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 ديناميكية تغير الغطاء النباتي

 

 تي نبامفهوم التعاقب ال
ي الوحدات الطبيعية للنبت، تظهر وتنمو وتنضج تحت تأثير العوامل ه، و النباتيةإن المجتمعات 

 إن عملية نمو المجتمعات الحراجية كلها تعتمد على. البيئية ورد فعل النبت تجاه هذه العوامل
ي النمو التدريجي للنبت هظاهرة التعاقب هذه  الميزة األساسية فيإن . نبتيظاهرة التعاقب ال

 .ي مختلفين على نفس الموقعتنتيجة توالي عدة مجتمعات نباتية ذات متطلبات بيئية و ترکيب نبا

مرحلة نهائية بالتعاقب يبتدىء على مساحات عارية ثم يتدرج من مرحلة إلى أخرى حتى ينتهي ف
ي اسم األوج ئالنهاالنباتي الممكن في الظروف البيئية للمنطقة، ويطلق على المجتمع  بتنمن ال

ومن الجدير بالمالحظة أن المجتمع األوجي هو في حالة توازن مع . Climaxأو الذروة أو القمة 
 .منه ا  مجتمع آخر بعده أكثر تقدم المحيطة بحيث ال يمكن أن يظهر أيالبيئة 

متنوعة أو هو عبارة  transitoiresأ محصلة تعاقب مجتمعات عرضية فالمجتمع األوجي هو إذ
نفس التطور بحيث يناسب المجتمع األوجی  بعتاتإن التربة . ة وحدات من التعاقبلحصمعن 

نتيجة  ا  عارية أو اصطناعي ا  إن األرض العارية يمكن أن تكون طبيعي. أوجية أيضا   تربة حراجية
 .انجراف وتعرية التربة

في . ج وتاي بعده التربةو ناخ هو العامل األساسي في تحديد اتجاه التعاقب ونوعية األإن الم
 يفالصي فافجالبالد ذات المناخ المتوسطي فإن المناخ نتيجة صفته األساسية من حيث ال

الناشئة عنها مما  ليوحد خواص التربةاليستطيع أن يفرض سيطرته التامة على الصخور االم 
ر هظتو . المنتشرة في المنطقةم االساسية حراجية مختلفة حسب الصخور األ يؤدي إلى مجتمعات

نواع أ الفمع اخت يةاألوجتمعات جمال فاختال ظحيث يالح اريسو هذه الحادثة بوضوح في 
المجتمع األوجي الذي يتعلق وجوده بالتربة ی يطلق علو  .الصخور األم وبالتالي أنواع التربة

مناخ أما المجتمع األوجي الذي يتعلق وجوده بال، األوج التربي ضمن منطقة مناخية معينة اسم
 .مناخيال جاسم األو بشكل أساسي 
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 أقسام التعاقب النباتي 

 : دوثهحلفترة  يقسم التعاقب تبعا  

مثال على التغير الكارثي كسر  .catastrophic change( أو تغير كارثي ) تعاقب فجائي  -
 .ب الطميةالنباتي بالرواساألرض البكر، أو طمر الغطاء 

. ما خالل سنوات عدة يجري بسرعة نوعا  :  local successionتعاقب قصير المدى  -
 .المهجورة مهملةة الثويجري التغير أو التعاقب قصير المدى في األراضي المحرو 

عند تبدل يحدث  .أي لعشرات ومئات السنين:  Successional changeتعاقب طويل  -
 .محروق إلى غابة أشجار الشوحال وحالتي نمت في مكان أشجار الشمثال   البتوالة أشجار بغا

وينتمي إلى التغيرات . خالل مئات وآالف السنين:  permanents،تعاقب قرني أو دهري  -
 .يرات المناخنتجت عن تغالدهرية تلك التي 

 

 .وتراجعيتعاقب أولي و ثانوي وتعاقب تقدمي : كذلك يقسم التعاقب إلى 
 التعاقب األولي والتعاقب الثانوي

