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هواشناسی و حمل و نقل
الف) هواشناسی وترابری دریائی  :امروزه کشتی های بزرگ و کوچک زیادی در بندرگاه ها متوقف و یا دراقیانوسها مشغول حمل بار ومسافر می
باشند ،و همینطور کشتیها و قایقهای ماهیگیری زیادی در دریاهای دور و نزدیک کشور مشغول فعالیتند  ،وقوع طوفانهای دریائی ودیگر شرایط
جوی نامساعد خطردائمی برای کشتیها و مسافرین و مجموعه آنها می باشد،اطالعات جوی بموقع وصدورپیش بینی های الزم مهمترین عامل برای
کاهش خسارات مالی وجانی بویژه درموردماهیگیران وقایقهای تفریحی وامور کشتیرانی می باشد .اطالعت مربوط به جذر و مد در پهلوگرفتن
کشتیها و همچنین درساخت اسکله وسازه های دریائی بسیار مهم است .
ب) هواشناسی وترابری جاده ای  :باتاًسیس ایستگاه هواشناسی جاده ای خدمات شایسته ای را می تواند،درترابری جاده ای ارائـه نمایــد،کـه

عرض شد.

ج) هواشناسی وهوانوردی  :صعود وفرودهواپیماهادرفرودگاههای مبداُ ومقصد ونیزحرکت هرگونه هواپیمائی درآسمـان بـدون دردسـت بودن
اطالعات جوی اعم ازاطالعات بموقع ونیزپیش بینی هوای مسیرپرواز وفرودگاههــا عمالُ غیــرممکن است.
هواشناسی می تواند درسه مقوله کمک هوانوردی باشد:
 ۱ـ درانجام سالمت پرواز وایمنی پرواز
 ۲ـ درطراحی وساخت فرودگاهها می تواندکمک کند
 ۳ـ دراعالم بهترین مسیرهای پروازی
 ۴ـ درنصب تابلوهوانما درقسمت سالن مسافرین

د)هواشناسی و عمران جاده ای :
ـ استفاده ازیافته هاواطالعات هیدرولوژی سیالبها ودبی آب رودخانـه هـا (درساخـت پل دیـوارضامـن )
ـ استفاده ازاطالعات هواشناسی ونوسانهای حرارت وبرودت درفصول مختلف برای تعییـن مشخصـات آسفالت وغیره
ـ استفاده ازاطالعات هواشناسی (میزان وشدت بارندگی وسیالبها) درز هکشی ـ هدایت آبهای سطحی ـ تعیین مشخصات قنوات وشیب شیروانـی
جـاده ها بمنظـور جلوگیـری از تخـریب بستـر راه وابنیـه فنـی
ـ استفاده ازاطالعات هواشناسی ومیزان نزوالت آسمانی ومشخصات ورژیم رودخانه هـا درتعیین مسیـر راههای جدیداالحداث
ه ) هواشناسی و راهداری :
استفـاده ازاطـالعات مربـوط بـه آب و هـوای کویری وطوفانهای شن درارتباط باکشت گیاهان درحاشیه
جاده های کویری وایجاد دیوار جهت جلوگیری ازتپه های شنی
ـ استفاده ازاطالعات هواشناسی ومیزان نزوالت آسمانی درهرمنطقـه بـه منظـوربرنامه ریـزی راهـداری (تجهیزماشین آالت راهداری )
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ـ استفاده ازاطالعات هواشناسی وهشدارهای بموقع مواردایمنی به صاحبان وسایل نقلیه
ـ استفاده ازاطالعات هواشناسی جهت نصب عالیم مناسب در راهها.
و) هواشناسی و سازمان حمل ونقل جاده ای و پایانه ای کشور :
ـ استفاده ازاطالعات هواشناسی جهت برنامه ریزی عبورومرور بارهای ترافیکی ازبستررودخانه ها
ـ نصب تابلوهای هوانما برای اطالع رسانی

