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 ملخص
العديد من األنشطة في مجال البحث والتكوين وتثمين نتائج  2019أنجز معهد المناطق القاحلة خالل سنة 

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

 على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي.

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

عديد هذه األنشطة عن طريق الالبرامج للمخابر بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يتم دعم 

 من مشاريع التعاون الممولة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد األطراف.

 

 في مجال البحــوث
 مخابر علمية: خمسالبحث في إطار  نشاطينجز 

 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر -

 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات -

 وتثمين األعشاب البرية والكائنات المجهريةمخبر النظم البيئية الرعوية  -

 مخبر تربية الماشية والحياة البرية -

 مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية. -

 : يمكن ان نذكر 2019ومن أهم اإلنجازات خالل سنة 

بالمجالت ذات  0,97  2019 – 2016قد بلغ معدل نشر المقاالت العلمية لكل باحث بالمعهد خالل الفترة  -

 بالمجالت ذات عامل تأثير والمجالت المفهرسة 1,15عامل تأثير و 

 كتب علمية من طرف باحثين بــــ : 6نشر  -

 (3مخبر تربية الماشية والحياة البرية ) -

 (1مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية ) -

 (2مجهرية )مخبر النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية والكائنات ال -

 

 في مجال التكوين
 رسالة ماجستير بحث وماجستير مهني  20و هأطروحة دكتورا 7تقديم ومناقشة  -

 طالبا في تربصــات قصيرة المدى وإعداد مذكرات ختم الدروس 127قبول وتأطير  -
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التأهيل طالبا مسجلين في مراحل الماجستير والدكتوراه وكذلك  141مساهمة باحثي المعهد في تأطير  -

 بالجامعات التونسية واألجنبية

 دورات تدريبية 8تنظيم  -

 

 في مجال تثمين نتائج البحوث

 
 براءة اختراع

 عرائض في مطلب براءة اختراع حول : 5* إيداع 

تحويل حليب ": إيداع براءة اختراع على المعهد الوطني للمواصفات الصناعية حول 2019فيفري  19 -

 جبن بنكهة العسل"  إلىالماعز المحلي 

: إيداع براءة اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات الصناعية حول "طريقة صنع   2019مارس  08 -

 الياغورت من حليب الناقة مقوى بالخروب"

"طريقة لصنع : إيداع براءة اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات الصناعية حول  2019ماي  22 -

 ال حليب الناقة ( باستعمKéfirالكافير )

 "طريقة الجالتين :إيداع براءة اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات الصناعية حول  2019جوان  10 -

(gélatine)   اإلبلمن جلود 

 تحت عنوان: 2019يداع براءة اختراع بالمعهد الوطني للمواصفات في نوفمبر ا -

باستعمال مستخلص انظيمات من طبقة كولين أحشاء تطوير طريقة إلنتاج جبن حليب النوق والبقر والماعز 

 الدجاج 

 

   اتفاقيات الشراكة* 

 اتفاقيات مع أطراف وطنية ودولية  8تم إبرام 

: إمضاء اتفاقية تعاون بين المعهد والمندوبية الجهوية للتربية بوالية تطاوين في إطار 2019فيفري  15 -

 برنامج اإلحاطة بالمؤسسات التربوية.

: إمضاء اتفاقية تعاون في مجال الفالحي بين المعهد ومجمع التنمية الفالحية البركة  2019ماي  09 -

 بوغرارة. –بالعياطي 
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 : إمضاء اتفاقية تعاون بين المعهد واالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا. 2019ماي  16 -

عهد والمندوبية الجهوية الجهوية للتنمية الفالحية : إمضاء اتفاقية إطارية للتعاون بين الم 2019جوان  24 -

 بوالية تطاوين لتسهيل المعامالت بين الطرفين

: إمضاء اتفاقية في إطار مشروع تعاون ثنائي بين تونس وجنوب إفريقا إلنجاز بحوث  2019جوان  04 -

 حول فطر الترفاس

 واإلدارة العامة للغابات حول الفنك: إمضاء اتفاقية تعاون خاص بين المعهد  2019سبتمبر 25 -

 : امضاء اتفاقية تعاون بين المعهد واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري 2019سبتمبر  26  -

 : اتفاقية اطارية مع المعهد العالي للتصرف بقابس  2019نوفمبر  06  -

 ن والطلبة والفالحينعينة من الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثي 1450تحليل أكثر من * 

تحليال بالمخبر المركزي لفائدة الباحثين والطلبة بالمعهد وبعض المؤسسات المحاور  3300تم انجاز  *

وأنجزت هذه التحاليل بواسطة أربعة تجهيزات مخبريه متطورة غير متوفرة بالمخابر البحثية. وقد شملت 

 اتات والمنتجات الحيوانية والتربة  التحاليل الدقيقة العديد من المواد في عينات من النب

 أيام إعالمية لفائدة الفالحين والفنيين وتالميذ المدارس االبتدائية 10* تنظيم  

خريجي التعليم العالي الراغبين في بعث مشاريع فالحية وبعض أصحاب دورات تكوينية لفائدة  15* تنظيم 

 المشاريع

 تثمين البحوث ومحضنة المؤسسات الفالحية بالمعهدزيارة ميدانية لفضاء  15* تنظيم أكثر من

  معارض وطنية3* المشاركة في 

 

 الجوائز :
 حصل باحثوا المعهد على جائزتين :

األولى ابن الشباط لدعم التنمية بالواحات بالمنطقة :حصول السيد عمر قدور على الجائزة  2019ماي  17 -

 المتوسطية واالفريقية

لبداية العالقات بين تونس  55الجائزة األولى ألفضل بحث علمي بمناسبة الذكرى :  2019نوفبر  27 -

 والصين. البحث حول: أهمية وأفاق المشروع الصيني المبرمج بالجنوب التونسي.
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 يـق في مجال اإلعالم والتوث
وثيقة : كتب وأطروحات دكتوراه ورسائل ماجستير ومذكرات ختم دروس  50إثراء الرصيد الوثائقي بـ  -

 (Bulletin d’information)ة الجديدة  االلكترونيعددا من التشرية اإلعالمية  34نشر  -

 من مجلة المناطق القاحلة 45نشر العدد  -

 2019 وبرنامج 2018اصدار التقرير السنوي لسنة  -

 ورشة عمل  27تنظيم  -

 

 ملتقيات دولية : 3* تنظيم 
: تنظيم الملتقى الدولي حول  تقييم التجربة التونسية في مجال الحوكمة  2019مارس  29إلى  27 -

واستصالح وإدارة المراعي في إطار اتفاقية تثمين نتائج البحث العلمي بين معهد المناطق القاحلة 

 والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بكل من مدنين وتطاوين وقبلي.

بالتعاون مع كلية االقتصاد والتصرف  4DIGINOVتنظيم الملتقى الدولي  :2019بر نوفم 02و 01 -

 بالمهدية 

تنظيم الملتقى الدولي األول لتكنولوجيات تصنيع وتثمين المنتجات الفالحية في 2019:نوفمبر 03و02 -

راعات الفني للزالمناطق الصحراوية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي والمركز 

 المحمية والجيوحرارية.

 

زائر من خبراء وباحثين وطلبة ومسؤولين على المستوين الوطني والدولي  500كما استقبل المعهد أكثر من 

 وأعضاء سلك دبلوماسي لإلطالع على أهم أنشطة البحث بمختلف المخابر وعلى محضنة المؤسسات
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مخبر تربية الماشية والحياة البرية 

مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية 

 

 

ينجز نشاط البحث 

ضمن خمسة 
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 . األھــــداف1

 .رصد ومتابعة التصحر وتأثيرات التغيرات المناخية -

 .الرمال زحف مقاومة وطرق الهوائية التعرية دراسة ديناميكية -

 .الزراعية وبالمناطق بالواحات للتربة والكيميائية الفيزيائية الخاصيات تحسين -

 .األودية مساقط وتهيئة والجوفية السطحية المائية الموارد إدارة -

 

 البحث . مشـــاريــع2

 :مشاريع سبعة بالمخبرعلى البحث أنشطة تتوزع

 التصحر وتقييم رصد -

 مقاومتها وطرق الهوائية التعرية -

 المناخية التغيرات مع التأقلم -

 المائية األحواض وتهيئة إدارة -

 بالواحات والتربة المياه موارد وتثمين إدارة -

 التقليدية غير المائية الموارد تثمين -

 التربة خاصيات تحسين -

 

  2019. األنشطة المنجزة سنة3

 : التصحر وتقييم رصد .1.3
 : الجفارة في الجنوب الشرقي التونسي-لمنطقة الظاھر تقييم حيادية تدھور األراضي

نهًجا جديدًا يحظى باهتمام كبير في  (LDN Land Degradation Neutrality) يعد تدهور األراضي

الجفارة في الجنوب -الظاهرلمنطقة  LDN جميع أنحاء العالم في تقييم حالة األرض الحالية. تم إجراء تقييم

من حيث ثالثة مؤشرات:  (UNCCD) الشرقي التونسي وفقًا لمنهجية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

(، 2018-1999عاًما ) 20الغطاء األرضي وإنتاجية األرض والكربون العضوي للتربة. على مدى فترة 

لتقييم  (GIS) ر الصناعية وأنظمة المعلومات الجغرافيةتم استخدام تطبيقات المصدر المفتوح لبيانات األقما

الجفارة لفهم -في جميع أنحاء منطقة الظاهر LDN التغييرات في هذه المؤشرات. وتبعا لذلك، تم تقييم حالة

توزيعها بشكل أفضل، وتقييم االتجاهات وكذلك دوافع تدهور األراضي، والتي تستهدف خيارات االستعادة 
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بناًء على المؤشرات الثالثة المستقاة،  .UNCCD-LDN لدعم مؤشرات نمية المستدامةولتحقيق هدف الت

فقط على  ٪3( ثباتًا واضًحا تجاه عملية تردي األراضي. تم تحديد ٪89أظهرت غالبية مساحة الدراسة )

  .على أنها أرض غير متدهورة ٪8أنها مناطق متدهورة، و

 

 . التعرية الهوائية وطرق مقاومتها2.3

 : قيس ومتابعة ظاھرة االنجراف الهوائي بالمناطق الجافة التونسية.1.2.3
وقع انجاز حمالت ميدانية مكثفة لقيس ومتابعة ظاهرة االنجراف الهوائي في األراضي المخصصة للرعي 

 والزراعة.حيث وقع:

( حول قيس 2018و2017)تحليل المعطيات الميدانية المتحصلة عليها خالل التجارب الميدانية السابقة  -

 ومتابعة ظاهرة االنجراف الهوائي في األراضي المخصصة للرعي والزراعة.

 مقارنة كمية لكميات التربة المحصلة بمحصالت تربة وغبار مختلفة ودراسة فاعليتها. -

 القيام بتحاليل فيزيائية وكيميائية على كميات التربة المحصلة وما رافقها من عواصف غبارية. -

 

 : متابعة مصادر العواصف الرملية بالجنوب التونسي وعالقتها بجودة الهواء .2.32.
( في الفضاء Aérosols minérauxرصد ومتابعة تنقل العواصف الرملية وحبات الرمل الصغيرة الحجم )

 من أهم النتائج المتحصل عليها: التي وقع تركيزها بمعهد المناطق القاحلة (Atmosphère)الخارجي 

 توفير تطبيقة على موقع الواب يمكن من االطالع على المعطيات الحينية كل خمسة دقائق. -

 (Aérosols minéraux)ادراج محطة رصد ومتابعة تنقل العواصف الرملية وحبات الرمل الصغيرة الحجم  -

 INDAAF(International Network to study بالشبكة العالمية (Atmosphère)في الفضاء الخارجي 

Deposition and Atmospheric composition in AFrica) 
خالل فصل الخريف يكون العرق الشرقي الكبير وشط الجريد من أهم مصادر العواصف الرملية التي  -

 المحطة. إلىتصل 

 خارج هذه الفترة وعلى كامل السنة يكون الشمال الليبي المصدر األساسي للعواصف الرملية. -

 العواصف الرملية أكثر حدة بالخريف والربيع.تكون  -

تمت مالحظة المعايير التونسية لجودة الهواء على أساس سنوي في محطة الرصد والمتابعة بالمعهد،  -

 أقل مما لوحظ في مدن شمال تونس. PM10عالوة على ذلك، كان المتوسط السنوي للتركيز 
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 المناخية التغيرات مع التأقلم 3.3

 ومتابعة ظاھرة الجفاف بغابات الزياتين بوالية مدنين. رصد 1.3.3

اجريت دراسة لتشخيص حالة غابات الزياتين بوالية مدنين تحت تأثير التغيرات المناخية خالل الفترة الممتدة 

وذلك من خالل استخدام وسائل االستشعار عن بعد وتوظيف معطيات مستمدة من  2018الى 2000من 

( بتطبيق بعض مؤشرات الجفاف Landsat 5، Landsat 7 et Landsat 8صور االقمار الصناعية )

ومقارنتها  (NDVI) ومؤشر الغطاء النباتي(TCI) ومؤشر الحالة الحرارية (VCI)كمؤشر حالة النبات

 بالمنطقة. األمطارمع التغير السنوي لكميات 

 وكميات التساقطات TCI مؤشرمن أهم النتائج: عدم وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية واضحة بين 

في تصنيف الجفاف بالمنطقة وتحديد مدى تفاعل أشجار  NDVI( و1)رسم VCIوجود توافق بين مؤشري 

الزيتون مع ظروف االجهاد المائي بنسب متقاربة للمؤشرين وهو ما يؤكد مدى فاعلية هذين المؤشرين في 

 الزيتون. اشجار على الجفاف تأثيرظاهرة ومتابعة رصد

 
وكميات االمطار السنوية المسجلة بمنطقة بنقردان  (VCI)مؤشر حالة النبات: مقارنة بين 1رسم

(2000-2018) 

 

 اإلنتاج الزراعي والرعوي ومدى تأثيرھا على . متابعة ظاھرة الجفاف2.3.3

تند بمنطقة زغراطة وفقا لمنهجية فعالة تس اإليكولوجية النظم الزراعية وتقييم حالةتشخيص لأجريت دراسة 

الستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية   لوصف ودراسة التغيرات في هذه المناطق 

 2018اإليكولوجية لسنة  بمفعول التغيرات المناخية.في هذا اإلطار تم اوال إعداد خريطة النظم الزراعية

" ومعطيات LANDSATى معطيات مستمدة من صور االقمار الصناعية " وذلك باالعتماد عل (2رسم )

 1978ية: للسنوات التال اإليكولوجية ميدانية حيث بينت نتائج المقارنة التعاقبية لخرائط النظم الزراعية
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(، وذلك بنسبة 66%لفائدة المساحة المزروعة ) (%34) تراجعا واضحا لمساحة السهوب 2018و 2004و

  .%28ـــ تراجع قدرت ب

لك حسب تغير النباتي وذ تمت باإلضافة الى ذلك دراسة اشغال التهيئة وعالقتها بالتغيرات الديناميكية للغطاء

. وقد تم تصميم «SPI»كميات االمطار بالمنطقة والتي تم تحديدها باالعتماد على مؤشر المعياري للهطول 

مجموعة من الخرائط بفضل نظم المعلومات الجغرافية وهي خريطة المؤشر المعياري للهطول 

«SPI»للنباتات  خريطة المؤشر المعياريو«NDVI»  وخريطة اشغال التهيئة.حيث اظهرت عملية

 .تيالحفاظ على الغطاء النباالمضاهاة الطبقية لهذه الخرائط مدى فاعلية اشغال التهيئةفي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2018: خارطة النظم الزراعيةاإليكولوجية بمنطقة زغراطة لسنة  2رسم
 

 شبكة المحطات المناخية االوتوماتيكية للمعهد. 3.3.3
 .2019تم إنجاز النشريات السنوية الخاصة بجميع المحطات المناخية لسنة 

 

 المائية األحواض وتهيئة .إدارة4.3
سياق تطوير أنظمة دعم القرار من  في (CES)المحافظة على المياه والتربة .تقييم تأثير منشآت1.4.3 

 أجل التنمية:
 مراقبة رطوبة التربة في الجسور: -

حيث تبين من خالل .تهدف هذه الدراسة الى درس آلية تطور الرطوبة بالتربة في الجسور بالمناطق القاحلة

فعال وحيد في السنة، تضمن إمدادات كافية من  أن كمية المياه جراء مطر TDR مراقبة الرطوبة بجهاز

 .المياه لبقية السنة الهيدرولوجية
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 خالل السنة الهيدرولوجية، تختلف طبقة امتصاص المياه وفقًا لعمق التربة:

  في الفترات الرطبة، عندما تزود التربة بالماء بشكل جيد، توفر المناطق السطحية كميات المياه

 الضرورية ألشجار الزيتون والزراعات االخرى. 

  خالل فترة الصيف، تزود المناطق العميقة أشجار الزيتون بالمياه للتغلب على الجفاف بشكل

 .أفضل

ملم. في الفترات  200ملم و 100مياه في التربة يتراوح متوسطه بين ( احتياطيًا دائًما للjesrيضمن الجسر)

ل أثناء الجفاف. تعد الكميات  50مم بحد أدنى ) 300الرطبة، يمكن أن يتجاوز مخزون المياه  مم( مسجَّ

 اإلضافية من المياه المعبأة مؤشراً جيداً على طاقة االحتفاظ بالمياه في تربة الجسور.

  
 TDR وبة التربة في الجسور بجهازمراقبة رط:3رسم

 

 : تكييف وتطبيق نموذج ھيدرولوجي -
 1063,23يهدف هذا العمل بالدرجة األولى إلى دراسة هيدرولوجية لمنطقة فيضانات بوالية ڤابس )مساحة 

. حيث تم القيام بنمذجة هيدرولوجية لحوض 2017نوفمبر  12و 11( التي تضررت من فيضانات 2كم

الهدف منه إيجاد مثال  SWAT(، من خالل تطبيق نموذج 2كم 177,08بواد السقي )مساحة تساقط المياه 

للتهيئة لحماية مدينة مارث من مياه الفيضانات وخاصة الفيضانات المتأتية من وادي السقي. تم استخدام 

وعلى  في اعداد الخرائط المختلفة لمنطقة الدراسةArcGISو QGIS برمجيات نظم المعلومات الجغرافية

لتحديد سنوات التواتر لمحطات رصد األمطار. كما تم استخدام برنامج  HYFRAN-PLUSنموذج 

إلنشاء التوازن المائي لمستجمعات المياه وكذلك الختبار  SWAT-WHالنمذجة الهيدرولوجية 

 سيناريوهات التهيئة من أجل حماية مدينة مارث من الفيضانات. 

 على حوض تساقط المياهSWAT-WHعليها من خالل تطبيق نموذجأظهرت النتائج التي تم الحصول 

سنة(، يبلغ متوسط األمطار  29) 2018إلى  1990بوادي السقي )مارث( أنه بالنسبة للفترة الممتدة من 
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(، أما كمية مياه السيالن التي ٪ 79,5مم في السنة ) 158,1ملم في السنة، وأن ناتج التبخر هو  198,9

( أما كمية الماء التي ساهمت في إعادة تغذية المائدة ٪ 8,9ملم ) 17,8ي قدرت بنحو غادرت الحوض المائ

 (.٪ 11,5ملم ) 22,9المائية قدرت بنحو 

النتائج المتحصل عليها، تم اقتراح عدة أمثلة للتهيئة. باإلضافة لمثال التهيئة المرجع الذي يمثل  على ضوء

يتمثل في إضافة بصفة مكثفة للحواجز الصخرية  1المثال  ׃أمثلة أخرى 3الحالة الحالية للحوض، تم اقتراح 

واد زيقزاو على مستوى منطقة  ( لمجرى مياه واد السقي إلى٪100يتمثل في تغيير كلي ) 2للحوض. المثال 

( لمجرى مياه واد السقي إلى واد زيقزاو على مستوى ٪100فيتمثل في تغيير كلي ) 3الحميلة أما المثال 

 منطقة العزايزة. 

 

 :على تغذية المائدة الجوفية (CES)المحافظة على المياه والتربة . تأثير منشآت2.4.3

الجافة الوسيلة الوحيدة للوصول إلى تلبية االحتياجات المتنوعة،  في المناطق يظل استغالل المياه الجوفية

لذلك من الضروري أن تكون هناك إدارة قادرة على مواجهة الطلب المتزايد في المياه لتجنب استنزافها مما 

لبعلية ات اعرالزاعلى ظ للحفايجعل تعبئة المياه السطحية والمحافظة على األراضي من أهم االولويات، 

، تجهيز 2000و 1990في هذا اإلطار، تم في الفترة ما بين عامي لجوفية. ة المائداتغذية دة عان إاضمو

(، الواقع في جنوب شرق تونس )والية مدنين(، 2كم 278,9حوض تجميع التساقطات المائية وادي كوتين )

تغذية المائدة ال يزال ن وتخزين المياه الجارية غير أن تقدير أثرها على لسياله امياد لحصامنشأة  246ب 

 .محل متابعة

تقدير حجم المياه التي تساهم في تغذية المائدة المائية الواقعة بمنطقة كوتين وفق  في محاولة يتمثل هذا العمل

ن )السدود الّصغيرة( وذلك باالعتماد لسياله امياد حصاسرعة ترشيح المياه في حوض  منهجية تعتمد قياس

تصنف منطقة الدراسة إلى أربعة مستويات: حيثوفقا لسرعة الترشيح،و GISفيةنظام المعلومات الجغراعلى 

 مم / ساعة. 191- 150مم / ساعة،  135- 102مم / ساعة،  60- 41مم / ساعة،  40- 14
 مم / سنة. 61,06بحيث يسمح حوض تجمع تساقطات األمطار بإعادة تعبئة شاملة 
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دراسة التباين المكاني والزماني لهطول األمطار على مستوى حوض مياه في بيئة قاحلة )الزاس  .3.4.3
 كوتين(:

تعد معرفة التباين المكاني والزماني لهطول األمطار مسألة مهمة واستراتيجية نظًرا لتزايد خطر ندرة هذا 

-إلى  5-المورد. على نطاق الجهة، يتبين وفقًا لسيناريوهات تغير المناخ، انخفاض في هطول األمطار بين 

 29-و  10-مع انخفاض يتراوح بين  2050. وسيزداد الموقف سوًءا بحلول عام 2020في افق عام  10٪

في الفترات  ة، مع تباين ملحوظ. تظهر نتائج تحليل البيانات زيادة في تواتر وكثافة السنوات القاسية الجاف٪

أتاح تحليل التباين .األكثر جفافاً واألكثر رطوبة من موسم إلى آخر، باإلضافة إلى انخفاض هطول األمطار

المكاني والزماني لهطول األمطار، باستخدام طرق االستيفاء الكافية، تحديد االتجاهات الرئيسية على مستوى 

حوض تساقط. تتميز منطقة حوض الزاس كوتين بظروف قاحلة وتقلب عالي جداً في معدل سقوط األمطار 

رن الماضي، شهدت منطقة او حوض الزاس كوتين ملم. خالل فترة السبعينيات من الق 587و 24الكلي بين 

 فترة رطبة نسبيًا وانخفضت خالل الثمانينات، ولكن االتجاه الخطي خالل 

-1969( ملم /عام. تشير المقارنة بين الفترتين 2.1-يشير إلى اتجاه تنازلي قدره ) 2015-1969الفترة 

 ملم / سنة 2.3-و  0.5-إلى انخفاض كبير في هطول األمطار تبلغ  2015-1991و 1990

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز قيس تسرب المياه : 5رسم                   كوتيناحداثيات مواقع القياس الزاس  :4 رسم
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 2015-1969تقلب متوسط االمطار السنوية خالل الفترة  :6رسم

 

 التربة: . نمذجة انجراف4.4.3
يهدف هذا النشاط الى دراسة ظاهرة االنجراف في سياق التغيرات المناخية على نطاق مكاني وزماني كما 

 للبيئة. يرمي الى فهم وتحليل التفاعل بين العوامل المختلفة

( كنموذج لمحاكاة WEPPمن أجل تطوير نهج متكامل لتحديد ضياع التربة على مستويات مختلفة، اعتمدنا )

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

نجراف مع مراعاة العوامل ومالحظات ميدانية. تعطي هذه المقاربة إجابة مستندة إلى محاكاة ظاهرة اال

الطبوغرافية والمناخية والتربة. يوضح تطبيق هذا النموذج أن ضياع التربة أكبر في الجزء العلوي من 

حوض المياه. لإلشارة فان السنوات الرطبة تشهد المتوسط االعلى السنوي للضياع. يتجاوز تآكل التربة 

 اسة.من منطقة الدر ٪ 20طن في الهكتار في  4معدل الـ 

 
 احداثيات موقع متابعة االنجراف بحوض التساقطات لوادي كوتين: 7رسم

 إدارة وتثمين موارد المياه والتربة بالواحات:.5.3
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 توصيف نفايات فوسفوجيبس الرقم الهيدروجيني، المادة العضوية والكربون العضوي ...  -

لعضوية وغير العضوية الموجودة تصميم إجراء الترشيح لخصائص السمية لتحديد حركة المركبات ا -

في العينات السائلة والصلبة. تحاكي هذه الطريقة ما يحدث عندما يتم التخلص من عينة في مدفن النفايات 

 وتستخدم لتحديد ما إذا كانت التربة الملوثة تلبي المبادئ التوجيهية

غيرة الطين في القاعدة في أعمدة صدراسة ترشيح المعادن الثقيلة في الفوسفوجيبس إذا وضعت طبقة من  -

بنسب متفاوتة. نفس االختبارات لمراقبة الترشيح للمعادن من أعمدة أكبر مع محتويات أعلى في الطين 

 وفوسفوجيبس.

 دراسة كفاءة عملية الترشيح  -

اه الصرف يالترشيح على الرمل، كمعالجة تكميلية للحمأة المنشطة، لتحسين الجودة الفيزيائية والكيميائية لم-

المعالجة من محطة الزارات إلعادة االستخدام الزراعي. لذلك يتكون جهاز تجريبي من ثالثة أعمدة قطرها 

سم من الرمل، بينما يمتلئ العمود  50سم تم وضعها بالمخبر. يحتوي العمودان األول والثاني على  20

 الثالث بمتر واحد من نفس الرمل.

" ومتابعة الخصائص الفيزيوكيميائة للمياه دلتا وترسية للمياه بجهاز "تمت دراسة المعالجة المغنطي -

المعالجة والتربة المروية بهذه المياه وتأثير استعمال هذه التقنية على المردودية الفالحية واإلنتاج وأيضا 

تجريبية المدى فاعلية هذه التقنية في منع وازالة الترسبات داخل اآلنابيب واإلستفادة من ذلك في المحطة 

 للمعهد بشانشو.

 

 تحسين خاصيات التربة   6.3
يرتبط تدهور الخصائص الفيزيائية للتربة، وزيادة خطر التعرية ارتباطاً وثيقاً بالزراعة المكثفة لألراضي، 

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

 التربة فيا وذلك تحسين الحمأة المنزلية من المستخرج الحيوي لفحم أنواعا لمختلف زراعي بيئي يتم تقييم -

 القاحلة لمناطق

 ة.الترب في والفوسفور النيتروجين توفير في والحمص بالقمح المرتبطة المحاصيل دور دراسة-

 البيئية لتداعياتا وتقييم  المنزلية العضوية بالحماة التسميد من سنتين بعد للتربة الهيكلي التحسين دراسة -

 

 تأثير دمج النفايات المنزلية على خصائص التربة الرملية في مناخ تونسي جاف .1.6.3
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تتميز تربة المناطق القاحلة بالجنوب التونسي بمحتوى منخفض من المواد العضوية وخصائصها الفيزيائية 

 التعرية.والكيميائية. مما يؤدي الى إنتاجية زراعية منخفضة وخطر 

دالت تطبيق وفقًا لمع بينت النتائج أن إضافة األسمدة العضوية حسنت جميع الخصائص الكيميائية للتربـة

اع لنسبة حيث لوحظ ارتف ومع ذلك، لم يكن لهذا التطبيق تأثير كبير على درجة الحموضة في التربة السماد

 µScm-1 1577إلى µScm-5171الملوحة بعد إضافة األسمدة العضوية مقارنـة بالتربـة الشـاهد من 

كما أثرت إضافة األسمدة العضوية بشكل إيجابي على محتوى الكربون والنيتروجين في التربة. كان أعلى 

حمأة الصرف الصحي. سجل أعلى طن/هكتار من  60وذلك بعد تطبيق  %0,76محتوى من الكربون 

مقارنة بالتربة الشاهد. أما معادلة الكربون/النيتروجين فقد سجلت أعلى  %0,059مستوى من النيتروجين 

طن/هكتار من السماد العضوي. أظهرت التحاليل أن إضافة األسمدة العضوية  60معدل وذلك بعد تطبيق 

ميكروغرام / كغ بعد  45سفور في التربة ليصل إلى يؤثر بشكل كبير على الفسفور حيث تحسن محتوى الف

 ستة أشهر من تطبيق هذا السماد.

 
. آثار استخدام المياه المالحة والمواد الكيميائية)األسمدة والمبيدات( في الزراعة، على البيئة 2.6.3

 )التربة والمياه الجوفية(:

عي الزراعية القاحلة فقيرة بشكل طبي تغيرت في السنوات األخيرة الزراعة بشكل كبير حيث أن األراضي

من العناصر المعدنية مثل النيتروجين والبوتاسيوم والفوسفور، مما اجبر المزارعين على معالجة هذه 

 مسؤولة أحيانا عن تلوث التربة. النواقص بالمدخالت الكيميائية لتحسين المحاصيل والتي تعتبر

 بسبب االستخدام المفرط للمواد الكيميائية )األسمدة والمبيدات( تمت دراسة آثار تلوث التربة والمياه الجوفية

 والمياه المالحة.

 سيقع نشر النتائج في إطار أطروحة قريبا.  

 

اإلضافات العضوية الخارجية على الخاصيات الفيزيائية للتربة الرملية الطميية وما مدى  اثار. 3.6.3
 التغيرات المناخية من خالل تخزين الكربون في التربة:مساھمة ھذا التسميد العضوي في الحد من تأثير 

 النفايات الخضراء وفحمها الحيوي.دراسة تجميع المكونات األساسية للسماد العضوي من  -

 تحضير الفحم الحيوي المستخرج من النفايات الخضراء. -

 وصف الطبيعة الكيميائية للفحم الحيوي. -
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 2019.النـتـــائج المسـجـلـة ســنة 4
 

 العدد اإلنتاج العلمي 

 10 منشورات بمجالت ذات قيمة اعتبارية 

 14 منشورات بمجالت علمية اخرى او ضمن كتب منشورة

 - كتب منشورة

 8 مقاالت وطنية ودولية بملتقيات علمية

 

 تاطير الطلبة 
 العدد مرحلة التكوين

 20 طلبة دكتوراه
 6 طلبة ماجستير

 1 طلبة مشروع حتم دروس
 
 2020. بـــرنـــامج ســنــة 5

 . تحيين وتعزيز موارد التربة بالمناطق القاحلة1.5

دراسة دور الفحم الحيوي والسماد العضوي لتحسين ظروف تالئم شجرة الزيتون مع الجفاف في المناطق   -

 القاحلة 

عضوي دراسة التلوث ال – دراسة التأثير طويل المدى لثماني سنوات من تخصيب التربة بالحمأة المنزلية  -

 والغير العضوي

تحضير السماد العضوي والقيام بالمتابعة العلمية الى حين يصبح هذا السماد جاهزا لالستعمال ووصف   -

 الطبيعة الكيميائية للسماد 

 جرعات من السماد العضوي على كمية ونوعية المادة العضوية في التربة الرملية تقييم تأثير مدخول ثالثة  -

 والرملية الطميية ودراسة آثارها على التركيب الكيميائي وتخزين الكربون في كال النوعين من التربة.