إن التعاقب األولي هو التعاقب الذي يحدث على أرض جديدة لم يسبق أن غزتها النباتات، وهو 
ويتألف عادة  من . ويحدث هذا التعاقب بصورة بطيئة، يبتدىء بنباتات رائدة حتى يصل الى االوج

، تهدم األوج لسبب من األسباب کالحرائق مثال   أما النبت الثانوي فيحدث عند. تتابع عدة مراحل
ففي هذه الحالة فإن التربة ، أو عند تهدم النبت في مرحلة متقدمة من مراحل التعاقب األولي

العارية تسمح بنمو نبت جديد اكثر تطورا  من النبت الذي يغزو األرض العارية األصلية، ويخف 
 .عدد مراحل هذا التعاقب للوصول إلى األوج

ن التعاقب الثانوي له أهمية كبرى، إذ أنه يحدث بعد تهدم الغابة نتيجة الحرائق أو السيول أو إ
 .نتيجة االستثمار غير الصحيح
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عندما تزول غابة معينة تحت تأثير سبب ما دون أن يحدث تغيير أساسي في شروط التربة ، 
أما إذا تغيرت . وج بسرعة کبيرةفإن التعاقب الثانوي يصل إلى األ. كما في حالة الحرائق الخفيفة

خواص التربة كثيرا ، كما في حالة الحرائق المتكررة على نفس الموقع ، فإن شروط هذا الموقع 
تصبح قريبة من شروط األرض العارية األصلية، مما يجعل التعاقب الثانوي طويل األمد حتى 

 .يصل إلى األوج بعد مراحل عديدة

 

 التعاقب األولي -

أرض عارية جديدة كا يحدث نتيجة جفاف إحدى البحيرات او ترسب طبقات من إذا ظهرت 
الطمي بواسطة األنهار في هيئة جزر نهرية أو ترسب طبقات من الرمال تحملها الرياح فوق 

تبدأ النباتات باحتالل سطح ، سطح صخري أو انبثاق أرض كانت مغمورة تحت سطح البحر
نبت الذي يستعمر األرض أوال  ال يلبث أن يختفي ليفسح وال، األرض العارية سريعا  أو ببطء

المكان لنبت آخر يأتي بعده وهكذا حتى الوصول لحالة من االستقرار النسبي عندما يحدث 
 .التوازن بين النبت والعوامل البيئية أي عندما تصل إلى األوج

مل البيئة المختلفة ويحدث هذا التعاقب في النبت نتيجة ما تحدثه النباتات من تجوير في عوا
مثل ...فهي تغير من درجة خصوبة التربة أو تقلل من نسبة الضوء أو تحد من حركة الرياح 

هذه التحويرات تجعل البيئة أكثر مالءمة لنمو بعض االنواع النباتية من قبل أو أقل مالءمة لنمو 
يائي والكيميائي ومن الجدير بالمالحظة أن حوادث التجوية أو التآكل الفيز . بعضها اآلخر

 . للصخور هي ذات أثر کبير في تحوير عوامل البيئة

 

 التعاقب الثانوي -

أو الرعي أو االستثمار السيء  الحرائقة بواسطة يجو ة األابهدم الغتد نالثانوي ع قباعيظهر الت
في الحرائق البسيطة غير المتكررة، فإن مراحل التعاقب  كما جزئيا  فإذا تهدمت التربة . السيولأو 

، كما في حالة الحرائق ا  التربة كليتهديم أما إذا كان . جو د وتصل بسرعة إلى األدتكون قليلة الع
ائر فإن مراحل التعاقب تكون عديدة، كما أن المدة الالزمة للوصول جاالستثمار الأو المتكررة 



 

  8012-8102إدارة المراعي وتنميتها                                                                                            

 عال مدور. د                                                                                                           3المحاضرة 

 

4 

 

 . إلى األوج تكون كبيرة

 

