« نقش هواشناسي در فعاليتهاي فرهنگي اقتصادي و اجتماعي »
در اين مقاله سعي شده بخشي از تأثيرات اطالعات هواشناسي در امر توسعة اقتصادي و اجتماعي جوامع
در حد بسيار مختصر بيان شود .
هواشناسي و توريسم:
هر گردشگري عالقه مند به دانستن وضعيت آب و هوايي منطقة مورد نظر قبل از مسافرت مي باشد و
هواشناسي مي تواند اين اطالعات مورد نياز را در اختيار گردشگران و نيز مسؤوالن مناطق توريستي براي
برنامه ريزي هاي الزم قرار دهد .
هواشناسي و كشاورزي :
امر كاشت  ،داشت و برداشت محصوالت كشاورزي بدون در نظر گرفتن پارامترهاي هواشناسي داراي
بازده اندك و همراه با خسارت احتمالي زياد است  .هواشناسي عالوه بر تحقيقات در مورد سازگاري
گونه هاي مختلف گياهي با آب و هوا در تعيين مناسب ترين زمان كاشت  ،داشت و برداشت محصول ،
سمپاشي ـ كوددهي و آبياري و كاهش خسارت جوي بويژه سرمازدگي و پيش بيني آفات گياهي مي تواند
مسؤوالن و كشاورزان را ياري

دهد.

هواشناسي و بهداشت عمومي :
تغييرات ناگهاني دماي هوا نظير سرد شدن و گرم شدن ناگهاني و نيز افزايش آلودگي شهرهاي بزرگ در
نتيجة پديدة وارونگي دما و ديگر پديده هاي جوي منجر به گسترش بعضي از بيماريها و بروز خطرات
جاني و ضررهاي مادي شهروندان مي گردد  ،هواشناسي مي تواند با آگاهي دادن به موقع به مردم و
مسؤوالن اين آسيب ها را تا حد زيادي كاهش دهد .
هواشناسي و انرژيهاي نو :
آلودگي هاي ناشي از استفادة بي رويه از سوختهاي فسيلي از يكسو و اتمام منابع چنين سوختها در آيندة
نه چندان دور از سوي ديگر استفاده از انرژيهاي نو نظير انرژي باد  ،انرژي حاصل از امواج دريا ن نظاير
آنها را اجتناب ناپذير مي سازد و استفادة بهينه از چنين انرژي هايي مستلزم اطالعات آب و هوايي طوالني
مي باشد و اطالعات حاصل از ايستگاه و دانش هواشناسي مي تواند دستيابي به چنين انرژي ها را تسهيل
نمايد.

هواشناسي و كاهش باليا :
بسياري از بالياي غير مترقبه نظير سيل و طوفان  ،آلودگي شديد هوا و سرمازدگي  ،احتراق جنگل ها
و … ناشي از عوامل جوي است كه به كمك اطالعات و آمار هواشناسي و نيز پيش بيني به موقع
پديده هاي مخرب جوي مي توان خسارات مادي و جاني از اين حوادث را به حداقل رسانيد .
هواشناسي و هوانوردي :
صعود و فرود هواپيماها در فرودگاههاي مبدأ و مقصد و نيز حركت هرگونه هواپيمايي در آسمان بدون در
دست بودن اطالعات جوي اعم از اطالعات به موقع و نيز پيش بيني هواي مسير پرواز و فرودگاه ها عمالً
غير ممكن است و در دسترس نبودن اين اطالعات مي تواند به سوانح هوايي منجر شود بدين جهت
در كليه فرودگاه ها وجود هواشناسي سينوپتيك و در فرودگاه هاي اصلي عالوه بر ايستگاه  ،وجود مركز
پيش بيني هواشناسي ضروري است.
هواشناسي و ترابري دريايي :
امروزه كشتي هاي بزرگ و كوچك زيادي در بندرگاه ها متوقف و يا در اقيانوس ها و درياها مشغول
حمل بار و مسافر مي باشد و همين طور كشتي ها و قايق هاي ماهيگيري زيادي در درياهاي دور و نزديك
كشورها مشغول فعاليتند  ،وقوع طوفان هاي دريايي و ديگر شرايط جوي نامساعد خطر دائمي براي
كشتي ها و مسافرين و محمولة آنها مي باشد  .اطالعات جوي به موقع و صدور پيش بيني هاي الزم
مهمترين عامل براي كاهش خسارات مالي و جاني بويژه در مورد ماهيگيران و قايقهاي تفريحي و امور
كشتيراني مي باشد .
هواشناسي و ترابري جاده اي:
تهيه اطالعات جوّي الزم در مورد وضعيت جاده ها براي تسهيل در امر ترابري جاده ها كاهش خسارات
احتمالي و نيز آسايش مسافرين امر ضروري مي باشد  .اين امر بويژه در فصل سرما در مناطق كوهستاني
كه جاده هاي آن برف گير  ،بهمن خيز و لغزنده مي باشد از اهميت بيشتري برخوردار است  .صدور
اطالعات و پيش آگاهي هاي الزم براي مسئوالن و مردم ضمن تسهيل در امر رفت و آمد خسارات جاني و
مالي حوادث جاده اي را در حد قابل توجهي پايين مي

