدائیة بتنبیت.( 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 أیام إعالمیة لفائدة التالمیذ:  56صورة عدد 

ویة د للعدید من المؤسسات التربالى جانب األیام التكوینیة ینظم المعھد زیارات میدانیة مؤطرة لمخابر المعھ
 ).2018تلمیذ وتلمیذة سنة  2000قع استقبال أكثر من (و
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 تالمیذ من مدرسة شعاب الربایع زیارة:  57صورة عدد 

 
 تأطیر وتوعیة الفالحین:. 5
 تأطیر الفالحین: -

القیام بعدید اللقاءات المیدانیة  2018في إطار أنشطتھ المتعلقة بتأطیر الفالحین، واصل المعھد خالل سنة 
 لدعم األطراف الفاعلة في مجال التنمیة. 

 تحالیل المیاه والتربة والنباتات لصالح الفالحین والمصالح الفنیة: -
مخابر المعھد بإجراء تحلیل عینات الماء والتربة والنباتات لصالح الطلبة والفالحین، وقد تم خالل قامت 

 .عینة 1300تحلیل أكثر من  2018سنة 
 
 البحث التطبیقي:. 6

تحرص إدارة تثمین نتائج البحوث على دعم و مساندة الباحثین و التقنیین في مختلف مخابر المعھد في 
محاور البحث  وقد شملت ومتابعة قطع نموذجیّة لدى فالحین أنشطة البحث التطبیقي بتركیزتركیز و متابعة 

 المواضیع التالیة : 2018لسنة 
 تثمین المیاه المالحة  -
 تحسین منظومة انتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة -
 تثمین األصناف المحلیة للقرعیات بالجنوب التونسي -
 إنتاج مستسمد من مخلفات نخیل الواحات  -
 تثمین منتوجات الجلد والوبر في نطاق التجدید في الصناعات التقلیدیة واالبتكار   -
 رصد ومتابعة قطعان الماعز بالمناطق القاحلة التونسیة، -
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  : براءات االختراع. 7
 : 2018وقع إیداع العرائض التالیة في مطالب براءات االختراع سنة 

 2018مطالب براءات االختراع سنة :  10جدول عدد 
 براءة اختراع 
المودع مالك  عنوان البراءة وطنیة/ دولیة

 اسم المخترعین البراءة

 Simulateur de pluie pour les études وطنیة
hydrologiques au laboratoire 

معھد المناطق 
 القاحلة

 فتحي العبدلي
 محمد وسار

 حسین ختالي

 وطنیة
Préparation d’un produit lacté fermenté 
à base du lait de dromadaire ultrafiltré 

supplémenté à la poudre de dattes 

معھد المناطق 
 القاحلة

 زینت جراد
 حلیمة الحاتمي
 الفة الوصیف

 تھامي الخرشانيال

 وطنیة

Développement d’un nouveau procède 
de fabrication du fromage frais camelin 
et bovin à haute qualité nutritionnelle 

coagulation avec un nouvel extrait 
enzymatique d’origine végétale (latex de 

Ficus carica) ayant une activité 

معھد المناطق 
 القاحلة

 ایمان الفقیري
 منال الزیادي

 امال السبوعي
 مریم قمري

 الخرشانيالتھامي 
 
 اإلنتاج السمعي البصري:. 8

  لمعھدالمنجزة بالمقر االجتماعي واإلدارات الجھویة لتغطیة األنشطة 
  2019برنامج عمل سنة 

 . نشر وتثمین نتائج البحوث:1
مواصلة األنشطة المبرمجة في إطار االتفاقیات المبرمة بین معھد المناطق القاحلة واألطراف المتدخلة في 

الفالحي ومن أھمھا االتفاقیات المبرمة مع المندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة بالجنوب الشرقي القطاع 
 (مدنین وتطاوین وقبلي) والوكالة الوطنیة لإلرشاد والتكوین الفالحي ودیوان تنمیة رجیم معتوق.

