
 تن درختانکسگویی جدید از تاثیر طوفان بر ش پیش

ها یک سرعت بحرانی برای گرانی در فرانسه انجام یافته، در وقوع طوفانبر اساس مطالعه ی جدیدی که توسط پژوهش

که در آن تقریباً تمامی درختان بدون توجه به اندازه یا گونه هایشان کیلومتر بر ساعت(  09باد وجود دارد )حدود 

شکنند. این تیم نشان داده اند که این پدیده، با یک قانون ساده قابل توضیح است که بیان می کند چرا این سرعت می

 بحرانی بشدت از قطر، ارتفاع یا ویژگی های کشسانی درختان مستقل است. 

ض باد شدیدی قرار می گیرد، ممکن است به یکی از سه سازوکار شکسته شود. اگر درخت در زمینی قرار وقتی یک درخت در معر

گرفته باشد که رطوبت خود را از باران می گیرند یا اگر ریشه ی درخت فاسد شده باشد پدیده ی ریشه کن شدن می تواند رخ دهد. 

اه تنه ی درخت در معرض خطر شکسته شدن قرار می گیرد )یا از طریق پیچش راه دیگر آن که اگر ریشه ها بتوانند دوام بیاورند آنگ

 ESPCI( و همکارانش در مطالعاتشان در اکول پلی تکنیک و Emmanuel Virotشدن(. ایمانوئل ویروت )یا معموالً از طریق خم

 معروف است.« stem lodging»پاریس تِک عمدتاً بر روی پدیده ی اخیر تمرکز داشته اند که به 

 

 آسیب دیده است.تصویری از یک درخت که در اثر طوفان 
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 خوراکی طوفان

که باعث صدمات  9002گردد؛ گردباد سال باز می« کلوس»به عواقب طوفان « stem lodging»ی کنجکاوی این تیم در مورد پدیده

گسترده ای در بخش هایی از اروپا شد. داده هایی که پس از این طوفان جمع آوری شده نشان می دهد که بزرگ ترین صدمات به 

متر بر ثانیه بوده است؛ بدون توجه به سن و نوع درخت چه از  29جنگل ها در مناطقی وارد شده که سرعت باد در آن ها بیش از 

 نوع سوزنی برگ )همچون درخت کاج( و چه پهن برگ )همچون درخت بلوط( به شکل مشابهی تحت تاثیر قرار می گیرند.

ست و درمیان کاوش گران آن نام هایی چون لئوناردو داوینچی، گالیلئو گالیله و کنت ها مورد توجه بوده امقاومت چوب در طول قرن

دِ بوفون به چشم می خورد. بر اساس تمامی آزمایش های پیشین بایستی قدرت یک درخت بلند و ضخیم )یا حداقل تخته و الوار( با 

 گذاری دقیق برای آن وجود نداشته است.مقیاس قدرت یک درخت نازکِ کوتاه برابر کند اما هیچ اتفاقِ نظری در قوانین

های اند. هرچند تفاوتهای افقی درخت راش انجام دادههایی را بر روی میلهبرای کاوش این موضوع، ویروت و همکارانش آزمایش

های متوسط ویژگیهای درختان وجود دارد ناچیز است اما درخت راش چنان انتخاب شده که چوب آن دارای مکانیکی که مابین گونه

م های خو انحنای میله ای را به دیگر انتهای آن وارد کردههای افزایندهباشد. با ثابت نگه داشتن یک انتهای هر میله محققان وزنه

ه هد کداند. شکستگی، نزدیک به انتهای ثابت میله و در یک شعاع انحنای بحرانی رخ میها اندازه گرفتهشده را تا زمان شکستن آن

 به قطر و طول میله مربوط است.

 ها شکستن شاخه

گذاری را برای گران از این رابطه استفاده کرده و کمیت وزن را با یک مدل نیروی باد جایگزین کرده و یک قانون مقیاسپژوهش

دن تقریباً با دوبرابر ششکنند. با درنظر داشتن این نکته که قطر درختان اند؛ سرعتی که در آن درختان میسرعت باد توسعه داده

شان متناسب است، پژوهشگران نشان داده اند که سرعت بحرانی تنها به شکل ضعیفی به ابعاد فیزیکیِ درخت وابسته است؛ ارتفاع

دهد. بنظر می رسد ویژگی های کشسانیِ چوب تاثیر مشابه درصد سرعت بحرانی را افزایش می 2دوبرابرشدن ارتفاع درخت تنها 

 داشته باشد. کوچکی را

این موضوع که چرا تمامی درختان در سرعت یکسانی می شکنند را مطالعه کرده و دریافتیم »آن طور که ویروت توضیح می دهد: 

که توضیحی بر اساس نتایج مکانیک و زیست شناسی همچون معادله ی االستیک اویلر، معیار گریفیتز و اندازه گیری رشد موجودات 



نتیجه اینکه درختان برخالف اختالف های «. »تیب کشسانی، شکستگی و شکل درخت را توصیف می کندوجود دارد که به تر

 بیولوژیکی شان )اندازه، سن و گونه( تقریباً در سرعت باد یکسانی می شکنند.

اشی از نیروی باد تخصص ن صدمات در که آکیتن ناحیه –بوردو  INRAجنگل در ( متخصص پرورش Barry Gardinerبری گاردینر )

ت که با ای اسکند. بنظر او این پژوهش وسیلهداشته ولی در این مطالعه درگیر نبوده است، این کار را بسیار جالب توجه توصیف می

آورد. به گفته ی وی با این حال بنظر می رسد این آن می توان فهم بهتری از کنترل صدمات ناشی از باد بر روی درختان بدست 

نتیجه گیری که وابستگی سرعت بحرانی باد به ارتفاع درختان را ضعیف می شمرد، با مطالعات پیشین که بر روی تاثیرات طوفان 

ل صدمات ناشی از انجام یافته در تناقض است؛ مطالعاتی که گزارش داده اند که ارتفاع درختان پیش گوی بسیار مهمی در احتما

 طوفان است.

نظر بیولوژی این کار فرضیات بسیاری را برای ساده سازی دنیای طبیعی می طلبد. این مدل حالت باد از نقطه»وی می افزاید: 

چیز « »یکنواخت و ریختن کامل شاخه درختان را مفروض می داند؛ دو عاملی که معموالً در طوفان های واقعی منعکس نمی شوند.

ی که برای یادآوری بسیار مهم است این است که درختان موجودات زنده هستند بنابراین در تمام زمان ها خودشان را تنظیم دیگر

 «.ندارند انفعالی مهندسی ساختار درختان یعنی –کرده و به نوعی با طبیعت مانوس می شوند 

 این پژوهش در مجله ی فیزیکال ریویو لترز ای توصیف شده است.
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