 :ي نباتعلى التعاقب ال المث

متر عن  ۰۲۲ – ۰۲۲غابة السنديان العادي في سلسلة الجبال الساحلية السورية على ارتفاع 
) راروسا التي تعلو الكلس الكتيم وذلك ابتداء من أرض عارية مهملة يالتترب سطح البحر وعلى 

1691 ،NAHAL ): 

 : مرحلة النباتات الرائدة -أ

لضوء وتستطيع أن ليفة لمن حيث المتطلبات البيئية وأ ا  نباتات مرنة جدتغزو التربة العارية 
  :قاسية مثل تتحمل شروطا  

Dactylis glomerata , Hordeum bulbosum, Carlina corymbosa, Phalaris 
tuberosa, 

Oryzopsis miliacea, Fumana arabica الدخانية 

 : مرحلة النباتات العشبية -ب

ويرافقه ( الحمرور األشعر(  Hyparrhenia hirta في هذه المرحلة نبات يسيطر على الموقع
 :نباتات مثل 

Thymbra spicata الزعتر المتوسطي, Pollinia distachya, Andropogon 
ischaemum  

 ( :الن الشوكيبال Landeبراح )الشوكي  مرحلة البالن -ج

ت يثب يکو ش وهو نبات  Poterium Spinosumذه المرحلة بسيطرة البالن الشوكيوتتميز ه
ذلك له التعاقب نحو األوج و يوجتاسية في سإن هذه المرحلة أ. افيةجفأنواع أخرى ترافقه امالتربة ك

 . باتا   ع اقتالعه منعا  نمن الضروري المحافظة على البالن وم

 : (ةقريضالند ال)ريضة قمرحلة ال -د
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ورة بصوتتألف هذه المرحلة . النبؤمنها لها اليإلى قليل من الحماية  نموة كي تضالقريتحتاج 
 Cistus ريضة البيضاءقوال Cistus viliosusية أو الوردية وبر ريضة القأساسية من ال
salviaefolius  لثم ىخر أمع نباتات : Teucrium creticum  وCalycotome villosa 

 .ةبر تي فوق سطح العضو  قفأالحظ بداية تشكل يفي هذه المرحلة 

 : يان العادي والبطم الفلسطينيدماكي السن -ه

كي الذي يتألف بصورة بيئة مالئمة لنمو أنواع هذا المامع الزمن  ئيتهإن المرحلة السابقة 
 Pistaciaي فلسطينالبطم ال ا  يرافقه دوم Quercus calliprinosديان العادي سنمن الأساسية 

palaestina  وغيره رورعز لاقص و البطلب و قطرك والصمثل األ ىأنواع أخر مع . 

 . اليبد A1 قواضح وأف Ao قشكل أفيتية هذه المرحلة في نها

 :الغابة األوجية للسنديان العادي  -و

نسبة بال ةيتبانخف عدد األنواع اليوفي هذه المرحلة  قبلمرحلة األخيرة من التعاالغابة ا هذهمثل ت
عدد قليل يرافقه  دياعان السنديكبيرة من الة األوجية من أشجار بالغا حيث تتألفكي االمرحلة لم

 .غار والسنديان البلوطيالالفلسطيني و  ممن األشجار التابعة ألنواع أخرى مثل البط

 .اوجها وتعطي تربة بنية متوسطية مع أفق دبالي سميك رحلة إلىمفي هذه التصل التربة 

 

 :مالحظات  

مرحلة من هذه المراحل تمثل مجتمعا  نباتيا  له تركيبه النباتي الخاص وظروفه  إن كل -
 .البيئية الخاصة

إن التعاقب النباتي في كل المناطق السورية، من أعلى الجبال الساحلية وحتى البادية  -
إال أن هذه الغابة تكون ، أي أن نهاية التعاقب هي غابة. ينتهي بمرحلة أوجية حراجية

 .كثافة في الباديةقليلة ال

تلك النبت في  راعي المنتشرة في البادية السورية التشكل األوج المناخي لتعاقبمإن ال -
نما هي ع م األطلسي األصلية بطة البانوي ناتج عن تدهور غاث تبارة عن نبالمنطقة وا 
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 .التي تمثل األوج المناخي في البادية