 . مقاومة التصحر من اجل اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية في سياق التغيرات المناخية2.5
 . إنجاز دراسة حول تغير استخدامات األراضيفي مراعي الوعرة بتطاوين1.2.5

قادًرا على التحقق من  TIMESAT تحليل بيانات السالسل الزمنية لألقمار الصناعية باستخدام برمجية -

 موسمية بيانات السالسل الزمنية وعالقتها بالخصائص الديناميكية للنباتات
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ر اتحديد المؤشرات األرضية للتغيرات البيئية المحلية )الحالة المتدهورة، المستقرة، المستعادة(، باختب -

 بيانات االستشعار عن بعد األكثر مالئمة للقرار

 تنقيح خوارزميات المعالجة وإخراج البيانات-

 

 . التعرية الهوائية وطرق مقاومتها:2.2.5
 مواصلة تحليل المعطيات الميدانية المتحصلة عليها خالل التجارب الميدانية السابقة  -

 التربة المحصلة والغبار القيام بتحاليل فيزيائية وكيميائية على كميات -

 دراسة نقص المواد العضوية والكيميائية بالتربة المنجزة عن ظاهرة االنجراف الهوائي -

في الفضاء الخارجي    Aérosols minérauxمواصلة تحليل المعطيات المسجلة بمحطة رصد تنقل  -

(Atmosphère) ومعرفة خصائصها الفيزيائية والكيميائية 

 العواصف الرملية بالجنوب التونسي ودراسة عالقتها بصحة االنسان وتلوث الهواء مواصلة متابعة -

 

 والتربة المياه موارد وتثمين . إدارة3.2.5

تحسين أساليب المعالجة الثالثية للمياه المستعملة بطرق غير مكلفة ودراسة خصائص التربة  دراسة -

لالطالع على التقنيات الجديدة في مجال تحلية المياه من المروية بالمياه المعالجة، )منطقة الديسة بقابس( 

 خالل نموذج تحلية جديد.

المعالجة الثالثية للمياه المستعملة بواسطة الرشح وذلك باستعمال الرمل والطين في المعالجة الثالثية   -

 للمياه المستعملة 

ى ومدى تأثير استعماله عل تثمين وتطوير مستسمد الواحة وتحديد خصائصه وذلك لمتابعة خصائصه  -

 اإلنتاجية لبعض الزراعات العلفية.

 

 . الموارد المائية بالمناطق القاحلة في سياق التغيرات المناخية 3.5

 المائية األحواض وتهيئة . إدارة1.3.5

 . إدارة وتهيئة األحواض المائية لدعم الزراعة البعلية1.1.3.5
المياه ذات المنبع في المناطق الجبلية والمصب في البحر في تطبيق النمذجة الهيدرولوجية على مساقط 

 واليتي قابس ومدنين وذلك بمتابعة البيانات الهيدرولوجية.
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 نمذجة وفحص مقترحات التنمية 2.1.3.5

، SWAT ،MODFLOW االضطالع بأعمال النمذجة عبر تطبيق النماذج المتاحة وتكييفها )مثل-

WEAP ،HYDRAللمساعدة على تحديد نتائج سيناريوهات التهيئة المختلفة المطروحة ( وذلك .، إلخ

 .على اإلدارة

 نمذجة الجريان السطحي باستخدام صور الرادار-

دراسة فاعلية المنشآت المائية وخاصة منها أبار التغذية التي تم انشاؤها إلعادة شحن المياه السيالن في  -

 طبقات المياه الجوفية بجهة مدنين

 جة الظواهر السريعة العابرة وعواقبها: مثال تحطم سد منشأة الجسورنمذ  -

 نمذجة االنجراف المائي والترسبات داخل مساقط المياه -

 

 االنجراف المائي وتثمين مياه األمطار 3.1.3.5

قياسات الخاصيات الهيدروديناميكية للتربة وعمليات االنجراف المائي في المختبر وفي الحقل تحت  -

 خاضعة للرقابة )جهاز محاكاة المطر(ظروف 

 تقييم آثار المنشآت المائية في سياق التكيف مع االضطرابات المناخية -

 دراسة تقنيات الحفاظ على المياه والتربة في الجنوب الشرقي )جبال مطماطة والجفارة(  -

 

 المناخية التغيرات مع . التأقلم2.3.5

 .والصحراوية بالمناطق الجافة ومتابعة ظاهرة الجفاف مواصلة تطوير منظومة لإلنذار المبكر -

متابعة العوامل المناخية بكل محطات المعهد وإعداد النشريات السنوية الخاصة بجميع المحطات  -

 .2019المناخية لسنة 
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 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات

 اإلشكاليــة 
 تمارس األنشطة الفالحية بالجنوب التونسي حسب أربعة أنماط مختلفة :
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نظام الواحات المعتمد على الزراعات حسب الطبقات الثالثة حيث تكّون شجرة النخيل الطابق العلوي في  -

 حين تكون األشجار المثمرة الطابق المتوسط أما الزراعات العلفية والخضروات فتكون الطابق السفلي.

 اه ذات ملوحة مرتفعة نسبيا.نظام الزراعات المروية باآلبار السطحية وتعتمد أساسا على استعمال المي -

 نظام الزراعات تحت البيوت المكيفة باستعمال المياه الجيوحرارية إلنتاج الباكورات -

 نظام الزراعات البعلية باستغالل مياه السيالن وتعتمد أساسا على األشجار المثمرة و الزياتين  -

 360وعها. فباإلضافة إلى وجود أكثر من وتعرف األنواع النباتية المستعملة في مختلف هذه األنظمة بتن 

نوعا من التمور، تزخر الواحات بأنواع كثيرة من أشجار الرمان والتفاح والمشمش والعنب وغيرها وكذلك 

 هو الحال بالنسبة ألشجار الزيتون والتين في المناطق البعلية والخضراوات بالمناطق السقوية.

 ته العنصر األساسي في تنوع هذه األنظمة وديمومتها.ويمثل الماء حسب ندرته أو توفره أو نوعي

 وتبقى التنمية المستدامة لهذه األنماط الزراعية رهينة عدة عوامل أهمها : 

 توسيع القاعدة الزراعية بالمحافظة على التنوع البيولوجي و تثمين استغالله -

 االستغالل األمثل للموارد المائية و خاصة المياه المالحة والسخنة -

 تثمين هذه األنماط الزراعية -

 

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

 إنتخاب وانتقاء أصناف زراعية جديدة مالئمة للملوحة والجفاف، -

 ت اإلنتاج وتطوير األنماط الزراعية المختلفة،تحسين تقنيا -

 حماية الواحات والزراعات المحمية من اآلفات الزراعية، -

 إيجاد الظروف المالئمة لتنمية زراعية مستدامة. -

 لمحـــاورا

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

 والواحات،

 ،المحور الثاني : البيوتكنولوحيا المطبقة في زراعية المناطق الجافة والواحات 

 ،المحور الثالث: تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج بالواحات 

  ،المحور الرابع : تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج في السباسب 
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  ،المحور الخامس: تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج في الزراعات المحمية 

  السادس: مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات والبيوت المكيفة.المحور 

 
 2019نشاط 

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

 تم إنجاز ما يلي :

 .اف جديدةأصن 6إثراء المجمع الوراثي ألصناف التين المحلية بالقرضاب بـ  -

 .أصنافمنالنخيل10 إثراء المجمع الوراثيلألشجار المثمرةبالضيعة التجريبية بالعتيالت بقبلي بغراسة - 

 
 تطاوين المجمع الوطني ألصناف التين بالقرضاب

 

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

 
 الرمان المحلي بضيعة القرضاب والعتيالتمجمع وراثي ألصناف 
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مواصلة القيام بمتابعة دورية لألشجار المثمرة المتواجدة بالضيعة التجريبية بشانشو)فستق، زيتون، لوز، -

رمان، قوارص( وضبط رزنامة التدخالت الزراعية وأعمال الصيانة لكل أنواع األشجار المتواجدة بالضيعة 

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

 

 

 لضيعة التجريبية بشانشوباغراسات اللوز والقوارص 

 

  غراسات الحديثة من الزياتين بالضيعة التجريبية بشانشو

 
التي تم إحداثها بمعهد المناطق القاحلة بقابس في إطار مشروع "االستصالح  حديقة التنوع البيولوجي متابعة-

 واحات قابس". والمحافظة على المنظومة البيئية ب

 دراسة وتقييم األصناف المحلية للتين مواصلة- 

في هذا اإلطارتم تقييم عديد األصناف في تجربة تشاركية مع فالح من الجهة وذلك بالمتابعة الحقلية لعديد 

الخاصيات الزراعية والمورفولوجية )المردودية، اللون الخارجي للثمار، المذاق، فترة بداية النضج، قابلية 

.ومكن التحليل المبدئ )الصنف للتجفيف، مدى تحمل الصنف للترصيف والنقل، قابلية الصنف للترويج
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للمعطيات المتحصل عليها من تقييم وانتخاب بعض األصناف الواعدة من التين التي سيتم ادراجها في 

 السنوات القادمة في قائمة األصناف المعتمدة من المنابت الوطنية. 

 

 
 ألصناف التين المحلي بضيعة لدى فالح بالجهة مجمعة وراثية

 

 

 
 لدى فالح بالجهة دراستها وتقييمها في تجربة تشاركية  بعض أصناف التين التي تمت

وراثية ألصناف الرمان المحلية  في نطاق مواصلة دراسة المصادر الوراثية للرمان، تم تركيز مجمعة  -

اإلنباتية لعدد من أصناف الرمان المحلية للسنة الثانية على التوالي.و بديوان رجيم معتوق ودراسة اإلمكانيات 
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هذه الشتالت لدي الفالحين في نطاق المحافظة الحقلية وكذلك إلدخالها في المجمعات النباتية  سيتم استزراع

 بالضيعات التجريبية بالعتيالت وديوان رجيم معتوق.

 
 لديوان رجيم معتوق بالضيعة التجريبيةمجمعة وراثية ألصناف الرمان المحلي 

 

 

 الرمان المحلي أصنافجدول نسب النجاح إلكثار عدد من 

 الصنف عدد الفسائل المغروسة %نسبة النجاح  

 قابسي 100 60

 تونسي 70 50

 زهري 60 70

 شلفي 50 55

 مزي 30 75

 قلعي  20 50

 جبالى 10 80
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 تطاوين - بالقرضاب بالضيعة التجريبية للمعهدمنبت إلكثار أصناف الرمان المحلي 

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

 وباستغالل المجمعات الوراثية والمنابت التجريبية بالمعهد. 

مشروع  إطارالمحافظة عليه في  أنشطةدراسة التنوع البيولوجي بالواحات التونسية ودعم  مواصلة-

وذلك بدراسة التنوع البيولوجي للواحات وجمع األصناف  التصرف المستدام في المنظومة الواحية بتونس

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

 .دواإلرشاباألصناف المحلية وببرامج التكوين 

في هذا اإلطار نشر تقرير المرحلة الرابعة والخامسة والنهائية من مهمة دعم التنوع البيولوجي  تم

عض وتوزيع ب محلية نادرة بالمجمعات الوراثية للمعهد مع العناية بها أنواعبالواحات،جمع والمحافظة على 

تنظيم و جية بقابس، قبلي وقفصةالمثمرة لفائدة مزارعين بالواحات النموذ األشجارالمحلية من  األصناف

 .النتائج المنجزة ضمن المهمة  أهملمناقشة  إقليميوملتقى  أيام إعالمية لفائدة الفالحين  4أكثر من
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 رات، القطار والنويلاوتحسيسية لفائدة فالحي الز إعالمية أيام

 

 ودراستها وتثمينها المصادر الوراثية المحلية للقرعيات المحافظة على

 في هذا اإلطار تم تقييم الخصائص الزراعية لعدد من األصناف المحلية من البطيخ والدالع وذلك ضمن

نوع من البطيخ  17الكمي والكيفي لـ  اإلنتاجخالل دراسة تأثير التاريخ الزراعي ومنظومة التسميد على 

ه التجربة ثراء المخزون الوراثي بينت هذ.وذلك بالضيعة التجريبية للمعهد ببن قردان من الدالع أنواع 7ولــ 

قاعدة بيانات ضرورية النتخاب  إحداثالبطيخ والدالع وتنوعهما. كما ساهم في  أصنافالمجمع من 

 تالئما مع الظروف الطبيعية للمناطق الجافة.  األكثر األصناف
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 قردانالضيعة التجريبية ببن - على المصادر الوراثية المحلية للقرعيات  المحافظة

 اختيار المواقع الجزيئية المرشحة المحتملة لبرنامج اختيار نخيل التمر -

المعايير التوصيفية باالعتماد على ثالثة أصناف مرجعيّة تابعة لعشرة أصول  سابقة اختيار خالل دراسة تم

ظهرت معيارا مورفولوجيا واختيرت تسعة معايير ثابتة القياسات وأ 72جغرافية مختلفة. وتم تطبيق 

صنفا تنوعا مظهريا كبيرا. وزعت األصناف المدروسة إلى مجموعات حسب خصائص  26تطبيقاتها على 

الثمرة فترة النضج والليونة وطريقة الجني. وتميزت أصناف شجر النخيل التي لها تمور رخوة و ذات نضج 

ك الوحيدة. تأكدت مبكر وجني مرحلي بنسب متدنية من الخوص ذي األشواك و بنسب متدنية من األشوا

، مما يدل على ارتباط كبير بين الصفات المورفولوجية المنتخبة  Mantelهذه المالحظات من قبل اختبار

 وتحديد نوعية الثمار.

 وخمسة بادئات    ISSRبادئات سبعة استخدام وتم SSRو  ISSR أجريت التحاليل الجينية بواسطة تقنيات

SSR دد و نوعية الحزم الوراثية. لم توزع األصناف المدروسة حسب والتي أبرزت تباينا كبيرا في ع

األصول الجغرافية باستثناء صنف "الذهبي" الذي ينتمي فقط إلى الواحات الجبلية. وتطابقت المعطيات 

 (AMOVA)الحمض النووي الوراثية لألصناف مع تنوعها المظهري.أثبتت تحاليل التباين على مستوى

DNA   بناء على تقنيةISSR   أن أصناف النخيل ذات ثمار رخوة تتباين تباينا تاما مع النخيل ذات الثمار

، فإّن التباين أصبح بين النخيل ذي الثمار الشبه رخوة و المجموعات  SSRالجافّة. أّما بالنسبة إلى تقنية

ارتباطا  ، فإّن المعطيات الجينيّة لم توضح  Mantelاألخرى حسب تصنيف ليونة الثّمرة. وحسب اختبار

 .كبيرا مع فترة النضج وطريقة الجني و لكنها مرتبطة ارتباطا كبيرا مع خاّصية ليونة الثمرة

الخاصيّات  على باالعتمادتقييم التنّوع الوراثي للّشعير تحت ظروف الملوحة والجفاف  مواصلة -

وتحسين مردودية عدّة   (RAPD, ISSR, SSR) وعلى الخصائص الجينيّة للحامض النوويّ  المرفولوجيّة

تحت ظروف الملوحة  بالمرجين منال، لمسي، روحو، ريحان( بالتّسميد من الّشعير )عرضاوي، أصناف

 .للشعير الجيني التحوير برنامج والجفاف مع مواصلة

 للشعير  دراسة مؤشرات التنوع الفيزيولوجي والجيني -

مجموعتين حساسة ومقاومة للملوحة بناء على  تم تصنيف الشعير من خالل الدراسة الفيزيولوجية إلى

المسافات اإلقليدية. أبدت أصناف الشعير عرضاوي وريحان تحمال أكثر للملوحة مقارنة باألصناف 

األخرى، على عكس الصنف لمسي الذي يعتبر أكثر صنف حّساس للملوحة. أشارت النتائج إلى وجود تنوع 
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نتمائهم ا ضاوي وريحان بناء على الصفات المدروسة مما يفسروراثي ووجود ارتباط جيني بين الصنفين عر

 .إلى نفس المجموعة

يبتها الّزيتون وتحليل ترك زيت مواصلة تشخيص أصناف الّزيتون الموجودة بالجنوب الّشرقي، استخراج -

تمت  ة. كمايّ الجزئيّة والبيوكيميائ الكيميائيّة باإلضافة إلى دراسة التنّوع الجيني باالعتماد على العالمات

مواصلة دراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على نسق نموغراسات الزيتون من خالل متابعة ميدانية 

إلطار وبينت التحاليل اإلحصائية للمعطيات على مستوى ا وتشخيص لعدة معايير فيزيولوجية وبيوكيميائية.

 الزيتون مع االجهاد المائي. أشجارالزمني تكيف 

ة التنوع البيولوجي اعتمادا على الخصائص الكيميائية والجينية للنباتات )الطماطم، الفلفل، دراس مواصلة- 

 )النخيل والفصة

 مواصلة البرنامج الخاص بالتحسين الوراثي للشعير والفصة والعنب والطماطم والفلفل -

ل راسة وتقييم األصوبغ مواصلة العمل على األصول الوراثية الزراعية بالمناطق الجافة والواحات وذلك- 

 .الوراثية للدرع بالجنوب

 

 : البيوتكنولوحيا  المطبقة في زراعة المناطق الجافة والواحات 2المحور 
 امعةج مع زراعة األنسجة بالتعاون بداية األشغال البحثية في مجال تكثيف فسائل النخيل عن طريق -

 .صفاقس

 التكثيف من المخرجات الثانوية الحيوية -

لمقارنة بين المعالجات األولية باستعمال الميثانول تحت عدة مجاالت كهربائية  منا الدراسة هذه مكنت

الستخراج المواد الفينولية من التمور. يتركز هذا التجديد في عمليات التحويل الغذائي خاصة على ازدواجية 

اج ألنسجة الخاليا ومن ثمة استخر المعالجة الكهربائية النابضة مع المعالجة الحرارية لتسهيل عملية النفاذ

تطبيق المعالجة بالحقول الكهربائية النابضة على أنواع التمور  من مكنت أفضل للفينوالت من التمور كما

تطوير القدرة في مجال العمليات البيولوجية ،التونسية ومن استخراج كميات أكبر من المخرجات الثانوية

والتحكم في تطوير قدرة استخراج المواد الثانوية من ،لثانويةوخاصة عمليات ضد التأكسد للمخرجات ا

 التمور. 

 دراسة زراعة األنسجة للفلفل مع اعتماد هذه الطريقة في التحسين الوراثي - 
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تعتبر معالجة البذور قبل مرحلة الزرع، إحدى اإلستراتجيات المعتمدة للتصدي للتأثيرات الضارة لعوامل 

لسياق، تمت معالجة بذور الفلفل بإستخدام تركيزات متصاعدة من بيروكسيد اإلجهاد البيئي. في هذا ا

وتقييم مفعولها تحت تأثير ضغط الجفاف والملوحة باعتماد تقنية زراعة األنسجة  )H2O2(الهيدروجين 

ب سالنباتية. بينت النتائج أن المعالجة الكيميائية أثرت إيجابا على مرحلة اإلنبات من خالل تسريعها وذلك ح

أفضل النتائج  mM 10و mM 1نوع عامل الضغط وتركيز بيروكسيد الهيدروجين المعتمد حيث قدم تركيز 

 لمقاومة تأثيرات الملوحة و الجفاف على التوالي. 

وق باستخدام مواد مستخرجة من بقايا مسح في مسار مواز، تم تقييم تأثير المعالجة العضوية لبذور الفلفل

المستهلكة لمواجهة نفس عوامل الضغط. أثبتت النتائج نجاعة هذه التقنية في تحسين القهوة وأوراق الشاي 

عملية اإلنبات من خالل تسريعها والحصول على نباتات ذات نمو أحسن.يمكن أن تكون هذه التقنيات ممارسة 

 ت عضوية.اجيدة لتحسين إمكانيات البذور في مواجهة التحديات البيئية وأيضا مسارات بديلة لتثمين نفاي

 
 زراعة الفلفل تحت تأثير الملوحة : بذور غير معالجة، بذور معالجة بمستخلص من بقايا مسحوق القهوة، 

 بذور معالجة بمستخلص من بقايا أوراق الشاي

 

( ذات substances bioactivesتثمين القيمةةة الغةةذائيةةة و المحتوى من المركبةةات النبةةاتيةةة الطبيعيةةة ) -

والمميزات الغذائية لبعض األصةةةةةةناف المحلية من الثمار المتواجدة بواحات قابس.  الخصةةةةةةائص العالجية

إلى مزيد تثمين والتعرف على المميزات الغذائية لبعض األصةةةناف المحلية حيث تم القيام  العمل يهدف هذا

وي. وفي نالتكنولوجي للرمان ولقشةةةور الرمان كناتج ثا بمزيد من األنشةةةطة البحثية التي تهدف إلى التثمين

هذا اإلطار تم البحث عن الطريقة المثلي لتحسةةين عملية اسةةتخالص المركبات النشةةطة بيولوجيا من قشةةور 

ية  من الرمان يد ية وأخرى تكنولوجية وغير تقل يد مدى جدوى طرق االسةةةةةةتخالص التقل خالل دراسةةةةةةةة 

(Extraction assistée par ultrason( وباسةةتعمال عدة مذيبات )solvants .)اسةةتعمال  أنالدراسةةة  وأثبتت

كانت األمثل وذلك بتحسةةةين مردودية االسةةةتخالص لعدة مركبات Extraction assistée par ultrasonتقنية 
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بلغت نسةةةةبة تحسةةةةن مردودية  حيث polyphénolstotaux ،tannins،anthocyaninesبيولوجيا مثل  أنشةةةةطة

 خالص التقليدية.المركبات مقارنة بطرق االست إحدىفي % 32االستخالص بـ 

دراسةةةةةةة إنتاج الغاز من مخلفات التمور وذلك بالمقارنة بين التركيبة البيوكيميائية للتمور والخصةةةةةةائص - 

لتحديد الكمية القصوى إلنتاج الغاز  " الحركية إلنتاج الميثان، واستعمال طريقة "قدرة الميثان البيوكيميائية

من مخلفات التمور التونسةةية. حيث بينت النتائج ان التحكم في إنتاج الميثان بطريقة الهضةةم الالهوائي يمثل 

 طريقة واعدة للتثمين المستدام للموارد الطبيعية العضوية واعتبارها تجديدا في التحكم الطاقي.

 ة من القرعأصناف محلي4متابعة برنامج تسجيل - 

 متابعة برنامج تسجيل صنف نباتي من نخيل التمر بالتعاون مع كلية العلوم بصفا قس- 

 مواصلة برنامج التحوير الجيني للشعير -

 

 المحورة جينيا  الشعير خاليا

 

 : تحسين تقنيات و أنماط اإلنتاج بالواحات  3المحور 
 :تم بواحات نفزاوةللخضروات  في إطار المحافظة على األصول الوراثية

تجميع مختلف أنواع وأصناف الخضر الموجودة بواحات نفزاوة مع اعتماد عدد من الفالحين كمرجع  -

عينة من مختلف  400تجميع أكثر من  لتحديد تاريخها الزراعي بالواحات ومميزاتها الزراعية.وقد تم

صل، ثوم، جزر، معدنوس، كرافس، نوعا: لفت، ب 19أصناف الخضر الموجودة بواحات نفزاوة تنتمي إلى 

 .تابل، سلق، برطالق، فلفل، طماطم، دالع، بطيخ،قرع، فقوس، خرشف، دخنة، فول، بدنجان

 تخزين عينات من كل نوع و كل صنف في ظروف مالئمة.- 

زراعة عينات من مختلف البذور المجمعة قصد إكثارها وتحديد خصائصها الوراثية اإلنتاجية والغذائية  -
 نف من كل نوع.لكل ص

إنتقاء أصناف من الطماطم ذات خصائص إنتاجية وغذائية ممتازة تتميز بتحملها لبعض األمراض الحشرية  -
 .والجفاف وبتحملها للملوحة و الفطرية
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 واحات نفزاوة - عينات من مختلف بذور الخضروات المجمعة

 
 
 
 
 
 

 

أصناف بذور الخضروات بالضيعة  زراعة وإكثار بعض
 التجريبية بقبلي

 

دار األنشطة المنفذة مع إيكاردا وإص إطارفي  دراسة المصادر الوراثية لنخيل التمر في دول الخليج العربي- 
 كتاب مرجعي حول أهم األصناف في المنطقة

 تحسين تقنيات اإلنتاج لنخيل التمر بنقل تقنية الري تحت السطحي- 

 التمور بدول الخليج العربينشر تقنية التلقيح السائل وتجفيف - 

 متابعة تسجيل صنف نباتي من النخيل التمر بالتعاون مع كلية العلوم بصفاقس- 
 

  : تحسين تقنيات و أنماط اإلنتاج في السباسب 4المحور 

دراسة تحديد الري بالمياه المالحة باستعمال الري قطرة قطرة السطحي وتحت ارضي على زراعة  -

تقييم تأثير الري قطرة قطرة  السطحي و الجوفي و تحديد و ذلك من أجل لدى مزارع البطاطا اآلخر فصلية

 الري على محصول البطاطا و إنتاجية الماء و دينامكية الماء والملح في منطقة الجذور.

بينت النتائج أن استعمال الري الجوفي حافظ على رطوبة مرتفعة في منطقة الجذور وقلل من تملح التربة 

طرق الري السطحي الذي أدى إلى تخفيض في الغطاء النباتي، درجة توصيل الثغيرات، معدل  أكثر من

استيعاب ثاني أكسيد الكربون واإلنتاج ومكوناته. كما أن النسب المختلفة للرطوبة وملوحة التربة تفسر 

نتاج بين واإل االختالف في الغطاء النباتي ودرجة توصيل الثغيرات، معدل استيعاب ثاني أكسيد الكربون
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( أدت إلى 100Iطريقتي الري المعتمدة. كما أظهرت النتائج أن المعاملة المروية بكمية من الماء الكاملة )

رطوبة التربة، درجة توصيل الثغيرات، معدل استيعاب ثاني أكسيد الكربون واإلنتاج مع خفض  في الترفيع

. فالملوحة المرتفعة المقترنة بتحديد الري أدت إلى I60)و (I30ملوحة التربة مقارنة بمعامالت تحديد الري 

انخفاض معنوي في الغطاء النباتي، درجة توصيل الثغيرات، معدل استيعاب ثاني أكسيد الكربون واإلنتاج 

ومكوناته. كما أن نجاعة استعمال الماء تأثرت معنويا بمعامالت طريقة الري المطبقة. وأبرزت النتائج أن 

تمثل إستراتيجية واعدة لتحسين اإلنتاج ونجاعة استعمال الماء للبطاطا  I100في و تقنيات الري الجو

البطاطا من مياه الري في وضعيات ذات مياه متاحة  المزروعة بالمناطق الجافة ويمكن تعديل احتياجات

وأثبتت ).%40التي تتيح مزيدا من اقتصاد مياه الري ) I60محدودة باالعتماد على إستراتيجية تحديد الري

النتائج أن الري قطرة قطرة الجوفي يمكن من الترفيع في اإلنتاجية والقدرة على التصرف  واستعمال المياه 

 المالحة.

 

 

 اآلخر فصلية لزراعة البطاطا األرضيتحديد الري قطرة قطرة السطحي والتحت 

 

 األداء الزراعي لمجموعة من األصناف البدرية الجديدة من الخوخ دراسة- 
الى جهة 2017لشجرة الخوخ في سنة األجنبية األصنافمجموعة من  إدخالانطلقت األشغال بعد ان تم 

تطاوين بكل من المنطقة السقوية القرضاب ونكريف وذلك بغية دراستها وتقييمها لمعرفة مدى مالئمتها 

وعية عالية. و ن إنتاجيةالمثمرة و ما تتميز به من صفات  األشجارللبيئة الجافة بهدف تطوير و تنويع قطاع 

اإلنتاج مقارنة  يف التبكير تثمين الخصائص المناخيه لهذه الجهة والتي تعتبر العامل الرئيسي في إلى إضافة

تميزها  اإلنتاجالتي دخلت حيز  األصنافلتقييم هذه  األوليةالنتائج  أثبتت. وقد األخرى اإلنتاجبمناطق 

 إلىفريل وذلك بداية من ا إلى أكثر من شهرين اإلنتاجتمديد فترة  منبمواعيد نضج متباينة ستمكن بالتالي 

ا نتائج هذه الدراسة تباين أيضا أبرزت. وقد باألسواقجوان وتنويع المنتوج من حيث شكل الثمار ومذاقها 
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نسب  BW10وUFO3 ، UFO4 األصنافلقد بينت كل من  .اإلنتاجومناطق  األصنافكبيرا من حيث 

اعتمادا على . BW10و UFO3ازهار مرتفعة غير ان نسبة العقد سجلت بنسب مرتفعة لدى الصنف 

مواصفات الجودة، فان االصناف ذات الثمار المسطحة احتوت على اكثر نسب سكريات المختزلة وغير 

 ذات الشكل المستدير. المختزلة و اقل نسب حوامض خالف ما بينته نتائج تحاليل الثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 األداء الزراعي لشجرة الخوخ داخل المنظومات الواحية- 

منتوج قصد تنويع التركيز قطعة تجريبية بالواحة التابعة لديوان تنمية رجيم معتوق  تم اإلطار هذا في

اختبار االداء الزراعي لصنفين من وبإدخال زراعة الخوخ البدري الى هذه المناطق  بالمناطق الواحية وذلك

 الخوخ البدري تحت الظروف البيئية للمنظومات الواحية ودراسة مدى تأقلمهم.

 

 

 
 

 

 

 

PW 10 Sagittaria PG 25 

BW 10 UFO 4 UFO 3 
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 الحقل التجريبي للخوخ بالواحة التابعة لديوان تنمية رجيم معتوق

  

راسات بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية وشركة البيئة والغ تنظيم يوم تكويني حقلي لفائدة الفنيين -

باإلضافة الى فالحي المنطقة حول تطوير عمليات خدمة حقول الخوخ لتنمية الزراعة الصحراوية  بتطاوين

 ةالحديثة للتقليم والتي تؤثر في اهمية وجود في ظل التغيرات المناخية وذلك بالتركيز حول اهم الممارسات

 المحاصيل لشجرة الخوخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تنظيم دورات ارشادية حقلية لفائدة مزارعي الخوخ وتقني المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية حول العناية  -

 بغراسات الخوخ والركائز الفنية لتطوير منظومة االنتاج بوالية تطاوين.

