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 چکیده

اًجام ایي همالِ تحلیل هَاد اختالفی عذم جزیاى الالِ در عمَد هعیي هی باشذ کهِ بهِ رٍت تَصهیفی ٍ تحلیلهی اًجهام       ّذف اس

 یاسهاله  یجوْهَر  يیشذُ اسهت  لهَاً   يیحمَق آى کشَر تذٍ یّا اسیبزطزف ساختي ً یبزا یّز کشَر یداخل يیلَاً ،پذیزفت

َ  يیدٌّهذ تهذٍ   یکِ اًجام ه یحفاظت اس هٌافع افزاد در اعوال حمَل یبزا يی  لَاًستیلاعذُ هستثٌا ً يیاس ا شیً زاىیا  بیٍ تصه

ِ دّهذ    یاًجام هه  یآى را بِ صَرت اراد یحصَل اثز حمَل ذاست کِ شخص با لص عولی ،یشذُ اًذ  اعوال حمَل اس جولهِ   الاله

 یکِ افزاد در بزلهزار  یدلت ٍ فزاست شَد  بِ رغن یبز عمَد هتزتب ه يیطزف یاعوال با تزاض زیاعوال حمَق است کِ ّواًٌذ سا

شهذُ ٍ اس اداههِ    واىیاس اًجهام هعاهلهِ پشه    ،یبٌا بِ علل شیً یگاّ زًذ،یگ یٍ حمَق در ٌّگام اًعماد هعاهلِ بِ کار ه یرٍابط هال

لِ باشهذ، در  هعاه يیطزف یبزّن سدى هعاهلِ، ّز گاُ با تَافك ٍ تزاض يیشًَذ  ا یتعْذات حاصل اس آى هٌصزف ه ًجاملزارداد ٍ ا

 کیه باشذ ٍ در اصهطال  الالهِ    یاًگاشتي ه ذُیهساهحِ ٍ ًاد یشَد  الالِ در لغت بِ هعٌا یه ذُیالالِ ًاه یٍ حمَل یلساى فمْ

کهِ دٍ طهزف    یساسد  ٌّگهاه  یٍ هَجبات اًفساخ هعاّذُ را فزاّن ه زدیگ یصَرت ه يیهتعالذ یاست کِ با تزاض یعول حمَل

شهَد   یبزخَردار ه یاس آثار شزع واىیعمذ ٍ پ يیساسًذ، ا یرا هٌعمذ ه یعمذ گزیکذیهٌافع خَد با  يیهٍ تأ اسّایبزآٍردى ً یبزا

ّز کذام اس دٍ طزف عمذ بِ ٌّگام بسهتي عمهذ    زایخَاّذ شذ، س یبِ آى ضزٍر یفادر عمَد پابزجا ٍ ٍ یٍ بزابز با لاعذُ ٍ اصل اٍل

شهَد    عیضها  ذیّذف ٍ حك ًبا يیآٍردُ اًذ؛ ا یردُ شذى آى بِ اًعماد عمذ رٍبزآٍ یکزدُ اًذ کِ بزا یرا دًبال ه یهٌظَر ٍ ّذف

 ایه کزدى ثوهي هعاهلهِ ٍ    ادیس ایهثال در کن  یبِ ٍجَد آهذُ است  بزا يیحمَق طزف عییاس تض یزیجلَگ یالالِ بزا یعول حمَل

 ییهَارد اخهتالف ًظهز ّها    يیشَد  در ا یه يیطزف یٍ هعٌَ یّز دٍ هَرد الالِ هاًع ضزر هاد ای يیاس عَض یکیسهاى تلف شذى 
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