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  هدف کلی درس:
 دینامیکی محیط زیست دریا و ساحل  –آشنایی دانشجویان با خصوصیات فیزیکی 

 
در مورد موارد زیر شناخت و دانش کسب می نمایند. کالس متماا از پس ننشجویادا اهداف جزیی:  

 درجه حرارت، شوری، چگالی  خصوصیات فیزیکی آب دریا از جمله توزیع و تغییرات زمانی ومکانی 
 تبادالت انرژی مکانیکی و حرارتی بین آتمسفر و دریا 
  پایداری استاتیکی و دینامیکی در محیط دریایی 
  انواع جریانات دریایی و نحوه ارتباط آنها با عوامل ایجاد آنها از جمله جزر و مد، باد، تغییرات در چگالی و اثر گردش زمین 
  تئوری ها و روابط حاکم بر دینامیک جریانات دریایی در دریا 
 ک دریامشاهدات میدانی مربوط به فیزیک و دینامی 
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 جلسه  موضوع

 اول آشنایی کلی با اقیانوس ها و دریاهای جهان و ایران - دریا مقدمه ای بر فیزیک 

 دوم (چگالیخصوصیات فیزیکی آب دریا )شوری، درجه حرارت، 

 سوم (ادامهخصوصیات فیزیکی آب دریا )

 چهارم در دریا صدانور و 

 پنجم دریا باتبادالت آتمسفر 

 ششم در دریاالیه بندی، اختالط و پایداری 

 هفتم جزر ومد در دریا

 هشتم  و گروه بندی نیرو و حرکت در دینامیک دریا قوانین – مقدمه ای بر دینامیک دریا

 نهم معادله پیوستگی حجم در دینامیک دریا

 دهم دریامعادله حرکت در 

 یازدهم در دریا نقش ترم های غیر خطی ومقادیر ترم ها درمعادالت حرکت

 دوازدهم جریان ژئوستروفیک – بدون اصطکاکدریایی جریانات 

 سیزدهم جریانات ناشی از باد – اصطکاکبا دریایی جریانات 

 چهاردهم ) ادامه( با اصطکاکدریایی جریانات 

 پانزدهم فیزیک و دینامیک دریا مشاهدات میدانی

 شانزدهم مدل های عددی فیزیک و دینامیک دریا

 