 
 . فضاء تثمین نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات:2

 : سات فيتثمین نتائج البحوث ومحضنة المؤس
بالتنسیق مع  2019سعى فضاء التطویر التكنولوجي بمعھد المناطق القاحلة بمدنین من خالل برنامجھ لسنة 

دة بعث مشاریع إقتصادیة مجدلمحضنة المؤسسات الفالحیة إلى مواصلة تثمین نتائج البحوث وتطویرھا 
ومرافقة أصحاب أفكار  قطابالستذات قیمة مضافة عالیة من شأنھا خلق مواطن الشغل ومزید العمل 

 بعث مشاریعھم في أحسن الظروف.لالمشاریع وخاصة المجددة لخریجي التعلیم العالي 
في میدان  مشروععلى  2018خالل سنة المصادقة  توفي إطار البحث التطبیقي والمشاریع التعاونیة فقد تم

لبریة في مخبر تربیة الماشیة والحیاة ا تثمین حلیب اإلبل بالتعاون بین معھد المناطق القاحلة بمدنین ممثل
مدنین" المختصة في منتوجات األلبان ومشتقاتھا والتعاونیة -یوقو «والقطب التكنولوجي للجنوب وشركة 

الممول من طرف وزارة التعلیم  PAQ-COLLABORAالفالحیة "زاد الخیر" وباعثة في إطار شروع 
 العالي والبحث العلمي على إمتداد ثالث سنوات.

 إلى : 2019سنة  سیتم في اطاره برنامج
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 العمل على الحصول على المصادقة الصحیة من الجھات المختصة. -
 إحداث ورشة بسترة وتعلیب حلیب اإلبل.    -
 ة.ورشة التحالیل الحسیة للمواد والمنتوجات الفالحی -
 مرافقة باعثة مشروع بسترة وتعلیب حلیب اإلبل. -
 ربط الصلة بین الھیاكل المھنیة ومعھد المناطق القاحلة في میدان العمل على تنمیة قطاع تربیة اإلبل. -

من خالل إعداد الدراسات األولیة للتھیئة وسیتواصل خالل السنوات المقبلة  2018سنة  تمت خالل ھعلما وان
 من خالل اقتناء التجھیزات المخبریة واإلعالمیة الضروریة لحسن سیر البرنامج.  

 
 . تنظیم أیام تكوینیة وإعالمیة:3

 ة.ال التنمیة بالبالد التونسیمتابعة تنظیم األیام التكوینیة واإلعالمیة لفائدة األطراف الفاعلة في مج
 
 . تأطیر وتوعیة الفالحین:4
متابعة أنشطة التأطیر والتوعیة للفالحین ومربي الماشیة بالجھة في میدان التحسین  تأطیر الفالحین: -

الوراثي لقطعان الماعز بالجنوب التونسي وتربیة النوق الحلوب في النمط المكثف والمناطق السقویة 
 والواحات.

متابعة إجراء مختلف التحالیل (ماء، تربة، نباتات) بمخابر المعھد راء تحالیل المیاه والتربة والنباتات: إج -
 حسب حاجیات الفالحین والمصالح التقنیة والباحثین.

 
 . تأطیر وتوعیة تالمذة المدارس االبتدائیة:5

 عم المنضمات التربویة في العدید منمواصلة عملیة تأطیر وتوعیة تالمذة المدارس االبتدائیة واإلعدادیة ود
 الوالیات بالجنوب الشرقي وخاصة مدنین وتطاوین وقبلي.

 
 . البحث التطبیقي:6

 : متابعة البحوث التطبیقیة في المجاالت التالیة
 تثمین المیاه المالحة  -
 تحسین منظومة انتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة -
 اإلحاطة وتجربة األصناف الواعدة للماعز المحلي بالجنوب  -
 متابعة تأثیر التغیرات المناخیة على أشجار الزیتون بالمناطق القاحلة  -
 تجربة أصناف التین المحلیة  -
 تثمین منتوجات الجلد والوبر في نطاق التجدید في الصناعات التقلیدیة واالبتكار. -
 زراعة القرعیات -
 