 
 ببئر األحمر دورة ارشادية حقلية لفائدة مزارعي الخوخ
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دراسة تأقلم وإنتاجية عدد من أصناف الفصة المعمرة تحت ظروف الزراعة بمياه مالحة ومناخ  مواصلة -

  .حار

 

 تحسين تقنيات وأنماط اإلنتاج في الزراعات المحمية:  5المحور 

 دراسة جودة الطماطم المزروعة تحت بيوت محمية مسخنة بالمياه الجيوحرارية.- 

كسيد اضافة ثاني أ ثمانية أصناف من الطماطم : إثنتان من صنف الكرز مع وبدونتهدف هذه الدراسة لتقييم 

الكربون وست أصناف كبيرة الحجم مروية  بمياه الصرف المرسكلة مزروعة تحت بيوت محمية مسخنة 

أن مياه الصرف المرسكلة وإضافة ثاني أكسيد الكربون  الدراسة هذه  بينت بالمياه الجيوحرارية في قابس.

مكنت زيادة  عززت من قوة الجذع والوزن بالنسبة لألوراق والوزن والطول والقطر بالنسبة للثمار.كما

نسبة ثاني أكسيد الكربون من تحسين صالبة الثمار على عكس تقنية الري بمياه الصرف المرسكلة التي 

 قدمت نتائج غير ثابتة للطماطم كبيرة الحجم.

والبذور مع زيادة طفيفة بعد إضافة ثاني  chair ضة عالية للغاية فيالطماطم صغيرة الحجم بحمو وتميزت

عد ب فان المد الكهربائي يزيد بشكل كبير وخاصة في البذور ومع ذلك، لكل من الصنفين أكسيد الكربون

بينت كذلك الدراسة أن ثمار  .إضافة ثاني أكسيد الكربون لكال الصنفين مع ان هذه الثمار غنية بالمعادن

كسيد التي اضيف لها ثاني أ تفتقر للسكريات على عكس الطماطم طم المروية بمياه الصرف المرسكلةالطما

 الكربون.

 

 

 : مقاومة اآلفات الزراعية بالواحات والبيوت المكيفة6المحور 

اكتشاف واحات جديدة مصابة بحشرة االوريكتاس من خالل متابعة الحالة الصحية للواحات و دراسة  -

 يا حشرة االوريكتاس داخل واحات رجيم معتوق ومن خالل العينات الواردة من بعض الفالحين.اكوبيولوج
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العمل على إيجاد فوارق للتمييز بين حشرة االوريكتاس وحشرة السيتوان منذ الطور اليرقي وذلك من  -

لبطن ا خالل بعض الخصائص المرفولوجية للحشرتين مثل حجم كبسولة الرأس وشكل الشعيرات في مؤخرة

 قرب فتحة الشرج.

 

 

 

 

 

 

 

جمع عينات من حشرة التريبس من بعض المشاريع الجيوحرارية لدراسة تنوعها البيولوجي عبر - 
 البيولوجيا الجزئية. 

 دراسة الفطريات النافعة المحلية وتجربة استعمالها في مقاومة الذبابة البيضاء- 

بالبنك العالمي للجينات صنف منها  27بعد دراسة الفطريات المقاومة للذبابة البيضاء بجهة قبلي وتسجيل 

(NCBI) .وقعت تجربة فاعلية مجموعة الفطريات على مختلف مراحل نمو بالواليات المتحدة األمريكية

أصناف  10ة تبينت نجاعالذبابة البيضاء في ظروف مخبرية ثم على نباتات البريكولي في بيت حامي حيث 

 .%70منها بنسب تتجاوز 
Nom Latin Nom NCBI Code NCBI 

Clonostachyssp. 

 

Clonostachyssp. isolate Clsp1 MH260821 

Clonostachyssp. isolate Clsp2 MH260822 

Clonostachyssp. isolate Clsp4 MH260824 

Clonostachyssp. isolate Clsp6 MH260826 

Clonostachysrosea 

 

 

Clonostachysrosea isolate Clsp8  MH260828 

Clonostachysrosea isolate Clsp10  MH260830 

Clonostachysrosea isolate Clsp13 MH260833 

Clonostachysrosea isolate Clsp15  MH260835 

Clonostachysrosea isolate Biosp1  MH260836 

Clonostachyscfrosea.  Clonostachys cf. roseaisolate Biosp5  MH260840 
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Simplicilliumlamellicola Simplicillium lamellicola isolate SlS1 MH260842  

Fusarium verticillioides Fusarium verticillioides isolate Fv1 MH260847 

 

 الفطرياتتحديد تركيبة األوساط الغذائية المناسبة إلكثار  -

في إطار وضع طريقة مخبرية إلكثار هذه الفطريات واستعمالها في نطاق اوسع، وقعت دراسة األوساط 

 ,PDA, sabouraud brothالغذائية التي ينمو عليها كل صنف من هذه الفطريات. حيث وقعت تجربة: 

sabouraud with chloramphenical, Malt, extrait de levure.  بينت التجارب أنsabouraud with 

chloramphenical  هو الوسط المناسب لنمو كل هذه الفطريات النافعة. كما وقع تحديد درجات الحرارة

 المالئمة لكل صنف.

 دراسة دينامكية الحشرات بالمشاريع الجيوحرارية بجهة قابس )شركة زينة فراش(- 

ة ومعرفة ديناميكيتها وتحديد مصادر قدومها من خارج البيوت لتحديد اماكن تكاثر الحشرات الضارة والنافع

كم من كل االتجاهات، حيث وقع جرد كل األعشاب  1الحامية. وقعت معاينة محيط الشركة على مسافة 

 الطفيلية والزراعات وفحصها للتثبت من وجود الحشرات الضارة والنافعة.

 

لنافعة بعد نثرها داخل البيوت الحامية كما تبينها الصور كما وقعت متابعة وتحديد مدى نجاعة الحشرات ا

 التالية :
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 دراسة فاعلية بعض المبيدات الكيميائية على حشرة الذبابة البيضاء وحافرة أوراق الطماطم- 

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

 أوراق الطماطم ببيت حامي لزراعة الطماطم. 

طريقة  المادة الفعالة
 االستعمال

 الكمية الحشرة الزراعة

Flonicamid 500 g/kg غ/هك160 الذبابة البيضاء طماطم الري 
Flonicamid 500 g/kg غ/هك160 الذبابة البيضاء طماطم الرش 
Tolfenpyrade 150g/l صل/هل50 حافرة أوراق الطماطم طماطم الرش 
Emmamectine Benzoate 

50g/l 
 غ/هل30 حافرة أوراق الطماطم طماطم الرش

لذبابة البيضاء نمو اتبين من خالل الرسوم البيانية التالية فاعلية المبيدات مقارنة بالشاهد على مختلف مراحل 

 منذ األسبوع األول من المداواة.

   
 

 كما تبين من خالل هذه التجربة نجاعة المبيدات على حافرة الطماطم
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 دراسة حشرة الزيلي" المن"بالواحات والبيوت الجيوحرارية -

 الجيوحرارية المحمية البيوت من المن ومضاداته الحيوية المحلية في الواحات وفي وقعت دراسة مجموعات

بعدة مناطق. وقد تبين وجود عديد األنواع من المن وعديد األنواع من الكائنات الحية المضادة المحلية والتي 

 يتاثر وجودها بتدخل المنتجين بالمبيدات.

 

Aphis spiraecola 

 

Aphis punicae 

 2019النـتـــائج المسـجـلـة ســنة 
 

 العدد اإلنتاج العلمي 

 10 منشورات بمجالت ذات قيمة اعتبارية 

 11 منشورات بمجالت علمية اخرى او ضمن كتب منشورة

 - كتب منشورة

 3 مقاالت وطنية ودولية بملتقيات علمية
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 2020برنـامج 
 تحديث بنك البذور النبتات الزراعية بمخبر زراعة المناطق الجافة والواحات- 

 المتواجدة حالياإثراء المجامع النباتية الستة - 

 نشر مطبوعة حول المجامع النباتية- 

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

 وتحديد تكنولوجيات مالئمة في مجال تربية النبات. لحماية التنوع البيولوجي في نظم إنتاج مختلفة

لوراثية ألشجار النخيل على أساس العالمات الجزيئية ومراقبة مدى التنوع تحديد التركيبة ا دراسة-

 الوراثي لنخيل التمر باستخدام عالمات جزيئية محايدة

 مواصلة اكثار أصناف التين والرمان بالقرضاب،   -

مواصلة دراسة التنوع الوراثي ألصناف التين باالعتماد على الخصائص المورفولوجية والزراعية  -

 تقنيات الجزئية،وال

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

 بالمختبر.

 المحلية األصنافمواصلة مجهودات الجمع والمحافظة على - 

 مواصلة دراسة التنوع الجيني لبعض األصناف المجمعة-

تأقلما مع الظروف الصحراوية و الواحية من خالل دراسة أهمية  األكثر األصنافانجاز برنامج النتخاب - 

 التاريخ الزراعي و برنامج التسميد.

المحلية النادرة بالواحات مع دعم مجهودات التحسيس والتوعية  األصنافمواصلة برنامج دعم غراسة - 

 لمجتمع المدني.وا األخرىمن أجل المحافظة على المنظومة الواحية بالتعاون مع المؤسسات 

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

 المحلي. 

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

دة بضيعة اللوز المتواج أصنافالثمار كما و كيفا لبعض  تاجإنتأثير بعض التقنيات الزراعية على النمو و 

 التجريبية بشانشو.

( … المحافظة وتثمين بعض األصناف المحلية من األشجار المثمرة )عنب،رمان،توت العمل على -

 .لواحيةا األصنافالتكنولوجي للثمار وللمنتوجات الثانوية لبعض  التثمينالمتواجدة بواحات قابس و



 
                معهــد المناطــق القاحلـــة

 

43 
 

  2020 عمـــل وبرنامــج 2019 نشـــاط

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

 .إكثار بذور الفصة المحسنة- 

 تثبيت الوسط المالئم لفسائل النخيل. -

ات الواحات لمنتج التطوير التكنولوجي في مجال الصناعات الغذائية واستخراج وتكثيف مضادات التأكسد -

 من تمور ورمان. الساحلية

 العتيالت تركيز تجربة لتحسين جودة المستسمد الواحي بالضيعة التجريبية- 

 مادة عضوية صالحة لالستنبات من فواضل النخيل إنتاج- 

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

 إثراء المجمعة النباتية بالعتالت بأصناف نادرة- 

 ناف الشعير على مستوى الضيعات الخاصةتجربة أص- 

 مواصلة التحوير الوراثي للشعير - 

 .اإلنتاجو اإلزهارلمتابعة تغير فصول  اإلزهاردراسة المصادر الوراثية لفحول نخيل التمر من حيث فترة - 

 .متابعة انتاج األصناف المتميزة تحت ظروف الواحات الساحلية- 

 .لميكنة التلقيح وتطبيق التلقيح السائل كتقنية جديدة لتسهيل عمليات خدمة النخيلاالعداد النطالق برنامج - 

 االنطالق في تجربة الري تحت السطحي لنخيل التمر مقارنة بالتقنيات التقليدية بالغمر.- 

األشجار و والحاجيات المائية للخضروات المياه المالحة دراسة التصرف في الري تعتمد على تحديد الريب -

 المثمرة

جودة و متابعة دراسة المراحل الفينولوجية ألصناف من الخوخ والنكتارين البدري واختبار األداء الزراعي -

االنتاج لهذه األصناف البدرية الجديدة في التربة والظروف المناخية لجهة تطاوين وذلك لنشر زراعة تلك 

 المزارعين.األصناف بالجنوب التونسي ونقل نتائج التجارب الى حقول 

العمل على مزيد ترشيد استعمال موارد المياه والتربة بحقول الخوخ وذلك بالتعمق في دراسة كل من -

 الري والتسميد.

توسيع قاعدة بيانات االشجار قصد استبيان مجموعة االصناف المدخلة على المدى البعيد ودراسة  -

 .تغيرالفينولوجيا في عالقتها بظاهرة التغيرات المناخية

تنظيم ايام دراسية لفائدة الفنين والمنتجين المتدخلين في هذا القطاع وذلك لعرض اهم نتائج البحث المتحصل  -

 عليها.
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 مواصلة تجارب الري بالتنقيط والري تحت التربة  -

 دراسة تعامل أصناف الشعير المحلي والمدخلة مع الجفاف مواصلة- 

 ومقاومتها للملوحة. المعمرة الفصة حول التجارب مواصلة- 

 زراعة أصناف جديدة من األعالف و متابعة نموها و إنتاجها- 

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

 الواحية.

 متابعة الحالة الصحية للواحات والمشاريع الجيوحرارية - 

 مواصلة دراسة اكوبيولوجيا حشرة االوريكتاس داخل الواحات.  - 

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

 الجرعات المناسبة للقضاء على الطور اليرقي.

صابة تقييم نجاعة هذه النماتودا على حشرات العمل على أيجاد طريقة لنثر هذه النماتودا داخل الواحات الم - 

 أخرى تصيب الزراعات المحمية.

في إطار االتفاقية اإلطارية بين المعهد ووزارة  ٬تجربة بعض المبيدات ذات االستعمال الفالحي - 

المتعلقة بانجاز تجارب ميدانية على  ٬الفالحة)اإلدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفالحية(

 المبيدات للمصادقة عليها.

 : وضع برنامج مقاومة بيولوجية بالبيوت المحمية من خالل-

 دراسة عناصر المقاومة المندمجة بالمشاريع الجيوحرارية، وخاصة المضادات الحيوية 

 ،تجربة نجاعة الفطريات النافعة المحلية ببيت حامي بظروف غير مراقبة 

 من نوع نيزديوكوريس، ماكرولوفيس، أورييس، دراسة تفاعل الحشرات النافعة المفترسة 

  دراسة التكامل بين الحشرات المفترسة والحشرات الطفيلية لمقاومة الحشرات الضارة 

 دراسة المبيدات المكملة لدور المقاومة البيولوجية 

   إحداث وحدة لتربية وإكثار الحشرة النافعة 

  دراسة ميدانية لمدى فاعلية الحشرة النافعةNesidiocorus tenuis في مقاومة اآلفات 

 .الزراعية  

 دراسة حشرات القرعيات بالجنوب التونسي  -

  ماكنأتحديد انواع الحشرات التي تصيب ثمار القرعيات تحت البيوت الحامية والحقول وتحديد  
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 انتشارها بالجنوب التونسي

 دراسة بيواكولوجية للحشرات ومضاداتها الطبيعية المحلية 

  للمقاومة المندمجةوضع برنامج 

 بالبيوت الحامية. Thripsدراسة آفة - 

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

 مردوديتها في توفير عنصر األزوت لهذه النباتات

 لمحميةدراسة مستخلصات نباتية لمقاومة القرديات على النخيل والزراعات ا- 
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 والكائنات المجهريةمخبر النظم البيئية الرعوية وتثمين األعشاب البرية 
 
 . األھــداف1
 الحد من ظاهرة تدهور الكساء النباتي والمحافظة على تنوعه الحيوي وترشيد استغالله  -

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

 الطبيعية لشتى األغراض البيئية واالقتصادية 

ة من العالقات التآزرية بين النباتات الراقية والكائنات المجهرية التابعة والتحكم في إنتاج االستفاد -

 فطر الترفاس

 

 . مشاريع البحث المنجزة بالمخبر2
 تندرج أنشطة البحث المنجزة بالمخبر ضمن المشاريع التالية:

 داخل وخارج الموقع  . المحافظة على التنوع الحيوي للنباتات البرية ومراقبة ديناميكيتها1

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

 ظروف مناخية متغيرة 
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 على التأقلم مؤهالتها اإلنتاجية وقدرتها توصيف النباتات البرية وتقييم .3

ن الكائنات وتثمي ة للمناطق الجافة والصحراوية.  تثمين المواد الفعالة المستخلصة من النباتات التلقائي4

 المجهرية ذات العالقة التكافلية مع النباتات الراقية

 

  2019.  نشاط 3
 . المحافظة على التنوع الحيوي للنباتات البرية ومراقبة ديناميكيتها داخل وخارج الموقع 1

 . المحافظة على التنوع الحيوي للنباتات خارج الموقع1.1

جمع عينات من بذور بعض النباتات التلقائية بالمناطق الجافة والصحراوية ألغراض  2019سنة  تم خالل

نوعا  16كغ تمثل  22،738اإلكثار واالستعمال والتبادل مع األطراف التنموية وقد قدرت هذه الكمية ب 

نها بتنظيفها وتخزي من هذه النباتات، وقد أرفقت هذه العينات من البذور بالعديد من المعلومات المتعلقة

وإنباتها. وضمانا للحفاظ على التكامل الوراثي وعلى تمايز عينات بعض النباتات التلقائية المستهدفة تم خالل 

 إكثار المجموعات األساسية وخاصة تلك التي تتميز بتنوع بيولوجي.  2019سنة 

جلة البذوروذلك بتوثيق المعلومات المسكما تم تحيين القاعدة المعلوماتية للمصادر الوراثية المجمعة ببنك 

مثل هوية النبات ومناطق الجمع وتبادل واستعمال المادة النباتية حيث تم إسناد رموز رقمية وحرفية لهذه 

 العينات البذرية كما تم وضع كمية من البذور المخزنة على ذمة العديد من األطراف طبقا للجدول التالي

 

 الموزعة والجهات المستفيدةكمية البذور :  1جدول 
 كمية البذور )غ( الجهة المستفيدة

 450 معاهد البحث
 985 مؤسسات التنمية

 

التنوع البيولوجي ودرجة تكيف وديناميكية الغطاء النباتي بالمناطق الجبلية القاحلة تحت  دراسة .2.1
 تأثير الحماية على المدى الطويل

دكتوراه وتهدف الى التعرف على بعض العشائر النباتية بالمنطقة تـجرى هذه الدراسة في إطار أطروحة 

الجبلية بمعتمدية دخيلة توجان ومدى تأقلمها تحت مختلف نظم اإلدارة )حماية طويلة المدى، رعي متوازن 

ومتواتر، رعي جائر(. كما ستتم متابعة بعض النباتات المهيمنة بالمنطقة ودراسة مختلف عالقاتها االحيائية 

 ر االحيائية وطرق تأقلمها.وغي
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 انجاز ما يلي: 2019تم خالل سنة 

 + تجميع البيانات المتعلقة باألمطار المسجلة بمنطقة الدراسة

+ اختيار المواقع التي ستكون محور البحث )جبل بريغيث، جبل زمرتن( تحت أساليب اإلدارة المختلفة 

 مراعي غير محمية( –فتح واغالق للمراعي بالتداول -)حماية طويلة المدى 

 )التغطية النباتية، الكثافة، التركيبة النباتية...( 2019-2018+ القيام بالقياسات الميدانية خالل موسم الربيع 

 + تحديد النباتات المهيمنة والقيام بالقياسات البيومترية الالزمة

 + أخذ عينات من أوراق النباتات المهيمنة ودراستها بالمخبر

 لمية للنشر+ تحرير ورقة ع

 

 

. استنباط أنسب الطرق لتحسين واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد استغاللها وديمومتها تحت 2
 ظروف مناخية متغيرة

 
 تقييم أثر عملية الترتيح على الكساء النباتي الطبيعي بوالية قبلي.1.2

المتعلقة الجهوية للتنمية الفالحية بقبلي وتندرج هذه الدراسة في إطار االتفاقية المبرمة بين المعهد والمندوبية 

بتثمين نتائج البحوث في مجال المراعي.  أجريت هذه الدراسة على المراعي المشتركة بمعتمدية دوز والتي 

. وقع االعتماد على طريقة المربعات لمقارنة تأثيرات الفصول على بعض المؤشرات 2016تم ترتيحها سنة 

كثافة، نسبة التغطية، القيمة الرعوية، اإلنتاجية وحالة سطح التربة( بالمراعي البيئية )التنوع الحيوي، ال

المرتحة وغير المرتحة. بينت أهم النتائج تغيرا واضحا لمختلف المؤشرات المعتمدة بين المراعي المدروسة 

تي النبا )درجة التدهور، نوعية التربة، العوامل المناخية( كما مكنت عملية الترتيح من تحسين الغطاء

 الطبيعي بالرغم من قصر مدة تطبيقها وقساوة العوامل الطبيعية بالمنطقة. 

 

. جرد النباتات والتربة والسمات الوظيفية وديناميكية الغطاء النباتي بالحديقة الوطنية بدغومس 2.2
 )والية توزر(

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

 انجاز ما يلي: 2019وقد تم خالل سنة  بدغومس ودراسة ديناميكيتها تحت تأثير الحماية



 
                معهــد المناطــق القاحلـــة

 

49 
 

  2020 عمـــل وبرنامــج 2019 نشـــاط

 + تجميع المعلومات وتحديد اليات وطرق العمل 

 )التغطية النباتية، الكثافة، التركيبة النباتية...(. 2019+ القيام بالقياسات الميدانية خالل ربيع 

 ت الوظيفية للنباتات+ دراسة السما

 عينة( والقيام بتحاليلها الفيزيوكيميائية 70+ أخذ عينات من التربة )

 + تحرير ورقة علمية لنشرها

 

 . تقييم المؤھالت اإلنتاجية والقدرة على التأقلم للنباتات البرية 3
لنبات  االيكوفيزيولوجي تأثير الظروف البيئية المتغيرة على الوضع . دراسة1.3

 ببوغرارة بسبخة عين معيذر (Limoniastrum guyonianum)الزيتاء

تسهمآليات مختلفة في تحمل النباتات الملحية للضغوط الإلحيائية، ومع ذلك ال تزال االستجابة النسبية لبعض 

 Limoniastrumستجابة نبات الزيتاء)وقد تمت دراسة مدى ااألصناف لهذه االجهادات غير معروف 

guyonianum )ببوغرارة حيث أظهرت النتائج أن ملوحة  للظروف البيئية المتغيرة في سبخة عين معيذر

التربة زادت خالل أشهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر )فترة الجفاف( بالتوازي مع تراكم قوي أليونات 

لى إنتاج عالملح في األجزاء العلوية للنباتات. من المحتمل أن يتحقق التكيف التناضحي عن طريق القدرة 

وتجميع السكريات الذائبة )السكروز والفركتوز والجلوكوز( واألحماض العضوية )حمض الستريك وحمض 

الماليك(. من ناحية أخرى، أدت الملوحة إلى انخفاض كبير في معايير التمثيل الضوئي )التوصيل الموضعي 

دة جديدة من المصادر (. كجزء من اكتشاف مضادات أكسEو  A,gs:واالستيعاب الضوئي والتنفس

الطبيعية، قمنا بدراسة المركبات الفينولية وتقييم خصائص مضادات األكسدة في المستخلصات الميثانولية 

حيث أظهرت النتائج أن أعلى قدرة مضادة لألكسدة تم تسجيلها خالل فترة الجفاف، مما يشير إلى وجود 

زيادة  تكون هناك عوامل أخرى مؤثرة في لفينولية. قدتأثير ملحوظ للملوحة على التخليق الحيوي للمركبات ا

 قدرة مضادات األكسدة، مثل نقص المغذيات ودرجة الحرارة وهطول األمطار.

 

 Atriplex). دراسة التنوع البيولوجي والتوصيف المرفولوجي والوراثي لنبات القطف اللين 2.3

mollisDesf.) بالجنوب التونسي 

 اخريين لدى مجالت علمية وفيما يلي علميتين وايداع ورقتيين ورقتيين إصدارتم في إطار هذا البرنامج 

 ملخص الهم النتائج المتحصل عليها.
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تبدو مسألة تثمين النباتات الملحية المتأقلمة ذات أهمية بالغة لدى المعنيين بالنظم البيئية الرعوية من أجل 

(من بين النباتات .Atriplex mollisDesfاللين ) تعتبر نبتة القطف تحسين مردوديتها وإحكام استغاللها.

الرعوية المعمرة القادرة على التكاثر في المناطق الجافة وشبه الجافة إالّ أن نقص المعطيات حولها حال 

وقد بيّنت أهم النتائج المتحصل عليها من وجود تشابه كبير من حيث الشكل والتوصيف  دون حسن استغاللها

التسع التي تم جمعها حيث تحمل كل واحدة منها عددا مضاعفا من الكروموسومات  الجيني بين المدخالت

2n = 18  وأحجاما متقاربة في الجينوم رغم اختالفها. وتبين أن أصغر جينوم سّجل عند العشيرة المتواجدة

التوزيع  ىبجزيرة جربة وأكبرها بمنطقة الشبيكة من والية توزر ورغم ذلك ال يعتمد تفسير هذا االختالف عل

كما بين التصنيف الفيلوجيني  .الجغرافي أو العوامل البيئية بل يعتمد على تنوع في ترتيب الكروموسومات

( متواجد Cremnophytonlanfrancoiإفريقي مرتبط جينيا مع نبات محلي ) - أن هذا النبات الشمال

ذين النباتين من أقدم األصول في وهو ما يدفع باتجاه اعتبار ه .حصريا بجزيرة مالطا القريبة من تونس

النباتية. كما لم نالحظ وجود عدد الكروموسومات الموصوف سابقا وعليه وجب  Amaranthaceaeعائلة 

 .Cremnophytonوليس  Atriplexتصنيفه ضمن النوع 

 

الخصائص الفيزيولوجية لنبات القطف اللين تحت تأثير اإلجهاد الملحي والمائي وتقييم  . دراسة3.3
 مؤھالته اإلنتاجية

تتأثر باإلجهادين الملحي على االنبات  Atriplex mollisبينت نتائج دراسة فيسيولوجية أن قدرة بذور 

 1.2-والمائي كما تبين أنها أكثر تحمالً للملوحة من الجفاف محافظة على نسب منخفضة من االنبات عند )

MPaNaClو )(-0.75 MPa PEG) دراسة ان هذا النبات أكثر تحمالً للملوحة على التوالي.كما بيّنت ال

والجفاف في مرحل النمو األولي مقارنة مع مرحلة االنبات حيث أنه تحت تأثير كال اإلجهادين يعتمد هذا 

النبات على استراتيجية التناضح عن طريق تقلص حجم الخاليا لزيادة تركيزها لحمايتها وتقليل فقدانها للماء. 

ويشير .)mM) 400نبات قادر على التخلص من كميات الصوديوم الزائدة بداية من تبيّن أيضا أن هذا ال

تناقص منسوب الكلوروفيل إلى انخفاض نشاط التركيب الضوئي وبالتالي تباطؤ النمو من خصائص التكيف 

دة االهامة أيضا عند القطف اللين التغيرات الداخلية في األنسجة والخاليا على غرار نقص قطر األوعية وزي

سمك أغشيتها التي تمكنه من مقاومة االجهادين وتقليل منسوب األكسدة وحسن استعمال ونقل الماء واألمالح 

وحمايتها من االنسداد باإلضافة إلى زيادة عدد وحجم بلورات أوكساالت الكالسيوم التي قد تلعب دورا مهما 

باإلضافة إلى قدراته الهامة على  .لداخليفي توازن نسب التركيز وفي عملية تثبيت ثاني أكسيد الكربون ا
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إمكانات إنتاجية مشجعة من خالل كمية الكتلة الحيوية وخاصةً احتواءه  نبات القطف اللين التكيف، أظهر

 Atriplexعلى نسبة عالية من النيتروجين الذي يساعد على الهضم عند المجترات الصغرى وإلن نبات 

mollis أنتج مادة جافة أقل مقارنةً بـــAtriplexhalimus  بسبب ارتفاع نسبة األوراق مقابل السيقان فان

كال النوعين لهما خواص كيميائية متشابهة خاصة من حيث احتواءهما على النيتروجين والمعادن حيث تبين 

على قدرتها على تجديد لم يؤثر  Atriplexmollisنباتأن االستغالل الشتوي المتكرر للنصف العلوي من 

النمو وتمت المحافظة على خصائصه العلفية الجيدة. لذلك، يعتبرهذا النبات أحد أهم الشجيرات الرعوية 

البديلة التي تساهم في تحسين اإلنتاج خاصة في أوقات الندرة ولذا يمكن اعتماده في مقاربات تأهيل المراعي 

 المتدهورة.

 يا نبات الحماضة بالجنوب التونسي وفيزيولوج . دراسة إيكولوجيا4.3
يندرج هذا العمل في إطار أطروحة دكتوراه ويهدف الى التعرف على نبات الحماضة ومختلف خصائصه 

 انجاز ما يلي: 2019وأساليب تثمينه. وقد تم خالل سنة 

 + القيام بالدراسة الجزيئية لمعرفة وتحديد أنواع الحماضة المتواجدة بالجنوب التونسي،

 + جمع بذور الحماضة وتجفيفها، 

+ جلب عينات نباتية من مختلف المواقع )محرس، قابس، مدنين، جربة، جرجيس، بن قردان، توزر( 

 وتحليلها،

 + استخراج وتحليل الحمض النووي لهذه العينات،

 

ن الكائنات ي. تثمين المواد الفعالة المستخلصة من النباتات التلقائية للمناطق الجافة والصحراوية وتثم4
 المجهرية ذات العالقة التكافلية مع النباتات الراقية 

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

 الحتوائها على نسب كبيرة من المواد الفعالة. 

 Oudneyaات العديد من النباتات: العلقة أجريت عدة تجارب في إطار هذا المشروع حول مستخلص

africana  وضرسة العجوزة أو الحنزابEmexspinosa (L.) campd. والمرغيدErodium 

glaucophyllum  والجداريRhustripartita  العرفجRhanterium suavelens والعلندة   

Ephedraalataوالمورنقا  Moringa oleiferaالشندقورةو Ajugaiva  والفَضيةArgyrolobium 

uniflorumهذا إلى جانب دراسة العالقة التكافلية بين الكائنات المجهرية والنباتات الراقية . 
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 Oudneya africanaدراسة الخصائص البيولوجية لمستخلص ھالم بذور نبات تلقائي العلقة ".1.4

R. Brown." 

العلقة عبر التحكم في معطيات االستخالص  بذور نبتة (Mucilage) يهدف هذا العمل إلى تثمين هالم

( باعتماد طريقة الموجات فوق الصوتية Amplitude thermiqueخاصة الوقت والمدى الحراري )

"Ultrasons ودراسة تأثير هذه المعطيات على التركيبة الكيميائية والنشاط البيولوجي لهذا الهالم. أثبتت "

ود عالقة تالزميه بين وقت االستخالص والمدى الحراري الطريقة المعتمدة في االستخالص إلى وج

في حين  %60دقيقة وبمدى حراري في حدود الــ  20خالل  %38،61والمردودية التي كانت في حدود الــ 

. أما %100دقيقة من الزمن وبمدى حراري في حدود الــ  15بعد مرور  %46،73أن هذه النسبة بلغت 

مختلف المستخلصات الهالمية فقد برهنت على وجود نسب تركيز عالية من تحليل التركيبة الكيميائية ل

دقيقة من االستخالص  15والبوليفينول لدى المستخلص الهالمي المتحصل عليه بعد  السكريات والبروتينيات

. كما برهنت النتائج المتحصل عليها أن المستخلص الهالمي لبذور %100وبمدى حراري في حدود الــ 

 ( وكميات قليلة من البروتينياتPolysaccharidesلقة يحتوي أساسا على السكريات المركبة )نبتة الع

وبالرغم من النسب الضئيلة من مركبات البونيفينول فإن تقييم النشاط المضاد لألكسدة باعتماد  والبوليفينول.

