تأسست المعشبة فً عام 5691م الموافق عام  5831هـ بمجموعة نباتٌة صغٌرة من منطقة
الرٌاض .وتم تجمٌع معظم المجموعات النباتٌة خالل تلك المراحل المبكرة من اعداد المعشبة
من قبل المعٌدٌن وطالب قسم علم النبات أثناء الرحالت العملٌة .وإن اقتصرت غالبٌة هذه
المجموعات فً تلك السنوات علً منطقة الرٌاض  ،تم إضافة عدد كبٌر من العٌنات المأخوذة
من مناطق أخرى من المملكة فً السنوات الالحقة .وتضم معشبة قسم النبات واألحٌاء الدقٌقة
نحو أربعة آالف عٌنة مجففة من نباتات المملكة معرّفـة بأسمائها العلمٌة وفصائلها واألماكن
التً جمعت منها وتارٌخ جمعها ،وقد تم جمع حتى اآلن حوالً ( )1555نوع من النباتات
الزهرٌة ،وتعتبر المعشبة ،باإلضافة إلى كتاب الفلورا الذي قام بتألٌفه أعضاء هٌئة التدرٌس
بالكلٌة ،سجالا ومرجعا ا مهما لنباتات المملكة.

األهداف
• الحفاظ على المجموعة الشاملة من عٌنات النباتات البرٌة والغرٌبة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة
للحفاظ علً العٌنات وتصنٌفها.
• إعطاء التوجٌهات الالزمة للباحثٌن والطالب وكافة المهتمٌن من خالل إعطاء التسمٌة
الصحٌحة لألنواع النباتٌة.
• إعداد أدلة تحدٌد الهوٌة (مثل األدلة المٌدانٌة لمجموعات النباتات).
• التعاون مع الجامعات األخرى فً المملكة وخارجها  ،والهٌئة الوطنٌة للحٌاة الفطرٌة  ،وزارة
الزراعة  ،ومصلحة األرصاد وحماٌة البٌئة  ،وجمٌع الجهات المتصلة بالنباتات والحٌاة البرٌة.
• إجراء رحالت إلى جمٌع أنحاء المملكة العربٌة السعودٌة لجمع ودراسة النباتات البرٌة ،
وتوزٌع مجتمعاتها.
• توفٌر الخدمات النباتٌة لدى الدوائر الحكومٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة والطالب والباحثٌن
والجمهور عامة.
• التبادل والتبرع بالعٌنات النباتٌة مع المعشبات األخرى المعترف بها فً جمٌع أنحاء العالم

األنشطة
تعتبر معشبة (جامعة الملك سعود) فً قسم النبات واألحٌاء الدقٌقة مركزا هاما للبحوث العلمٌة
على النباتات البرٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة وتمد بإعطاء اإلرشادات واالستشارات العلمٌة
فً سبٌل الحفاظ علً التنوع النباتً المستدام فً المملكة .وهو ٌقدم مجانا لجمٌع المهتمٌن
وتحدٌدا للطالب والباحثٌن وعامة الجمهور .وهً اآلن مؤسسة مرجعٌة رسمٌة للطالب
والباحثٌن فً جامعة الملك سعود وغٌرها من المنظمات من داخل وخارج المملكة .كما ٌمكن
استخدام العٌنات المعشبٌة بها كمصدر لدراسات وابحاث مواد الحمض النووي والتحلٌل
الجزٌئً .باإلضافة إلى االمداد باألسماء العلمٌة لكافة نباتات المملكة وغٌرها من البلدان
المجاورة ،فالمعشبة لها دور مهم فً تقدٌم كافة البٌانات العلمٌة عن تشكل ونمو وتوزٌع وتكاثر
النباتات البرٌة بالمملكة .كما ٌقوم مختصو المعشبة بالقٌام بالعدٌد من الرحالت المٌدانٌة لكافة
مناطق المملكة  ،واكتشاف ووصف األصناف الجدٌدة  ،وإعداد أدلة وخرائط تبٌن توزٌع وثٌقة
ومواطن األنواع النادرة والمهددة باالنقراض.