على تسجیل كل نتائج البحوث العلمیة الجدیدة المتحصل علیھا  المتابعة والعملت االختراع : . براءا7

  قصد حمیاتھا.  المعھد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة بالمخابر ب
 . اإلنتاج السمعي البصري :8
 .2019سنة  التي ستنجز بالمعھداألنشطة  كل تغطیة 
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واإلعالمیة والتوثیق نشـاط االعالم  –4
 واألرشیف
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 اإلعالمیة. 1
" حتى  Google Analyticsلقد تم تسجیل موقع واب المعھد، إصدار اللغة الفرنسیة، ضمن منظومة "

یتسنى لنا إعداد المعطیات اإلحصائیة السنویة مفصلة، بینما وقع االعتماد على المعطیات العامة فیما یخص 
 اإلصدارین العربي واألنكلیزي.

 
 باللغة الفرنسیة موقع واب المعھد

  ویمكن  2018و 2017تطور عدد زوار موقع واب المعھد خالل سنتي  1یبین الرسم البیاني عدد
مقارنة بنفس  2018اإلرتفاع الملحوظ لعدد زوار الموقع من شھر جانفي إلى شھر سبتمبر لسنة مالحظة 

بینما نالحظ إستقرارا في شھري أكتوبر ودیسمبر، ویرجع االنخفاض الكبیر في شھر  2017الفترة من سنة 
 إلى عدم توفر المعطیات الكاملة لھذا الشھر. 2017جانفي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االرتفاع الكبیر للعدد الجملي لزوار موقع واب المعھد وارتفاع عدد  2یبین الرسم البیاني عدد
 . 2017مقارنة بسنة  2018المتصفحین للمستجدات لسنة 
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  االرتفاع الكبیر لعدد المتصفحین لمخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر  3یبین الرسم البیاني عدد

ومخبر زراعة المناطق الجافة والواحات ومخبر البئة والمراعي بالمناطق الجافة والصحراویة بینما سجل مخبر 

ة سجل مخبراإلقتصاد والمجتمعات الریفیة تراجعا ملحوظا لسنتربیة الماشیة والحیاة البریة ارتفاع طفیف في حین 

 .2017مقارنة بسنة  2018

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•  : LELCD.مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر 
• : LACCO.مخبر زراعة المناطق الجافة و الواحات 
• LEP  و تثمین النباتات و التربة.: مخبر النظم البیئیة الرعویة 
• : LEFS .مخبر تربیة الماشیة و الحیاة البریة 
•  : LESR.مخبر االقتصاد و المجتمعات البریة 
 

 في  3979إلى    2018اإلجمالي لزوار موقع واب المعھد حسب صفحات مخابر البحث سنة  تطور العدد

 . 2017سنة  3673حین كان 

  مقارنة بسنة  2018دد زوار موقع الواب لبعض الصفحات لسنة إرتفاع ع 4یبین الرسم البیاني عدد

االھتمام المتزاید لإلتصال بالمعھد حیث نتلقى یومیا  «contact» ویمثل اإلرتفاع الملحوظ لزوار صفحة .2017

 رسائل إلكترونیة عبر ھذه الصفحة. 5معدل 
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 عدد المتصفحین لمخابر البحث : تطور 22شكل عدد 
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 باللغتین العربیة واإلنكلیزیة: موقع واب المعھد
اإلرتفاع الكبیر لعدد متصفحین الموقع باللغة العربیة مقارنة باللغة اإلنكلیزیة.  5یبین الرسم البیاني عدد 

 2018إلى سنة دیسمبر  2015أنجزت ھذه اإلحصائیات على الفترة من جانفي سنة 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  " 2018الواحیة والتنمیة المستدامة الزراعةتصمیم وبرمجة موقع واب الملتقى الدولي السادس " * 
 إقتناء حواسیب مكتب* 

