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 ألصانف الحبوب استنباطات المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونسمذكرة حول 

 و عقود استغاللها 

 منذر بن سالم

 مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

 

 

 ىحضرري حيرر لبررذ،ر  لتعتبررر الزراعرراك ال برررب مررن طبررر  الستاعرراك الم ررتهل ة       

ي ، الت ررريععلررى الم ررتوب بأهميررة وىرروب انترراا البررذ،ر اررشر الع ررريراك ا ايررر  

،التن رريب بررين م تلررك ال ررر ا  التىرررف  رري من ومررة ا نترراا بغايررة ، ذلرر   السررانوني

لين التري ط، لر  العلمي الفشحي تعتبر من ومة البح   ما . هاالفاعلين  ي واطر  المتدار

نمراط أللرك ام تل، المتسلبرة المناايرة   رر،فلل صرناف المشممرةألاليها مهمة اسرتنباط ا

هاك التنموية طبسا ل، ذل  ة ا،لالمتدالزراعية  ،ال ياسراك علرى الم رتوب الروطني لتوجر

 .المنتهجة  ي الغرضالفشحية 

منذ ما يزيد عن السرن بتونس طار يعمل المعهد الوطني للبحوث الزراعية  ي هذا ا 

ياسة س ، ومةالوطنية للمن  األهدافمع برامج بح  متناغمة ، تنفيذ ،ضع على 

انتشوا من م اغل بىفة ت ار ية ذل  ،البح  العلمي نتامج الد،لة المتعلسة بتثمين 

تم نهم من   راعية تسنياكطصناف نباتية ، إستنباط ب ىوصاتهم عتلت،حين شفال

 . شتهمغت ما نتاجية بديمومة تح ين ا نتاا ،

بوب من طودم ي للحلوراثبرنامج التون ي للتح ين االيعـتـبـر ،  ي هذا ال ياق 

طثمرك مجهوداك  ، ود. 1091اذ يعود الى سنة  ،طعرق البرامج البحثية  ي العالم

صنفا  139الباحثين المبذ،لة على مدب ط ثر من ورن من البحوث استنباط ما يفوق 

(. .من م تلك طنواع الحبوب )ومح صلب  ومح لين  شعير  تريت ار  وىيبة  الخ

بتونس ، ذل  ببعض بلدان شمار ا ريسيا ،جنوب   بيرا،اجا رهذه األصناف  و  

تح ين ا نتاا   صحـبة إداار تسنياك  راعية جديد   ط،ر،با ) رن ا(. ،طم ن بذل 

بتتور إنتاا السمح  ةال اص تاليةال ةم البيانيوالرس هبينت،ا نتاجية عبر العسود  ما 

 .2912إلى  1019بتونس منذ سنة   عير،ال لينالسمح ال  الىلب 
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 2912إلى سنة  1019لسمح بتونس من تتور إنتاا ا. 1الرسم عدد 

 

 
 

 2912إلى  1019: تتور إنتاا السمح اللين بتونس من  2الرسم عدد 
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 2912إلى  1019: تتور إنتاجية السمح الىلب بتونس من  3رسم عدد ال

 
 

 2912إلى  1019: تتور إنتاجية السمح اللين بتونس من  4الرسم عدد 

 
 

 2912إلى  1019: تتور إنتاا ال عير بتونس من  5الرسم عدد  
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 2912إلى  1019: تتور إنتاجية ال عير بتونس من  1الرسم عدد 

 

معالي   ب من السمح الىلاألصناف الم جلة حديثا بين  البحوث التويلة األمد طن 

 يطضعاف صنف طربعةي ا،ي م توب انتاا تميزك ب ذهبي ،199سليم  إينراك 

. (7د رسم عد) %29الى  15بحوالي صنك  ريم جية اانتيفوق شيلي ، محمودي ، 

 2919-2999ع رية اشر الثشثة مراك لسمح من انتاا الوطني  تتور ا ذل ،ب

 .(7د رسم عد) وبل ال بعيناكما  ان عليه بمسارنة 

 

 

إلى  1019بتونس من  ىلبالسمح النتاجية ا  الوراثيتتور ال:  7الرسم عدد 

2912 
. 