سامانه اطالعات هواشناسی جاده ای ،کار جمع آوری ،ذخیره و پردازش اطالعات اندازه گیری شده توسط سنجنده ها را بر عهده دارد .سنجنده های جوی عهده
دار ثبت دمای هوا ،فشار هوا ،سمت و سرعت باد ،میزان رطوبت نسبی ،قابلیت دید و پدیده هوای حاضر ،نوع و مقدار بارش و سنجنده های جاده ای نیز اندازه
گیری دمای سطح و عمق جاده ،میزان پوشش برف و یخ و خشک یا تر بودن سطح جاده ای را می باشند.
اطالعات بدست آمده از ایستگاههای هواشناسی و سنجنده های جاده ای با یکدیگر ادغام شده و یک سیستم اطالعات جوی -جاده ای پیشرفته و مدلهای پیش
بینی رقومی جاد ه ای -جوی را فراهم می سازد و امکان تهیه و پیش بینی های جوی و صدور اخطاریه و اطالعیه های مخصوص هواشناسی جاده ای در طول
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مسیر در رابطه با شدت و سرعت باد ،سامانه های جوی بارش زا ( اعم از بارشهای منجمد به صورت برف ،تگرگ و  )...و بارشهای مایع ،مناطق طوفانهای مختلف
همراه با رعد و برق و سایر پدیده های مخرب را مشخص می نماید.
همچنین اعالم اطالعیه ها در مورد وقوع پدیده های خطرناک جوی در مسیر حرکت خودروها ،یخ زدگی سطح جاده ،سرعت ذوب برف در کوهستان و احتمال
سقوط بهمن ،شدت باد بر روی پل ها و پدیده های مختلفی که در تقلیل دید مؤثر می باشند و نیز پیش بینی سیل و یخ زدگی سطح جاده از جمله داده های ذی
قیمتی است که این سامانه در اختیار کاربران به ویژه مسئولین قرار می دهد.

از دیگر فواید نصب و راه اندازی سامانه هواشناسی جاده ای می توان به :
-

تعیین زمان دقیق شروع عملیات راهداری زمستانی

-

اطالع رسانی نحوه راهداری و کنترل ترافیک ساالنه

-

اعالم هشدار و ممانعت از حرکت رانندگان در مسیرهای مختلف ارتباطی

-

اعالم و اطالع رسانی هشدارهای جوی به صورت خودکار

-

تهیه اطالعات از دمای سطح جاده در نقاط معین

-

قابلیت نصب شبکه پخش نمک در موقعیت های بحرانی با استفاده از اطالعات جوی ،جاده ای

-

تهیه داده های اقلیمی از وضعیت مناطق مختلف جهت طراحی دقیق در برابر کوالک برف

-

مهیا نمودن اطالعات سفر برای عموم و کاهش تعداد تصادفات و زمان های سفر

-

و در پایان به حداقل رساندن خطرات زیست محیطی ناشی از مصرف نمک در سطح جاده ها اشاره کرد.

هواشناسی و عمران ،معماری و شهرسازی
امروزه علم هواشناسی بعنوان یکی از علوم پایه ،بین بخشی و مهم در بسیاری از زمینه ها نظیر ساختمان ،کشاورزی ،حمل ونقل ،سدسازی،گردشگری،
انرژیهای نو ،مدیریت بحران و  ...بعنوان یکی از ارکان اساسی کاربرد دارد .در طرح توسعه هواشناسی کاربردی )تهک( عمران ،معماری و شهرسازی
تالش شده است جایگاه هواشناسی در این حوزه ها تبیین شود .حوزه گستره عمران ،معماری و شهرسازی بسیار وسیع می باشد به طوری که کلیه
عملیات اجرایی طرح های عمرانی ،ساختمان ،سد و غیره  .....را شامل می شود .تاثیر پارامترهای جوی بر کیفیت بتن ،نوع مصالح مصرفی در فصول
و موقعیت های جغرافیایی و اقلیمی مختلف ،نوع فوالد و جوشکاری ،عمق یخبندان ،مطالعات مختلف سدسازی ،جهت گیری ساختمان در اقلیم
های مختلف و صرفه جویی در انرژی مصرفی ،نوع سقف های مورد استفاده در اقلیم های متفاوت ،همگی بخش کوچکی از کاربرد داده های
هواشناسی و پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت هواشناسی در این حوزه می باشند .در سال های اخیر به دلیل نیاز به تولید محصوالت مستحکم
تر و با دوام تر بر اساس اصل "به صرفه بودن" نقش این داده ها پررنگ تر شده و تعامل کارفرمایان ،مهندسین ،پیمانکاران ،بهره برداران و کاربران
نهایی با کارشناسان هواشناسی بیشتر شده است .یکی از عوامل ایجاد صرفه جویی ،ایجاد سازه های مستحکم و تامین شرایط آسایش کاربران نهایی
این حوزه ها با صرف حداقل انرژی می باشد .عدم توجه به اطالعات هواشناسی و به کارگیری آنها یکی از معضالت موجود در کشور است که تالش
ش ده از طریق این طرح گامی موثر در این رابطه برداشته شود .یکی از بخش های هفت گانه این طرح توزیع داده و محصول می باشد که در قالب
بولتن و با همکاری دستگاه های مرتبط با حوزه های عمران ،معماری و شهرسازی به کاربران نهایی ارائه می شودار خواهد داد.
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هواشناسی و عملیات نظامی
آب وهوا یکی از مهم ترین عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است .یکی از دغدغه های فرماندهان صحنه عملیات های رزمی
برای برنامه ریزی درازمدت آینده ،آگاهی از تقویم اقلیم نظامی مناطق مختلف می باشد.بدون اطالعات هواشناسی پروازی در فرودگاه انجام نمی
شود ،حتی باند فرودگاه باید بر اساس باد غالب منطقه ساخته شود؛ این ها اهمیت اطالعات هواشناسی را نشان می دهد ،هواشناسی در هوانوردی،
صنایع دفاعی و موشکی و عملیات های نظامی نیز اهمیت زیادی دارد.

