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1؟كدام اول آمد، باران يا جنگل باران زا  
2»مينوت ارث«: اثري از

    

 

هاي باران زاي مناطق استوايي را  جنگل
به اين نام مي شناسيم چون در آنجا خيلي 

تمام گياهان براي رشد نياز . باران مي آيد
به آب دارند وگرنه مي پالسند و مي 

پس چگونه مي توان اين ضرب . ميرند
جزاير هاوايي را فهميد كه  المثلِ بوميان

؟ چطور »اول جنگل، بعد باران« :مي گويد
                                                                                           چنين چيزي ممكن است؟ 

 

روي برگ ، از منافذي كه داردنام » فتوسنتز«، طي فرآيندي كه تمام گياهاني كه در خشكي مي رويند
تعرق بيشتر مي شود، هر چه . مي گويند »تعرق«به اين پديده . هاي خود دارند آب از دست مي دهند

                    . مي كشد و تبخير مي كندخود از خاك بيرون  ب بيشتري از طريق ريشه و ساقةآ گياه
 

پس در . يري تقريبا بي پايان، ذخاباران زا، مقادير زيادي آب در زمين ذخيره شده استهاي در جنگل 
از خاك  ، مقاديرعظيمي آبيمقايسه با ديگر نقاط دنيا، در اين جنگل ها، درختان بدون واهمه از كم آب

از برگ ها رها مي شود به باال  بدينصورت ذرات بخار آب كه. در هوا آزاد مي كنندبيرون مي كشند و 
به  3ذرات گرم بخار آب به باال، همرفت حركتبا . صعود مي كند و ابرها را از رطوبت غني مي سازد

اين عوامل با هم موجب . تشويق مي شوددر نتيجه سقوط ذرات خنك به پايين  ووجود مي آيد 
كه سپس به زمين فرو مي افتد تا مجددا از طريق گياهان جذب و تبخير  گرددتشكيل قطرات باران مي 

                             . رخ مي دهد مي روينده گياهان اين فرآيند جذب و تبخيرِ آب، هر جا ك. شود
 

اما در جنگل هاي باران زاي مناطق استوايي شرايط طوري است كه آبي كه از درخت آزاد مي شود، 
 همانجا به تشكيلِ ابرهاي باران زا مي انجامد و اين ابرها همانجا بار خود را خالي مي كنند؛ خاك

                                                           
1
 MinuteEarth. Which Came First - The Rain or the Rainforest? (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3OWgb0Bv-A 
2
 MinuteEarth  https://www.minuteearth.com 
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درختاني كه به  كثيري ازتعداد وجود ل ها، آفتاب گرم مناطق استوايي و خيس و پرآبِ اين جنگ
در ديگر جاهاي . چنين پديده اي را ميسر مي سازد ،سرعت آب را از زمين به برگ ها پمپاژ مي كنند

به جاي ديگري احتماال كنند اما قبل از اينكه ابرها اشباع شوند و ببارند، مي درختان ابرها را غني  دنيا
نبود كه به اين تعداد  ييي استواجنگل هاتعداد درختان در پس اگر . آنجا مي بارنددر و  روندمي 

و . آب به جو منتقل كنند، جنگل هاي باران زا به اين ميزان باران دريافت نمي كردند مقادير عظيمي
. ه تبخير كنندداشتند كمي ، درختان به اندازه كافي آب در اختيار نندگيبدون دريافت اين ميزان بار

                                         »باران يا جنگل باران زا؟ ،كدام اول آمد« :سؤال پيش مي آيد كهپس 

  

 كاجِ و سرو درختانِ ، اجدادقبلميليون سال  350350350350 در حدودجنگل هاي باران زا،  ظهورِاز  پيشخيلي 
آب از زمين و رها  جذبِدر  4ي درختياين گونه ها اما. يشترين سطح از زمين را مي پوشاندندب ،امروز

يعني . بنابراين، هوا خشك تر بود. نمي كردند عملسازي ذرات بخار آب در جو، خيلي سخاوتمندانه 
ه جديدي از درختان پا به عرص گونه هاي ميليون سال پيش، 130130130130ا اما تقريب. كمتر باران مي باريد

بيشتر و سريع را قبول كردند تا بتوانند از فوايد فتوسنتز  ييشترگذاشتند كه ريسك از دست دادن آب ب
ريسكي كه اين درختان نوظهور . نده انام گرفت 5»درختان گلدار« گونه هاي جديد،اين . بهره ببرندتر 

كم  سريع رشد فرصت داد كه در رقابت با اجداد پذيرفتند به نفع آنان تمام شد چرا كه به اين درختانِ  
 پيشي بگيرند و به تدريج مناطق استوايي زمين را از آن خود كنند ودخسخاوت .                           

