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 Ecological Successionالتعاقب البيئي 
 
تعرض المناطق الطبيعية إلى اضطرابات أو تغيرات سلبية من أنواع شتى . وهذه االضطرابات ت

). وقد أثّرت  كالعواصف والنار( الحرائقليست جميعها من فعل اإلنسان ، بل قد تكون طبيعية 
يث تأقلمت الكائنات الحية معها إلى المدى هذه التغيرات السلبية على البيئة منذ أزمان بعيدة بح

.  للبيئة ( أو سطح األرض ) أن تستفيد من هذه التغيرات السلبية على المدى الطويلالذي يمكن 
فللحرائق الطبيعية مثال فوائد عدة منها أن األشجار في الغابات التي لم تتعرض للحرائق قد 

ينما تزداد مقاومة النباتات المتبقية بعد تضعف فتصبح معرضة لآلفات الحشرية واألمراض ، ب
 Hultالول مرة من قبل  Successionواستخدم مصطلح . الحرائق لهذه اآلفات واألمراض

 خالل دراسته المجتمعات االحيائية في السويد. 1885
 

ف�ي المج�اميع  الحاص�ل الكمي والن�وعي و التركيب�يالتغير -يعرف التعاقب البيئي بأنه :            
بم�ا ي�ؤدي ال�ى  ضمن فترات محددة وذو اتجاه واحد يحدث في نفس المكان لسكانية لبيئة معينةا

ث�م اختفائه�ا بع�د فت�رة ق�د ووصولها الى حال�ة الت�وازن ال�ديناميكي  جديدة إحيائيةخلق مجتمعات 
يحدث التعاقب ف�ي أوس�اط مائي�ة (  وبدال عنها  ,  أخرىمجتمعات ل محلها تقصر لتح تطول وقد

الص�خرية وف�ي الترب�ة (  األوس�اطتعاقب مائي ) ويحدث أيض�ا ف�ي  ) (، مستنقعات ، انهاربرك 
 .تعاقب جفافي ) 
 انواع التعاقب 

  Primary Successionي تعاقب البيئي األولال -1

 الكائنات الحية يإذا كانت المنطقة غير مأهولة بالحياة سابقا فإن عملية ظهور أول     
Initial Invasion ملية الغزو األولية لكائنات حية للمنطقة ثم االنتقال، أي ع 

Progression  و تسمى من مجتمع حيوي إلى المجتمع التالي تدعى التعاقب البيئي األولي
يطلق على سلسلة التغييرات و Pioneers  األنواع التي تظهر في المنطقة الطالئع ىأول

وكل طور يسمى  sereاو السلسلة  التي يمكن تمييزها اثناء التعاقب بالمراحل الزمنية
serial stage   وعليه تدعى المراحل التسلسلية للتعاقب االولي بالمراحل االولية 

prisere   اما المراحل الثانوية تدعىsubsere مثال ذلك غزو األنواع النباتية التدريجي .
. تعتبر الصخور  الذروة بيئةلصخور جرداء حتى تصبح في النهاية مغطاة بغابة تتبع لنظام 

لعدم وجود التربة و لعدم وجود أماكن تستقر بها البذور و  غير مناسبة للحياة بيئةالجرداء 
 أشعةتى لو تم ذلك فإن البذور الملقحة ستموت لندرة الماء أو للتعرض للرياح أو . و ح تلقح

  . الشمس الساقطة مباشرة على سطح الصخور الجرداء
لهذه يوجد .  .البيئةيمكن أن تتكيف مع هذه  esMoss الطحالبغير أن بعض أنواع 

الطحالب حبوب لقاح صغيرة جدا يمكن أن تستقر و تلقح في الشقوق الضيقة في الصخور . 
 إذا دخلت في حالة السبات  و الجفافو هي سريعة النمو باإلضافة إلى قدرتها على تحمل 

 Mat النهاية حصيرةو تشكل في مع إضافة أي كمية ولو قليلة من المياه ، تنمو الطحالب 
عضوية  احماض فهي تفرز  , حبات التربة المتكونة من تجوية الصخورتعمل على تجميع 

بة الصخور تحتها و تحويلها تدريجيا إلى تربة . و عند تحلل الطحالب نفسها تعمل على إذا
تنتج مواد عضوية تشترك في تكوين التربة . و بذلك تتكون طبقة رقيقة من التربة تعمل 