.در دوران دفاع مقدس ،یکی از علل موفقیت عملیات ها اطالع و آگاهی فرماندهان از وضعیت جوی منطقه بود.
یحیی زارع افزود :یکی از پارامترهای لجستیکی در عملیات نظامی،توجه به وضعیت و پیش بینی های جوی منطقه عملیات است ،به عنوان مثال
سمت و سرعت باد و حتی وزش یک نسیم مالیم بر مسیر گلوله تاثیر می گذارد و هر قدر مسافت هدف دورتر باشد ،وزش باد یا نسیم عمود بر
محور تیراندازی ،گلوله را از هدفش بیشتر منحرف می کند.

هواشناسی وگردشگری
امروزه بررسی داده های هواشناسی و استفاده از آن در برن امه ریزی بمنظور توسعه مراکز سکونتگاهی اهمیت داشته و وضعیت اقلیمی در نحوه
آسایش فرد در واحدهای مسکونی و معماری فضاها و کالبد شهری نقش موثری دارد.پارامترهائی نظیر بارندگی ،رطوبت ،تابش آفتاب،روزهای
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یخبندان و ...در طراحی اقلیمی نقش اساسی دارند و در مباحث صرفه جوئی انرژی و استفاده بهینه از شرایط طبیعی کاربرد دارند .هرگردشگری
عالقمنـد بـه دانستن آب وهوای منطقه موردنظر قبل ازمسافــرت می باشد،وهواشناسی می توانداین اطالعات موردنیاز
رادراختیـارگردشگران ونیزمسئوالن مناطق توریستـی برای برنامه ریزیهای الزم قراردهد.

هواشناسی و پزشکی
آبوهواشناسی کاربردی به کارگیری علمی دادههای آبوهوایی و تجزیه و تحلیل نظریهها برای حل مسائل خاص است .آبوهواشناسی کاربردی
استفاده از دانش مربوط به جو برای تصمیمگیریهای بهتر در مورد چگونگی اداره کارهای بشر است .آبوهواشناسی کاربردی ارتباط آبوهوا و
سایر پدیدهها را جستوجو میکند و اثرهای بالقوه آن را بر آسایش انسان و در نهایت اصالح ،تغییر و تعدیل آبوهوا بررسی میکند تا اینکه انسان
احتیاجاتش را رفع کند.