 

 توانستند ددرختان گلدار به هر نقطه اي از زمين كه گسترش پيدا كردندقيقا به خاطرِ تعرق بسيار بيشتر، 
جنگل هاي باران زاي كه در عصر حاضر اگر مي بينيم . كنندابرهاي باران زاي خود را در محل ايجاد 

به  باران بيشتري دريافت مي كننددر مقايسه با ديگر جنگل ها، متشكل از درختان گلدار،  ،مناطق حاره
در اين  ندگيسرو بودند، ميزان بار يااگر همين جنگل ها از درختانِ نوع كاج  6.همين خاطر است

                                                           
4
 Gymnosperms     بازدانگان 

5
 Angiosperms     نهاندانگان

، از گياهان رها»رِنايزوپ« از هيدروكربن ها موسوم بهجالب توجه اينكه دانشمندان پي برده اند كه همراه با عمل تعرق، مولكول فعالي   6
  

از اين مولكول ها در ابرها هسته هاي تعداد كثيري . باالي جو صعود مي كند اليه هايهمراه با ذرات بخار آب به سوي  و مي شود

ها رِن پايزوباال روندة بخار آب از درختان، محموله اي بارورساز از  جريانات. تگرگ را تشكيل مي دهد وقطرات باران يا دانه هاي برف 
براي مطالعة بيشتر در مورد . موجب تشكيلِ ابرهاي باران زا و بارندگيِ محلي شود ،را به محيط مي افزايد تا در محلِ رويش درختان  

  .ايزوپرن به متون زير مراجعه نماييد
-  U. Pöschl et al. 2010: Rainforest aerosols as biogenic nuclei of clouds and precipitation in the Amazon. 

Science. September. doi:10.1126 /science.1191056. 

- J. D. Fuentes et al. 2000: Biogenic hydrocarbons in the atmospheric boundary layer: A review. Bulletin of the 

American Meteorological Society. July. (accessed 4 April 2018) https://tinyurl.com/ycmavlw3 
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و اين . يك متر در سال تخمين مي زنند تقريباتفاوت را اين  ،در برخي نقاط. بود مي كمترخيلي مناطق 
                                                             .معادلِ دو ساعت و نيم بارندگيِ بيشتر در هفتهيعني 

 

جاهايي  به گرميِبي دليل نيست كه آمازون . اين ميزان از بارش موجب خنك شدنِ جنگل نيز مي شود

اما داغي و  .آفريقا و يا حتي جنگل هاي سرو در شرقِ تگزاس در فصل تابستان نيست يرامثل صح

در  چرا كه زمين باشدكرة ممكن است بخشي از آيندة  ]بسيار دور[ ةخشكيِ مناطق حاره در گذشت

. ندشده ا قطعچوب و يا توسعه اراضيِ زراعي توليد براي  درختانبخش هاي عظيمي از آمازون، 

خشكسالي و آتش سوزي هاي غير  و رخداد هاي هواشناسي از همين حاال كاهش بارندگيايستگاه 

 دانشمندان نگران اند كه در دهه هاي آتي، اين تغييرات، جنگل هايِ. عاديِ بيشتري را گزارش مي كنند

اي شرايط را برمسلما  اين پديده. دكنتهديد  يمناطق استوايي را با خشكي و دماي بيشتر باران زايِ

                                   . خواهد كردجنگل ها و براي مردمي كه در آن زندگي مي كنند دشوار تر 

اول «: باور كنيمضرب المثلِ هاوايي ها را  !، درخت بكاريدنگران ايددر مورد خشكسالي  وقتپس هر 

                                                                                                     ».، بعد بارانجنگل
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