
 كهيح انرتتيح نهعهىو انصسفح / جايعح دياىل

 قعى عهىو احلياج
         عًيد كهيح انرتتيح نهعهىو انصسفح    عطيح عهيغانة ادزيطتسعايح األظتاذ ادلعاعد اندكتىز 

  زئيط قعى عهىو احلياج يقيى قعى            عًاز امحد ظهطاٌ األظتاذ ادلعاعد اندكتىز تإشساف و
                                                         َدوته انعهًيح تعُىا26/12/2016ٌ  تتازيخ عهىو احلياج

 ((  كُىش ثسوتُا انُثاتيحادلعاشة)) 
 انُدوج انعهًيح اخلاصح بيهقي انىزقح

 حعني َعسيٍ صثاز هاشىادلدزض ادلعاعد 
 ختصص َثاخ

 
 ((وزقح تعسيفيح تانُدوج))

 - :Herbaria َثرج تازخييح عٍ ادلعاشة -

المعشبة مصطمح  قديم لو داللة طبية بمعنى كتاب النباتات الطبية وىذه المفظة مرتبطة باألعشاب  
والعشابين ألقتران  الطب بالتداوي باألعشاب عند قدماء العرب  والمصريين واالغريق والينود والصينييين 

التي كانت بمثابة العيادة والمعمل والصيدلية في آن واحد  (المعشبات)وغيرىم فعرفت آنذاك بحوانيت العشابين
. يختمف إلييا األطباء والعشابون والمرضى ,

 -:  Hebarium انتعسيف تادلعشة -
عمميا حسب مراتبيا التصنيفية "ىي أماكن بمواصفات معينة لحفظ نماذج األعشاب المجففة والمصنفة تصنيفا

 وىو اول مستخدم  Linnaaeusالذي وضعو العالم السويدي لينيس" وفق نظام التصنيف المتفق عميو عالميا
 فمو الفضل الكبير في أعداد العينات المعشبية  Ghiniاما العالم االيطالي جيني ,لمصطمح معشب ألول مرة

عن مكتباتيا الزاخرة بالكتب "فضال, فالمعاشب ىي األمكنة لحفظ التراث النباتي الطبيعي, بييئتيا الحالية
وتعد ,لمختمف الدول (الفمورات الطبيعية)والمراجع التصنيفية العممية وخاصة الموسوعات العممية النباتية 

وذلك لألرتباط الوثيق بين عمم تصنيف النبات ,مراكز عممية يقصدىا العمماء والباحثون واالطباءوغيرىم
Plant Taxonomy الذي سمي حديثا  وتداخمو معيا  والعموم االخرى   Systematics 



 :-اهداف انُدوج 

. التعريف بأىمية المعاشب ودورىا في الحفاظ عمى االرث النباتي - 1

الزراعة والبيئة ,العموم,بيان اىمية المعاشب في خدمة الفروع العممية االخرى ذات العالقة الطب الصيدلة- 2
. ودعم المجاالت االقتصادية والصناعية والزراعية

 .التييئة الفكرية وشحذ اليمم لمبدء بأنشاء معشب نباتي في جامعة ديالى- 3

 

 :   هياٌ اندول تتفاخس مبعاشثها ويتاحفها وحدائقها انُثاتيح ويٍ اهى  ادلعاشة انعادليح

. ( مميون عينو معشبية8)تضم اكثر من - : تسوَكط -حديقح َثاتاخ َيىيىزك - 1

. ( مميون عينو معشبية6)اكثر من  -: اَكهرتا- احلديقح انُثاتيح ادلهكيح -يعهد كيى -2

 .( مميون عينو معشبية5)اكثر من  - : فسَعا - ادلتحف انىطُي نهتازيخ انطثيعي تازيط -3

 .  زوظيا-يعشة كىيازوف -4

.  ادلعشثح انىطُيح يف واشُطٍ-5

 .  ادلاَيا- يعشثح تسنني -6

.  يعشثح نيُيط يف اَكهرتا-7

.  يعشثح احملًيح انُثاتيح يف ظىيعسا-8

 .اكبر معشبة عربية تضم نصف مميون عينو معشبية- : يصس - يعشة وشازج انصزاعح -9

 

 

 



 

 

في منطقة 1929 وضعيا العالم البريطاني ايفان كيست عام  انُىاج االوىل نهًعشة انعساقي-10
 االف عينة معشبية من النباتات البرية العراقية وصنفيا وحفظيا في 5الرستمية  اذ جمع مع فريق عممو 

 .  المعشب فضال عن تأليفو لمفمورا النباتية العراقية  

 الف عينو 60 يحتوي عمى 1949 اسس عام ايا ادلعشة انىطُي انعساقي يف اتى غسية-  11
. معشبية  ونحن نفتخر بو ونثمن جيود جميع المساىمين في انشائو وادامتو

كهيح انعهىو /  يعشة جايعح تغدادمنياىنالك العديد من المعاشب في الجامعات العراقية -12
 من وغيرىاكهيح انصزاعح ويعاشة جايعاخ تاتم وادلىصم وانثصسج /ويعشة جايعح تغداد 

 .المعاشب االخرى

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:انتىصياخ  

. التوعية بأىمية الحفاظ عمى التنوع االحيائي في العراق -1

. العمل الجاد والمدعم لتفعيل قانون المحميات الطبيعية- 2

. اجراء المسوحات لمنباتات البرية بصورة دورية ومراقبة احواليا بأستمرار- 3

. حماية البيئة وحفظ التوازن البيئي الطبيعي - 4

. تشجيع الزراعة وتشجير االراضي ألايقاف زحف التصحر- 5

 .ضرورة الشروع بأنشاء معشب نباتي في جامعة ديالى- 6