أن يصل إلى  من في منطقة معينة تبن بعض العوامل الطبوغرافية يمكن أن تمنع النإ -
راضي الشديدة فاأل. تلك المنطقةله في الظروف المناخية ثحدو  ضرو فالمناخي الم جاألو 

 ي، خانأن يصل إلى مرحلة األوج الممن بت نالميل تمنع ال

في المناطق الجبلية المرتفعة جدا فإن التعاقب اليصل لمرحلة الغابة بل يقف عند مرحلة  -
 .مرحلة األعشاب في مثل هذه الظروف هي األوجية األعشاب، وتكون

وج مختلف أمستنقعات يوجه التعاقب بحيث يصل إلى كذلك فإن وجود تربة مالحة أو  -
وج الترابي كما عن األوج المناخي للمنطقة ويسمى االوج المتعلق بخواص التربة باأل

 .ذكرنا سابقا  

 

 التعاقب التقدمي والتعاقب التراجعي

إذ أنه يدل  Succesion progressiveعلى التعاقب األولي اسم التعاقب التقدمي أيضأ  لقطي
بت الطبيعي في المنطقة عن نأما التعاقب التراجعي فهو ابتعاد ال. بت باتجاه األوجنعلى تقدم ال

. ..مثل الحرائق والرعي الجائر واالستثمار السيء الخ ختلفةج تحت تأثير عوامل التخريب المو األ
في حالة توازن مع الشروط البيئية في المنطقة وتكون في حالة هي جية و ة األبوالحقيقة أن الغا

ة بإال أن تبدل هذه الشروط يؤثر في الغا. بيا  ة ثابتة نسبئيا دامت الشروط البينسبي ماستقرار 
في منطقة  ولما كان المناخ العام. ة تتدهوربباتجاه تراجعي فيقال أن الغاويسبب تحولها ه ياألوج
أ تطر ي تفإن التحوالت ال يضا  أطويلة من الزمن وكانت الصخرة األم ثابتة نسبيا  لفترة  تبثا وما ه

طع والحرائق قتحت تأثير ال ا  بالغنسان على الغابة نتيجة تغيرات الظروف البيئية ناتجة عن اإل
 .وغيره والرعي الجائر

 :أسباب التعاقب التراجعي 

فلقد لوحظ أنه كلما فاقت . يتسبب فيها المجتمع النباتي نفسه:  (ذاتية)أسباب داخلية  .1
، كمية المخلفات النباتية وزن المحصول العشبي السنوي فإن المحصول العشبي سيتراجع

 :إذ تعمل المستويات العالية من المخلفات على 
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a. حجز كميات كبيرة من العناصر الغذائية 

b. إعاقة نمو النبات والبادرات في الربيع 

c. يئة موطن مالئم للكائنات الممرضة والحشرات التي تضر بنباتات الذروةته. 

 :وتقسم إلى : أسباب خارجية  .2

a.  أسباب تتعلق بالنشاطات البشرية كالرعي الجائر والحرائق المتكررة والقطع
 ...الجائر

b. فبرغم اعتبار المناخ من العوامل الثابتة ، أسباب تتعلق بالبيئة كالتغيرات المناخية
لكنه في الحقيقة يتغير على اامدى الطويل وهذا التغير التدريجي سيسبب  نسبيا  

 .تغيرا  تدريجيا  في طبيعة النبت

 

 
 نموذج التعاقب النباتي في المراعي

 

 
 عند إدخال العامل المطري نموذج التعاقب النباتي في المراعي
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 :مثال عن التعاقب التراجعي 

 : البلعاس تراجع غابة البطم االطلسي في جبل

 
                         Pistacia atlantica

               Crataegus azarolus

                Thymus syriacus- Centaurea dumulosa 

                       Tecurium polium – Achillea fragrantissima 

                          

