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 چکیده

میك الکتزًٍیکی دریایی در حمَق ایزاى اجزا ضذُ است رٍش اجزای تح ّای تارًاهِپژٍّص حاضز تا ّذف تزرسی هاّیت 

تارًاهِ . تاضذ هیدریایی حول ٍ ًمل اسٌاد در لزارداد  تزیي هْنتَصیفی تَدُ است هاّیت تارًاهِ دریایی تِ عٌَاى یکی اس 

تَسظ فزهاًذُ کطتی یا فزدی کِ اس عزف اٍ تزای ایي هٌظَر تعییي  دریایی سٌذی است کِ هطخصات کاهل تار در آى لیذ ٍ

. هحوَلِ کطتی را تِ هتصذی حول ٍ تِ گیزًذُ کاال تحَیل ًوایذ ضَد هیهتعْذ  کٌٌذُ حولآى  هَجة تِ گزدد هیضذُ اهضاء 

در صٌعت حول دریایی در راتغِ تا اسٌادی کِ در  ٍیژُ تِ الولل تیيعویمی تز تجارت  تأثیزتَسعِ سزیع تجارت الکتزًٍیکی 

یکی اس اسٌادی کِ در حول دریایی کاالّا هَرد  .گذاضتِ است، گیزد هیاس ایي عزیك هَرد استفادُ لزار  کاالّاحول ٍ ًمل 

دریایی کاالّا ٍ  حولاسٌاد هْوی در صٌعت  ّا تارًاهِ، تاٍر حجن تجارت غیزلاتلتا رضذ . تارًاهِ است دگیز هیاستفادُ لزار 

است کِ یک  سهاى آى فزا رسیذُ اًذ کزدُاخیز تسیاری اس هتخصصاى تیاى  ّای سالدر . ضًَذ هیهحسَب  الولل تیيتجارت 

است کِ تَسظ فٌاٍری  هسائلی تزیي هْنالکتزًٍیکی یکی اس  ّای تارًاهِ. هعادل الکتزًٍیکی جایگشیي تارًاهِ کاغذی ضَد

 فائكسٌتی  ّای تارًاهِ ی عوذُایي لالة اس تارًاهِ تِ تزخی اس هطکالت . اعالعات تزای صٌعت حول دریایی هغزح ضذُ است

اها تارًاهِ الکتزًٍیکی . رسٌذ هیکاالّا سٍدتز اس اسٌاد هزتَعِ تِ همصذ ، در تسیاری اس هَالع کِ ایيهطکل  اسجولِ؛ آهذُ است

هزتَط تِ ایي لالة  هسائلرا حل ًوَد ٍ  ّا آىکاغذی تا هَاًعی حمَلی هَاجِ است کِ تایذ  ّای تارًاهِدر سهیٌِ جایگشیٌی تا 

الکتزًٍیکی را تزرسی هی کٌین ٍ خَاّین دیذ کِ چگًَِ  ّای تارًاهِهزتَط تِ  هسائل ِالمهها در ایي . کزد هٌذ ًظاماس تارًاهِ را 

 . ی دریایی کاالّا هَرد استفادُ لزار گیزدالولل تیيایي لالة جذیذ تارًاهِ هی تَاًذ در حول 
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