 (Antivirus)تركیز منظومة لحمایة المعدات اإلعالمیة* 

 شاشة لعرض اإلعالنات باإلدارة الجھویة ببن قردانتركیز * 
 

 . الطباعة والنشر2
 .2019وبرنامج العمل لسنة  2018طباعة التقریر السنوي لسنة * 

 2018و 2017حسب الصفحات بین سنتي  تطور عدد الزوار:  23شكل عدد 
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: مقارنة عدد زوار الموقع  24شكل عدد 
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بفاعلیات الملتقى الدولي الذي  خاص وھو عدد القاحلة) لمجلة المناطق 1/2018( 44طبع وتوزیع العدد * 
 مقاال علمیا. 41واحتوى على  2016مارس  5الى  3من نظمھ مخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة 

 * نشر الكتب العلمیة التالیة :
 للدكتور عمر قدور. .تربیة وإنتاج الماعز -
 للدكتور عمر فدور والدكتور صغیر النجاري. .تحسین إنتاجیة الماعز -
: تشخیص وآفاق في 2012إلى  1988التجارة الموازیة والتھریب بالفضاء الحدودي التونسي اللیبي من  -

 كمـــال العروســـــي للدكتور  .ظل عولمة متخفّیة
;

 التوثیق واالرشیف .3
 90و : كتب وأطروحات دكتوراه ورسائل ماجستیر ختم دروس وثیقة 60إثراء الرصید الوثائقي بـــــ * 

 . مقاال علمیا
نش���رت بمجالت علمیة مقاال علمیا)  96( 2018اإلنتاج العلمي لمختلف مخابر المعھد بعنوان س���نة  * بلغ

 ).1عدد  وطنیة ومجالت علمیة مفھرسة ومجالت علمیة ذات عامل تأثیر (جدول
 

 : توزیع المقاالت العلمیة حسب المخابر 11عدد  جدول
 

 المخــــــــبر
 

 عدد المقاالت العلمية
مجالت علمية وطنية ومجالت 

 مفهرسة
 )Revues indéxées( 

ذات عامل مجالت علمية 
 تأثــــــــــــــــــــــــــــــــير

 (Revues impactées JCR) 

 12 *5+  5 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر
 21 9 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات

مخبر النظم البیئی���ة الرعوی���ة وتثمین األعش���������اب البری���ة 
 والكائنات المجھریة

1 13 

 10 *4 والحیاة البریةمخبر تربیة الماشیة 
 2 19 مخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة

 38 58 
 مقاال 96 المجموع 

 * كتاب او فصل من كتاب

 

) 2اإلعالمیة بنسبة متفاوتة (جدول عدد وطالبا مقسمین بین خمسة مخابر بحث  210استقبلت المكتبة 
سنویا العدید من الباحثین والطلبة وأساتذة التعلیم الثانوي اختصاص علوم بمختلف درجاتھم، من  ستقبلت

 عدید الوالیات التونسیة. 
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 : توزیع الطلبة الذین ارتادوا المكتبة حسب المخابر 12جدول عدد 

 نسبة الطلبة عدد الطلبة المخبر
 19,0 40 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر

زراعة المناطق الجافة والواحاتمخبر   30 14,3 
مخبر النظم البیئیة الرعویة وتثمین األعشاب 

 البریة والكائنات المجھریة
40 19,5 

 14,3 30 مخبر تربیة الماشیة والحیاة البریة
 23,8 50 مخبر االقتصاد والمجتمعات الریفیة

 9,5 20 االعالمیة
  210 المجموع

   
 . زیارات الوفود4

 عدد ھاما من الزوار ومن اھم الزیارات نذكر ما یلي : 2018استقبل المعھد خالل سنة 
 
  القطري الوفد : زیارة 2018جانفي  30 -
 
 
 

 

 

 

 

  مالي من خبراء زیارة:  2018فیفري  26 -
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  االیكاردا من وفد مع جلسة:  2018فیفري  26 -
 
 

 

 

 

 

 

  الفالحة وزیر زیارة:  2018افریل  6 -

 
  الصیني الوفد مع التعاون جلسة:  2018افریل  16 -
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  للمعھد الفاو ممثل زیارة:  2018دیسمبر  18 -
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