آورد.

هواشناسي و ورزش :
هر ورزشي نيازمند آب و هواي خاص است در ورزشهاي زمستاني نظير اسكي  ،برفي بودن هوا  ،در موج
سواري طوفاني بودن دريا و در ورزشهايي نظير فوتبال و دو ميداني صافي و آرامش هوا نقش دارند .

وجود فشار هوا و ارتفاع و تنوع آب و هوا تاثير فيزيكي خاص بر روي ورزشكاران دارد كه با سازگاري
مي تواند ورزشكار را آماده رقابت نمايد و هواشناس مي تواند با دادن اطالعات جوّي و پيش آگاهي هاي
الزم ورزشكاران و مسئوالن ورزشي و تماشاگران را در انجام بهتر فعاليت هاي ورزشي ياري دهد.
هواشناسي و شهر سازي :
بسياري از شهرها كه بدون توجه به اطالعات اقليمي ساخته شده يا گسترش يافته اند به طوري كه
مشكالتي نظير آلودگي هوا  ،تامين آب مورد نياز و سيل خيز بودن منطقه و نظاير اين ها كه جملگي ناشي
از عوامل جوي و اقليمي مي باشند در رنجند  ،تنوع اقليمي در ساخت و ساز اماكن و ساختمان و نوع گرم
و سرد نمودن آنها با هواشناسي رابطه مستقيم دارد  ،استفاده از اطالعات و آمار هواشناسي در طراحي و
احداث شهرهاي جديد و نيز توسعه شهرهاي قديمي مي تواند اين عوارض را به حداقل برساند.
هواشناسي و صنعت :
بسياري از صنايع موجب آلودگي هستند و احتياج به مكان مناسب براي استقرار دارند بعضي از صنايع به
عناصر جوي نظير رطوبت و دما حساسند و حتي بعضي از صنايع داروسازي احتياج به هواي تميز و عاري
از آلودگي دارند و لذا ايجاد و گسترش هر گونه صنعتي احتياج به اطالعات هواشناسي دارد و داده هاي
هواشناسي مي تواند با تعيين مكان مناسب  ،ماشين آالت مناسب و صنايع مناسب براي هر ناحيه اي ضمن
باال بردن راندمان توليد  ،خسارات احتمالي اين صنايع را به حداقل كاهش دهد.
هواشناسي و توسعه پايدار :
با توجه به مطالب ذكر شده ايجاد هرگونه تاسيسات زير بنايي نظير احداث سد و جاده  ،راه آهن و احداث
فرودگاهها و بنادر و شبكه هاي آبياري  ،حفظ منابع آب و خاك  ،حفاظت جنگلها و منابع طبيعي  ،حفظ
محيط زيست  ،جلوگيري از آلودگي هوا  ،دسترسي به انرژي هاي سالم و ارزان  ،توسعه منابع غذايي و در
يك جمله تمام عوامل الزم براي دست يافتن به توسعه پايدار داشتن اطالعات و آمار و داده هاي
هواشناسي و دسترسي و استفاده بهينه از اين اطالعات و كاربردي نمودن آن مي

باشد.