 Asphodulus microcarpus – Onopodon hetracanthum – Gundellia tournefortii 

                              Artemesia herba-alba - Dianthus strictus (multipunctatus)

       Peganum harmala

                      Carex stenophylla – Poa bulbosa 

              

           

                  

         

         

             ˂      

            ˃      

   

   

   

   

 

 

 :تأثير بعض النشاطات البشرية في التعاقب النبتي 
 :الحرائق  - أ

وتعجل دورة ، للحرائق فوائد متعددة في أراضي األعشاب فهي تحد من منافسة الشجيرات
وفي الغابات تكون . وتقلل من العوامل الممرضة، العناصر المحتبسة في المواد النباتية الميتة

وتقليل ، وتجهيز مهد للبذور، الحرائق أحيانا  مفيدة لتقليل منافسة النباتات تحت الشجيرية
أما التأثيرات السلبية للحرائق فتحدث عندما . وفتح مناطق إضاءة في الغابة، الفطرية األمراض
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 . يتكرر حدوث هذه الحرائق

 :وتسبب تدهورها بطريقتين والغابات  عيتؤثر الحرائق المتكررة في المرا

 بقاءإاسة للحرائق و ستؤثر في التركيب النباتي ، فتؤدي إلى إزالة األصناف النباتية الح -
وبصورة عامة فإن النباتات العشبية وبصورة خاصة النباتات التي . النباتات التي تقاوم الحرائق

لها ريزومات والتي توجد بشكل كتل كثيفة تكون أكثر مقاومة من النباتات الخشبية، وهكذا فإن 
 الحرائق المتتالية على بعض المواقع الحراجية سببت زوال األصناف الخشبية و حلول أصناف

 . يكو ربان والشجشوكية وعشبية محلها مثل البالن وال

الشديد في درجة  سرعة تحول المادة الدبالية في التربة من جراء االرتفاع الحرائق أيضا   ببتس -
ة إلى تأثير أشعة بر تال الذي يسبب تعرضي تالنبالحرارة أثناء االحتراق ومن جراء إزالة الغطاء ا

الية مع الزمن من بالمادة الد لو ز ت ذاکهو ، ةالترببخر الماء من دة توزيادة شالشمس المباشرة 
في و  في ربط حبيبات التربة مع بعضها بعضا   كبيرا   دة الدبالية تلعب دورا  الماولما كانت . التربة

فقار التربة تؤدي لت اليةتتوتغذية البوادر فإن الحرائق الم تحسين بنية التربة هديم هذه البنية وا 
 النجراف بواسطة األمطار والرياح نظرا  لحساسية ر ثوبذلك تصبح التربة أك. الغذائيةبالعناصر 

 .هالعدم وجود االرتباط الوثيق بين حبيبات

 :الرعي المتواصل  - ب

 :ة بطريقتين نباتييسبب الرعي المتواصل تغير في التركيب النباتي للمجموعة ال
التتأثر بالرعي النباتات الشوكية أو التي لها أعضاء مؤذية إذ أن الحيوان يخشاها فال يأكلها  -

الزمن إلى زوال األصناف بينما تزول األصناف األخرى التي يأكلها الحيوان ويؤدي ذلك مع 
 .ألسنان الحيوانات وحلول أصناف شوكية مقاومة محلهاالحساسة 

الية التي بدورها تسبب تهدم برعي التواصل تسبب زوال المادة الدإن تعرية التربة بواسطة ال -
تأثير األمطار  والتي تنجرف بدورها تحت اتها مع بعضها بعضا  بيبم ارتباط حدبنية التربة وع

 . والرياح

قد التربة خصوبتها وقدرتها هكذا تفالتربة و  صكذلك فإن الرعي الجائر باألبقار يؤدي إلى ر  -
تزيد من حدة تبخر الماء منها فيزيد ة ربتة الير عة علما بأن تيجيدر تلماء بصورة على االحتفاظ با
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أنه في المرحلة  تىللجفاف ح م جفاف التربة بظهور أنواع أكثر تحمال  ئتظهر عال. جفافها
الشديد واألشعة  التربة فافالنهائية ال يبقى على أرض الغابة إال بعض النباتات التي تتحمل ج