ع بذور مكانا مناسبا لتجم. و هذه بدورها تشكل  الطحالب على تثبيتها فوق سطح الصخور
 . النباتاتاألكبر و االحتفاظ بالمياه الالزمة لنمو هذه  النباتات

الكبيرة ثم تحللها بعد موتها تتوفر المادة العضوية الالزمة لتكون طبقة  النباتاتبنمو هذه و 
حيث تتمكن األشجار الصغيرة من النمو فيها و بعدها تنمو األشجار  أسمك من التربة ،

http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
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الكبيرة  النباتاتو في أثناء ظهور  في النهاية الغابة التي تتبع لنظام الذروة .الكبيرة مشكلة 

ها ألشعة الشمس إلى القضاء بو نموها يؤدي سقوط أوراقها و أغصانها باإلضافة إلى حج
الطحالب ( الطالئع ) و الشجيرات الصغيرة . و نالحظ مما سبق ، إنه حدث تعاقب  على

الكبيرة  النباتاتصغيرة و في النهاية إلى  نباتاتتدريجي للكائنات الحية من الطحالب إلى 
اكن و يمكن حدوث هذا التعاقب البيئي األولي في أمالذروة .  بيئةالتي تشكل غابة تتبع لنظام 

المتكونة بفعل (Lithosere)متعددة فوق سطح األرض حيث توجد الصخور الجرداء 
 االنزالقات األرضية أو الزحف الجليدي ، أو الجزر البركانية، أو  الطفوحات البركانية

volcanic islands  والكثبان الرملية ،sand weeds (sandsere) 
 

 Xerach successionالتعاقب الجفافي 
 sandsereالرملي التعاقب  -1
 Lithosereالعاقب الصخري  -2
تس���تطيع اس���تيطان ه���ذه المن���اطق ه���ي من���اطق االش���نات الت���ي حي���ة الكائن���ات ال ىان أول���-1

Lichens   والطحال�ب Algae  ويطل�ق عليه�ا اس�م (األن�واع الرائ�دة(Pioneer Species 
ق�ة الت�ي تخت�رق حيث تقوم هذه الكائنات بتعرية الص�خور وتفتيته�ا ب�بطء بفع�ل خيوطه�ا الدقي

لتفتيتها والحصول على المع�ادن   acidic secretionsالصخور وتفرز فيها مواد حامضية 
، وعن��دما تم��وت ه��ذه الكائن��ات تخ��تلط بقاياه��ا م��ع فت��ات   main nutrientsالرئيس��ية 

غني���ة بالمع���ادن والم���واد العض���وية ، وبالت���الي تس���تطيع  Soilالص���خور ليب���دأ تش���كيل ترب���ة 
من استيطان هذه االماكن حي�ث تص�ل ب�ذورها  fungiوالفطريات  ophytesbryالحزازيات 

 إلى هناك بواسطة الرياح مثال .
تستطيع الحزازيات االحتفاظ بالماء ، كما أنها عندما تم�وت فإنه�ا وفض�التهاُ تض�اف إل�ى  -2

للترب���ة ، و نتيج���ة لتحس���ن ظ���روف الترب���ة ف���إن  organic materialالم���ادة العض���وية 
تبدأ باحتالل المنطقة والنمو فيها  وهك�ذا يتزاي�د عم�ق الترب�ة  يرات الصغيرةاالعشاب والشج

ار كبيرة الحجم وتستوطن المكان لتصل ب�ذلك إل�ى النباتات ذات الجذور العميقة واالشجلتأتي 
بالرغم من ان ما سبق اخذ بعين االعتب�ار تعاق�ب   Climax Communityمجتمع الذروة 

نن��ا ال ننس��ى الح��ديث ع��ن الحيوان��ات والكائن��ات الحي��ة االخ��رى الغط��اء النب��اتي فق��ط ، إال ا
  المشتركة في عملية التعاقب .

Error!

