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المعشبة عبارة عن غرفة تحفظ فيها مجموعة             
محفوظة ومعرفة    من العينات النباتية المجففة،      

بأسمائها  العلمية ومزودة بالمعلومات الوافية             
ومرتبة تبعًا ألحد نظم التقسيم داخل صوانات             

 . محكمة

تحديد هوية العينات النباتية، حيث يتيح وفرة           -1
النباتات المجففة المحفوظة بالمعشبة إمكانية           

 .التعرف عليها مباشرة بطريقة المقارنة 
تعتبر المعشبة مصدرًا أساسيًا للبحوث ،                   -2

وإعداد الفلورات وهذا يرجع إلى توفر األعداد       
الهائلة من العينات في مكان محدود مما ييسر          

 .مهمة البحوث التقسيمية 
مثل (تعتبر المعشبة أماآن مثالية للتدريس               -3

 ). الحديقة النباتية أو الحقل

:وظائف المعشبة   

  ؟هي المعشبة  ما
  : الجمع-1

يجب أن تكون العينة النباتية المختارة آاملة ما                      
على المجموع الجذري     أمكن، حيث يجب أن تحتوي    

ويحتوي المجموع الخضري على األوراق واألزهار      
وعند جمع العينات يستعان ببعض األدوات الخاصة          
بالحفر، فتستخرج العينة ثم توضع بأآياس للحفاظ              

 . على رطوبتها لحين االنتهاء من جمع آل العينات

  : والكبس التجفيف -2

يستحسن تجفيف العينة فور جمعها وتفرد على                      
أو ورق نشاف وترتب األوراق                      جرائدأوراق     

واألزهار بحيث يمكن التعرف على آل جوانبها عند         
الدراسة ثم ترص العينات بعناية داخل جهاز ضاغط         

 . لضغط العينات أو توضع داخل آتاب

بعد جفاف العينة يتم لصقها على ورق مقوى                      
وتلصق بغراء ويوضع عليها ورق         حسب المقاس 

جرائد ثم يوضع عليها ثقل حتى تتم عملية اللصق           
 وجفاف الغراء 

  

 :بطاقة البيانات -4

 . توجد في الرآن األيمن السفلي لورقة التحميل  -
يكتب عليها تصنيف العينة في المملكة النباتية             -
) الشعبة، القسم، الرتبة الفصيلة، الجنس والنوع        (

آما يكتب عليها المنطقة التي جمعت منها العينة            
 . وتاريخ ومكان الجمع 

 :التحميل -3

  إعداد العينات النباتية للحفظ في المعشبات