 ...الخزامىريضة و قيك والو ربان والشجنباتات البالن والكدة، الشمسية الشدي

ثم تأتي بعدها  ا  ي أقل الحيوانات خطر هفاألبقار  ،إن نتائج الرعي تختلف حسب الحيوانات
 .رةو األغنام ثم الماعز الذي هو أشد الحيوانات خط

متوسط أو خفيف يجعل للنباتات المستساغة أفضلية تنافسية ي إلى مستوى عر خفض الإن 
 . وينطلق التعاقب النباتي ثانية  نحو الذروة

 

 : يتتطبيقات عملية للتعاقب النب

 
 :ي ت األصلنبال يقاف التعاقب التراجعي وتشجيع التعاقب التقدمي والعودة إلى مرحلةإ -1

وقد وجدنا أن هذه العوامل . ت هذا التعاقبببسإليقاف التعاقب التراجعي بكفي إزالة العوامل التي 
التعاقب عند  يوقفس زالة هذه العواملإإن . وغير ذلك من تعدياتهي الحرائق والرعي المتواصل 

تغطى التربة تجموعة فمومع الزمن تزداد كثافة ال. المرحلة التي وصلت إليها المجموعة النباتية
 تدريجيةالظروف البيئية المحلية بصورة  وبذلك تتغيروتتحسن شروطها الفيزيائية والبيولوجية ، 

زالت أثناء  تيال فعودة األصنايسبب شروط رطوبة التربة ونسبة المواد الدبالية فيها مما  سنفتح
وفي النهاية تظهر الشجرة . د بصورة تدريجية األصناف األوليةو ي، وبذلك تععراجتالتعاقب ال

 .ة األصليةغابمة لها وتعود الالئالجديدة مجية عندما تصبح الشروط البيئية و األ
شروط التربة  ي للمجتمعات أثناء التعاقب التقدمي تغيرات فيلنباترافق التغيرات في التركيب اي

ة يالدبالمواد ال ونسبةها على االحتفاظ بالماء و يزداد عمقها تنفسها، فتزداد بصورة تدريجية قدر 
يعتمد على تحسين ألنه  متمن الزمن کي ي يحتاج إلى مدة طويلة جدا   قبفيها، غير أن التعا

د من سرعة هذا يزيستطيع أن ى اإلدارة يعللقائم نفسها بصورة طبيعية، إال أن االشروط البيئية 
، كثيف وجذور قوية اءطغتي لها تشجيع األصناف ال، اية تامةمحماية المنطقة ح: بـ  بالتعاق
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ية يستطيع المرحلة االنتقالوفي . إلى عدم تعرية التربة ا  وذلك مع االنتباه دومزالة األنواع األخرى إ
أي  .رحلة بوادرميكون في ات المحيطة عندما اتنبن يشجع الصنوبر نفسه فيخلصه من المثال  أ

شجرة لل رفة المتطلبات البيئيةتامة ومع ةور ب بصالتعاق مراحل، بعد معرفة عيطيست يأن اإلدار 
العودة إلى البيئية لتسهيل الشروط  سينحتساعد على قب فياتعهذا ال أن يتدخل أثناء ،ةياألوج

 .األصلية غابةمرحلة ال

 :العالقة بين الحالة التعاقبية والعوائد االقتصادية  -2

بانخفاض شبه الصحراوية ي عالمراو  باشن الذروة في أراضي األععي ئارتبط تراجع الوضع البي
وضعت نظريات كليمنتس في التعاقب النباتي والذروة وقد  .ماشيةنتاج الإالعوائد االقتصادية من 

