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وتفاعلها مع بعضها البغض ويحدث هذا التفاعل , ينشأ الكساء الخضري من تجمع عدد من النباتات الفردية

نتيجة لما تحدثه النباتات المبكرة من تحويير فوي عيامول البييوة يجعلهوا رطوور أويبوة رو رطوور  فافوا رو 

يغيوور موون دأ ووة الوويبة التربووة رو ي لوول موون غوودة الضوويء الووا  يوور ذلوو  موون التووأثيرات مووول هووذ  

 .التحييرات تجعل البيية رطور مالئمة لنمي بعضها اآلار

ومن الممكن تتبع نشأة الكساء الخضري ونمي  في اأض قد  ردت من نباتاتهوا طموا راليوت مون البوذوأ      

و يرها مون رعضواء التكواثراىارب وبوذل  تسويد النباتوات النا حوة توريعا وتسوتعمر اىأض الوا  ود 

 .اتتبعاد  يرها من النباتات
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وهي تغيرات , تغيرات تذبذبية  وفيها تظهر بعض النباتات بالمجتمع ثم تختفي لتعيد الا الظهيأ مرة رارب

طتلو  التوي تي ود بالسويا ل و يانوب , تال ظ فوي اىطسوية الحيليوة والونائيوة المفتي وة, تريعة نسبيا

 .  الطرق واىأاضي المهملة و ير ذل  من اىأاضي التي تتعرض للتبديل والتغيير باتتمراأ

 

ويهود  اتجاههوا العواح نحوي , تغيرات مي هة وهي تغيرات بطيية ال يتسنا إدأاطها الا علا فترات متباعودة

ومون نتائجهوا  Successionتح يق مرطز متيازن للكساء الخضوري وتعور  هوذ  التغيورات بالتعاقوب 

وفي اإلقليم المنوااي , رن مسا ة من المسا ات يمكن رن تشغلها علا التيالي مجتمعات نباتية مختلفة

 .اليا د يكين الطيأ النهائي للتعاقب وا د تياء بدر في الماء رو علا اللخر رو في اأض مهملة
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إذا  ردت اأض من طسائها الخضري رو ظهرت رأض عاأية  ديدة طما يحدث بانبواق رأض طانت مغمويأة 

تحت تطح البحر رو بجفا  إ دب البحيرات رو بترتوب وب وات مون الرموات التوي تجملهوا الريوا  فويق 

علوا رن , في  ميع الحاالت تأاذ النباتات في ا تالت توطح اىأض رح توريعا رو بطييوا, تطح صخري

طوذل  , النباتات التي تستعمر اىأض روال ال تلبث رن تحتفي لتفسح مكانا ىنياع رارب تأتي مون بعودها

تختفووي اىايوورة بوودوأها لتحوول محلهووا نباتووات  ديوودة الووا رن ينتهووي اىموور ببلووي   الووة موون االتووت راأ 

 .النسبي عندما يحث التيازن بين البيية والكساء

هوذا النوويع موون التعاقووب يمووول وري ووة نمووي الكسوواء الخضووري وتسووما طوول  الووة موون  وواالت التعاقووب بسلسوولة 

 :وهناك نيعان من تالتل التعاقب Sereالتعاقب 

 .تبدر في الماء Hydrosere تلسلة التعاقب المائي 

 .تبدر علا رأض  افة رو علا صخيأ عالية Xerosere تلسلة التعاقب الجفافي 
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 :تمر هذ  السلسلة بعدة روياأ رو  ل ات  يث نستعرضها فيما يلي 

 

 Submerged Stageالطيأ المغميأ ( 1)

  

  Floating Stageالطيأ الطافي  (2)

  

  Reed-Swamp Stageويأ المستن عات ال لبية   (3)

  

 Sedge-meadow Stageويأ المروج البردية   (4)

  

 Woodland Stageويأ الغابات  (5)
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