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مقدمه
ًیوِ دٍم قزى ًَسدّن ،تا آغاس رضد عوَدی ساذتواىّا
(تلٌد هزتثِساسی) در غزب ّوزاُ تَدُ است اس آى سهاى
تاکٌَى ،پدیدُ ((تلٌد هزتثِساسی)) تِ عٌَاى یکی اس اضکال
غالة ،در صحٌِ هعواری ٍ ضْزساسی جْاى ،چْزُ ذَد را تِ
ثثت رساًدُ است .تلٌد هزتثِ ساسی در طی حیات ذَد اگز
چِ ّوَارُ اس سَی تعضی اًدیطوٌداى هسائل اجتواعی،
اقتصادی  ٍ ...ضْز ساسی هَرد اًتقاد ٍاقع ضدُ ٍ تِ کارتزد آى
تا ضک ٍ تزدید ًگزیستِاًد اها ّوَارُ تٌا تِ ضزٍرتّا،
تَاًستِ است حضَر دائوی ذَیص را تِ اثثات رساًدُ ٍ تز
عزصِ فعالیت ٍ گستزدگی ذَد تیافشاید.
در طی حدٍد  1/5قزًی کِ استفادُ اس ساذتواىّای تلٌد
در ضْزّای جْاى هتداٍل گزدید ٍ گستزش یافت ،تلٌد
هزتثِساسی ّوَارُ تِ عٌَاى یک پدیدُ هْن ٍ هطکل آفزیي
هَرد تحث تَدُ است .ایي پدیدُ اس سَیی هیتَاًد تِ تسیاری
اس هسائل ضْزی هاًٌد کوثَد سهیي ،کوثَد هسکي ٍ  ...پاسد
دّد ،اها اس سَی دیگز ذَد پدید آٍرًدُ هطکالت ٍ
ًارساییّای دیگزی هیتاضد .در کطَرّای غزتی سعی ضدُ
است تزای تْزُهٌدی اس هشایای تلٌد هزتثِساسی ٍ تزای کٌتزل
هسائل ٍ هطکالت ًاضی اس آى تَسط قَاًیي ٍ هقزرات
کارتزدی عول کٌٌد ٍ پدیدُ را تحت کٌتزل تیاٍرًد .ضزٍرت

ٍجَد قَاًیي ٍ ضَاتط کٌتزل کٌٌدُ در ایي کطَرّا تعد اس
تزٍس هطکالت ٍ ًارساییّای ًاضی اس گستزش ایي پدیدُ ذَد
را ًوایاًد یعٌی سهاًی کِ آثار ًاهطلَب آى تز چْزُ هحیط
صدهِ سدُ تَد ٍ جثزاى ذسارات آى تِ طَر کاهل هیسز ًثَد.
اها تِ ّز حال ٍجَد ایي ضَاتط ٍ هقزرات تَاًستِ است تا حد
سیادی اس گستزش ٍ اداهِ آثار ًاهطلَب تلٌد هزتثِساسی در
سهیٌِّای کالثدی ،سیست هحیطی ،اجتواعی  ...جلَگیزی
ًوَدُ ٍ تاعث تْزُ هٌدی هطلَب اس هشایای آى گزدد.
ضْزّای ها (ذصَصاً کالى ضْزّا) در حال حاضز ضاّد
رضد ٍ گستزش رٍسافشٍى ساذتواىّای تلٌد تز چْزُ ذَد
هیتاضد ٍ ایي در ضزایطی صَرت هیپذیزد کِ ضٌاذت دقیقی
اس هَضَع ٍجَد ًدارد ٍ قاًَى ٍ هقزرات کٌتزل کٌٌدُای ًیش
در دست ًیست .عدم ٍجَد ضَاتط ٍ هعیارّایی تزای کارتزد
اجزایی تلٌد هزتثِساسی ،ایي ًگزاًی را تاعث هیگزدد کِ
عَارض ًاهطلَب آى تِ علت ٍجَد ًارساییّای دیگز ،تسیار
فاجعِ تارتز اس آىچِ در ضْزّای غزتی رخ دادُ ،ذَد را
تٌوایاًد.
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