معالج لدى المستخلص ال العديد من االختبارات المختلفة فان أعلى نشاط مضاد لألكسدة الكلي تم تسجيله

 .دقيقة 15ولمدة زمنية تقدر بـ  ٪100بالمدى الحراري 

 

( ودراسة النشاط Ultrasons. التحكم في االستخالص المدعم بجهاز الموجات فوق الصوتية )2.4
 "Emexspinosaالبيولوجي لمستخلص جذور وأوراق نبات تلقائي الحنزاب "

يعرف نبات الحنزاب باحتوائه على العديد من المواد الغذائية والفعَالة ذات التأثير اإليجابي على صحة 

يهدف هذا العمل إلى التقييم والتحكم في االستخالص المدعم بجهاز الموجات فوق الصوتية اإلنسان. 

عبر  ة نشاطه البيولوجيللمركبات البيولوجية لمستخلص من جذور وأوراق نبات الحنزاب التلقائي ودراس

التحكم في ثالث معطيات أساسية والتي من شأنها أن تأثر في كمية ونوعية هذه المركبات وهي على التوالي 

نسبة تركيز اإليثانول المعتمد في عملية االستخالص، المدة الزمنية المثلى لالستخالص والمدى الحراري 

 المعتمد.   
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د فروقات كبيرة حول الظروف المثلى الستخالص البوليفينول الكلي برهنت النتائج المتحصل عليها وجو

والمقترن بالنشاط البيولوجي األعلى بين جذور وأوراق نبات الحنزاب. فعلى مستوى الجذور فإن النتائج 

دقائق من المعالجة بجهاز الموجات فوق الصوتية وبمدى حراري  5القصوى وقع الحصول عليها بعد 

. أما على مستوى كذلك%20ونسبة تركيز اإليثانول المستعمل في حدود الــ  %20ــ ضعيف في حدود الـ

دقيقة وبمدى حراري في حدود  15األوراق فإن المعالجة بجهاز الموجات فوق الصوتية لمدة زمنية تقدر بـــ 

هذه الدراسة على  هنت. لقد بر%50وبنسبة تركيز اإليثانول المستعمل في االستخالص تساوي %40الـــــ 

( في استخالص المركبات Ultrasonsباعتماد جهاز الموجات فوق الصوتية ) أهمية تقنية االستخالص

 .Emexspinosaالفينولية من نبتة الحنزاب 
المضادة لألكسدة فإن مستخلصات الجذور استحوذت على المستوى  أما على مستوى الفاعلية البيولوجية

مغ أق/غ  397،18األوراق. فعلى مستوى الجذور فقد تراوح هذا النشاط بين  األرفع مقارنة بمستخلصات

 400،23مغ أق/غ مادة جافة بينما كانت الفاعلية القصوى لدى األوراق في حدود الـــ  503،77مادة جافة و

 مغ أق/غ مادة جافة.

( مدعم Ultrasons. دراسة مدى تأثير تقنية االستخالص بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية )3.4
بخليط الماء واإليثانول على النشاط الجرثومي والفيروسي لمستخلصات نبتة 

 Erodiumglaucophyllumالمرغيد
( من Geraniaceaeالذي ينتمي إلى العائلة الغرنوقية) Erodiumglaucophyllumيعتبر نبات المرغيد

ائية عشب متوسطي شائع معروف بفوائده الغذأكثر النباتات انتشارا في وسط وجنوب البالد التونسية، فهو 

لقد تم خالل هذا العمل تقييم النشاط الجرثومي والفيروسي للمستخلصات المتحصل عليها من نبتة  والصحية.

المرغيد باالعتماد على طريقتين لالستخالص )الطريقة التقليدية وطريقة االستخالص المدعمة بجهاز 

يثانول واإل نب االعتماد على محلولين مختلفين أثناء االستخالص )الماءالموجات فوق الصوتية( هذا إلى جا

أنواع من الجراثيم  5الممزوج بالماء(. تم خالل هذه الدراسة تقييم النشاط الجرثومي باالعتماد على 

(Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Listeria innocua, 

Bifidobacteriumlactis et Lactobacillus casei ( ونوعين مختلفين من الفيروسات )فيروس

(. أثبتت النتائج المتحصل عليها murine norovirusالتهاب الكبد الوبائي صنف أ وفيروس النوروفين

أهمية طرق االستخالص والمحلول المعتمد. كما مكنت طريقة االستخالص المدعمة بجهاز الموجات فوق 

للمركبات الفينولية المستخرجة من نبتة المرغيد. أما على مستوى الصوتيةمن الحصول على أعلى نسبة 
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( كفاءة عالية في مقاومة hydroéthanoliquesالنشاط الحيوي فقد أظهرت المستخلصات الهيدرواتانوليك)

تكاثر مختلف أنواع البكتيريا المعتمدة في هذه الدراسة إلى جانب كفاءتها العالية كمضاد للفيروسات )فيروس 

( على حد السواء(.وبناءا على هذه murine norovirusاب الكبد الوبائي صنف أ وفيروس النوروفين)الته

 كغذاء او كمكمل غذائي. Erodiumglaucophyllumالنتائج فإنه يمكن استخدام مستخلصات نبتة المرغيد

 

عبر تحديد باعتبارھا مصدر للمكونات المفيدة للصحة  Rhustripartitaدراسة ثمار الجداري  .4.4
 نوعية مكوناتها الفعالة وخصائصها المقاومة لألكسدة

جذبت ثمار الجدار في السنوات األخيرة انتباه المستهلك بفضل آثارها العالجية البارزة. وتعزى آثارها 

طارهذا االمحتملة إلى الثراء المتنوع لعائلة األيض الثانوي المنتجة من هذا النبات. وأمام هذه األهمية تم في 

العمل تحديد التركيبة الكيميائية والفاعلية البيولوجية المضادة لألكسدة لمستخلصات ثمار الجداري وتحديد 

جزيئاتها المقسمة باالعتماد على أربعة أنواع من المستخلصات وذلك حسب نوعية المحلول المعتمد: اتار 

 Ethanol aqueux à) %70ئي بنسبة (، اإليثانول الماEther de pétrole absoluالبترول الخام )

( والماء.كما تم خالل هذه الدراسة االعتماد على بعض Acétate d’éthyle(، األسيتاتديتيل)70%

( لتقييم قيمة ثمار الجداري باعتبارها LC – ESI-MS / MS et FTIR – ATRالتجهيزات العلمية )

مركبا منالفينول  38تحصل عليها وجود حوالي مصدر لمكونات محفزة للصحة. وقد أثبتت نتائج التجارب الم

 ,des flavones, des flavonols, des flavanones, des acides organiquesنذكر من أهمها:

des acides hydroxycinnamiques et des acides hydroxybenzoïques, كما أثبتت النتائج .

ذكره للمرة األولى لدى نبتة الجداري. من أهم هذه  منها يقع 26مركبا،  38المتحصل عليها أن من بين الـــ 

-l'apigénine 7-O-glucoside, l'apigénine et l'acide pالمركبات الرئيسية نذكر: 

coumarique أما نتائج تحليل مختلف المستخلصات باالعتماد على جهاز .FTIR – ATR  فقد برهنت

للمركبات  C – HوOH ،C – O ،- C = C -ـــــــ على وجود بعض المجموعات الوظيفية المميزة مثل الـ

الجاذبة للدهون والبروتينيات في ثمار  الفينولية واألحماض الكربوكسيلية والكربوهيدرات والمكونات

الجداري. هذا إلى جانب أن مستخلص األسيتاتديتيل تميز على بقية المستخلصات باحتوائه على أعلى نسبة 

لى نشاط مقاوم لألكسدة. يستشف من خالل هذه الدراسة األهمية الغذائية لثمار من محتوى الفينول ومن ثم أع

الجداري باعتبارها مصدرا للمركبات المضادة لألكسدة الطبيعية والتي بدورها يمكن اعتمادها كعنصر 

 حيوي لألغذية الوظيفية والحياتية. 
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( Composition phénoliqueميائية )تقييم النشاط المضاد لألكسدة بالتالزم مع التركيبة الكي .5.4
 المستوطن بالبالد التونسية  RhanteriumsueaveolensDesfلنبات العرفج 

تناولنا بالدراسة خالل هذا العمل التعرف على التركيبة الكيميائية والنشاط المضاد لألكسدة لمستخلص مائي 

امكانياتها كمصدر واعد للمركبات وجذور نبتة العرفج لتقييم  ( ألزهار وأغصانMéthanolوعضوي )

( وقع االعتماد Composés phénoliquesولتحديد نوعية وكميةهذه المركبات الفعَالة ).الفعَالة بيولوجيا

مركبا  24. حيث أثبتت نتائج التحاليل المتحصل عليها وجود حوالي HPLC-ESI-MSعلى جهاز الـــ 

( التي وقع les acides phénoliques et les flavonoïdesوالفالفونويد) من ضمنها األحماض الفينولية

 Acideذكرها ألول مرة لدى نبتة العرفج. ومن أهم هذه المركبات يمكن أن نذكر حامض الكولوروجنيك)

chlorogénique3.4 ( ومشتقاته، الـــ-di-O-24 caffeoyquinic 4.5و- di-O-

caffeoyquinicacidsتخلصات الزهور واألغصان والتي كانت باعتبارها المكونات الرئيسية لمس

-quercétineحاضرة في مستخلصات الجذور و لكن بكميات أقل.من ناحية أخرى فإن مركب الكرسيتين)

3-O-galactoside يعتبر من الفالفونيدات الرئيسية في المستخلصات التي شملتها الدراسة. أما على )

50CE  =هار األكثر فاعلية في مقاومة التأكسد )مستوى النشاط البيولوجي فقد كانت مستخلصات األز

= 0,408 ± 0,006 mg / ml 500,331 ± 0,009 mg / ml et EC.)  وبناءا على هذه النتائج يمكن

والبديلة في االستعماالت الصناعية ; استخدام نبات العرفج كمصدر واعد للمكونات البيولوجية الفعالة

 والطبية.

 

 لكشف المكونات الجزئية للنباتات  LC-ESI/MS. تطوير طريقة جديدة 6.4
من  33نموذجية حساسة تم التحقق من صحتها لتحديد وقياس تركيزات  LC-ESI/MSقمنا بتطوير طريقة 

م تكرارها ت المركبات الفينولية الموجودة في المستخلصات النباتية. لفحص وتقييم دقة هذه الطريقة الجديدة

ميكروغرام/مل( عن 5و standards( )0،05تركيزات الخالئط القياسية)واستنساخها باستخدام اثنين من 

وثالث  (Intra-dayطريق اختبار ستة حقن متكررة غير متتالية من كل تركيز للفحص الدقيق خالل اليوم )

. لوحظت تباينات صغيرة جدًا في (interday)حقن متكررة متتالية من كل تركيز في ثالثة أيام مختلفة 

مما قد يتيح  ٪0،64إلى  0،01من  RSD( حيث تراوحت قيم temps de rétentionتبقاء)أوقات االس

الى  3( من LOQ( والكمي )LODسهولة التعرف على هذه المركبات. وتراوحت حدود الكشف النوعي )
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بالتخفيف التسلسلي  LOQsوLODsأضعاف لمستوى الضوضاء. لكل مركب مستهدف، تم تحديد  10

( وكانت حدود الكشف النوعي والكمي لكل المركبات المستعملة solution standardللمحلول القياسي )

ميكروغرام/مل. لضمان فصل أفضل للمركبات، تم إجراء  2،688-0،002و 0،882-0،001تتراوح بين 

( ومع تحسين درجة phase mobileالعديد من االختبارات لتحديد المحاليل المناسبة للطور المتحرك )

لمستعملة تمكنا من فصل نموذجي لهذه المكونات ووفقًا لهذه النتائج، يمكن استخدام هذه الطريقة الحرارة ا

وقياس تركيزها في  33الجديدة التي تم تطويرها في مختبرنا بشكل ال لبس فيه لتحديد هذه المكونات الـ 

 المستخلصات النباتية.

ودراسة فاعلية  Ephedraalataلعلندةعلى نبات ا LC-ESI/MS. تطبيق طريقة الكشف الجديدة 7.4
   المستخلصات العضوية للنبتة ضد التأكسد

المصادق عليها والموثوقة والمستخدمة بشكل ال لبس فيه من تحديد  LC-ESI/MSمكنت النتائج أن طريقة

يوجد معظمها في جميع مستخلصات نبات العلندة عند استعمال مختلف المذيبات  مركبا فينوليا 24وقياس 

-3-العضوية. وكانت المكونات الرئيسية التي تم اكتشافها هي اإليبليكاتشين، وحمض الكينيك، وكيرستين

راهموسايد، والكاتشين، وحمض سيناميك، ونارينجين وحمض الفيروليك، والتيتختلف مقاديرها وفقًا للمذيب 

دما تم تطبيق ( أعلى نشاط عنDCMالمستخدم عند االستخراج. أظهر مستخلص الديكلوروميتان)

( أعلى األنشطة مع اختبار EAc( واسيتاتااليتيل)BuOH، وعرضت مستخلصات البيتانول)TACاختبار

DPPH بينما أظهرت مستخلصات ،DCM وEAc  أقوى األنشطة باستخدام طريقةFRAP يمكن أن .

 يعزى هذا االختالف إلى طبيعة وكمية المركبات الفينولية الموجودة في المستخلصات.

 

على مستخلصات نبات المورنقا ونبات الشندقورة  LC-ESI/MS. تطبيق طريقة الكشف الجديدة 8.4
 حسب طرق العزل و نوعية المذيبات العضوية

للتعرف على مكوناتها الكيميائية المختلفة (Moringaoleifera)تمت دراسة أوراق نبات المورينقا

لفة مباشرة على نفس المادة النباتية أو اعتماد باستعمال طرق عزل متنوعة باعتماد مذيبات عضوية مخت

على مستخلص الميثانول. بينت النتائج أن مستخلصات مذيبات الماء   (fractionnement)طريقة التدرج 

و البيتانول تحوي أكبر كمية من األحماض الفينولية والفالفونيدات وأظهرت فعالية منقطعة ضد األكسدة 

كذلك ضد بعض أنواع السرطان. أظهر تحليل المستخلص الجاف الذي تم  ومقاومة النشاط الميكروبي و

مركب تم  19من ضمن  13الحصول عليه بطريقة النقع مع التسخين أعلى كميات من المركبات الفينولية)
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التعرف عليها( وهي حمض الكينيك وحمض الغاليك وحمض الكافيينوحمض الكافيينيليك وحمض 

يلولول. ريتين والكرسيتين والكمفيرول والنرنجينين واالبيجينين وليتيولين والسيسالترانسيليك وأبيجينين وال

تحوي جميع المستخلصات حمض الكينيك وحمض الكافيينيليكوالريتين والكرسيتين كمركبات رئيسية. يتأثر 

خر المذيب بالتركيب الكيميائي وإمكانات مضادات األكسدة في مستخلص الميثانول بشدة بالطريقة التقليدية لت

المستخدم. تم توفير أعلى نشاط لمضاد األكسدة بواسطة المستخلص الذي تم الحصول عليه عندما تم تبخير 

درجة مئوية كان أفضل طريقة  40المذيب في الفرن. أظهرت هذه النتائج أن تبخير المذيب في الفرن عند 

 ٪ 70ا بواسطة طريقة النقع الباردة باستخدام تبخر الستخالص المواد الكيميائية النباتية من أوراق المورينق

 من الميثانول المائي كمذيب.

حسب نفس الطرق المعتمدة لدراسة نبتة المورينقاوبينت   (Ajugaiva)تمت الدراسة األولية لنبتة الشندقورة 

ونيدات مهما فالنتائج أن مذيبات الماء والبيتانول تعطي الكميات األعلى من مركباتاألحماض الفينولية والفال

كانت طريقة النقع المتبعة كما أبدت فعالية عالية كمضاد لألكسدة و النشاط الميكروبي و بعض أنواع من 

 الخاليا السرطانية. 

 

يَّة9.4  Argyrolobium. تقييم الكيمياء الحيوية والفاعلية البيولوجية ضد التأكسد لبذور نبات الِفِضِّ

uniflorum 

يَّة البروتينيةتم تقييم التركيبة   والمعدنية والكيميائية باإلضافة لنشاط مضادات االكسدة لبذور نبات الِفِضّ

(Argyrolobiu muniflorumوفقا لموقع تجميعها ومدة تخزينها من )وقد أظهرت النتائج  سنة 29إلى 8

من  40،11مع  . كما ان الغلوبيلين تمثل البروتينات الرئيسية%12،79أن معدل محتوى البروتين في حدود 

(. وأظهرت الدراسة ان العناصر %19،77( والغلوتين )%31,35مجموع البروتينات تليها األلبومين )

غ( 100ملغم / 541،5غ(، المنغنيسيوم)100ملغم / 9037،8المعدنية االكثر وفرة هي الكالسيوم )

سنوات(. اظهر تحديد  8)غ( مع أعلى المستويات في البذور االقل عمرا 100ملغم / 455،8والبوتاسيوم )

الى  9،5المركبات الفينولية للمستخلصات الميثانولية للبذور مستويات مرتفعة الى حد ما من البوليفينول)

مغ/غ المادة الجافة( بينما يعتبر محتوى التانين 4،80الى 1،04مغ/غ المادة الجافة( والفالفونويدات) 12

فالفونويدات  9احماض فيونولية و 6الجافة(. كما تبين وجود مغ/غ المادة  1،15الى  0،37المكثف منخفضا )

اما دراسة النشاط المضاد لألكسدة  .وان حمض الكينيك هو المركب األكثر تمثيال
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(phosohomolybdenum, DPPH, FRAP ًفقد كشفت عن خصائص مضادات األكسدة هامة جدا ،)

 ا.في جميع البذور بغض النظر عن مكان تجميعها ومدة تخزينه

 

 تثمين الكائنات المجهرية ذات العالقة التكافلية مع النباتات الراقية  .10.4

 
 دراسة تنوع الريزوبيا المرتبطة ببعض البقوليات الرعوية في المناطق الجافة والصحراوية .1.10.4

يد في المناطق جتعتبر البقوليات من النباتات األكثر انتشارا في العالم، وتتكيف مع العديد من األنواع بشكل 

 280نوع من البقوليات وتم عزل أكثر من  20القاحلة وشبه القاحلة. وقد أجريت بعض الدراسات على 

والجينات التكافلية  atpDو16SrDNAساللة من البكتيريا. تم إجراء توصيف جزيئي بتسلسل الجينات 

(nodC وnifHللبكتيريا المعزولة من عقيدات البقوليات التلقائية، ب )ت عضها يدرس ألول مرة حيث أظهر

 EnsiferSinorhizobiumو Rhizobiumالنتائج أن غالبية هذه العزالت تنتمي إلى أجناس 

 Agrobacteriumو Neorhizobiumو Mesorhizobiumو Bradyrhizobiumو

-βجنسان من الفئة الفرعية  α-proteobactériesمن العائلة الفرعية  Phyllobacteriumو

proteobactéries كما تم توصيف بعض العزالت التي ال تنتمي إلى بكتيريا العقيدات البقولية من أجناس .

Mycobacterium,Pseudomonas, Xanthomonas, Sphingomonas, Bacillus, 

Paenibacillus, Starkeya, Inquilinus, Proteus وKocuria يمكن أن تمثل بعض هذه السالالت .

 .CupriavidusوPaenibacillusو Phyllobacteriumأنواًعا جديدة داخل األجناس 

 

 . دراسة البكتيريا الداخلية المرتبطة بالكمأ الصحراوي أثناء نضجه.2.10.4
لى ة في العالم و عنظًرا ألهميته الغذائية والعالجية، فإن كمأ الصحراء هو واحد من أكثر أنواع الفطر شعبي

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

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

 سالالت البكتيريا المصاحبة ألربعة أصناف من وتحديد الشركاء المختلفين المعنيين، تم عزل وتوصيف

( Tirmanianiveaو  Picoalefebvreiو Picoajuniperiو  Terfeziaboudieriالكمأ الصحراوي )

وقد أظهرت النتائج أن هذه الفطريات تحتوي على عدد كبير من البكتريا الداخلية، خاصة لدى 

Terfeziaboudieri  وPicoajuniperi  وPicoalefebvrei  كما أظهرت النتائج أيًضا أن تركيبة



 
                معهــد المناطــق القاحلـــة

 

59 
 

  2020 عمـــل وبرنامــج 2019 نشـــاط

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

 تقدم هذه البيانات صورة جديدة عن التفاعالت بين الكما والبكتيريا المصاحبة له ودورها المحتمل في نضجه.

 

 

 

 2019المسـجـلـة ســنة النـتـــائج . 5
 

 العدد اإلنتاج العلمي 

 19 منشورات بمجالت ذات قيمة اعتبارية 

 - منشورات بمجالت علمية اخرى او ضمن كتب منشورة

 1 كتب منشورة

 
 تم خالل هذه السنة إجراء ما يلي:

 تأطير العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه  -

نبتة مستوطنة  60( لحوالي Monographieيهتم بإعداد منوقرافي)الذي PNRIمواصلة تنفيذ مشروع  -

( للصناعات Médipharmبالبالد التونسية بالتعاون مع المركز الفني للكيمياء ومؤسسة ميديفارم)

 .الصيدالنية

مشاركة باحثي المخبر في تنشيط دورة تدريبية حول "انتاج واستغالل النباتات الطبية والعطرية" لفائدة  -

 2019سبتمبر  23جوان و 18ن راغبين في االنتصاب في النشاط الفالحي وذلك خالل الفترة الممتدة بين شبا

 –والتي يسهر وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي بالتعاون مع مركز التكوين المهني الفالحي بالقرضاب 

 تطاوين وبالتنسيق مع اإلدارة الجهوية للمعهد بتطاوين،

مخبر النظم البيئية الرعوية لمركز التكوين الفالحي بعمرة التابع لإلتحاد التونسي  زيارة فريق بحث من -

للقاصرين ذهنيا بمدنين وذلك في إطار االتفاقية الممضاة بين المركز والمعهد، للنظر في اإلمكانيات المتاحة 

ا يخص تطوير لإلحاطة والمتابعة من طرف المعهد للعديد من األنشطة الموجودة بالمركز وخاصة فيم

 زراعة وتثمين النباتات الطبية والعطرية على سبيل الذكر ال الحصر،

: الجنوب إفريقي –عقد اتفاقية إلنجاز مشروع بحث حول فطر الترفاس في إطار التعاون التونسي  -
Truffles- Africa’shiddentreasure: AFRITRUF 
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 2020األنشطة المبرمجة لسنة  .6

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

 التلقائية المجمعةور بعض النباتات بذتحديد اآلليات المثلى لتخزين   -

 تهاالتلقائية للترفيع من نسبة إنباور بعض النباتات بذتحديد المعامالت الكفيلة بكسر طور سكون   -

 وظروفها على خاصيات بعض بذور النباتات التلقائية متعددة االستعماالتدراسة تأثير مدة الخزن  -

 تركيز بعض األنواع ذات األهمية المتميزة بالتنوع البيئي داخل الحقل التجريبي للمعهد -

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

 لعمراني والنشاط ا

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

 والباحثين والمخططين

 نشر النتائج العلمية المتحصل عليها في منشورات علمية -

 

ها تحت ت. استنباط أنسب الطرق لتحسين واستصالح النظم البيئة الرعوية وترشيد استغاللها وديموم2
 ظروف مناخية متغيرة

سيعمل المخبر خالل هذه السنة على انجاز العديد من األنشطة البحثية بهدف تطويرها والتعمق فيها وتثمين 

 نتائجها في المجاالت التنموية ونخص بالذكر من بين هذه األنشطة ما يلي:

 الوطنيةدراسة ديناميكية الكساء النباتي الطبيعي بالمحميات والحدائق  -

 دراسة أثر العوامل المناخية وعملية الترتيح طويل المدى على الكساء النباتي بالمراعي الجبلية -

 لفائدة طلبة الدكتوراه بالمخبر 2020متابعة القياسات الميدانية لسنة  -

 المشاركة في دورات تكوينية وندوات علمية -

 كتابة ونشر المقاالت العلمية -

 

 . تقييم المؤھالت اإلنتاجية والقدرة على التأقلم للنباتات البرية 3
تحت   (Limoniumtunetanum)دراسة الخصائص الفيزيولوجية والبيوكميائية والتشريحية للنبات الملحي -

 تأثير تغير المناخ بالمنطقة الساحلية ببوغرارة
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 دراسة الخصائص البيولوجية لبذور نبات ڤرضاب البحر -

 توصيف البيولوجي لجنس فصيلة الشوكيات تحت سياق مناخي متغيرال -

 دراسة الخصائص البيولوجية لبذور فصيلة نبات الصاليكرنيا -

 دراسة الخصائص الفيزيولوجية والبيوكميائية والتشريحية لثالثة فصائل لنبات الصاليكرنيا -

 لنمذجةا على إنبات بذور نبات الصاليكرنيا:والملحي  دراسة التأثير التفاعلي لإلجهاد الحراري والمائي -

 ملحية والهيدر  حرارية الهيدرو

دراسة انتشار بعض النباتات الرعوية ذات القيمة العلفية والقدرة العالية على تحمل الظروف المناخية  -

 الصعبة باستعمال برمجيات ونماذج استشراف مخصصة لذلك.

بين بلورات األوكساالت المتراكمة والتركيب الضوئي لدى بعض دراسة الخاصية الفيزيولوجية المحتملة  -

 النباتات الملحية.

كما سيتم مواصلة نشر النتائج المتبقية في شكل مقاالت والعمل على التقدم في األنشطة المفصلة في األطر  -

طار المذكورة سابقا بخصوص المساهمة في تأطير الطلبة واستكمال انجاز الدراسات المبرمجة في إ

 االتفاقيات.  

 

. تثمين المواد الفعالة المستخلصة من النباتات التلقائية للمناطق الجافة والصحراوية وتثمين الكائنات 4
 المجهرية ذات العالقة التكافلية مع النباتات الراقية 

 فإن فريق البحث سيعمل على:  2019تبعا للنتائج المتحصل عليها خالل سنة 

استخالص المواد الفعالة المتواجدة في مستخلصات مختلف نباتات المناطق اص بمواصلة النشاط الخ -

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

ومة االكيميائية وفعاليتها البيولوجية وإمكانية استعمال مستخلصاتها ألغراض طبية وتجميلية وفالحية )مق

 األمراض واألعشاب الطفيلية(. 

وعلى النشاط  LC/MS/MSدراسة مدى تأثير نوعية المستخلص على التركيبة الكيميائية باعتماد جهاز  -

 البيولوجي لنبات الالزول،

( .Emexspinosa (L.) campdتعميق األبحاث الخاصة بدراسة نبتة ضرسةالعزوزة أو الحنزاب ) -

 بالبالد التونسية، المستوطنةOudneyaafricanaوالعلقة 

 مواصلة األنشطة الخاصة بمشروع اعداد منوقرافي للعديد من النباتات المستوطنة بالبالد التونسية، -
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تحديد واستخالص مواد طبيعية فعالة ذات قيمة اقتصادية وبيئية متواجدة في مستخلصات نباتات أخرى  -

 ية بالجنوب والسواحل التونسية،توجد بالمناطق الجافة الصحراو

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

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

 والمضاد لاللتهابات والمضاد للتخثر، ...؛

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

البحث عن النباتات التلقائية لدراسة تراكيبها الكيميائية ومختلف أنشاطتها البيولوجية للنظر في إمكانية  -

 استعمال مستخلصاتها ألغراض طبية وتجميليةوفالحيةوفي الصناعات الغذائية وصنع األدوية،

 ،اصلة عزل ودراسة بكتيريا الريزوبيا التي تنمو في عالقة تآزريه مع مختلف البقوليات التلقائيةمو -

 التوصيف الكامل ألصناف الريزوبيا الجديدة، -

دراسةمدى تطابق وتأثير بكتيريا الريزوبيا ذات القيمة والمعزولة من بعض البقوليات التلقائية على  -

 البقوليات المزروعة،

( لفطر الترفاس ومدى تأثيرها على نمو ونضج endobactériesدراسة البكتيريا المصاحبة )مواصلة  -

 هذا الفطر،

 نشر النتائج العلمية المتحصل عليها في إطار مختلف برامج البحث بالمخبر. -
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 األھداف. 1
إنتاجيتها ومؤشراتها التعرف على خصائص الموارد الحيوانية المحلية )إبل وماعز وغنم( وتحديد  -

 البيولوجية والوارثية

 دراسة خصائص الموارد العلفية المحلية وتحسين طرق استعمالها -

 استنباط طرق جديدة لتحسين أنماط التربية في المناطق الجافة -

 إكثار الحبارى في الحصر بغرض إعادة إعمارها في البرية -

 ى والغزالن بالمناطق الجافة والصحراويةمعرفة تنوع الحيوانات البرية ووضعية الحبار -

 

 . المحاور2
 محاور أساسية: 4يحتوي هذا البرنامج على 

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

 اإلبل: نظم التربية، خاصيات وتنويع اإلنتاج،  -

 المنتجات الحيوانية،الموارد العلفية والرعوية وجودة  -

 تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها. -

 

 2019نشاط 

 : تربية المجترات الصغرى وتحسين إنتاجيتها في المناطق القاحلة1المحور 
 توصيف السالالت المحلية للمجترات الصغرى وتحسين انتاجيتها في المناطق القاحلة: 1برنامج 

 بالبالد التونسية. توصيف سالالت األغنام 1.1
بعد اتمام البحث الخاص بالتوصيف الجيني لكل سالالت األغنام المتواجدة بالبالد التونسية في اطار برنامج 

العمل المشترك مع ديوان تربية الماشية و توفير المرعى، تمت متابعة دراسة التنوع الجيني عند األغنام 

وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الفالحية ( OvineSNP50 BeadChipباستعمال تقنيات جديدة )

عينة )تم تحليلها بفرنسا( من السالالت التونسية األربعة باإلضافة الى عينات  96بتونس شملت هذه التحاليل 

من ساللة الدمان عالوة على عينات من ساللة البربري الليبية ضمن برنامج تعاون بين المعهد وكلية الطب 

ة طرابلس بليبيا. واكدت التحاليل اإلحصائية صحة النتائج المتحصل عليها سابقا والمشيرة البيطري بجامع
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 Animalالى محدودية الفوارق الوراثية بين سالالت األغنام التونسية، تم نشر النتائج في المجالت العلمية 

Genetics)و) 2.244عاملتأثيرJournal of New Sciences .وهي مجلة محكمة 

 

 المؤشرات اإلنتاجية والسلوك لدى أغنام الدمان بالواحات التونسية. 2.1
ينجز هذا البحث في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس وتتمثل أهدافه األساسية في دراسة إنتاجية 

د نساللة الدمان من خالل تقيم انتاج اللبن ووزن الحمل عند الفطام والعوامل المؤثرة عليه ودراسة السلوك ع

، تركز العمل على تحرير األطروحة و كتابة و 2019التزاوج والوالدة وعالقة األم بالصغير. خالل سنة 

تأثير وزن حمالن الدمان عند الوالدة في  ”نشر ورقة علمية بالمجلة السورية للبحوث الزراعية بعنوان 

ورقات علمية أخرى  3تم إرسال  كما“.قدرتها على البقاء والتعرف على أمهاتها في واحات الجنوب التونسي

 La productivité de laبعنوان:Journal of new sciencesبغرض النشر؛ األولى في

brebisD’manjustifie son élevagedans les oasis tunisiennes والورقة الثانية في مجلة

Animal  :بعنوانLambing season slightly affects maternal and neonatal behaviors 

in D’man sheep والورقة الثالثة فيLebanese Science Journal بعنوانMaternal behavior 

score affects lamb and litter survival in prolific D’man sheep reared inTunisian 

oases . 