 

http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/creatures/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.bee2ah.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.quia.com/files/quia/users/rebekahking1/Activities/succession/primary_succession_5
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 Secondary Successionالتعاقب الثانوي :  -2

 يحدث التعاقب الثانوي في المناطق التي كانت مأهولة بالمجتمعات الحــيوية 
 .. الخ . مثل الحرائق ، البراكين ، الفيضاناتلكنهــا تعرضت لكوارث بيئية 

بعد حدوث هذه الكوارث تبدأ عملية التعاقب من جديد ولكن تحت ظروف بيئية جديدة ، فبعد 
 بذورها تبقى وتنمو في التربةحدوث الحريق مثال تختفى معظم او جميع انواع النباتات إال ان 

من جديد وينتهي المجتمع الى حالة من التوازن الديناميكي مع ما يحيط به من العوامل البيئية 
 . Climax Communityمجتمع الذروة عندئذ يسمى و
 
  Deflected Successionالتعاقب المتحول  -3

، حي�ث مجتم�ع ال�ذروة  ال�ىفي بعض الحاالت ال يحدث التعاقب كما هو متوقع وبالتالي ال نصل 
 حول .تتتوقف العملية عند نقطة معينة ، وهذا ما يسمى التعاقب الم

من غزو هذه االراض�ي وتحوله�ا إل�ى غاب�ات  شبية يمنع االشجارلالراضي الع الحيوانات فرعي
 .قص العشب وازالة الحشائش توقف عملية التعاقب كما ان 

 
 Micro Succession التعاقب الدقيق    -4
 

ينطبق التعاقب الدقيق عل المجتمعات الصغيرة جدا وم�ن ابس�ط أش�كال التعاق�ب ال�دقيق          
 م�اء ت�بنإلى وسط غذائي م�ع  تكة محتوي على خليط من االبتدائياعند إضافة ماء برما نجده 

حيث سيالحظ استمرار التعاقب الدقيق لألحياء االبتدائية إذ يصل البرامسيوم و االميبا الى قم�ة 
اخرى مثل سقوط جذع خشبي على سطح الغاب�ة وغ�زوه بم�رور  امثلة اخرىالتعداد الجماعي .

ك براز االغنام والمواش�ي ف�ي من�اطق الم�روج او المن�اطق كذلالزمن من قبل سلسلة ميكروبية 
التي تنشاء فيها قنوات مي�اه االمط�ار والثل�وج المنص�هرة حي�ث تزده�ر المجتمع�ات المائي�ة م�ن 
البكتري���ا المائي���ة و الطحال���ب والهاي���درا والدي���دان المس���طحة و االبت���دائيات والقواق���ع ويرق���ات 

اف لقاع القناق يحل مكان المجتمعات المائي�ة بع�ض الحشرات المائية ومع تناقص المياه والجف
والدي��دان الخيطي��ة   mesophytesكائن��ات اليابس��ة كالنبات��ات الراقي��ة المعتدل��ة الرطوب��ة 

والقاقع االرضية والديدان الحلقية والحش�رات وان المجتمع�ات االخي�رة ال تمث�ل مجتم�ع ال�ذروة 
 الرطوبة وهكذا ...... وذلك النها بانتظار

 
 -:للتعاقب البيئي مل الداعمةلعواا

 . توفر المياه -1
 عامل الحرارة -2
 عامل الرطوبة -3
 عامل الضوء -4
 عوامل المناخ و نوع التربة -5
 طبوغرافية األرض -6
 عامل التنافس -7

 بمراحل نشوء التعاق     
   NUDATION STAGE عملية التعرية و التجريد-1

مثل البراكين و الفيضانات ة نظام بيئي نتيجة للكوارث المدمر ألي يحدث التجريد        
بممارساته  اإلنسانالحياة فضال عن  إشكالحيث تعمل على القضاء على  والحرائق

و التعدين حيث يعمل على تجريد او تعرية  األحجارالمختلفة كالحفر و الحرق واستخراج 
 من الكائنات الحية . األرض
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  INVATION STAGE مرحلة االجتياح    -2

المختلف�ة م�ن الكائن�ات الحي�ة ونجاحه�ا  لألن�واعالتكاثرية  األجزاءوصول ه يقصد ب         
ف�ي ه�ذا المج�ال وت�تم عملي�ة  الرائ�دة األحي�اء, وتعد النبات�ات الجديدة  لبيئةفي االنبات في ا

  -االجتياح بثالث مراحل هي :
الجدي��دة بواس��طة  األرض إل��ىالتكاثري��ة  األج��زاءوص��ول  -:  Migration الهج��رة -أ :

 الحيوانات . أوالماء  أوالهواء 
 الجديدة . األرضو التكاثر في  اإلنباتنجاح البذور في  -:  Ecesisالتوطن  -ب:
الجدي�دة وهك�ذا يس�تمر  البيئة كبيرة في  بإعدادالتجمع   -: Aggregationالتجمع  -ج:

ف�ي الظ�روف االجتياح معتمدا على قابلية الكائن الحي على االستمرار في النجاح و التكاثر 
 البيئية الجديدة .

