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 چرا کوه ها وتپه ها می لغزند واز انسانها وحیوانات قربانی می گیرد؟

 

چرررا الرری بها باحرکررت هررار تاررد و روجررار  ررود مویررف مررر  انسررانهار    رره د  

 بات ح ی جهر ها میشود؟  واب ، زدودر آبادیها،باغات و قص
 

 گاعهههعن رظرختههعن رناوانههع  آبهههع   عن خعکهههع قراریکههه ماههدانام ظر نطههعت مبا هه  ماهه

  خزنههدگ گههعن رن ههرا  ربههعاوخرگ موجههوظا   رگ رنهها اعههم او ماههور راعر عیههعن 

که ثبهع  رتهدارت نطهعت مبا ه  را ظر  بانی ارتبعمع  رت عمال   اچادۀ بر قرار اس 

 فرایند اثر بخ ی بر یکدیگر تعمان مانمعید. 

   رلسوالی ارگوی روی  بدخ عنآب بعریکقریه 
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می موجوظا  مبا ی برهم وظگ شهوظ رتهعثارا  تنوع ویس  بع ههر گعگ بخ ی اوین 

آن نههعبوظ گههرظظ مسههعمن بععههو مهههاب  ربههرهم خههوری بخهها ظیگههر مبا هه  ما ههوظ 

رثبع  ویس  محاطی به انقراض رظگر گونی منجر گرظیدگ رانسعس این ظرظ با تر 

 نهاب انسعنهع ماگرظظ که جز این نطعت مبا ی اند.

 

ظرختعن رگاعهعن خهوصهن ظر کهوگ ههع رت هه آنند که رظافۀ بساعری مرظت نع آگعگ او 

هع عالرگ اوینکه آبهعی بعرانهع ربهر  ههع را جهوب ربهه خهعی تحویهن مادهنهد ههوای 

 ارامون خوظرا برای ویستن ناوانع  به شمول انسعنهع گوارا سعخته ربسهتر مسهععد 

را برای  رنهدگ گهعن رناوانهع  رنها مهاهع مهی سهعوند. نهع بهوظی رری هه کهن سهعوی 

گاعهعن سبب می شوظ تع خعکهع رنتهی سهنگهعی کهوهی ثبهع  رنطهم خهوظرا ظرختعن ر

ببعونههد رموجههب لخههزا خعکهههع رسههنگهع شههوظ  سههونعمی کههه ظریههن اراخههر ظر شههمعل 

قربهعنی رشمعل شرق ک ور به رقوع  اوس  رههزاران انسهعن را بهه شهکن ترا یهدی 

برای کعها ربند سهعختن سهاالبهع  کرظ یکی اوهمان نمونه هعس  ؛ اگر تدابار ععمی

رلخزشهع ی خعی او جعنهب ارلاهعی امهور رجما ه  ههعی انسهعنی سهنجادگ ن هوظ رظر 

من عی این ساالبهع سعختمعنهعی باو انجانری )انجانری نبعتی( انهدا  نهه گهرظظ همهه 

این مهاب  هع او امکعن ب اد ناس . همچنعن بخا وراع  نکوم  ظر  سعله رقوع

بههع شههوراهعی مرظمههی تههدابار اسعسههی را بههرای نفهه   هههع ظر تفههعهم رویههع  ررلسههوالی

ظر ظامنه هع رت ه هعی آسهاب  ایجعظ  وشا سبز گاعهیرتوس ۀ جنگال  رععفچرهع ر

نمعینهد    ویر رری ظس  گارند راو نع بوظی این گاعهعن راشجعر کوهی جدن اجتنهعب

آساب  ویر را اظارۀ ضد نواظ  نکوم  رموسسع   یربط بعید تمعمی قرا رقهبع  

سرری رتدابار نفعظ  آنرا ظر اوکهع  امکعنهع  مهعلی ظرله  راظارا  کمهک کننهدگ 

بهی  ع به مور نوبتی به سراغ همۀ جم ا  هعیفعج ه ه اتخع  نمعیند  ظر غار آن این

 خواهد آمد. رآساب  ویر که ظر جوار ت ه هع رکوگ هع بوظ ربعا ظارند ظفعع 
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