 

:تحسين انتاجية قطعان المجترات الصغرى وتوصيف السالالت المحلية بمراعي الظاھر  2برنامج 
 والوعرة   

تواصلت اشغال هذا البرنامج خالل السنة الفارطة في إطارمايـتــطلبه البحث من متابعة ميدانية وتجارب 

 مخبرية للوصول لألهداف المرجوة. ويمكن تلخيص أهم التدخالت والنتائج فيما يلي:

 

. تركيز منظومة متابعة دورية لبعض قطعان المجترات الصغرى عند الخواص وقطيع ماعز محلي 1.2
 بالقرضاب 

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

 :يللبعض قطعان الماعز واالغنام بمراعي الظاهر والوعرةتخول لنا تسج
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المعطيات الخاصة بالقطيع: التركيبة، التنقالت،التغذية، إضافة الى كل مستجد له عالقة بالمربي،  -

 بالحيوانات أو ببقية موارد التربية

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

يع الجيني الى غير ذلك مما يتعلق بتسيير القطالتعرف على طرق استعمال الفحول وتأثيرها على التطور   -

وذلك لتحديد امكانيات وطرق التدخل للرفع من االنتاجية في ظل الموارد المتاحة مع الحرص على الحد من 

 ظاهرة التصحر

مقال علمي بمجالت  6كتب علمية بدور نشر عالمية ونشر عدد  6هذا وتمكن فريق البحث من نشر عدد 

ايام ميدانية لفائدة رعاة ومربي معتمدتي بنخداشوبنقردان حول تأهيل مهنة الراعي  5 عالمية وتنظيم عدد

باإلضافة الىمناقشة اطروحة دكتوراهالطالبة احالم عطوي. كما تمتركيز قطيع ماعز محلي بضيعة 

 طلبة دكتوراه. 2القرضابومتابعة قطيعي الماعز بالفجا وبنقردان وتأطير 

 
بضيعة تركيز قطيع ماعز محلي 

 القرضاب

 
 . التغيرات الفسيولوجية للماعز المحلي في ظروف اإلجهاد المائي والحراري2.2

ية القدرة اإلنتاج معرفة البحث الذي يندرج في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس إلى هذا يهدف

والحراري. خالل السنة  والكال في ظروف اإلجهاد المائي الماء نقص تحمل على الماعز المحلي تأقلم ومدى

الماضية تركزت المجهودات على التحليل االحصائي للمعطيات وتحرير ورقة علمية لنشرها في احدى 

 المجالت العلمية العالمية إضافة مذكرة االطروحة.

 

 :التفريق الوراثي بين سالالت المجترات الصغرى 3برنامج 
( الممول من طرف الوكالة الوطنية post-docكتوراه )تندرج هذه الدراسة في إطار مشروع بحث ما بعد الد

ع ويهدف الى وض ( ويتم انجازها بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعىANPRللبحث العلمي )

 retrovirus) الداخلية المنشأ القهقرية طريقة للتفريق بين سالالت األغنام التونسية باستعمال الفيروسات
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endogènes)الت الماعز الموجودة في البالد التونسية باستخدام رقاقة وبين سالSNP 50K كما يهدف ،

عند فحول األغنام التونسية وسالالت الماعز. تم في  أيضا الى دراسة القابلية الوراثية لمرض السكر

 قديمت كما تم مواصلة جمع العينات واقتناء بعض المواد المخبرية الالزمة للتحاليل المخبرية،  2019سنة

بعض النتائج االولية في شكل مقال للنشر وهو بصدد المراجعة في المجلة 

 .AnimalBiotechnologyالعلمية

 

 : نظم تربية اإلبـل، الخاصيات وتـنـويع اإلنـتـاج2المحور 
 :االستعماالت البيوتكنولوجية لمضادات األجسام لدى اإلبل1برنامج 

علوم بتونسومعهد باستور في إطار مشروع بحث ايالفي ممول من ينجز هذا البرنامج بالتعاون مع كلية ال

طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ويهدفإلى البحث في سبل استعمال مضادات األجسام 

(anticorps ) لدى الجمال لعالج بعض األمراض الجرثومية لدى اإلبل كاإلسهال عند الحيران وكذلك

، تمكنا من استخراج جيني 2019في مقاومة هذه االمراض. خالل للتعرف على دور جهاز المناعة 

F17AوG من جرثومةE. coli مسببة اإلسهال والتي عزلت سابقا بالمخبر ونقلهما الى جرثومةE. coli 

.كما قمنا بتلقيح جملين بالبروتينين النقيين وتتابعنا FPLCمحورة جينيا إلنتاج البروتينين وتنقيتهما بتقنية

الجسم المناعية لديهما ثم استخراج الخاليا المناعية من الدم وتكوين بنك مناعي للحصول على استجابة 

.وتتم هذه الدراسة في إطار مشروع phage displayمضادات االجسام التي تتعرف على البروتينين بتقنية

 دكتوراه بكلية العلوم بقابس.

 

 : التكــاثـر عـند اإلبـــــل2برنامج 
 لفحول وجمع البذور. ترويض ا1.2

لبأ وحليب الناقة وال تركز البحث حول دراسة تأثير إضافة مستخلص من نبتة المورينغا2019خالل سنة 

ساعة في درجة  48ومدى فاعليتها على جودة البذور خالل خزنها لمدة  "TCF" إلى وسط حفظ البذور

االكسدة في البالزما المنوية ومراقبة السلوك ومضادات  درجات. كما تم تحديد تركيز الميالتونين 4حرارة 

الجنسي لدى الفحول المدربة في األسر خالل مراقبتها لعملية التلقيح لجمل خارج االسر. كما ساهمنا في 

عملية التلقيح االصطناعي وذلك بضمان الجودة العالية للبذور المعتمدة خالل هذه العملية التي نجحت بنسبة 

25%. 
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الفسيولوجية والسلوكية عند النوق خالل فترة الحمل، الوالدة ونشأة العالقة بين األم . التغيرات 2.2
 وصغيرھا

يندرج هذا العمل في إطار أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس. تركز العمل حول كتابة مقال علمي بعنوان" 

الناقة األم ومؤشرات النمو  سلوك الرضاعة لدى اإلبل خالل األسبوع األول بعد الوالدة"، ودراسة سلوكيات

إطار مشروع ختم الدروس لمهندس بالمدرسة العليا للفالحة بماطر.  عند القعدان حديثي الوالدة وذلك في

كما تمت دراسة سلوك الشبق عند النوق وأخذ عينات دم لتحديد مستوى هرموني البروجسترون 

ساعة قبل  24شرطة الفيديو التي تم تسجيلها واإلستراديول خالل هذه الفترة. هذا باإلضافة الى تحليل أ

الوالدة ومقارنة التغيرات السلوكية التي تمر بها الناقة خالل هذه المرحلة الرئيسية بسلوكها بآخر فترات 

الحمل وتحديد أهم السلوكيات المؤشرة بالوالدة الحتمية. وفي إطار تربص بالخارج أثبتتنا الغياب الكلي 

 فترة الحمل عند النوق.خالل كامل PAGلهرمون 

 

 : تكثيف ومراقبة إنتـاج الحليب عند النوق 3برنامج 
 الحليب وميكنة لحلب إنتاج. تكثيف 1.3

ة يهدف إلى دراس إذينجز هذا البحث في إطار أطروحة دكتوراه بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم 

، تركز العمل حول 2019خالل  .اإلنتاجيةقدرتها  التونسية لتقنية الحلب اآللي بغرض تحسين قابلية النوق

إطار الخطة الوطنية للنهوض بقطاع  ( الذي وقع بناءه وتجهيزه في2x3حلب النوق )فضاء ضبط وتعديل 

التي ينجزها ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالتعاون مع عديد الشركاء وقد  2020 – 2016اإلبل 

أشهر بهذا الفضاء الذي مثل رافدا مهما لتدريب وتكوين الطلبة واألطباء  8ناقة طيلة  12وقع تدريب وحلب 

راسة مرفولوجيا د األعمالالحليب وحلب النوق ميكانيكيا. كما شملت  إنتاجالبياطرة والفنيين في مجال تكثيف 

ختم الدروس لمهندسين  أعمال 2ضرع الناقة وسيمات ترويض النوق على الحلب اآللي وذلك في إطار 

مون هر إفرازثنين من المدرسة العليا بماطر. وفي إطار تربص بالخارج تم التعرف على خصوصيات ا

 االوسيتوسين عند الناقة الحلوب.
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للنوق بتونس بالمحطة  اآلليفضاء للحلب  أول
 التجريبية لمعهد المناطق القاحلة بشانشو

 
 الحليب عند اإلبل إنتاج. مراقبة 2.3

الحليب عند بعض القطعان بواليات مدنين وقابس وقطيع  إنتاجعملية مراقبة  2019استمرت خالل سنة 

النوق بالمعهد وذلك قصد تكوين قاعدة بيانات لتقدير الطاقة االنتاجية للنوق وامكانية استعمالها الحقا في 

برامج االنتقاء والتحسبين الوراثي. تتمثل المراقبة في قياس كمية الحليب المنتجة لكل ناقة وذلك مرة في 

التحاليل المخبرية )نسب البروتين، الدهون، الالكتوز واألحماض الدهنية(.  إجراءأخذ عينة قصد  الشهر مع

تمت مواصلة تحليل األحماض الدهنية في بعض العينات باستعمال آلة الكروماتوقرافيا بالمخبر المركزي، 

رار وائد الصحية على غوقد بينت النتائج األولية أن حليب االبل غني نسبيا باألحماض الدهنية ذات الف

و ذوات العدد الفردي من ذرات الكربون.كما تم الكشف   (ramifiés)واألحماض المتفرعة  (CLA)حمض

المرتبط بتركيب  FASN( مرتبطة بتغيير في تسلسل البروتين في مورثةmutationsعن عدة متغيرات )

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

 Journal of Food Compositionموجود عند األبقار و األغنام. وتم نشر هذه النتائجفي المجلة العلمية 

and Analysis مقاالت اخرى للنشر وهي بصدد المراجعة. يندرج هذا  2( كما تم تقديم 2.994عامل تأثير

 .2020وم بقابس التي من المقرر مناقشتها خالل سنة العمل ضمن أطروحة دكتوراه بكلية العل

 

 : خصائص و تحويل حليب الـنـوق 4برنامج 

 . الخصائص الصحية وفاعلية حليب النوق في معالجة مرض السكري1.4
 in vitroفي إطار مواصلة البحث في مدى فاعلية حليب النوق في معالجة مرض السكري قمنا بتجارب

النوق  لحليب ما قمنا بدراسة النشاطات الحيوية مضادة لألكسدة ومضادة لاللتهاباتلدراسة هاته الخاصية. ك
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بتولوز فرنسا  Paul Sabatierوالجبن الناتج عن تخثر هذا الحليب وذلك بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة

 في إطار أطروحة دكتوراه.

 

 مجال الصناعات الغذائية. توصيف واستغالل خصائص بروتينات وبكتيريا حليب الناقة في 2.4
تحويل حليب الناقة إلى ياغورت باستخدام طرق وعمليات تكنولوجية مختلفة من أجل تحسين قوام المنتج 

 Crèmerie Générale de»الذي تم الحصول عليه، وذلك بالتعاون مع شركة لصناعة األلبان

Djerba»ب ة من الفواكه المميزة في الجنوباإلضافة إلى ذلك، تم تعطيرالياغورت بنكهات طبيعية مستخرج

التونسي مثل التمور والرمان. كما تم تخمير حليب الناقة باستعمال البكتيريا اللبنية ذات خواص تكنولوجية 

مقاالت  3وبروبوتيك ودراسة مدى تأثيرها على خصائصه البيوكيميائية وانشطته البيولوجية. وقد تم نشر 

 وان:علمية في مجالت ذات عامل مؤثر بعن

- Antioxidant activities of enzymatic-hydrolysed proteins of dromedary 

(Camelusdromedarius) colostrum. International Journal of Dairy Technology 

- The effects of dromedary milk whey proteins and caseins hydrolysis on techno-

functional, antioxidant, antimicrobial properties: incorporation in beverage 

formulation. Journal of Food Measurement and characterization 7 (3), 1-10. 

- Antilisterial activity of dromedary lactoferrin peptic. Journal of Dairy Science 

102 (6), 4844-4856. 

 تطوير مجموعة من منتجات األلبان المحلية المستخرجة من حليب اإلبل  3.4.
تطوير طريقة تحويل حليب النوق قمنا بدراسة مدى قابليته للتخثر بإضافة مستخلصات أنزيمية  في إطار

وتم الحصول على نتائج مشجعة جدا تبين تحسنا كبيرا لنسبة تخثر هذا الحليب مقارنة  ذات مصادر نباتية

كما حددت بعض خصائص المستخلصات األنزيمية المستخرجة من .زيم المستعمل لتخثير حليب األبقارباألن

قرون الخروب وتحديد تركيبة المنتوجات اللبنية المتحصل عليها إثر تخثر الحليب بهته المستخلصات 

لى منتوج تحصلنا ع األنزيمية. قمنا كذلك بتطوير مجموعة من المنتجات من حليب اإلبل ومن بينها اللبن وقد

متجانس ومقبول من المستهلك بمقارنته بلبن الماعز والبقر،باإلضافة الى الجبن الطازج المصنوع من حليب 

(.هذا باإلضافة الى présureاإلبل باستخدام مقتطفات من االنزيمات النباتية لكي تحل محل البريزير )
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ار النوق بمحضنة المؤسسات التابعة للمعهد في إط انطالق أشغال تهيئة وحدة مختصة في بيو تكنلوجياحليب

 الذي يهدفالى تثمين حليب الناقة وتحويله إلى منتجات ذات قيمة غذائية عالية. PAQcollaboraمشروع 

 

 والبقر لماعزا البان اإلبلو اللبنية من خالل الكيفير البكتيريا . تخمير حليب النوق بالفطر الهندي وعزل4.4
، ٪10و ٪5و ٪2بالفطر الهندي )ثالث جرعة كيفير: مقارنة طرق تخمير حليب النوقتركز البحث حول 

وذلك بهدف انتاج كفير مطابق  ساعة( بحليب الماعز واالبقار 24و 20، 18ومدة حضانة :

ومدة ٪2أظهرت النتائج ان جرعة  codexalimentarus CODEX STAN 243-2003للمواصفات

درجات  4وقد دامت صلوحيه الكفير المخزن في  لمواصفات المطلوبةس أعطت كيفيرا مطابقا ل 18الحضن 

الكتيك من مختلف  تسالال لكيفير حليباإلبل. وتمعزل سبع أيام وتسعة الماعز وكيفير البقري الكيفير أيام ستة

-10الجمل يفير التالي: ك النحو االمختلفة وتسميتها على جوانبه بفضل اختيارها تم المنتجة وقد أنواع الكيفير

-10،حبيباتالكيفير6-10كيفير البقرة ،5-10كيفير البقرة  ،6-10كيفير الماعز ،6-10كيفير الجمل ،5

 والمورفولوجي.  المظهري للتوصيف موضوًعا المعزولة السالالت هذه كما كانت .6-10وحبيباتالكفير5

 

 : صـحـة اإلبــل5برنامج 

 تصيب القطيع. صحة اإلبل وأھم األمراض الطفيلية التي 1.5

يهدف هذا النشاط إلى جمع المعلومة الصحية وتتبع الحالة الوبائية لقطيع اإلبل بمختلف المراعي من خالل 

الكشف والمتابعة الميدانية لألمراض التي تصيب اإلبل بصفة عامة واألمراض الطفيلية بصفة خاصة. تم 

وتطاوين والظاهر امكن خالها فحص العديد من القيام بزيارات ميدانية موسمية بمراعي الوعرة بنقردان 

وجلب عينات من الطفيليات المتفشية بالقطيع قصد الفحص المجهري لتوصيفها وتقدير نسبة  رؤوس االبل

عينة من قراد 190اإلصابة حسب المعطيات الجغرافية اإلبيدميولوجية المجمعة. وقد تم جلب إلى حد اآلن

ن الطفيليات الباطنية وكذلك عينات من الحشرات الالسعة والعلق عينة من الروث للكشف ع 90اإلبل و

 المتواجد بمختلف مراعي ونقاط الماء.
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 تفشي القراد ومرض القراع عند اإلبل بالمراعي

 

من ناحية أخرى تم تنظيم دورتين تكوينيتين بالتعاون مع المركز الوطني لليقظة الصحية تخص األولى 

اإلبيدميولوجية وتخص الثانية طرق العلمية للقيام باالستمارات الوبائية كما تمت المشاركة المتابعة والحيطة 

في لجنة خاصة لتقدير نسبة اإلصابة باألمراض العصبية عند اإلبل تضم جل المؤسسات والمعاهد الوطنية 

 نية.التي تعتني بالصحة الحيوانية وقد تم رفع تقريرها إلى اإلدارة العامة للصحة الحيوا

 

 . الكشف عن الطفيليات الداخلية عند بعض الحيوانات البرية بالوسط الجبلي بالمناطق الجافة2.5
يهدف هذا العمل إلى توصيف الطفيليات الباطنية المتواجدة بالحيوانات البرية بالمناطق الجبلية والتي تمثل 

عائال أساسيا أو عائال وسيطا عند تفشي بعض األمراض سوى لدى المجترات الصغرى أو لدى حيوانات 

د علم البراز بالكشف عن عديأخرى تعيش بالوسط الجبلي وقد تم االعتماد إلنجاز هذا العمل على تقنيات 

الديدان المعوية بصورة مباشرة أو عن بيضها الذي يتمإلقاؤه بالروث. وقد تم التركيز على المناطق الجبلية 

العتبارات وبائية وجغرافية تساعد على انتشار هذه الطفيليات كما نسعى إلى معرفة وتوصيف أصناف 

رية )القوارض والذئاب( إلى المجترات المتواجدة بهذه المناطق. الطفيليات التي تنتقل عبر هذه الحيوانات الب

وبينت النتائج األولية تواجد تسعة أصناف من بيض الطفيليات الباطنية تختلف من حيث الشكل ونمو األجنة 

عينة من السالسل الجبلية بين مطماطة وبني خداش والمعروفة بتربية األغنام 153الطفيلية حيث جلب 

نتشارية ويتواصل هذا العمل بالتوازي بين الحيوانات البرية المتواجدة والمجترات الصغرى بصورة شبه ا

 المتواجدة بنفس المناطق لمعرفة العالقة بينهما. 
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 صورة لبيض أحد أنواع الطفيليات في روث مجترات بسلسلة جبال مطماطة

 

 ط المكثف والشبه المكثف. الرعاية والمتابعة الصحية للنوق والمجترات الصغرى بالنم3.5

يتمثل هذا النشاط في القيام بالتدخالت البيطرية الالزمة للحاالت المرضية المعزولة لقطيع المعهد بالنمط 

الشبه المكثف على غرار تأخر الوالدة وانقالب الرحم وعسر الوالدة لدى النوق حيث تمت المتابعة الصحية 

معهد إلى جانب نمو الصغار لتجنب اإلسهاالت عند الفصائل في والدة من ضمن النوق المتواجدة بال 32لـ 

الفترة التي تلي الوالدة كما تم القيام بالتدخالت البيطرية الوقائية وبصفة دورية لبعض األمراض الفطرية 

متابعة النوق الحلوب بمحطتي شانشو  )العر( والطفيلية )الجرب والقراد(. أما بالنمط المكثف فقد تمت

لتحسين الحالة الصحية للجهاز الهضمي ولتفادي إلتهابات الضرع وضمان جودة حليب اإلبل  والقرضاب

وقد تم انظمت دورة تكوينية لمدة ثالث أيام لفائدة مربي اإلبل حول تربية وصحة اإلبل بالنمط المكثف إلى 

ف. سيدي مخلوجانب اإلحاطة البيطرية لمربيين كمساهمة من المخبر في بعث وحدتي إنتاج حليب بجهة 

أما بالنسبة للمجترات الصغرى فقد تم القيام بالتدخالت البيطرية الوقائية ومداواة الحاالت المرضية عند 

األغنام المتواجدة بالمحطة التجريبية بشانشو وخاصة التسمم المعوي وحاالت السل الكاذب الذي يصيب 

ماية من أمراض المجترات الصغرى وكيفية القطيع. وتجدر اإلشارة أنه تم تنظيم يوم إعالمي خاص بالح

 الوقاية من الكيس المائي بمناسبة عيد اإلضحى الفارط. 

 

 : توصيف سالالت اإلبل بالبالد التونسية6برنامج 
بينت نتائج معطيات التوصيف الجيني باستعمال المورثات الواسمة محدودية التنوع الجيني بين مجموعات 

اإلبل التونسية والتي يمكن اعتبارها مجموعة )ساللة( واحدة. أما فيما يخص مشروع البحث المبرمج ضمن 

مرعىفقد ة الماشية وتوفير الالخطة الوطنية للنهوض بقطاع اإلبل في إطار اتفاقية خصوصية مع ديوان تربي
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تواصلت التحاليل المخبرية وتحليل المعطيات الخاصة بالمورثات الواسمة وتلك الخاصة بالصبغة 

Y( واألنماط لبعض الجيناتASIP وMC1RوTYR المسؤولة عن تحديدلون الوبر عند اإلبل ومدى )

ب وكذلك معطيات التنوع الجيني في المركارتباطهابالتنوع المظهري لأللوان الموجودة عند اإلبل التونسية، 

. في نفس هذا 2020الرئيسي للتالؤم النسيجي ومن المزمع االنتهاء من التحاليل ونشرالنتائج خالل 

اإلطاروضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع اإلبل، تمت برمجة مشروع بحث يهتم ببعض األمراض 

 التشخيص وتحديد األنواع باستعمال التقنيات الجينية. ( قصدtrypanosomoseالطفيلية )القراد( والسارية )

 

 وجودة المنتجات الحيوانية : الموارد العلفية والرعوية3المحور 
 المنتجات الحيوانية جودة . دراسة خصائص الموارد العلفية المحلية وتأثيرھا على1برنامج

 ومدىتأثيرعلى الجودة البيض (Lathyrussativusوھضم حبوب نبتة القرفال) . التركيبة الكيميائية1.3

 مدنين اذب ختم الدروس لطالبة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية العمل في إطار مشروع تم تنفيذ هذا

تحتوي على أعلى نسبة للمادة Lathyrussativusالمركب، فإن  أظهرت النتائج الرئيسية أنه مقارنة بالعلف

 الهضم في المختبر ( وأيضا نسبة٪ 18.26مقابل  ٪ 26.37والبروتين )( ٪93.78مقابل  ٪96.69الجافة )

أظهر اختبار دمج هذه الحبوب في علف الدجاج زيادة طفيفة في الوزن  .Lathyrussativusأعلى لدى 

 الوزن والتركيبة الكيميائية للبيض. النهائي للدجاجات دون التأثير على

 

 غذائية والميكروبيولوجية للحوم الحمراء والبيضاء المجمدةالتذويب على الجودة ال . تأثير طريقة2.3

أظهرت .مدنينب العمل في إطار مشروع ماجستير مهني لطالبة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية تم تنفيذ هذا

لمذابة االتركيبة الكيميائية )مادة جافة، مادة معدنية، مؤشر البيروكسيد، تركيز الفيتامينات، إلخ( أن اللحوم 

في الماء البارد يمكن أن تحافظ على خصائصها الغذائية مقارنة باللحوم الطازجة.بغض النظر عن طريقة 

 يتأثر. الذوبان، فإن التركيبة البكتيرية للحوم اإلبل ولحم الدجاج لم

 

 . تأثير التوابل على الجودة الغذائية والميكروبيولوجية للحوم اإلبل المحفوظة في المبرد3.3
ختم الدروس لطالبة بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين لتقييم  العمل في إطار مشروع تم تنفيذ هذا

تأثير القرنفل والشاي األخضر على الجودة الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للحوم اإلبل. أوضحت 

خاصة في اللحوم بنكهة الشاي pHدروجينيالنتائج أن دمج هذه التوابل تسبب في انخفاض قيمة الرقم الهي
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(. تأثرت المادة الجافة والمواد المعدنية بشكل كبير بإضافة 5.51مقابل  5.19باللحوم الطازجة ) مقارنة

القرنفل والشاي  (بشكل كبير بإضافة(*L, a*, bالقرنفل والشاي األخضر. وتأثرت مؤشرات اللون 

بالشاي األخضر هي األكثر تفضيالً. كما أظهرت  وم المنكهةاألخضر. وأظهرت التحاليل الحسية أن اللح

نتائج التحليل الميكروبيولوجي أن الشاي األخضر يتميز بالنشاط المضاد للبكتيريا الذي يؤدي إلى انخفاض 

 تركيز البكتيريا في هذا النوع من اللحوم.

 

 لمناطق القاحلةاللحوم با المحلية على جودة والمخلفات الزراعات األعالف. تأثير 4.3

 المنجزة في: األعمالتلخصت 

التي تغذت بعالئق مركزة مختلفة وذلك في إطار مشروع ختم  حمالن الدمان ولحم توصيف جودة سالئخ -

ها متكونة من ل دروس لطالبتان بالمعهد العالي البيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنين. تتلخص النتائج في ان سالئخ

 من العظم. % 25الشحم ومن  %17من العضالت،  55%

تجميع عينات من اللحوم والشحوم لدراسة مقارنة األنسجة الدهنية المختلفة )الدهون تحت الجلدية، الدهون -

 بين العضل، دهون الذيل ودهون السنام( بين الجمل وساللة اغنام الباربارين.

طريقة التحليل الطيفي باألشعة مواصلة اثراء قاعدة البيانات الخاصة باللحوم الحمراء المدرجة ضمن  -

 SPIRحتت الحمراء 

 تجميع وتجفيف مخلفات الرمان، التمور، والفستق إلدماجها في تركيبة األعالف إلنجاز تجربة تسمين-

 .خرفان الدمان

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

ز تم وضع نموذجين باستعمال أطياف البراأطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس اذ  إطار ينجز هذا البحث في

عالئق مستساغة في االسطبل لتقدير كمية االعالف المتساغة و درجة الهضم عند  6وكميات ونسب هضم 

ق والروث. للعالئ نموذجين اخرين لتقدير التركيبة الكيميائية االبلفي مراعي المناطق المالحة. كما وضعنا

 في مجلة علمية ذات عامل مؤثر بعنوان كما تم قبول مقال علمي

"Caractéristiques chimiques et nutritionnelles de quelques espèces pastorales 

broutées par les dromadaires dans les régions arides tunisiennes". 

 افظة عليها: تنوع الحيوانات البرية والمح 4المحور 
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 . المحافظة على طائر الحبارى1.4
عناية حضن وفقص البيض اصطناعيا وال اإلناثو وتخصيب التركيز على استخالص سائل الحيوانات المنوية

 10و 3بيضة تراوحت بين  45انثى مخصبة قد باضت، 13من ضمن  7تشير المعطيات أن  بالفراخ.

بالنسبة لمجموع  2,64±6,43ناث الملقحة وبالنسبة لمجموع اال3,82±3,46 بيضات لألنثى الواحدة وبمعدل

لألنثى  %100و 50)بين % 62بيضة أي بنسب نجاح جملي  34ناث البياضة. عدد البيض المخصب بلغ اال

تم  لألنثى الواحدة(.لإلشارة%50و 0)بين  33%الواحدة( أما عملية الحضن االصطناعي فقد بلغت 

 تلقيحا حسب خصوبة األنثى.  18تراوحت بين تلقيح واحد و المراباةعملية تلقيح لإلناث 89اجراء

 

 . السلوكيات الغذائية ومدى تأثيرھا على الكساء النباتي عند ضباء المها2.4

 في سياق مواصلة البحوث حول إعادة توطين غزالن المها بالمحمية الوطنية بالجبيل وتعزيز معرفة مكونات

لطويلة ا الكربونية الدهنية ذات السلسلة االقتران مع األحماض األلكاناتب غذاءها تم التركيز على تحليال

الطويلة  السلسلة ( باالقتران مع الكحول ذات35و21تنحصر بينnحيثCnH2n+2عوضا عن األلكانات )

 رنتهاالمذكورة والموجودة في النباتات ومقا في الموسم الفارط. استخراج المركبات الكيميائية التي استنهجت 

بتلك الموجودة في عينات البراز. كما تم أيضا تحديد نسب المكونات الكيميائية لعينات البراز واالعشاب 

 والبروتين الخام والتانينات والفينول وذلك لمعرفة ما وااللياف والسليلوز مثل المادة عضوية والمادة الجافة

ية طويلة االلكانات واألحماض الدهن وتركيز إذا كان هناك تأثير للفصول على الخصائص الكيميائية للنباتات

 السلسة الكربونية.