 INTERACTION AND COPETITION STAGE  التنافس مرحلة التفاعل و  -3
وقد يحدث التن�افس  األفرادالنوع الواحد بسبب الزيادة العددية في  أفرادبين يحصل تنافس 

 أصالتلك التي توجد فيها  أوالبيئة الجديدة  إلىسواء التي تأتي  المختلفة األنواع أفرادبين 
. 

      STABILIZATION AND CLIMAX STAGEو الذروة االستقرارمرحلة   -4
حيث تنشأ ب�ين الكائن�ات الحي�ة عالق�ات  االستقرارمرحلة  إلىعند نهاية التعاقب يصل المجتمع 

ح��د م��ا وال يع��د ه��ذا االس��تقرار مرحل��ة س��كون ب��ل ان��ه  إل��ىمنس��قة تبق��ي تركي��ب المجتم��ع ثابت��ا 
 المحيط . مرحلة توازن حركي مع

 
       Hydrosereالتعاقب المائي              
 Fresh Water Successionالتعاقب البيئي في الماء العذب   -1
  Marine Successionالتعاقب البحري  -2

       

في المياه العذبة تبعا لحجم المسطحات المائية وطبيعة حركة المياه فيها ,  أنماطتختلف    
التعاقب  إحداثالتغرين ) دورا مهما في  ع التدريجي للطين (عمليةالتجمحيث تلعب عمليات 

الى حالة التناقص يؤدي  الجداولو  األنهارتراكم المواد الطينية القادمة بواسطة  إنحيث 
تدريجي لعمق الماء مع االرتفاع التدريجي لمستوى طين القعر وعند ذلك يتعاقب ظهور 

الطافية والتي تستبدل بمجتمعات المستنقعات التي  راقاألوالمغمورة بنباتات ذوات  النباتات
وبعد عدة  و سيقان هوائية بينما تكون جذورها مائية أوراقتتميز بنباتات البردي و التي لها 

 سنوات يمكن لهذا المجمع المستنقعي ان يكون غابة .
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 المیاه العذ�ةخطوات التعاقب بیئي في            

 
 :  Climaxمميزات نظام الذروة

 ذو مقاومة عالية للتأثيرات السلبية .     -1
 ذو تنوع حيويي عالي .     -2
 غني بالمواد الغذائية والمواد العضوية .     -3
 بأنه يظهر درجة عالية من االنتظام .     -4

حتى أنظمة الذروة قد تتعرض للتغير إذا ما حدثت تغيرات جذرية في ولكن يجب التركيز ، أنه 
غير أن التغير يكون  المناخ، أو دخول أنواع جديدة أو إزالة أنواع قديمة من النظام البيئي .

ي المراحل األولى ن التعاقب البيئي حيث قلة إذا ما قرون بالتغير ف بطيئا في أنظمة الذروة
 التنوع الحيوي . 

 
 تعاقب الغطاء النباتي في بيئة جديدة

 هنالك الكثير من االتجاهات الي تتطور اثناء حدوث التعاقب .
تتطور التربة ، فعمقها يزداد ، ويزداد محت�وى الم�ادة العض�وية فيه�ا ، كم�ا تتم�ايز طبق�ات  .1

 .  Mature Soilن بعد ذلك تربة ناضجة التربة المختلفة لتكو
 . Biomassيزداد طول وكتلة الغطاء النباتي .2
 يزداد بتطور التربة .  Primary Productionاالنتاج االولى  .3
م�ن مجتمع�ات بس�يطة ف�ي بداي�ة لتعاق�ب   Species Diversityيزداد التنوع الحي�وي  .4

 إلى مجتمعا غنية باالنواع في نهاية التعاقب.
 السالسل الغذائية. يزداد عدد .5
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