-69)روة ذربية من القحيث تعتبر المراعي الواتجاهها ی علتقييم حالة المر في إطار تطبيقي 
من تأخرة والمراعي التي وصلت الى مرحلة م ،في حالة ممتازة (من نباتات الذروة% 111
والمراعي التي وصلت إلى  ،حالة جيدةفي ( باتات الذروةمن ن %61-11) تي نباال قباعالت

ي في مراحلها تما المراعي الافي حالة متوسطة و  (%11-29)ب اقعة من التطمراحل متوس
ري في نظواألساس ال .في حالة ضعيفة فتعتبر ( من نباتات الذروة %21-1)التعاقبية األولى 

وتسمى )رة عالية اإلنتاج واالستساغة ملمعليات ايجنبدل الستجائر تعي الر ذلك أنه بوجود ال
نتاجية باتبن ،ةرو ذالتي يرتبط وجودها بمرحلة ال decreasers)ات قصالمتنا ات ذات استساغة وا 

 ويعر ح الموقع الب، ويستمر هذا التدهور حتى يص(increasersالمتزايدات  عىوتد)منخفضة 
، ( invadersوتدعى هذه المجموعة بالنباتات الغازية ) بالشجيرات والحوليات ا  في النهاية مكتظ

 .ة في كثير من األحيانمي ساهو 

والجيدة والمتوسطة  متازةمصطلحات الحالة المنبذ يدعو إلى  هاجيرة اتخاألآلونة في ا ولقد ظهر
متوسطة والمرحلة ال ةرحلوالمضعيفة واستبدالها بمصطلحات الذروة والمرحلة التعاقبية المتأخرة وال

حيث يشار في الوقت الحاضر في توصيف ، لوصف الحالة البيئية للمرعىكرة مبالالتعاقبية 
ويعود السبب في . الحالة التعاقبية للغطاء النباتي بالحالة البيئية للمرعى بدال  من حالة المرعى

ومدى ( البيئية للمرعى الحالة)ذلك إلى الرغبة في توضيح أن الوضع التعاقبي في مساحة ما 
 .مناسبة الغطاء النباتي الموجود لالستخدامات المطلوبة أمران مختلفان
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جافة ي الضائد االقتصادية في األراوبين العو  لمراعيلة بيئيقد لوحظ ارتباط شديد بين الحالة الل
وذلك ألن كثيرا  من  وتصبح هذه العالقة غير دقيقة في المراعي األكثر رطوبةة فالجاوشبه 

الحوليات والنجيليات المعمرة القصيرة المستساغة توجد في مراعي البراري المتدهورة في حين أن 
تسود عريضات األوراق السامة والشجيرات غير المستساغة والنجيليات الحولية واألراضي الجرداء 

 .الجافة المتدهورةالمراعي 

فغابة السنديان العادي األوجية ليست ، غابة اقتصاديةالغابة األوجية ليست دوما  كذلك فإن 
ولكن وبما أنها تمثل حالة توازن مع الظروف البيئية فمن ، اقتصادية في العصر الحالي

نما تركه بشكل طبقة  الضروري عدم إزالة ماكي السنديان كليا  لالستعاضة عنه بغابة اقتصادية وا 
دخال األشجار ا  .القتصاديةتحت غابة قليلة الكثافة وا 

إن من المهام الرئيسية في إدارة المراعي وأي مورد طبيعي آخر هو اتخاذ قرار حول تحديد أي 
بالنسبة . وكيفية الوصول إليها، مرحلة من مراحل التعاقب هي األفضل لتلبية األهداف اإلدارية

مرحلة فمعظم أراضي األعشاب والمراعي شبه الجافة ستعطي الحالة البيئية في ، للمراعي
فيها توازنا  جيدا  بين كأل الماشية والموطن ( من نباتات الذروة% 61-11)التعاقب المتقدمة 

 .وسيوفر مستوى تغطية نباتية كافية لحماية التربة ويحسن التنوع الحيوي، البيئي لألحياء البرية

التعاقبية لذلك البد من اتباع خطط مطورة على أسس علمية في إدارة المراعي للوصول للراحل 
 .المطلوبة

 

 

 