 

 مواطن وتأثير الخنزير البري بالنظم الزراعية الواحية بالجنوب التونسي . وضعو3.4

 وتقبع الخنازير البرية في الكثير من المناطق حول العالم مزدوجات األصابع رتبةينتمي الخنزير البري الى

وقد تغيّر نطاق موطن الخنزير البّري بشكل كبير عبر القرون الماضية، ويعود السبب في ذلك إلى النشاط 

البشري بشكل رئيسّي وربما لتغيّر المناخ أيضا. وباعتباره أحد الحيوانات التي تسبب دمارا كبيرا على 

نتجات الفالحية كما يمكن ان يحدث انخراما على مستوى التوزان البيئي وجبت دراسته األراضي والم

للوقوف على اهم خاصياته الديمغرافية والسلوكية ولتصور سيناريوهات تعين على الحد من انتشاره 

ن م لتحسين المعرفة التي ال تزال غير مكتملة في العديد وأضراره. من خالل نشاط السنة المنقضية سعينا

انات بجنوب البالدتبين البي النواحي المتعلقة بالخنازير البرية السيما في الواحات الشرقية والداخلية
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الديمغرافية المتحصل عليها، أن تباين األعداد بين األماكن والفترات الزمنية ترجع بشكل رئيسي إلى تأثير 

شكل المسافة الفاصلة بين مخابئه ومراعيه وبالصيد.تبين النتائج االولية ان تواجد الخنزير يتأثر أساسا ب

ثانوي على استخدام السماد العضوي والري اظهر تحليل الفضالت وكذلك المعالجة اإلحصائية للبيانات أن 

هذا الحيوان يظهر سلوكا غذائيا يعتمد بشكل أساسي على الفواكه والخضروات والحبوب و الفصة. تبرز 

مي يكشف عن ميل هذا الحيوان إلى تناول الحبوب في الربيع وتناول نتائج هذا البحث وجود تباين موس

الفاكهة في الصيف. باإلضافة إلى ذلك، له العديد من اآلثار على النباتات المزروعة والحيوانات األليفة 

وربما االنسان. على ضوء التزايد الملحوظ في أعداد الخنازير البرية في المناطق القاحلة والصحراوية، 

ء من حيث التغطية المكانية أو من حيث الكثافة، يبدو أن إجراء مزيد من البحوث ضروري الستخالص سوا

 الحيوان. استنتاجات أخرى توجهنا نحو التصرف المحكم في هذا

 

. التأقلم السلوكي والفيزيولوجي لحيوان الضب مع خصائص المحيط في المناطق الجافة والصحراوية 4.4
 التونسية

دراسة تأثير األنشطة البشرية على استقرار سحلي الضب ومن ثم إمكانيات التأثير على  على تركز العمل

انتشاره في مواطنه الطبيعية. يتنزل هذا البحث في معرفة تأثيراالضطرابات الناجمة عن تطور شبكة 

انت ما إذا كالطرقات أو التوسع الحضري سلم األحياء البرية وتنوعها. ومع ذلك فإنهيظل من غير الواضح 

األنشطة البشرية عامال ضغطا على مجموعات الزواحف. قمنا بتحليلومقارنة الكورتيكوستيرون البالزمي 

عند الذكور  (Uromastyxacanthinura)وكريات الكورتيكوستيرون في البراز في سحالي الضب 

 .من الجنوب التونسي الموجودة على مسافات مختلفة من الطرق والمناطق الحضرية بعدة مناطق واإلناث

مستويات الكورتيكوستيرون في البالزما والبراز الكورتيكوستيرون في البراز من نفس األفراد الذين تم 

قياسها كبيرة ومرتبطة ارتباطا كبيرا. كانت الذكور أعلى كورتيكوستيرون البالزما من اإلناث،وكانت هذه 

الجنسين. عالوة على ذلك، مستويات  المستويات أعلى في الخريف من الصيف والربيع لكال

الكورتيكوستيرونفي البالزما والكورتيكوستيرون في البراز كانت أعلى بكثير لدى الضب األقرب إلى 

اجمة عن الن الطرق أو المناطق الحضرية. هذه النتائج تشير إلى أن التغيير في الموائل الطبيعية وتعطل

 .مون اإلجهاد في السحالي البرية التي تتأثر باألنشطة البشريةحركة المرور على الطرق زيادة مستويات هر
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. التنوع البيولوجي للجراديات بمنطقة الجنوب الشرقي وتأثير بعض العناصر الملوثة على دورة 5.4
 حياتها

تعد الجراديات من أكثر الكائنات التي تهدد بشكل مباشر المحاصيل الفالحية وذلك لقابيلية بعض االنواع 

على التكاثر وتكوين تجمعات واسراب مهاجرة حيث يمكن لسرب صغير من الجراد الصحراوي ان يستهلك 

ى تأثيراتها الفالحية شخص لمدة عام. واضافة ال 35000في يوم واحد ما يعادل كمية الغذاء تكفي لنحو 

واالقتصادية، تحتل الجراديات مكانة أساسية في السلسلة الغذائية باعتبارها كتلة حيوية وفريسة هامة لكثير 

 من الفقريات، كما تعتبر مؤشرا جيدا لالختالالت البيئية. 

ة حالأظهرت الخصائص المورفومترية للجراد الصحراوي أن السرب يحتوي على نسبة من الجراد في 

االنعزال والذي يمكن ان يكون قادما من مناطق الركود في الجنوب التونسي أو المناطق الحدودية إثر 

الغزوات السابقة. مما يدعم إمكانات تطوير معاقل محلية للجراد الصحراوي التي قد تتطور إلى جيوب من 

نس لى افتراض خطر إحتواء جنوب توالركود يصعب السيطرة عليها أثناء الغزوات. وقد دفعتنا هذه النتائج إ

على موائل دائمة للجراد الصحراوي الذي يعتبر آفة تهدد البالد في حالة قدوم اسراب الجراد الغازية من 

الخارج.وفي هذا اإلطار يندرج هذا العمل، الذي يهدف إلى جرد الجنوب الشرقي لجمع وتحديد أنواع الجراد 

راد الصحراوي، وكذلك اختبار فعالية المبيدات الحيوية كبديل لمكافحة وتحديد ومتابعة موائل الج الموجودة

 الجراد. 

 من ومكنتنا وصفاقس، وقابس  موقعا في منطقتي مدنين وتطاوين  80شملت عملية الجرد السابقة حوالي 

نوعا مختلفا من الجراد، اضافه الى مجموعة اخرى لم يتم التعرف عليها سابقا وذلك 30وتصنيف جمع

وامكانية تحديد خاطئ. تم التركيز في هذه السنة على العينات االخيرة، والتي تطلب تحديد هويتها  ابههالتش

 .االعتماد على خصائص األعضاء التناسلية للذكر

 كما تم التعرف على خمسة انواع من الجراد لم يعرف وجودها في تونس من قبل كما يلخصه الجدول التالي: 

 

 

Sous-famille Espèce 

Odipodinae 

Hilethera aiolopoides 

Scintharista notabilis 

Oedipoda ficheri 

Pyrgomorphidae Tenuitarsus angustus 
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Gomphocerinae Stenohippus mundus  

 

موقع بمدنين  16موزعة على فردا  82أما فيما يخص الجراد الصحراوي، فقد افادت النتائج أن تعدادها بلغ

خطوط في العين،  7منها ذات %71,87فرد من الجراد، يبين ان  32وتطاوين. بين الفحص البيومتريل 

وهي خاصية الطور االنفرادي. كما مكنت القياسات المرفومترية الى استنتاج أن لهذه االفراد ميل نحو 

ونسي األصليين، وأن الصحراء التونسية يمكن أن الجنوب الت وانها جزء من جراديات المرحلة االنفرادية

 تكون موطنًا دائًما للجراد الصحراوي.

 2019. النـتـــائج المسـجـلـة ســنة 5
 العدد اإلنتاج العلمي 

 16 منشورات بمجالت ذات قيمة اعتبارية 

 1 منشورات بمجالت علمية اخرى او ضمن كتب منشورة

 3 كتب منشورة

 1 ودولية بملتقيات علميةمقاالت وطنية 

 

 2020برنامج 
 : تربية المجترات الصغرى بالمناطق الجافة: الهيكلة، الموارد الحيوانية وطرق التحسين1محور 

مناقشة أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بقابس حول التربية المكثفة ألغنام الدمان بالواحات وتوصيف  -

 سالالت األغنام ونشر بقية النتائج في مجالت عالمية. 

 دراسة مؤشرات السلوك التناسلي لدى اغنام الدمان وتحديد العوامل المؤثرة لظهور أول شبق بعد الوالدة.-

قطيع الماعز المحلي بضيعة القرضاب من خالل اختيار الحيوانات المؤهلة لالنتخاب  استكمال تكوين -

 .وتركيز طرق تسيير لتثمين موارد الضيعة وضمان الظروف المثلى لالنتقاء حسب االهداف المرسومة

 دمتابعة عدد من القطعان المنتشرة بين الظاهر والوعرة وتنظيم قاعدة معطيات قطعان التجارب بالمعه -

 .إلعدادها لالستغالل العلمي وهي قاعدة غير متوفرة من ناحية الكم والكيف خارج المعهد

 وضع برامج خاصة بتقييم القدرات الوراثية للماعز المحلي. -

اتمام جمع العينات واجراء التحاليل المخبرية الخاصة بمشروع التفريق الوراثي بين سالالت المجترات -

 الصغرى.
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وتحرير أطروحة دكتوراه حول التغيرات الفسيولوجية والمالمح  ية بمجالت عالميةنشر ورقات علم -

 البيوكيميائية للماعز المحلي في ظروف اإلجهاد المائي والحراري.

 

 : نظم التربية، وخاصيات وتنويع منتوجات اإلبل 2محور 

حول االسهال  مواصلة البحث في االستعماالت البيوتكنولوجية لمضادات األجسام لدى اإلبل -

تعتمد على مضادات االجسام لدى االبل واالنطالق في الجزء الرابع المتمثل في  biocapteursبتطوير

 استعمال هذه المضادات كعالج لإلسهال.

مواصلة التوصيف الجيني للساللة المحلية لإلبل ضمن الخطة الوطنية للنهوض بقطاع اإلبل ونشر النتائج  -

 والتعريف بها.  

سة سلوك الفحل خالل مشاهدة عملية جمع بذور لفحل منافس والبحث في طريقة لتخزين البذور لمدة درا -

 زمنية قصيرة. 

 انجاز تجربة تلقيح اصطناعي على عدد من نوق. -

دى باإلضافة إلى قياس معدل هرمون التستوستيرون ل تحديد مستقبالت الميالتونين في الحيوانات المنوية -

 الجمال.

مقال علمي بعنوان "دراسة سلوكيات األم عند الوالدة وكيفية نشأة عالقة األم بمولودها خالل فترة  كتابة -

ما بعد الوضع وتحرير أطروحة الدكتوراه حول التغيرات الفسيولوجية والسلوكية عند النوق خالل فترة 

 الحمل، الوالدة ونشأة العالقة بين األم وصغيرها.

 وال سيما المتغيرات الجينية التي وقع كشفها ؤثرة في كمية ونوعية المواد الدسمةانهاء دراسة العوامل الم -

حول تأثير نمط التربية على انتاج الحليب وتركيبة المواد الدسمة  وتحرير أطروحة دكتوراه في حليب اإلبل

 .عند الناقة

ربية ديدة بالتعاون مع ديوان تمتابعة مراقبة انتاج الحليب عند اإلبل لدى بعض المربين مع ادماج قطعان ج -

 الماشية وتوفير المرعى.

 مواصلة البحوث حول مورفولوجيا الضرع وميكنة حلب النوق بالتعاون مع مؤسسات وطنية واجنبية.  -

المتابعة الصحية للنوق بالنمط المكثف والشبه المكثف ودراسة طرق عالجية مالئمة لتفشي القراد بمختلف  -

 أنمط التربية.



 
                معهــد المناطــق القاحلـــة

 

81 
 

  2020 عمـــل وبرنامــج 2019 نشـــاط

اصلة جرد أهم الطفيليات بالوسط الجبلي بالمناطق الجافة والكشف عن أهم أنواع الطفيليات عند اإلبل مو -

 بطرق بيوتكنولوجية حديثة.

 صناعة الحليب المخمر من حليب اإلبل والسمن من حليب الماعز. -

 تنقية بعض البروتينات من مصل حليب الناقة ودراسة نشاطها البيولوجي.  -

 تحسين تخثر منتجات حليب اإلبل من البان واجبان.مواصلة  -

رجة من وكذلك الالكتوفرين المستخ لبروتينات حليب ولبا اإلبل دراسة بعض االنشطة البيولوجية مواصلة -

 .بعد الهضم االنزيمي لبآ اإلبل قبلو

ي تخمير حليب العالية فاستعمال البكتيريا اللبنية المستخرجة من حليب الناقة ذات المواصفات التكنولوجية  -

 .ودراسة مدى تأثيرها على خصائصه البيوكيميائية وانشطته البيولوجية الناقة

دراسة تأثير التجفيف على الخصائص الفيزيائية والكيميائية ونشاط مضادات األكسدة في لبا النوق أثناء -

 .التخزين

على حفظ حليب الناقة الطازج والمخمر دراسة تأثير إضافة النباتات العطرية )الزعتر وإكليل الجبل( -

 والياغورت.

مواصلة البحث في مدى قابلية حليب الناقة للتخثر والتحويل الى منتجات لبنية يمكن أن تنافس المنتجات  -

 PAQ collabora.الموجودة حليا في السوق في إطار مشروع 

المالئمة للحصول على فاعلية قصوى توصيف أنزيمات ذات مصدر حيواني ونباتي وتحديد العوامل  -

 لتحويل الحليب.

ن، فيتامينات، دسمة، بروتيي للمنتجات اللبنية المتحصل عليها من حليب النوق: مواد التوصيف البيوكيميائي-

 أحماض دهنية...

 القيام بتحاليل لمعرفة كمية األنسولين في حليب الناقة ودراسة مفعول الحرارة على هذه التركيبة. -

 دراسة مفعول الحرارة على تركيبة حليب النوق وخاصة الكازيين. -

شاطات ببقية أنواع الحليب وبدراسة الن دراسة تركيبة األحماض األمينية في كازيين حليب الناقة و مقارنتها -

 .)البيولوجية لكازيين حليب اإلبل )مضادات األكسدة، مضادات البكتيريا، مضادات اإللتهاب...

 

 الموارد العلفية والرعوية وجودة المنتجات الحيوانية: 3المحور 
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توصيف لحم الضأن الناتج عن الوجبات الغذائية القائمة على أطعمة مركزة مختلفة )التركيبة النسيجية، -

مراقبة تطور خصائص اللحوم أثناء التخزين )أكسدة الدهون والبروتينات( ومقارنة األنسجة، حجم الخاليا 

 الجمل. المرونة، تركيبة األحماض الدهنية بين الخرفان من ساللة باربارينوالشحمية،اللزوجة،

تحديد التركيبة البروتينية للحم اإلبل )استخالص البروتين، الهضم اإلنزيمي، تحديد الببتيدات الرئيسية،  -

 اختبار النشاط الحيوي للببتيدات الرئيسية(.

ة بالمناطق الجافة )مخلفات الرمان، مخلفات التمور، مخلفات دراسة تأثيراستهالك المنتجات الزراعية الثانوي

 الفستق( على جودة سالئخ الخرفان ولحومها وتأثير نقل الجديان على جودة لحومها

اجدة والسالالت المحسنة المتو دراسة الخاصيات الفيزيولوجية والميكروبيولوجية لحليب الماعز المحلي -

 الدمشقي والمرسيانا وااللبينحاليا بواحات مارث على غرار 

 واستنباط طرق جديدة لتحويل حليب الماعز إلى أجبان خاصيات الذبيحة عند صغار وكبار الماعز المحلي -

 اثراء قاعدة البيانات الخاصة باللحوم الحمراء المدرجة ضمن طريقة التحليل الطيفي باألشعة حتى -

 SPIRالحمراء

من  لبعض عينات على جودته والمكونات الدقيقة ذوبان اللحم بعد الخزندراسة تأثير مدة الخزن وطريقة  -

 اللحوم الحمراء )ماعز،إبل، ضان(

كتابة األطروحة حول توصيف الموارد الرعوية وتقدير االستساغة ونسبة الهضم عند اإلبل بالجنوب -
حليل الطيفي عن طريق الت واألعالفالتونسي وكتابة مقال بعنوان إمكانية تقديرالتركيبة الكيميائية للبراز 

 لألشعة الحمراء
 

 : تنوع الحيوانات البرية والمحافظة عليها4المحور 

 الطيور المعدة لإلطالق. إعدادوالشروع في  الحصر في الحبارى إكثار تقنيات في التحكم -

الوطنية بسيدي التوي دراسة األنظمة والسلوكيات الغذائية لمها أبو حراب وغزال الدركاس بالمحمية  -

 ومدى تأثير الفصول )الفترة الرطبة والفترة الجافة( عليها

 دراسة تنوع وانتشار اللواحم بالمحمية الوطنية ببوهدمة -

 تقييم وتوصيف سلوكيات القندي بسلسلة جبال مطماطة -

 دراسة التنوع البيولوجي للجراديات بمنطقة الجنوب الشرقي وتأثير المرجين عليها -
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 مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية

 

 توطئة



 
                معهــد المناطــق القاحلـــة

 

84 
 

  2020 عمـــل وبرنامــج 2019 نشـــاط

رامج واالندماج مع بتندرج أنشطة البحوث بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية في إطار مقاربة التكامل 

المخابر الفنية االخرى لمعهد المناطق القاحلة اذ تساهم هذه االنشطة في توفير االجوبة االقتصادية 

واالجتماعية إلشكاليات حسن التصرف في الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر والتنمية المستديمة على 

 ضوء الخصوصيات التي تميز المناطق القاحلة والصحراوية.

هو بذلك يساهم في تطوير المنهجيات متعددة االختصاصات والمقاربات متعددة االطراف الى جانب تفعيل و

 المنهجيات المندمجة والشمولية 

وتتميز خصوصيات البحوث بمخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية بمعالجتها اشكاليات تنمية المناطق القاحلة 

ع تطور العلوم االقتصادية واالجتماعية على المستويين الوطني باعتماد ادوات ومنهجيات حديثة تماشيا م

والدولي وذلك عبر نسج شبكة ثرية من روابط التعاون العلمي مع مؤسسات ومخابر بحثية وجامعية وطنية 

ودولية وعبر االنخراط في شبكات بحثية ومشاريع تعاون سواء على المستوى الثنائي او الدولي 

 ون االورومتوسطية.وبالخصوص مشاريع التعا

 

 أھم مالمح إشكاليات البحث 
 تتميز اإلشكالية العامة للبحث بالنقاط التالية:

  .تزايد ندرة وهشاشة الموارد الطبيعية المتاحة -

تزايد الطلب على هذه الموارد يحتّمه التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات الريفية وحاجيات التنمية  -

  .المتوازنة

االستراتيجيات العائلية واالجتماعية وبدء ظهور عجز نسبي لالستجابة للتحديات والتكيف مع تعدد  -

 التغيرات المحلية والدولية )التغيرات المناخية، العولمة، الخ.(.

 التغيرات السريعة على مستوى أنظمة اإلنتاج وطرق التصرف واالستغالل للموارد. -

 
 األھداف العامة

 الحلول واألجوبة، على األسئلة العلمية المتمثلة اساسا في:المساعدة على ايجاد 

القدرة على التحمل ومرونة النظم االجتماعية واالقتصادية باألراضي القاحلة في سياق التحوالت  -

 االقتصادية واالجتماعية والتغيرات المناخية 

  تطوير نظم اإلنتاج وإدارة مياه الري والتصرف فيها بواليات الجنوب الشرقي -
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في المناطق القاحلة من منظور مزدوج: أوال االستدامة  صياغة مبادئ توجيهية لتطوير وإدارة الموارد -

 والجدوى من عملية التنمية البشرية والحفاظ أيضا على الموارد الطبيعية ومكافحة أشكال التدهور

اون خالل تعزيز جسور التعتطوير األدوات والمنهجيات العلمية وتكييفها مع سياق المناطق القاحلة من   -

 .وتبادل الخبرات مع الشبكات البحثية واألكاديمية على المستوى الوطني والدول

 المساهمة في دراسة وترشيد االستغالل والتصرف في الموارد الطبيعية من أجل تنمية مستديمة -

 جة،تقييم تجارب التنمية والتهيئة وتوجيهها من خالل مقاربة التنمية المحلية المندم -

العمل على صياغة وتوفير أدوات عملية لمساعدة القرار في ميدان التهيئة والتنمية المحلية ومقاومة  -

 التصحر من خالل إدماج استراتيجيات مختلف األطراف المعنية

المساهمة في دراسة وترشيد التصّرف في األراضي االشتراكية والمراعي وتربية الحيوانات بالمنظومة  -

 اعرة من الجنوب التونسيالفالحيّة بالو

 المساهمة في تطوير تثمين موارد ومقومات المناطق القاحلة والصحراوية -

التعرف على الوضع الحالي لقطاع الثروة الحيوانية وقطاع إنتاج اللحوم الحمراء وتحديدا من المجتّرات  -

 الصغرى واإلبل في المناطق القاحلة

 .صوصياتهاتعريف نظم إنتاج اللحوم وأساليب إنتاجه وخ -

 تحديد حلقات المنظومة االنتاجية لقطاع المجترات الصغرى  -

 تحديد حلقات المنظومة االنتاجية لقطاع اإلبل  -

 تصميم منهجية ونهج وتمشي عملي لتحسين إدارة القطيع والربحية للقطاع -

 .مساعدة المربين للحفاظ على القطيع األمثل وخاصة خالل السنوات الجافة -

 في قنوات تسويق الحيوانات الحية تعزيز دور المربي -

 البحث في امكانية دعم سبل هيكلة القطاع وتنظيمه من كافة جوانبه وخاصة منها الرعوي والتسويقي -

حيث يعالج اشكاليات محينه وحقيقية  2019-2016تندرج انشطة البحث بالمخبر إطار عقد البرامج للفترة  -

الرئيسية لمناطق الجنوب الشرقي. تتمحور هذه االشكاليات حول تهدف الى المشاركة في حل االشكاليات 

 ستة مشاريع رئيسية:

: مرونة النظم االقتصادية واالجتماعية باألراضي القاحلة في سياق المرحلة أالنتقالية: 1المشروع عدد  .1

  :االقتصاد األخضر كخيار للتنمية

 الواحات الساحلية في الجنوب الشرقي بتونس: : تطوير نظم اإلنتاج وإدارة مياه الري في 2المشروع عدد  .2
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عدد: الهجرة الداخلية والخارجية في المجال المحلي وأثرها على تثمين الموروث: األثر  3المشروع  .3

 االقتصادي والتغيرات االجتماعية: 

 : حوكمة الموارد المائية وتشغيل النظم الزراعية في واليات الجنوب الشرقي: 4المشروع عدد  .4

عدد: حلقات المنظومة االنتاجية لقطاع تربية الماشية والتصرف في المراعي: عملية التسيير  5ع المشرو .5

 واستراتيجيات الجهات الفاعلة

 : منظومات المعلومات واالتصال للمساعدة على اتخاذ القرار 6المشروع عدد  .6

 

 سياق المرحلة أالنتقالية: : مرونة النظم االقتصادية واالجتماعية باألراضي القاحلة في1بحث رقم مشروع
 االقتصاد األخضر كخيار للتنمية

( IFPRIبالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ) CRP-PIMاصدار تقرير يقدم نتائج البحث في إطار مشروع 

 ICARDAو

“Frija A., Sghaier M. Fetoui M. Dhhibi B. Sghaier M. “The importanc of cooperation among 

different stakeholders for rangeland restoration under different land tenure systems: case of the 

fencing technique in South Tunisia”, 86 pages,” 

 اصدار كتاب:   -

“Frija, A., M. Sghaier, B. Dhehibi and M. Fetoui. 2019. Frameworks, tools, and approaches for 

the assessment of rangeland governance. Tools & Guidelines. Tunis, Tunisia: International 

Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). ” 

ديسمبر  05الى  03من  ICARDAتنظيم و تسيير دورة تكوينية بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس بالتعاون مع  -

 Qualitative and quantitative methodologies for the assessment of”لفائدة باحثين و طلبة حول :  2019

rangeland governance”  

 * المشاركة في ملتقيات وطنية ودولية

-25ة )دة االمريكيمشاركة في ملتقىدولي )الكويت( في إطار الشراكة مع جامعة ميشيغان بالواليات المتح -

 (2019فيفري  30

-01مشاركة في ملتقى دولي بمراكش )المغرب( حوألهمية مراكز البحث في توجيه السياسات التنموية ) -

 (2019ماي  03

* تنظيم ورشة عمل حول 'برنامج عمل الوحدة النموذجية لتربية الماعز بالقرضاب' باالشتراك مع مخبر 

 2019أكتوبر  07رية باإلدارة الجهوية لمعهد المناطق القاحلة بتطاوين يوم اإلنتاج الحيواني والحياة الب
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بمدنين  (PNUD) * ورشة علمية حول مؤشرات التماسك االجتماعي بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة

 2019جويلية  4في 

، في تونس* ورشة عمل بالتعاون مع جمعية "مدى للمواطنة والتنمية"، تحت شعار: الوضع االقتصادي 

 في جربة  2019جوان  23

 * ابرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع جامعات وطنية ودولية 

 * المساهمة في دعم العالقة بين مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية واطياف المجتمع المدني بالجهة

سيقومون باستمارة لألعوان الذين (PNUD) * تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة

 2019نوفمبر  15و 14ميدانية حول المسح اإلحصائي حول حالة التماسك االجتماعي بوالية مدنين ايام 

 بالقطب التكنولوجي بالفجاء

 

 : تطوير نظم اإلنتاج وإدارة مياه الري في الواحات الساحلية في الجنوب الشرقي2المشروع 
المناخي:  في ظل التغيرات الجوفية بالمناطق السقوية الخاصة المياهدراسة استراتيجيات الفالحين أمام ندرة -

 استمارة ميدانية عبر تأطير الطلبة  190القيام ب 

استمارة ميدانية لدراسة  60دراسة ديمومة المستغالت الفالحية بالمناطق السقوية الخاصة: القيام ب  -

 التونسي استدامة المستغالت الفالحية بالمناطق السقوية بالجنوب 

الجوفية بالواحات الساحلية في ظل التغيرات المناخية: القيام  دراسة استراتيجيات الفالحين أمام ندرة المياه -

 استمارة ميدانية من خالل تأطير الطلبة لدراسة استراتيجيات الفالحين بالواحات  194ب 

 ة التشاركية منشآت المحافظة على المياه والتربة باالعتماد على المقارب تقيم -

 

: الهجرة الداخلية والخارجية وأثرھا على تثمين الموروث: األثر االقتصادي والتغيرات 3المشروع 
 االجتماعية

 . المشاركة في ملتقيات دولية1.3
( والمشاركة بمداخلة علمية 2019أفريل  22 – 21ملتقى دولي نظمه المعهد العالي للتصرف بقابس ) -

األطراف المحلية في تحقيق تنمية مستدامة بجهة الجنوب الشرقي التونسي": والية تحت عنوان " دور 

 تطاوين.
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(. تقديم مداخلة علمية تحت عنوان أهم 2019مارس  23إلى  20ملتقى دولي بمدينة اسطنبول تركيا )من  -

 العراقيل واألفاق لتنمية قطاع النباتات الطبية والعطرية بجهة الجنوب الشرقي التونسي.

 

 . تأطير الطلبة في مشاريع نهاية التخرج )تقني سامي( 2.3
المعهد العالي للدراسات التكنولوجيا بمدنين: دراسة مردودية بعث مشروع في انتاج النحل البيولوجي  -

 بوالية مدنين.

 دراسة مردودية بعث مشروع في انتاج وتسويق حليب الماعز  -

 المعهد العالي للعلوم االنسانية بمدنين )تأطير طلبة الماجستير(  -

 أهم العراقيل وأهم األفاق لتنمية السياحة االيكولوجية بجهة بني خداش -

 المحافظة وتثمين القصور الصحراوية لتحقيق تنمية مستدامة بوالية تطاوين -

 
 ثقافية. تنظيم ورشات علمية مع المجتمع المدني والجمعيات ال3.3

)قابس( القيام بمداخلة تحت عنوان تقنيات االتصال في تجاوز صراع بعث  2019فيفري  27 – 26 -

 المشاريع التنموية بوالية قابس )اإلدارة الجهوية لمعهد المناطق القاحلة بقابس(

ن دور ا: حضور ملتقى تحسيسي مع الجمعيات الثقافية بمدنين والقيام بمداخلة تحت عنو2019سبتمبر  07 -

 األطراف المحلية والجهوية في المحافظة على الموروث المحلي وتثمينه

 
 : حوكمة الموارد المائية وتشغيل النظم الزراعية في واليات الجنوب الشرقي4المشروع 
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ابراز اإلطار النظري واهم المفاهيم االقتصادية المتعلقة بالتغيرات المناخية على القطاع الفالحي لفهم هذه  -

االشكالية من خالل رؤية جديدة للبحث عن بعض الحلول والمقترحات للمساعدة في اخذ القرار من خالل 

 نموذج اقتصادي 

محتملة على منظومة اإلنتاج وعلى الموارد الطبيعية المساهمة في تطوير النموذج تأثيرات المناخية ال -

كالمياه والتربة مع البحث على سبل التأقلم والطرق التي تحافظ على استمرارية وديمومة اإلنتاج الفالحي 

 بالجنوب الشرقي والوسط الشرقي

 نشر معلقات علمية حول الفالحة المحمية بالوسط الشرقي -

االنظمة االنتاج الفالحي بين الجنوب الشرقي والوسط الشرقي للبالد  احداث مشاريع بحث مقارنة بين -

 التونسية.

 

: حلقات المنظومة االنتاجية لقطاع تربية الماشية والتصرف في المراعي: عملية التسيير 5المشروع 
 واستراتيجيات الجهات الفاعلة

 اتفاقيات شراكة مع جامعات وطنية ودولية: 3* ابرام 

 ية مع المعهد العالي التصرف بقابساتفاقية اطار -

 لتبادل الطلبة والباحثين 2اتفاقية تعاون مع جامعة ليون  -

 ابرام اتفاقية مع ديوان تربية الماشية للقيام بتعداد شامل لقطاع اإلبل بواليات الوسط والجنوب -

تأثرها بالعوامل * تأطير طالبة القيام بدراسة حول ديناميكية نظم المراعي بالجنوب التونسي ومدي 

 2021-2018االقتصادية واالجتماعية من خالل رسالة دكتوراه وذلك للفترة 

* مواصلة دراسة ديناميكية نظم اإلنتاج الحيواني بمنطقة الواعرة بتطاوين من خالل اطروحة دكتوراه 

 ء التغيراتبعنوان " ديناميكية نظم االنتاج الحيواني الرعوية في ضو2020-2017تتواصل خالل الفترة 

 االجتماعية واالقتصادية والبيئية: حالة منطقة الوعرة بالجنوب الشرقي تونس".

* البدء القيام في استمارة للتعرف على نظم اإلنتاج المختلفة، استراتيجيات الرعاة المتبعة وذلك في نطاق 

 انجاز دكتوراه حول ديناميكية نظم تربية الماشية بالجنوب الشرقي. 