هواشناسی و انرژی
از داده های ساعتی هواشناسی برای تعیین مصرف انرژی گرمایش و سرمایش ساختمان به "روش بازه ای" بکار میرود.روش بازه ای روش حالت
پایایی است که بر اساس داده های هواشناسی ،مصرف انرژی در دماهای طرح محیط بیرون مختلف را تعیین می کند .به عبارت دیگر ،تاثیر دمای
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محیط بیرون بر کارایی تجهیزات تهویه مطبوع با استفاده از این روش بررسی می گردد در این زمینه ها تک انرژی فعالیت کسترده خود را با محوریت
توسعه این علم شروع نموده است

هواشناسی و ورزش
هرورزشی نیازمندآب وهوائی خاص است ،درورزشهای زمستانی نظیراسکی ،برفی بودن هوا درموج سواری:طوفانی بودن هوا درورزشهائی
نظیرفوتبال ودومیدانی صاف وآرامش هــوانقش دارند.
در فصل های پاییز و زمستانی غالبا آلودگی هوا زیاد است و افرادی که ورزش میکنند نگران خطراتی هستند که آلودگی هوا برای سالمتی آنها
دارد .این سوال برای بسیاری وجود دارد که با آلوده بودن هوا چگونه باید ورزش کرد تا خطری برای سالمتی به وجود نیاید.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت  ،MNTراههایی وجود دارد که میتوان با کمک آنها در فصلهایی که هوا آلوده است ورزش کرد:
 .۱صبحها ورزش کنید:
بیشتر مواد آالینده در طول روز تولید می شوند .غروب بدترین زمان برای ورزش در هوای آلوده است .اگر می خواهید در فضای باز ورزش کنید
صبحها این کار را انجام دهید.
 .۲فضاهای سبز مکان های بهتری برای ورزش هستند:
مکانهایی که درخت دارند و پارکها فضاهای بهتری برای ورزش هستند بهتر است پارکهایی را انتخاب کنید که از خیابان فاصله دارند.
 .۳شاخص آلودگی هوا را چک کنید:
شاخص آلودگی هوا را از روی اپلیکیشن های مختلف چک کنید و سپس برای این که بیرون یا در فضای باز ورزش کنید تصمیم بگیرید.
 .۴از ماسک استفاده کنید:
هنگام ورزش ،عمیقتر و سریعتر نفس میکشید ،بهتر است ماسک بزنید تا آلودگی وارد ریههای شما نشود.
 .5مواد غذایی که آنتی اکسیدان دارند مصرف کنید:

آنتی اکسیدان ها مواد سمی بدن را از بین می برند .غذاهایی که ویتامینهای  Eو  Cدارند و سبزیجاتی که برگ دارند حامی آنتی اکسیدان
هستند .حتما از این مواد غذایی در برنامه غذایی روزانه استفاده کنید.

 .6مسیر ورزشی خود را در نظر بگیرید:
مسیر ورزش کردن خود را از پیش تعیین کنید و سعی کنید که از فضاهای شلوغ و خیابانها فاصله داشته باشید.
 .7هواشناسی را چک کنید:
در روزهایی که باد و باران باشد هوا تمیزتر است.
 .8در زمان اوج ترافیک ورزش نکنید:
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در ساعت های شلوغ روز که ترافیک بیشتر است و ماشین بیشتری در خیابان هستند ورزش نکنید .سعی کنید فعال باشید .بررسیهای مختلف نشان
داده است که ورزش کردن در هوای آلوده بهتر از فعالیت نداشتن است .خطر فعالیت نداشتن بسیار بیشتر است.
آلودگی هوا بیشتر برای افرادی که مشکل ریه دارند ،مضر است و این افراد باید بیشتر احتیاط کنند.
وجـودفشارهوا وارتفــاع وتنــوع آب وهوا تاُثیرفیزیکی خاصی بر روی ورزشکاران دارد،که با سازگاری می تواند،ورزشکار راآماده رقابـت
نماید،وهواشناسی می تواند،بادادن اطالعات جوی وپیش آگاهیهای الزم ورزشکاران ومسؤالن ورزشی وتماشاگران رادرانجام بهترفعالیتهای
ورزشی یاری دهد.

هواشناسی وکشاورزی
امرکاشت وبرداشت محصوالت کشاورزی بدون درنظــرگرفتــن پارامتــرهای هواشناسی دارای بازده اندک وهمراه باخسارات احتمالی زیاداست
.هواشنــاسی عالوه برتحقیقات درمورد سازگاری گونه های مختلف گیاهی باآب وهوا درتعیین مناسب ترین زمان کاشت داشت وبرداشت
محصول زمان سمپاشی ـ کوددهی ـ وآبیاری ـ وکاهش خسارات جوی بویژه سرمازدگی وپیش بینی آفات گیاهی می تواند،مسئوالن وکشاورزان
رایاری دهد.
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