 

 

، ي الفتر  األاير  طي منذ إلحاق ال جل الرسمي للم تنبتاك النباتيرة برا دار  العامرة 

ع ررر،ن تررم ت ررجيل عررد  الواحررد ،الللىررحة النباتيررة بررو ار  الفشحررة  رري متلررع السرررن 

ن هبري( ،السمرح اللري  ذ199طصناف من السمح الىرلب )نىرر  معرالي  سرليم  إينرراك 

)حيدر   تاهن   م تريس  ودس( ،ال رعير )لم ري   نرو   إيمران  ريمرة( ،التريت رار 

البرنررامج البحثرري الرروطني  ، ذلرر   رري اطررار)ال يررر  ط،ر( ،السىرريبة )غزالررة   روررة( 
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تررم نسررل  . (1)ملحررب عرردد  للمعهررد مهمررة تنفيررذه  ذي ط، لررالحبرروب ،الررتح ررين حررور 

 العمومية ، ال اصة  ر اكالعن طريب  فشحينلدب ال طغلب هذه األصناف،استغشر 

  ي اطار، ذل  بال وق الوطنية استغشر تجاري عسود  ي نتاق ،إنتاا البذ،ر   ثار 

مجمروع  مياق ترم ابررافري هرذا ال ر  على المحيط ا وتىادي ،ا جتمراعي.عهد مالفتح ت

،  2912 2917 عسد اسرتغشر سرنواك   21  15  39 د استغشر مو عة بينوعس 11

 .على التوالي 2921

  

( بمتالب ت جيل ألصناف 2929،2921تسدم مؤارا ) ان طن المعهد نذ ر  ما 

 جديد  من السمح الىلب ،السمح اللين ،ال عير لت جيلها بال جل الرسمي.

ت جيل العديد من طصناف البسولياك الغذامية ،العلفية ،الزراعاك  هذا با ضا ة الى

العديد منها ،تر،يجها للفشحين من وبل ال ر اك الىناعية التي شرع  ي إ ثار 

 العمومية ،ال اصة. 

   

  تحمل األصناف الم تنبتة اشر ال نواك األاير تجدر ا شار  الى طن  ل ،

  ااصياك طارب مميز   مسا،متها ، جودتها عاليةإضا ة ل اصيتها ا نتاجية ال

 صفاتها الغذا ية ،جانب الى للتغيراك المنااية  تها، مالئملإلمراض ،اآل اك 

 . الجيد  الت نولوجية

    

ه  اننا ن  تام ي هذا ال ،  :نور

بتم ين المعهد الوطني  2911منذ سنة ل يد ، ير الفشحة ا بسرار -1

حسوق من ثية ،  رق البح  ، المؤس اك البححوث الزراعية بلل

لهم زا يحفت بمجهوداتهم ، االباحثون اعترا راب  يه ا ستنباط الذي 

 العتا .البذر ، مزيد على المثابر  ،

لمن ومررة ، الىرريد البحررري ، را  الفشحررة ،المرروارد الماميرررة م عبررد -2

 ،الت رريعية إصردار النرىروص عرن طريرب  الفشحريالعلمري البح  

 .م اريع البح  فيذنتلاك عتمادا رصد 

برررامج ل مررن اررشر م رراندتهمبالتفاعررل ا يجررابي لم تلررك ال ررر ا   -3

من الستاعين العرام  ن ص بالذ ر شر اك البذ،رية ، البحوث التنمو

لة  ابرمرالتي  ، ال اص  عسرود إ ثرار ا صرناف الم رتنبتة ،الم رجر

 .ا ي التعريك بهالمعهد جانب  الى  ى ساهمتال،

، ل رررل  هلجميرررع شرررر ا الررروطني للبحررروث الزراعيرررة بترررونس  المعهرررد جررردد تسررردير، ن

التررام لمزيرد  هعبرر لهرم علرى اسرتعدادي، بالزراعاك ال برر من ومة بذ،رن  ي ليالمتدا

سرتراتجية علرى  ا هراتطهمي باعتبرارمن ومة الهذه لما  يه مىلحة معهم توثيب الر،ابط 
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المتغيررراك العالميررة   سرريما  رري  ررل  الم ررتوب الرروطني  رري تحسيررب األمررن الغررذامي

                                           .األاير 