تمام أطروحة دكتوراه حول بناء خارطة للتدفق بخصوص منظومات قطاع اإلبل ومنتجاتها * مواصلة إ

والتجزئة والبنية التحتية للتخزين( تم القيام بتحليل المحاسبة )تحليل اإليرادات  الرئيسة )أماكن تجارة الجملة
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 ين في هذه السلسالتوهوامش األرباح وتوزيع القيمة وتراكم رأس المال وكذلك بتحديد اآلليات والفاعل

 للمواشي واللحوم 

* تأطير أطروحة ماجستير حول تنوع واندماج نظم اإلنتاج الحيواني والفالحي بالمستغالت الفالحية 

 النموذجية بوالية مدنين

الفالحية بالمستغالت الفالحية النموذجية بوالية مدنين ومدى  األعمالتأطير أطروحة ماجستير حول تنوع *

 مساهمة تربية الماشية في استدامتها 

 

 : منظومات المعلومات واالتصال للمساعدة على اتخاذ القرار6المشروع 
 

 .LVI1.0تطوير أداة جديدة لدعم القرار  -

  :النظام األساسيJ2EE ،PostgreSQL / PostGis. 
  :اللغةJava ،J2EE ،JSF ،Primeface Leaflet. 
 .البيئة: جافا ويب 

 واجهة التطبيق:
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OpenSIEL1.0و  LVI1.0و  OpenSIELO1.0صيانة ومواصلة تطوير أدوات  -

  :النظام األساسيJ2EE ،PostgreSQL / PostGis. 
  :اللغةJava ،J2EE ،JSF ،Primeface Leaflet. 
 .البيئة: جافا ويب 
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 PostgreSQLوواجهة  ECLIPSEواجهة 
 

 

 اإلشراف على التدريب -

 2019: محمد الجليدي جوان  تصميم وتطوير تطبيق إدارة كشوف المرتبات -

 2019:سفيان ريش جويلية J2EEتطوير تطبيق ويب /  -

 2018/2019تطوير تطبيق إدارة األراضي الزراعية: ميس جواهر ، محمدي بثينة ، العام الدراسي  -

 
 2019النـتـــائج المسـجـلـة ســنة 

 العدد اإلنتاج العلمي 

 09 منشورات بمجالت ذات قيمة اعتبارية 

 07 منشورات بمجالت علمية اخرى او ضمن كتب منشورة

 02 كتب منشورة

 02 مقاالت وطنية ودولية بملتقيات علمية

 09 تنظيم ملتقيات دولية 

 05 تقديم أطروحة دكتوراه 

 06  أطروحة ماجستير بحث | ماجستير مهنيتقديم 

 
 2020برنامج عمل سنة 

 حول ثالثة مشاريع كبرى: 2023-2020البحث بالمخبر إطار عقد البرامج للفترة  أنشطةتتمحور 

 حوكمة موارد األراضي الجافة وإدارتها: مرونة وتكييف النظم االجتماعية واالقتصادية مع التغييرات   .1

 نظم اإلنتاج الزراعي وسالسل القيمة.   .2

 التنمية واألقاليم والتراث.  .3
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حوكمة موارد األراضي الجافة وإدارتها: مرونة وتكييف النظم االجتماعية : 1بحث رقم  مشروع
 واالقتصادية مع التغييرات.

لتغيرات الساحلية في ظل الجوفية بالواحات  دراسة آثار التغيرات واستراتيجيات الفالحين أمام ندرة المياها -

 المناخية

ي ظل ف الجوفية بالمناطق السقوية الخاصة دراسة ديمومة استراتيجيات تأقلم الفالحين أمام ندرة المياه -

 التغيرات المناخية

 دراسة آثار التغيرات المناخية بالمناطق السقوية الخاصة -

 به جافة وش ة من قبل الفالحين بالمناطق الرطبةدراسة آثار التغيرات المناخية واالستراتيجيات المتوخا -

 دراسة آثار التغيرات المناخية واالستراتيجيات المتوخاة من قبل الرعاة -

 جرد منجزات ونتائج مختلف البرامج والمشاريع البحثية السابقة  -

 ابقة؛ ترة الستثمين للنتائج والمعلومات التي وقع التوصل اليها وانجازها في نطاق عقد البرامج للف -

تعميق عدد من المفاهيم األساسية المتعلقة باإلطار النظري، وهي مفاهيم االقتصاد األخضر، ومنصة  -

 االبتكار، وسلسلة القيمة، ونموذج التوازن العام القابل للحساب، والتغيرات المناخية.

، ODS ،CRDA ،APIA ،API ،OEP)جمع البيانات والمراجع من المؤسسات الفنية المتخصصة  -

 إلخ والعمل على تبويبها واالستفادة منها 

المسوحات االستكشافية ورصد األنشطة الزراعية الرعوية،  :القيام بالتحقيقات الضرورية والعمل الميداني -

 ، وما إلى ذلكGPS والقيام باستمارات مع المعنيين المحليين، وأخذ إحداثيات

طنية واإلقليمية من حيث استخدام األراضي واإلدارة المستدامة تحديد السياسات واالستراتيجيات الو -

 للموارد الطبيعية

 تحديد الجهات الفاعلة والمؤسسات وأدوارها -

 اختيار األدوات المنهجية ليتم تطبيقها في العمل؛ -

 تنظيم ورش التفكير العلمي مع الشركاء -

وإضافة وحدات التحسين  LVI1.0و OpenSIEL1.0و OpenSIELO2.0استمرار تطوير تطبيقات  -

 الجديدة. GISوأدوات 

 LVI1.0تحضير مقال عن تطبيق  -

 مشروع مقال )مجلة دولية(: جمعيات مستخدمي المياه وقياس الكفاءة في جنوب شرق تونس: تقييم تجريبي  -
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 ...(. TeanGeo 2020في المؤتمرات الدولية ) LVI1.0المشاركة بملصق على تطبيق  -

 استغالل الموارد الطبيعية وخاصة منها المياه وذلك على مستوى المستغالت الفالحية"ترشيد  -

المائدة المائية في ظل  المساهمة في فهم أهم استراتيجيات المتوخاة من طرف الفالحين أمام ندرة وتدهور -

 التغيرات المناخية

 التغيرات المناخيةدراسة ديمومة استراتيجيات التأقلم للمستغالت الفالحية في ظل  -

 افةالج مساعدة أهل القرار في فهم أثار التغيرات المناخية ومدى ديمومة المستغالت الفالحية بالمناطق -

 اصدار فصل كتاب عن حوكمة وإدارة المراعي بالجنوب التونسي -

مقاالت  3الجزائر واصدار   2تربصات علمية لفائدة طلبة دكتوراه من جامعة وهران  3تأطير  -

 ية مشتركة علم

 

 : نظم اإلنتاج الزراعي وسالسل القيمة2المشروع 

نعمل من خالل هذا البرنامج على تطوير البحوث التي تهدف إلى اإلجابة على األسئلة التي تخص سالسل 

 اإلنتاج الحيواني في الجنوب الشرقي تونس. تستند المنهجية المتبعة لتنفيذ التدابير االتية:

اإلنجازات البحثية الرئيسية التي تحققت سابقا وعلى تحليل المعطيات والمعلومات  االعتماد أساسا على -

المتاحة وتحليل المسوحات واالستمارات الميدانية التي ستجرى في نطاق البرنامج البحثي المرسوم والتي 

  .ستشمل الجهات الفاعلة والمؤسسات المعنية وكذلك المهنيين في المناطق المعنية بالدراسة

 استخدام التحليل التصنيفي للجهات الفاعلة والحلقات الرئيسية لقطاع الثروة الحيوانية -

 لمراحل التشخيص والتحقيق SWAT استخدام طريقة -

استخدام النمذجة المعروفة بشبكات بايز لألنظمة االجتماعية والبيئية التي شهدت اهتماما متزايدا خالل  -

النمذجة هذه  ارتباط تقنيةاالجتماعيين وتكمن أصالة هذا العمل البحثي في  السنوات األخيرة من قبل الباحثين

  Ostrom (2009) الذي طوره SES باإلطار المفاهيمي لـ

 : التنمية واألقاليم والتراث3المشروع 

  :ينقسم المشروع إلى ثالثة محاور رئيسية وهي

كة: دور الشتات التونسي الجنوبي الشرقي في . المحور األول: إعادة البناء اإلقليمي والتنمية المشتر1

 التسويق اإلقليمي



 
                معهــد المناطــق القاحلـــة

 

94 
 

  2020 عمـــل وبرنامــج 2019 نشـــاط

. المحور الثاني: التنقل عبر الحدود واالقتصاد غير الرسمي: طرق التفاعل، والفوائد االجتماعية 2

 واالقتصادية وتأثيرها على استدامة القطاع الزراعي في المناطق الجافة

اخ والتدهور البيئي والهجرة البشرية في المناطق القاحلة في . المحور الثالث: التفاعالت بين تغير المن3

 الجنوب الشرقي بتونس

 2020ويشمل برنامج 

 المشاركة في ملتقيات دولية محور البحث -

 تأطير طلبة في عدة مستويات﴿ دكتوراه. ماجستير. ختم الدروس النهائية ﴾ -

 نشر مقاالت علمية في مجالت وطنية ودولية -

 الشراكة مع مخبر المجتمع والتنمية بجامعة باريس. مزيد تفعيل -

 المشاركة في ايام تحسيسية وتنموية بالجهة -

 مواصلة العمل في نطاق االتفاقية المبرمة مع اإلدارة الجهوية ببن قردان حول إعادة تشكيل المجال وتنميته  -

 تطوير الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية -

 طلبة في مرحلة الدكتوراه 4مواصلة تأطير  -

القيام باستمارات ميدانية مع مجموعة من الطلبة تهتم بالمحافظة وتثمين الموروث المحلي بجهة الجنوب  -

 الشرقي التونسي

 انجاز استمارات مع االطراف المتداخلة في ميدان السياحة الثقافية. -

 طاع السياحة الصحراوية )دور الضيافة(انجاز استمارات مع باعثي المشاريع في ق -

 انجاز استمارات مع الجمعيات الثقافية المتواجدة في الجهة. -

 2020اقتراحاتفاقية شراكة مع منظمي مهرجان الغربوز )الموروث المحلي( ببني خداش أوت  -

 

 ملحقات

 ملتقيات علمية
انتقالية: األداء االقتصادي والمؤسسات واألبعاد تنظيم الملتقى الدولي "االقتصادات التي تمر بمرحلة  -

 في جربة 2019أفريل  21و 20االجتماعية" بالشراكة مع المعهد العالي للتصرف بقابس. ، نظمت في 

بالتعاون مع كلية العلوم  4DIGINOVتنظيم ملتقى دولي حول االبتكار والرقمنة في نسخته الرابعة  -

 .2019نوفمبر  2إلى  1 االقتصادية والتصرف بالمهدية، من
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 أيام إعالمية /دورات تكوينية 
سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية في الجنوب التونسي، المفاهيم والتطبيقات »دورة تكوينية أولى حول  -

 . 2019أكتوبر  11إلى  07"، القرضاب تطاوين في الفترة من 

طبيقات الطبية والعطرية في الجنوب التونسي، المفاهيم والت سلسلة القيمة للنباتات»دورة تكوينية ثانية حول  -

 .2019أكتوبر  18إلى  14"، القرضاب تطاوين في الفترة في الفترة من 

يوم تكويني حول موضوع "تغير المناخ واستراتيجيات التكيف" لصالح تالميذ المرحلة االبتدائية بمدرسة  -

وذلك بالتعاون مع مخبر تربية الماشية والحياة البرية  2019مارس  9-8عمر الفاروق االبتدائية، مدنين. 

 بالمعهد 

يوم تكويني حول "قطاع الثروة الحيوانية وتغير المناخ: استراتيجيات التأثر والتكيف" بالتعاون مع مخبر  -

 .2019مارس  17-16-15تربية الماشية والحياة البرية بالوعرة بنقردان ، 

الثقافي المحلي والتصرف في المراعي وذلك بالتعاون مع مخبر تربية الماشية يوم تكويني حول الموروث  -

 2019فيفري  20والحياة البرية، مدنين في 

 

 ورشات عمل 
لألعوان الذين سيقومون باستمارة ميدانية (PNUD) تنظيم دورة تدريبية بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة -

بالقطب  2019نوفمبر  15و 14االجتماعي بوالية مدنين ايام حول المسح اإلحصائي حول حالة التماسك 

 التكنولوجي بالفجاء

تنظيم ورشة عمل حول 'برنامج عمل الوحدة النموذجية لتربية الماعز بالقرضاب' باالشتراك مع مخبر  -

 2019ر أكتوب 07اإلنتاج الحيواني والحياة البرية باإلدارة الجهوية لمعهد المناطق القاحلة بتطاوين يوم 

بمدنين في  (PNUD) بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة ورشة علمية حول مؤشرات التماسك االجتماعي -

  2019جويلية  4

ورشة عمل بالتعاون مع جمعية "مدى للمواطنة والتنمية"، تحت شعار: الوضع االقتصادي في تونس،  -

 في جربة   2019جوان  23
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 03من  ICARDAتنظيم وتسيير دورة تكوينية بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس بالتعاون مع  -

المنهجيات النوعية والكمية لتقييم التصرف وادارة ” لفائدة باحثين وطلبة حول: 2019ديسمبر  05الى 

 المراعي".

 تنظيم ورشات علمية مع المجتمع المدني والجمعيات الثقافية: -

)قابس( القيام بمداخلة تحت عنوان تقنيات االتصال في تجاوز صراع بعث  2019فيفري  27و 26يومي  -

 المشاريع التنموية بوالية قابس )اإلدارة الجهوية لمعهد المناطق القاحلة بقابس(.

ملتقى تحسيسي مع الجمعيات الثقافية بمدنين والقيام بمداخلة تحت عنوان دور  2019سبتمبر  7يوم  -

 ف المحلية والجهوية في المحافظة على الموروث المحلي وتثمينه.األطرا

 

 اتفاقيات عمل اطارية وطنية ودولية
 .2019اتفاقية تعاون بين المعهد العالي للتصرف بقابس ومخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية،  -

 اتفاقية استضافة طالب دكتوراه تونسي بالخارج مع جامعة ريموسكي بالكيباك كندا     -

 اتفاقية استقبال وتأطير لطالبة حول أطروحة دكتوراه مع جامعة اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس -

 .2019اوين، طاتفاقية إطارية لتثمين نتائج البحوث الزراعية مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بت -

-30-29اتفاقية شراكة مع منظمي مهرجان الغربوز )الموروث المحلي( ببني خداش والذي سينتظم في  -

 2020أوت  31

 لتبادل الطلبة والباحثين 2اتفاقية تعاون مع جامعة ليون  -

 والجنوبابرام اتفاقية مع ديوان تربية الماشية للقيام بتعداد شامل لقطاع اإلبل بواليات الوسط  -
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 المخبر المركزي
 . المقدمة1
للتحاليل  وآالت LCMSو GCMSيحتوي المخبرالمركزي بآالت كروماتوغرافيا عالية الدقة وتتمثل في 

 Granulomètre laserو séquenceur ADNالفيزيائية والبيولوجية وتتمثل في
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 للقيام بالتحاليل الدقيقة لفائدة الباحثين والطلبة في مختلف مخابر المعهد.

 

 2019. نشاط المخبر لسنة 2

قام المخبر المركزي بوضع عدة طرق تحاليل كيميائية وفيزيائية وبيولوجية تمكنه من االستجابة إلى أغلبية 

 الطلبات التحليلية 

 :  1تحليال موزعة حسب شكل عدد  3300ولقد أجرى المخبر 
 

 
 السنة اشهر العيناتخالل تحليل توزيع: 1شكل عدد 

 

 

 وتتوزع كيما يلي: أجريت هذه التحاليل حسب تقنيات مختلفة
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 توزيع التحاليل حسب تقنية التحليل )%( :2شكل عدد 

 

وتتمثل طبيعة هذه العينات في التربة، الغالل،النبتات،الحليب، السائل بيولوجي، الفطريات، الزيوت، اللحوم، 

 وروائح.

 

 توزيع التحاليل حسب نوعية العينات )%( : 3 شكل عدد

 

 وقد تمت توسعة المخبر بإضافة غرفة لتخزين المواد الكيميائية  -

 2019برنامج عمل 

45,76

5,61

17,91

1,45

21,09

8,18

LCMS

GCMS

HPLC-RID

25,39

1,09

3,39

1,82

1,82

1,82

18,27

15,21
1,91

8,18

13,58

7,52 plante

jus

huile végétale

viande

fromage

épices

lait

fruit

yaourt

sable

microorganismes

matrice animale
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 مواصلة التحاليل المخبرية حسب طلبات مخابر المعهد. -

 السعي لفتح خدمات المخبر لفائدة المؤسسات البحثية والخواص بعد انجاز التراتيب الالزمة لذلك. -

 وافقة النهائية على مقترح المعهد في إطار التعاون مع بلجيكا.دعم المخبر بتجهيزات جديدة في صورة الم -

السعي العتماد المخبر كمرجع لفائدة أصحاب المشاريع المصدرة في إطار المقترح المقدم للطرف  -

 البلجيكي.
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 المتحــف البيـــئي
 

 2019األنشطة التي تم القيام بها خالل سنة 

 

 . النشاط الورشي1
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ككل موسم، يتوّزع العمل بين أجزاء مختلفة منها المستجد الذي يمكن أن يمثل حلقة في مسار قديم يتجدد  -

مع كل إضافة استشرافا للمستقبل، ومنها القار الذي نحرص من خالله على تأكيد أجزاء وتصحيح أخرى 

يّة كساب المعروضات األهمالتصورات الفنية والتقنية للعرض، وتفقّد فوانيس اإلنارة إل من خالل مراجعة

الاّلزمة التي يجب أن تحظى بها مقارنة بالمساحات المحيطة بها، والتي يجب ان تكون محايدة ودون تأثير 

 على إشعاع المعروضات.

ي إطار ف جناح لعرض المخزون الجيولوجي بالمتحف البيئي للمناطق القاحلةوتكمن اإلضافة في احداث 

معروضات من المتحجرات النباتية والتشكيالت الجيولوجية إلثراء أروقة العرض برنامج توسعته واختيار ال

 به.

 
 جناح المخزون الجيولوجي1
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ويكمن العمل الورشي القار في التفقّد الدوري للمعروضات وفضاءات العرض مراقبة حالة الممتلكات 

معروضا بالقاعات أو تلك المحفوظة في فضاء الخزن لتوفير الثقافية للمتحف باستمرار سواء ما كان منها 

 أفضل الظروف لرفع أمل حياة هذه القطع الى أقصى حد ممكن.

 

 . المشاركات2
تمثيل المعهد في مشروع المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي وإنشاء شراكة بين معهد المناطق القاحلة -

د المتحف البيئي بالمعهد بالخبرات الالزمة وتزويده حسب والديوان الوطني للمناجم يتّم بموجبها إسنا

اإلمكانات المتوفّرة ببعض األحفوريّات والقطع المنجمية والتشكيالت الجيولوجية إلثراء الفضاء الذي هو 

بصدد اإلنشاء بالمتحف لعرض هذه العيّنات.  ويهدف هذا التعاون إلى إبراز أهّمية المواقع الجيولوجية 

بليونتولوجي ضمن جملة العناصر البيئيّة والحضاريّة التي نسعى للمحافظة عليها وتثمينها ومخزونها ال

 بمنطقة الجنوب الشرقي التونسي.

 

 . النشر 3
 كمال العروسي، -

قراءة تاريخيّة في تطّور الخارطة القبلية في الجنوب الشرقي التونسي )من القرن األّول  :مقال بعنوان 

 .2019، سبتمبر 45، مجلة المناطق القاحلة عدد - ميالدي( 20-7) -إلى القرن الرابع عشر هجري( 



 
                معهــد المناطــق القاحلـــة

 

104 
 

  2020 عمـــل وبرنامــج 2019 نشـــاط

 

 تأطيرال .4
ي، اختصاص التراث الطبيعتاطير الطالبة سميرة الزموري المرسمة بالمعهد العالي لمهن التراث في  -

 في اعداد مذكرة تربّص بعنوان " جرد واحصاء النباتات البرية بجهة بني خداش من والية مدنين"
 

 . استقبال الزوار5
يمثل استقبال الزوار أحد الفقرات القارة في أنشطة المتحف البيئي كل سنة، وكنا قد استقبلنا خالل السنة 

 ينها:الفارطة مجموعة من الوفود من ب

وفد من المشاركين في ورشة انطالق مشروع التعاون التونسي األمريكي حول المناخ  -

 2019مارس  12والتصرف في الموارد الطبيعية )زيارة أولى( بتاريخ 

 فريق من الضباط السامين في المؤسسة األمنية التونسية -

 ضيوف المعهد من جمعية جامعة مدينة ورقلة من الجزائر الشقيقة -

من تالميذ المدرسة االبتدائية طريق تطاوين بمدنين ومجموعة من المرافقين لهم،  مجموعة -

 وتعد الزيارة سنة سنوية لبعض تالميذ هذه المؤسسة التربوية بالجهة

 مجموعة من تالميذ المدرسة االبتدائية الحسيان بجرجيس ومجموعة من المرافقين لهم -

 فريق من طلبة كلية العلوم بصفاقس -

شاركين في ورشة انطالق مشروع التعاون التونسي األمريكي حول المناخ وفد من الم -

 2019سبتمبر  20والتصرف في الموارد الطبيعية )زيارة ثانية( بتاريخ 

 فريق من طلبة كلية العلوم بقابس -

 فريق من طلبة معهد الغابات والمراعي بطبرقة -

 فريق من طلبة المدرسة العليا للفالحة بماطر -

 2020مجة لسنة األنشطة المبر
يعتزم فريق المتحف بالتعاون مع الدكتور علي بنور الباحث الجيولوجي بالمعهد، إنشاء جناح خاص بالتراث 

الطبيعي بالمتحف إلبراز أهم الثروات الجيولوجية بالجهة والدفع إلى تثمينها في شتى النشاطات الثقافية 

 ج التالي:واالقتصاديّة بالجهة، وذلك من خالل القيام بالبرنام

 تحديد المواقع ذات األهميّة الجيولوجيّة -

 البحث عن أبرز األحجار التراسبيّة وأخذ عيّنات منها  -
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 اخذ عينات من أبرز األحفوريّات حسب السلّم الجيولوجي -

البحث عن أحفوريّات الديناصورات التي يمكن اعتبارها خاصية فريدة تتميز بها جهة الجنوب  -

 تطاوين(-)عصر األلبيان بجهة مدنين الشرقي التونسي

البحث عن أحفوريّات من زمن "البرميان البحري" )أواخر الحقب األّول( في جبل طباقة الذي يمثل  -

 أقدم موقع بحري بقاّرة افريقيا 

 أخذ عينات من الطين في منطقة تطاوين )المربح األصفر( الذي يحتوي على أثار نباتات... -

مكان لعرض عيّنات للمواد اإلنشائية بالمتحف البيئي لتثمينها علميّا )زيارات لفائدة كما يمكن تخصيص 

 الطلبة والتالميذ( واقتصاديّا من خالل المساهمة في دفع عجلة االستثمار بالجهة.

مواصلة تدعيم أجنحة العرض بقاعات المتحف بالمجّسمات التي تحاكي النشاطات الحرفية  -

 لتقليديّة بالجهة ....والفالحيّة والمنزلية ا

 

 التأطير:
المرسمة بالمعهد العالي لمهن التراث في اختصاص التراث الطبيعي، تأطير الطالبة سامية بدروش  -

 les plantes spontanées de sud-estفي اعداد مذكرة تربّص لختم الدروس بعنوان: 

Tunisien : les caractéristiques et les usages domestiques. 
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 اإلدارة الفرعية للتكوين
 

  2019نشاط سنة 
 وتربصات ختم الدروس  . تربصات قصيرة المدى1

( %91طلبا )بنسبة 127 طلب إلجراء تربصات قصيرة المدى وختم الدروس بالمعهد ووقع قبول 140 سجل

 42) 53( لمشاريع التخرج و% 58) 74بمختلف المخابر العلمية والمصالح الفنية واإلدارية للمعهد، منهم 

 ( لتربصات قصيرة المدى، ويتوزعون على النحو التالي:%
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 الماجستيروالدكتوراه.  التأھيل ودراسات 2
( 107( والدكتوراه )34طالبا مسجلين في مراحل الماجستير )141يساهم الباحثون في المعهد في تأطير

دكتوراه. ويتوزع  07ماجستيرو 20تأهيل و 02تقديم  2019بالجامعات التونسية واألجنبية.  وقد تم سنة 

 هؤالء الطلبة على مختلف مخابر المعهد على النحو التالي:
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ويشارك المعهد في عضوية اللجان القارة للدكتوراهوالتأهيل بكل من المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس 

)اختصاص: التصحر والبيئة والتغيراتالمناخية( وكلية العلوم بقابس )اختصاص: بيولوجيا( والمعهد العالي 

 للعلوم الفالحية بشط مريم )سوسة(

 : 2019مقترح ماجيستير مهني وانطلقت الدروس منذ سبتمبر  02من ناحية أخرى، تم قبول عدد

بالتعاون مع المعهد العالي للبيولوجيا    « Arido-Biotech Entrepreneurial»  الماجستير المهني -

 .(ISBAM) التطبيقية بمدنين

بالتعاون مع المعهد العالي للدارسات التكنولوجية «   Agronomie saharienne»الماجيستير المهني   -

 (ISET KEBILIبقبلي   )

 

 

 . الدورات التكوينية3
 دورات تدريبة على النحو التالي: 8تم تنظيم عدد 

 عدد المشاركين الموضوع الجهات المتعاونة الهيكل المنظم الفترة
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28-29 

 2019جانفي 

مخبر تربية 

 الماشية

 الماشية وتوفير المرعىديوان تربية 
 تكاثر اإلبل

طبيبا بيطريا من  15

 واليات الوسط والجنوب

 1 -جانفي 31

 2019فيفري 

مخبر تربية 

 الماشية

 ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
 تكاثر اإلبل

فنيا من واليات  30

 الوسط والجنوب

 -فيفري 

 2019أكتوبر

جامعةفلورنس 

 )إيطاليا(

)تكوين عن 

 بعد(

مةةةةخةةةةبةةةةر مةةةةقةةةةاومةةةةة الةةةةتصةةةةةةةةةةحةةةةر 

بمعهةةدالمنةةاطقةةالقةةاحلةةةبمةةدنينوالجةةامعةةة 

األردنةةيةةةة )األردن( وجةةةامةةعةةةة مةةكةةلةةي 

 )أثيوبيا( ومركز متامتا )هولندا( 

حصادالمياهلتأهيل 

 األراضي

طلبة من جنسيات  10

 مختلفة.

جوان  12

2019 

مخبر تربية 

 الماشية

تكثيف انتاج الحليب  ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

 كنة حلب النوقومي

طبيبا بيطريا من  20

 واليات الوسط والجنوب

جوان  13

2019 

مخبر تربية 

 الماشية

تكثيف انتاج الحليب  ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى

 وميكنة حلب النوق

فنيا من واليات الوسط  25

 والجنوب

جوان  20

2019 

 الكتابة العامة

 

وحدة التصرف في الميزانية حسب 

 بوزارة الفالحةاألهداف 

 

منهجية التصرف في 

الميزانية حسب 

األهداف: القدرة على 

 األداء

 مشاركا 15

ديسمبر  5 -3

2019 

مخبر االقتصاد 

والمجتمعات 

 الريفية

مركز إيكاردا والمعهد الوطني للبحوث 

 الفالحية بتونس

المنهجيات الكمية 

والنوعية لتقييم حوكمة 

 المراعي 

 مشاركا 20

10-11 

 ديسمبر

2019 

مخبر زراعة 

المناطق الجافة 

 والواحات

المعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 والتكنولوجيا بقابس

المنهجيات اإلحصائية 

في مجال 

 البيوتكنولوجيا

طالبا دكتوراة  29

 وماجستير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صور من الدورات التكوينية
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 . تكوين أعوان المعهد4
عونا تكوينهم سواء كان في إطار التكوين المستمر أو التكوين عن بعد ببعض مؤسسات 15حوالي يواصل 

 التعليم العالي أو بمراكز التكوين المتخصصة بتونس.

 

 OpenSIEV. المنظومة اإلعالمية5

اة منظومة وبالتعاون بين اإلدارة الفرعية للتكوين وإدارة اإلعالم واإلعالمية والتوثيق واألرشيف، تم تركيز ن

إعالمية متخصصة لمتابعة طلبات التربص وبناء قاعدة معلوماتية للمتدربين بالمعهد بجميع أصنافهم 

 ومستوياتهم األكاديمية.
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 2020سنة  برنامج
 سيتم التعميم التدريجي لمنظومة متابعة المتدربين على اإلدارات الجهوية. -

إعداد وتقديم ملف للتأهيل الجامعي في الدكتوراه بجامعة قابس )اختصاص: العلوم االقتصادية( وذلك  -

 بالتعاون بين مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية بالمعهد والمعهد العالي للتصرف بقابس. 
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 أنشطة تثمين نتائج البحوث
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لى أفكار إ تندرج أنشطة تثمين نتائج البحوث في السعي لتحويل وتثمين النتائج المتحصل عليها في المخابر

بحث نشاط تثمين نتائج ال وتوجهات من شأنها تدعيم وتفعيل النشاط االقتصادي بمختلف المناطق، وشمل

 المحاور التالية :

 نشر وتثمين نتائج البحوث -

 فضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات -

 تنظيم األيام اإلعالمية والتكوينية -

 بالمؤسسات التربوية التوعية المبكرة للنشء واإلحاطة -

 تأطير وإرشاد الفالحين -

 البحث التطبيقي -

 براءات االختراع -

 اإلنتاج السمعي البصري -

 . 2020وبرنامج عمل سنة 2019وفيما يلي عرض ألهم أنشطة تثمين نتائج البحوث خالل سنة 

 

 : 2019أنشطة 

 نشر وتثمين نتائج البحوث:  .1

يعنى هذا النشاط بتثمين نتائج بحوث المعهد على المستوى التنموي وذلك بالتعاون مع المصالح 

األنشطة إنجاز  2019اإلداريةوالفنية والهياكل المهنية والمؤسسات المحلية وقد تم خالل سنة 

 :التالية

 فيفري  25  -المشاركة بجلسة عمل في إطار مشروع "التصرف المحلي للهجرة" )بلدية بني خداش

2019.) 

  المشاركة في األعمال منصة الحوار بين القطاعين العام والخاص لبرنامج المبادرة الجهوية لدعم

مارس  04 -فيفري  19التنمية االقتصادية المستدامة "إرادة"لمنظومة الزياتين)ديوان تنمية الجنوب أيام 

2019.) 

 29 -وية" )القطب التكنولوجي للجنوب المشاركة في دورة تكوينية حول "البرمجة العصبية اللغ 

 .(2019جانفي  30و
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  18 -المشاركة في اجتماع المجلس التوجيهي للقطب التكنولوجي للجنوب )معهد المناطق القاحلة 

 (.2019مارس 

  المشاركة في جلسة عمل في إطار برنامج "شباب نشيط لمجتمع قادر على اإلدماج وخلق فرص

 (.2019مارس  29 –العمال بتونس " )مدنين 

  المشاركة في جلسة عمل في إطار اإلعداد لتنظيم ندوة جهوية حول تثمين الفضاءات االقتصادية

 (.2019أفريل  5بوالية مدنين )

 (.2019افريل 6-المشاركة في ملتقى االستثمار بمعتمدية دخيلة توجان )دخيلة توجان 

 11بادرة الخاصة وبعث المؤسسات " قـابس المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لأليام الوطنية للم 

 (.  2019أفريل 

  المشـاركة في جلسة عمل في إطار برنامج "شباب نشيط لمجتمع قادر على اإلدماج وخلق فرص

 (.2019أفريل  12 –العمال بتونس " )مدنين 

 ع مالمشاركة في الدورة التكوينية حول " تقنيات التخاطب " في إطار برنامج "شباب نشيط لمجت

 (.2019أفريل  16و 15-قادر على اإلدماج وخلق فرص العمل بتونس " )جرجيس 

  المشاركة في الدورة التكوينية حول "مرافقة أصحاب أفكار المشاريع" في إطار برنامج "شباب

 (.2019أفريل  29و 28-نشيط لمجتمع قادر على اإلدماج وخلق فرص العمال بتونس" )جرجيس 

  العمل الثانية في إطار اإلعداد لتنظيم ندوة جهوية حول تثمين الفضاءات المشاركة في جلسة

 (.2019أفريل  30االقتصادية بوالية مدنين )

  المشاركة في دورة تكوينية حول " خطط األعمال" في إطار برنامج "شباب نشيط لمجتمع قادر

 (.2019ماي  1 –أفريل30 –على اإلدماج وخلق فرص العمل بتونس" )جرجيس 

  المشاركة في جلسة عمل في إطار مشروع "التصرف المحلي للهجرة بمعتمدية بني خداش" )مدنين

 (2019ماي  2  -

  المشاركة في جلسة عمل في إطار لجنة التجديد وتثمين نتائج البحث بمؤسسة البحث العلمي والتعليم

)مؤسسة  2019فالحية لسنة العالي الفالحي حول مشاركة المؤسسة بالصالون الدولي للفالحة واآلالت ال

 (.2019جوان  13 -تونس  -البحث العلمي والتعليم العالي الفالحي 

  المشاركة في ملتقي حول "دور الفضاءات االقتصادية بوالية مدنين في التنمية المحلية" في إطار

 (.2019جوان  17 -مشروع إرادة )القطب التكنولوجي للجنوب 
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  حول "إعداد الميزانية حسب األهداف " )معهد المناطق القاحلة بمدنين المشاركة في يوم إعالمي

 (.   2019جوان  21 –

  المشاركة بجلسة عمل لجنة التجديد وتثمين نتائج البحث بمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي

)مؤسسة  2019الفالحي حول التنظيم لمشاركة المؤسسة بالصالون الدولي للفالحة واآلالت الفالحية لسنة 

 (.2019جولية  04 -تونس  -البحث العلمي والتعليم العـالي الفالحي 

  تنظيم جلسة عمل مع فريـــق من االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري في إطار دراسة سبل

 (.2019جويلية 19 -التعاون والشراكة المستقبلية بين المعهد واالتحاد )معهد المناطق القاحلة 

 ورشة عمل "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" في إطار برنامج المبادرة  المشاركة في

 (.2019سبتمبر  18 –الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة "إرادة" )جرجيس 

  
 الزراعيةوالرعوية وتطوير منظومات  تنظيم ورشة عمل في إطار مشروع التنمية

 (.2019سبتمبر  26 –)معهد المناطق القاحلة  (PRODEFIL)اإلنتاج
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  المشاركة في ورشة عمل " إعداد برنامج عمل لسلسلة قيمة زيت الزيتون" في إطار برنامج المبادرة

 (.2019سبتمبر  30 –الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة " إرادة " )ديوان تنمية الجنوب 

 
 

  واختيار المشاريع وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المشاركة في جلسة فرز

 – 1) (PRODEFIL)الزراعية والرعوية وتطوير منظومات اإلنتاج إطار مشروع التنمية

 (.2019أكتوبر  2

  المشاركة في اشغال منصة حوار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية

 (.2019أكتوبر  8–الجنوب المستدامة " إرادة " )ديوان تنمية 
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  المشاركة في دورة تكوينية حول تقنيات البحث في قواعد بيانات براءات االختراع واليات التثمين

أكتوبر  17و 16 –ونقل التكنولوجيا في إطار فعاليات األيام الوطنية لتثمين البحث )مدينة العلوم بتونس

2019.) 

 
 

  مشروع "التصرف المحلي للهجرة بمعتمدية بني خداش" )مدنين المشاركة في جلسة عمل في إطار

 (2019أكتوبر  22  -

  المشاركة في جلسة عمل في إطار مشروع "الشباب النشيط من أجل مجتمع قادر على تعزيز

 (.2019أكتوبر  23 -مدنين »)التوظيف والدمج 

  نمية التنمية المحلية" )ديوان تالمشاركة في ورشة حوار حول " الرؤية التشاركية المنبثقة عن ميثاق

 (.2019أكتوبر  30 –الجنوب 

  المشاركة في يوم إعالمي حول الدورة الثانية " للمسابقة الوطنية للتجديد " )ديوان تنمية الجنوب

 (.2019نوفمبر  19
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  المشاركة في جلسة عمل حول إحداث اللجنة الجهوية لدعم المؤسسات في إطار مبادرة تحقيق

 (.2019نوفمبر  22)نزل صانغو تطاوين " ISECOالقتصادي وتشغيل الشباب "االستقرار ا

  المشاركة بالدورة الثانية لأليام المفتوحة تحت شعار "دعم المبادرة الخاصة لمشاريع البيوتكنولوجيا

 (.2019ديسمبر  04 -الحديثة")المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 

 
 

  ديسمبر  17إلى  16تكوينية حول " طرق مرافقة أصحاب المشاريع " )قابس من المشاركة في دورة

2019.) 

 

 فضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة مؤسسات: .2

تطورا هاما حيث تم التركيز  2019عرف نشاط فضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات خالل سنة 

لمحتضنة من خالل المساندة واالحاطة والتأطير على استقطاب باعثين جدد ومتابعة تقدم انجاز المشاريع ا

 للباعثين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم. وتتوزع أهم األنشطة المسجلة على النحو التالي:

 حول  تنظيم دورة تكوينية مع وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية

« EntreprenarialThinking »   (.2019جانفي  31 -)فضاء تثمين نتائج البحوث 

 بفضاء تثمين  "تنظيم دورة تكوينية حول "التعليب والتغليف في المجال الفالحي والصناعات الغذائية

 (2019مارس  26-25نتائج البحوث بالمعهد )
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 "الدورة التكوينية حول "التعليب والتغليف في المجال الفالحي والصناعات الغذائية

  لفائدة مجموعة من الطالبات بالحي الجامعي بالفجاء بفضاء تثمين تنظيم دورة تكوينية في الرسم

 (.2019نتائج البحوث )ورشة تثمين االلياف الحيوانية والنباتية( )أفريل 

  تنظيم دورة تكوينية حول "التصرف االستراتيجي في المشاريع الفالحية" لفائدة الباعثين الشبان

 (.2019 افريل 22-20المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين )بمحضنة 

  
 الدورة التكوينية حول التصرف االستراتيجي في المشاريع الفالحية بمحضنة المؤسسات

 " اتات إنتاج النبتنظيم جلسة عمل مع فريق من مخبر البيئة والمراعي لمتابعة تقدم إنجاز مشروع
 (.2019افريل  24الروحية" )واستخراج الزيوتالطبية والعطرية 
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 جلسة عمل مع فريق من مخبر البيئة والمراعي لمتابعة انجاز مشروع "انتاج النباتات الطبية 

 والعطرية واستخراج الزيوت الروحية
 

 تنظيم عدة جلسات للجنة الفنية لمشروع "تثمين حليب اإلبل" في إطار مشروع "PAQCollabora "

الممول PAQ- Collaboraفي إطار مشروع  تقدم إنجاز وحدة تكنولوجيا حليب اإلبل الذي ينجز قصد متابعة

 من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

  تنظيم دورة تكوينية حول " فن التواصل " للفريق األول من المهندسين في إطار برنامج دفع

نوفمبر  22 - 18من  –ضاء تثمين نتائج البحوث ( )فPRIMEAاالستثمار وتعصير المستغالت الفالحية )

2019.) 
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  تنظيم دورة تكوينية حول " فن التواصل " للفريق الثاني من المهندسين في إطار برنامج

 25من  –( )فضاء تثمين نتائج البحوث PRIMEAدفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية )

 (.2019نوفمبر  29 –

 

  
 

  تكوينية حول " تقنيات مرافقة أصحاب المشاريع " للفريق األول من المهندسين في تنظيم دورة

من  –( )فضاء تثمين نتائج البحوث PRIMEAإطار برنامج دفع االستثمار وتعصير المستغالت الفالحية )

 (.2019ديسمبر  20 – 16
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 الزيارات :
 البحوثومحضنة المؤسسات ودورهم في االستقطابيتم من خالل هذه الزيارات التعريف بفضاء تثمين نتائج 

 وتنمية روح المبادرة لدى أصحاب الشهائد العليا وقد تم تنظيم الزيارات التالية :

  زيارة ميدانية لفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات لفائدة طلبة المعهد  15تنظيم أكثر من

 جنبية التي تزور المعهد.العليا واألساتذة والباعثين والخبراء والوفود األ

 

  

 (2019 فيفري 15) المدرسة العليا للفالحة بماطرزيارة لطلبة 

 

  
 (2019فيفري  27زيارة لطلبة االجازة التطبيقية في البيو تكنولوجيا بالمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين )
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 (2019افريل 11بتونس )زيارة للمستشار االقتصادي للسفارة البلجيكية 

 

  
 (2019أفريل  19طلبة من بلجيكيا )زيارة ل

 

  
 (2019أفريل  26زيارة لمجموعة من معلمي المدارس االبتدائية )
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 (2019أفريل  29زيارة لطلبة السنة الثالثة بيولوجيا بكلية العلوم بصفاقس )

  
 (2019أفريل  30ين ألماني وسوري )زيارة باحث

 

 
 
 

 (2019جوان  21ية والصيد البحري )لوفد من وزارة الفالحة والموارد المائزيارة 
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 (2019جويلية  19والصيد البحري ) زيارة لفريق من االتحاد التونسي للفالحة

 

  
 والرعوية وتطوير منظومات اإلنتاج الزراعية زيارة ريق في إطار مشروع التنمية

(PRODEFIL) (26  2019سبتمبر) 

 

  
 (2019أكتوبر  29كنولوجية بجربة )زيارة لطلبة المعهد العالي للدراسات الت
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 (2019نوفمبر  06زيارة لوفد من مسيري مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قابس)

 
 لجنة التسيير :

باعثين  6المترشحين الجدد حيث تم اختيار : تمت دراسة ملفات  2019تنظيم جلسة التسيير االولى لسنة  -

مطلب ترشح وعرض لنشاط المحضنة  11لتمكينهم من خدمات االحتضان والمرافقة المباشرة من ضمن 

 ( .2019أفريل  12) 2019خالل الثالثي األول لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2019افريل  12اجتماع لجنة تسيير محضنة المؤسسات )

 

تنظيم جلسة عمل االجتماع الثاني للجنة تسيير محضنة المؤسسات الفالحية )معهد المناطق القاحلة بمدنين 

 (.2019جولية  05 -
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  تنظيم جلسة عمل بمقر محضنة المؤسسات الفـالحية بمعهد المنـاطق القـاحلة بمدنين في إطار

 –المترشحين الجدد )محضنة مؤسسات المناطق القاحلة اجتماع لجنة تسيير المحضنة قصد دراسة ملفات 

 (.2019أكتوبر  25

  باعثين من جملة المترشحين قصد تمكينهم من خدمات االحتضان واإليواء والمرافقة  6انتقاءعدد

 .(2019أكتوبر  25 -المباشرة بالمحضنة)محضنة مؤسسات المناطق القاحلة 

 

 . اتفاقيات الشراكة :3
نذكر منها  في إطار تفتحه على محيطه االقتصادي واالجتماعي 2019د من االتفاقيات سنة وقع المعهد العدي

 القائمة المضمنة بالجدول التالي :

 التاريخ الطرف المعني 

المعهد والمندوبية الجهوية للتربية بوالية تطاوين في إطار برنامج  1

 اإلحاطة بالمؤسسات التربوية
 2019فيفري  15

 2019ماي  9 بوغرارة –ومجمع التنمية الفالحية البركة بالعياطي المعهد  2

فرع -المعهد واالتحاد التونسي إلعانة األشخاص القاصرين ذهنيا 3

 مدنين
 2019ماي  16

 2019جوان  24 المعهد والمندوبية الجهوية الجهوية للتنمية الفالحية بوالية تطاوين 4

 2019سبتمبر  26 والصيد البحريالمعهد واالتحاد التونسي للفالحة  5
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 . تنظيم ملتقيات وورشات عمل:4
 

 المشاركة في المعارض:
 الية و –بوالية مدنين )الموقع األثري القصور للمرأة التقليدية المنتوجات معرض في المشاركة

 (. 2019جانفي  20و 19 –مدنين 

  
 

  " 24-23 –)ساحة الفنون بمدنين المشاركة في معرض " الفنون والمنتوجات الحرفية بمدنين 

 (.2019مارس 

  المشاركة في معرض األيام الوطنية لتثمين البحث المنظم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث

 (.2019أكتوبر  18و  17 -العلمي )مدينة العلوم بتونس
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 . تنظيم أيام تكوينية وإعالمية:5

مع المخابر بتنظيم عديد األيام التكوينية و اإلعالمية في عديد تقوم إدارة تثمين نتائج البحوث بالتعاون 

تنظيم األيام اإلعالمية 2019المحاور البحثية لفائدة األطراف الفاعلة في مجال التنمية وقد تم خالل سنة 

 والتكوينية التالية :

 ر المرعى حول يتنظيم دورتين تدريبيتين لفائدة األطباء البياطرة وفنيي ديوان تربية الماشية وتوف

 (.2019فيفري  1 –جانفي 28"تكاثر اإلبل" )

  تثمين المعارف التقليدية وتأهيل مهنة الراعي في ظل التغيرات المناخية  يوم ميداني حولتنظيم"

 (.2019فيفري  20والتحديات االقتصادية بمراعي الجنوب التونسي لقطعان تربية الماشية" )

 

 
 
 
 
 
 

 

  تائجن بالتعاون مع جمعية التنمية والدراسات االستراتيجية حول " تثمينتنظيم ورشة حوارية 

 (2019فيفري  13 –شغل" )فضاء تثمين نتائج البحوث  مواطن خلق البحوثودورها في
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 إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد األوروبي حول "النهوض  تنظيم ورشة عمل في

ماي  2الت الفالحية" بمحضنة المؤسسات الفالحية بمعهد المناطق القاحلة )باالستثمار وتعصير المستغ

2019). 

 
 حول "النهوض باالستثمار وتعصير المستغالت الفالحية" ورشة عمل

 

  تنظيم يوم اعالمي حول صحة المجترات الصغرى وسالمة االضاحي )اإلدارة الجهوية للمعهد

 (.2019اوت  7ببنقردان 
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  نوفمير  28اعالمي ميداني حول "تتطوير عملميات خدمة حقول الخوخ" )تطاوين تنظيم يوم

2019.) 

 

 . التوعية المبكرة للنشئ واإلحاطة بالمؤسسات التربوية: 6
إحاطته ودعمه لعدد من المؤسسات التربوية بالجنوب التونسي من خالل  2019واصل المعهد خالل سنة 

حاطة لتدريب التالميذ والناشئة على النشاط الفالحي والبيئي الى تدعيم المؤسسات التربوية بتجهيزات إ

جانب تنظيم أيام إعالمية وتكوينية لصالح تالمذة األقسام االبتدائية والثانوية. وقد تم تنظيم العديد من األيام 

 التكوينية نذكر منها :

 

 

 

 

 

 

 

  لمحلية حول اهمية الموارد الجينية ا” بمدنينتنظيم يوم ميداني لفائدة تالمذة المدارس االبتدائية بوالية

 (.2019مارس  9“)وطرق استغاللها في ظل تحديات التغيرات المناخية بالمناطق القاحلة
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  تنظيم يوم ميداني لفائدة تالمذة المدارس االبتدائية بوالية تطاوين لتنمية الحس البيئي لدى الناشئة

بالمؤسسات التربوية بالضيعة التجريبية للنباتات الطبيبة والعطرية في إطار برامج المعهد لإلحاطة 

 (.2019افريل  12بالقرضاب بوالية تطاوين )

 
 اليوم الميدان لفائدة تالمذة المدارس االبتدائية بوالية تطاوين

 

 

 

 

 

 

 

  قبلي تلميذا من معهد ابن منظور ب 40تنظيم زيارة الى اإلدارة الجهوية للمعهد بقبلي لحوالي

 (. 2019ديسمبر  11مصحوبين باإلطار التربوي لالطالع على أنشطة المخابر بالمعهد )

 

 . تأطير وتوعية الفالحين7
 

 تأطير الفالحين -
في إطار أنشطته المتعلقة بتأطير الفالحين، واصل المعهد خالل القيام بعديد اللقاءات الميدانية لدعم األطراف 

 الفاعلة في مجال التنمية. 
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 تحاليل المياه والتربة والنباتات لصالح الفالحين والمصالح الفنية -

قامت مخابر المعهد بإجراء تحليل عينات الماء والتربة والنباتات لصالح الباحثين والطلبة والفالحين، وقد 

 .عينة 1450تم تحليل أكثر من 

 . البحث التطبيقي8
الباحثين و التقنيين في مختلف مخابر المعهد في تحرص إدارة تثمين نتائج البحوث على دعم و مساندة 

محاور البحث  وقد شملت ومتابعة قطع نموذجيّة لدى فالحين تركيز و متابعة أنشطة البحث التطبيقي بتركيز

 المواضيع التالية :

 تحسين منظومة انتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة، -

 إنتاج مستسمد من مخلفات نخيل الواحات، -

 ومتابعة قطعان الماعز بالمناطق القاحلة التونسية،رصد  -

 تثمين المياه المالحة. -

 

 . براءات االختراع9

 عرائض في مطلب براءة اختراع حول : 5إيداع  

تحويل حليب ": إيداع براءة اختراع على المعهد الوطني للمواصفات الصناعية حول 2019فيفري  19 -

 جبن بنكهة العسل"  إلىالماعز المحلي 

: إيداع براءة اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات الصناعية حول "طريقة صنع   2019مارس  08 -

 الياغورت من حليب الناقة مقوى بالخروب"

"طريقة لصنع : إيداع براءة اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات الصناعية حول  2019ماي  22 -

 ( باستعمال حليب الناقة Kéfirالكافير )

 "طريقة الجالتين :إيداع براءة اختراع لدى المعهد الوطني للمواصفات الصناعية حول  2019جوان  10 -

(gélatine)   اإلبلمن جلود 

 تحت عنوان: 2019يداع براءة اختراع بالمعهد الوطني للمواصفات في نوفمبر ا -

أحشاء  ظيمات من طبقة كولينتطوير طريقة إلنتاج جبن حليب النوق والبقر والماعز باستعمال مستخلص ان

 الدجاج
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 . اإلنتاج السمعي البصري:10

 تغطية األنشطة المقامة بالمعهد. -

 ..(visitevirtuelle)اعداد مشروع اولي لتطبيقية إعالمية حول الزيارة االفتراضية للمعهد  -

 2020برنامج عمل سنة 

 . نشر وتثمين نتائج البحوث:1
إطار االتفاقيات المبرمة بين معهد المناطق القاحلة واألطراف المتدخلة في مواصلة األنشطة المبرمجة في 

القطاع الفالحي خالل السنوات الفارطة التي يتابع المعهد إنجازها إضافة إلى اقتراح بعض المحاور األخرى 

 التي من شأنها تبسيط ونشر النتائج التي تم التوصل إليها بالمعهد.
 

 البحوث ومحضنة المؤسسات:. فضاء تثمين نتائج 2

 يتمثل برنامج بفضاء تثمين نتائج البحوث ومحضنة المؤسسات في:

سعي فضاء التطوير التكنولوجي بمعهد المناطق القاحلة بمدنين بالتنسيق مع محضنة المؤسسات الفالحية 

الي ليم العاستقطاب ومرافقة أصحاب أفكار المشاريع وخاصة المجددة لخريجي التع إلى مزيد العمل على

 على بعث مشاريعهم في أحسن الظروف.

 و يهدف هذا البرنامج إلى :

مواصلة تكوين وتأطير المشاريع المنتصبة بفضاء تثمين نتائج البحوث ومساعدتها على االنطالق باإلنتاج  -

 والتسويق.  

 لمحضنة من طرفمواصلة دراسة جدوى المشاريع المقترحة وانتقاء المشاريع قصد إيوائها بالفضاء وا -

 لجنة التسيير.

تركيز المشاريع التي تمت المصادقة عليها من طرف لجنة اإلنتقاء بالفضاء والمحضنة وتوفير التكوين  -

 الضروري للباعثين.

إحداث وحدة بسترة وتعليب حليب اإلبل وورشة التحاليل الحسية للمواد والمنتوجات الفالحية والتي شرع  -

 .   2019 في إنجازها أواخر سنة

 لعمل على تنمية قطاع تربية اإلبلربط الصلة بين الهياكل المهنية ومعهد المناطق القاحلة في ميدان ا -

 

 . تنظيم أيام تكوينية وإعالمية:3

 متابعة تنظيم األيام التكوينية واإلعالمية لفائدة األطراف الفاعلة في مجال التنمية بالبالد التونسية.
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 الفالحين:. تأطير وتوعية 4

 متابعة أنشطة التأطير والتوعية للفالحين ومربي الماشية بالجهة. تأطير الفالحين: -

متابعة إجراء مختلف التحاليل )ماء، تربة، نباتات( بمخابر المعهد إجراء تحاليل المياه والتربة والنباتات:  -

 حسب حاجيات الفالحين والمصالح التقنية والباحثين.

 

 تالمذة المدارس االبتدائية: . تأطير وتوعية5
مواصلة عملية تأطير وتوعية تالمذة المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية ودعم المنظمات التربوية في 

 العديد من الواليات بالجنوب الشرقي وخاصة مدنين وتطاوين وقبلي وقابس.

 

 . البحث التطبيقي:6

 التالية:متابعة البحوث التطبيقية في المجاالت 

 تثمين المياه المالحة  -

 تحسين منظومة انتاج زراعة اشجار الخوخ بالمناطق الجافة -

 اإلحاطة وتجربة األصناف الواعدة للماعز المحلي بالجنوب  -

 متابعة تأثير التغيرات المناخية على أشجار الزيتون بالمناطق القاحلة  -

 زراعة القرعيات -

 

على تسجيل كل نتائج البحوث العلمية الجديدة المتحصل عليها  والعمل المتابعة. براءات االختراع: 7

 قصد حمياتها.  المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالمخابر ب
 

 . اإلنتاج السمعي البصري :8

 .2020تغطية األنشطة المقامة بالمعهدسنة  -

 .(visite virtuelle)إتمام تطبيقة الزيارة االفتراضية للمعهد  -
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واإلعالمية والتوثيق  اإلعالمنشـاط  –4
 واألرشيف

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . اإلعالمية1

اإلعالمية 

الطباعة والنشر 

التوثــــيق 

تنظيم الملتقيات 

 الوفود للمعهدزيارات 

 

 

يحتوي هذا النشاط 

 على :
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العدد اإلجمالي

 

 موقع واب المعهد
الترتيب المتقدم الذي أسنده محرك البحث قوقل لموقع واب المعهد لشهر نوفمبر من سنة  1يبين الرسم عدد

رة في وأربع وثمانون م والذي يبرز أن الموقع برز مائة وإثنين ألف مرة في النتائج اإلجمالية للبحث 2019

 المرتبة األولى.

 

 
 

 

 

مقارنة  2019االنخفاض الكبير للعدد اإلجمالي لزوار موقع واب المعهد لسنة  2يبين الرسم البياني عدد 

 .2018و 2017بسنتي 
  

 1رسم عدد 
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2019و2018, 2017مقارنة العدد اإلجمالي لمتصفحي المخابر لسنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم  2019المحافظة على عدد المتصفحين لصفحات مخابر البحث لسنة  3 يبين الرسم البياني عدد

 االنخفاض الملحوظ للعدد اإلجمالي للمتصفحين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االرتفاع المتواصل لعدد المتصفحين لمخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر بينما  4يبين الرسم البياني عدد

سجل مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات ومخبر البيئة والمراعي بالمناطق الجافة والصحراوية تراجعا 

 2سم عددر

 3رسم عدد
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مقارنة عدد زوار المخابر للثالث سنوات األخيرة
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ية والحياة وحافظ مخبر تربية الماش طفيفا في حين سجل مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية ارتفاعا ملحوظا

 .2018البرية على نفس عدد الزوار لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرافق له انخفاض عدد المتصفحين لموقع واب المعهد لبعض الصفحات  5يبين الجدول والرسم البياني عدد 

 . 2018مقارنة بسنة  2019لسنة 

 
 

وثيقة. يجدر الذكر أنه لم يدرج إال الوثاق  20497اإلجمالي لتحميل الوثائق من موقع واب المعهد فاق العدد 

مرة نظرا لطول هذه القائمة حيث أنه قد تم تحميل كل الوثائق التي تم نشرها  200التي تم تحميلها أكثر من 

 على الموقع.
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 5رسم عدد 
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 اب المعهد حسب بلد اإلنتماء ون لموقع يترتيب المتصفح المرافق له 6يبين الرسم البياني عدد 

 ولم يدرج إال الدول التي فاقت المائة متصفح. 

 

 

المرافق له توزيع التي استعملت في محرك البحث قوقل للولوج لموقع  7يبين الجدول والرسم البياني عدد
 واب المعهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع المتصفحين حسب البلدان

Tunisie Algérie Maroc
France Égypte Arabie Saoudite
Syrie Irak Libye
Soudan Yémen

جمالي للتحميلالعدد اإل  عنوان الوثيقة 

 بمختلف إصداراتها مجلة المعهد 10805
 التقرير السنوي 2416
 النشريات اإلرشادية 7276

  6 رسم عدد
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 . الطباعة والنشر:2
 47)خاص( والعدد  46نشر العدد  2020من مجلة المناطق القاحلة وسيتم خالل سنة  45إصدار العدد  -

 CABI( المجلة بقاعدة بيانات الناشر indexationكما سيتم السعي لفهرسة )

( المختصة في إعالم الباحثين Bulletin d’informationالنشرية اإلعالمية )عددا من  34إصدار  -

 والطلبة بأهم المستجدات الخاصة يطلب عروض مشاريع البحث الوطنية والدولية وكذلك بالجوائز 

تصميم وانجاز وطباعة المعلقة، الالفتة،المفكرة،الشارات، البرنامج والشهائد للتظاهرات المدرجة في -

 التالي، حسب الطلب:الجدول 

 عدد التظاھرة التاريخ المخبر أو اإلدارة

 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر
مارس  11-14

2019 

Southern Tunisia Climate Hub (STCH) 
 مرصد المناخ بالجنوب التونسي

 Project: Kick-Off Meeting 

1 

مخبرالنظمالبيئيةالرعويةوتثميناألعشاب 
 البريةوالكائناتالمجهرية

مارس  27-29
2019 

Séminaire International de 
 "Capitalisation de l’expérience tunisienne 

et de valorisation des acquis  

dans le domaine du développement des 
territoires pastoraux" 

2 

 معهد المناطق القاحلة

 جمعية النهوض بالجنوب الصحراوي
 2019جوان  29

ندوة حول النهوض بالزراعات المحمية والجيوحرارية 
 بوالية تطاوين

3 

الكلمات المفاتيح التي أستعملت في محرك البحث

إسم المؤسسة مقاومة التصحر 
زراعة الواحات تربية الماعز
تربية اإلبل و دباغة جلودها النباتات الطبية و العطرية
النشريــات

      7رسم عدد

 

 البيان العدد
 إسم المؤسسة 2818
 النباتات الطبية والعطرية   1206

 مقاومة التصحر 151

 تربية اإلبل ودباغة جلودها 391
 تربية الماعز 278

 النشريــات 171
 زراعة الواحات 29
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 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر
سبتمبر  18-19

2019 

مشروع مرصد المناخ بالجنوب التونسي: ورشة عمل 
 "Big Dataدولية حول المعطيلت البيئية الضخمة 

 "وأهداف التنمية المستدامة

4 

 المناطق القاحلةمعهد 

المركز الفني للزراعات المحمية 
 والجيوحرارية

جمعية -جمعية النهوض بالجنوب الصحراوي 
 نفزاوة للتعليم العالي والبحث العلمي

 2019نوفمبر  23

ندوة حول النهوض بالزراعات المحمية والجيوحرارية 
 بوالية قبلي

 معهد المناطق القاحلة )اإلدارة الجهوية بقبلي(

5 

 معهد المناطق القاحلة

 جمعية النهوض بالجنوب الصحراوي

 ديوان تنمية الجنوب

 2019ديسمبر  07
 ندوة حول 

 تثمين المواد اإلنشائية بالجنوب الشرقي 
6 

ديسمبر  17-15 جمعية مدرسي المعهد العالي للتصرف بقابس
2019 

  XIVالمؤتمر العلمي الدولي حول المالية والتامين 

CSIFA 
7 

 
 التوثيق واالرشيف .3

وثيقة: كتب وأطروحات دكتوراه 50تحيين منظومة التصرف في المكتبة وإثراء الرصيد الوثائقي ب 

 تطبيقية وماجستير بحث ومذكرات ختم دروس مهندس وطني وإجازات

تجميع اإلنتاج العلمي لمختلف مخابر البحث بالمعهد نشرت بمجالت علمية وطنية مفهرسة ومجالت علمية 

 عامل تأثير ومقاالت في الملتقيات علمية وطنية ودولية حسب الجدول التالي : ذات
 

 توزيع اإلنتاج العلمي حسب المخابر

 العدد المخبر
 32 مخبر علوم الصحراء ومقاومة التصحر
 24 مخبر زراعة المناطق الجافة والواحات

 20 مخبر النظم البيية الرعوية
 21 البريةمخبر تربية الماشية والحياة 

 18 مخبر االقتصاد والمجتمعات الريفية
 

موزعين بين طلبة في إطار التأطير وانجاز مشاريع التخرج  زائرا 90بلغ عدد الوافدين للمكتبة في هده السنة

من مختلف المستويات العلمية كذلك إطارات علمية من مختلف مؤسسات الوالية وخارجها إبان البحث عن 

 العلمية المتوفرة بالمكتبة. المعلومة والمراجع
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 . زيارات الوفود4
 عدد هاما من الزوار ومن اهم الزيارات نذكر ما يلي : 2019استقبل المعهد خالل سنة 

 04  زيارة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمقر االجتماعي :2019جانفي 

 

 

 
 

 

 

 

 
 : زيارة السيد وزير الصحة2019فيفري  15 -

زيارة وفد من مقاطعة نور مدى في إطار التعاون مع والية مدنين وعقد جلسة عمل  :2019فيفري  19 -

 لإلصالح على نتائج البحوث بمخبر الصحراء ومخبر البيئة والمراعي
زيارة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد سليم خلبوص الى االدارة : 2019مارس  01 -

 المناطق القاحلة بقبلي لدراسة خارطة التعليم العالي بالجهة.الجهوية لمعهد 

 

 زيارة السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري:  2019افريل  27 -

 زيارة السيد وزير الشؤون الدينية : 2019جوان  11 -
 

 


