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العامة االحوال الجوي وتفسٌرها واستغالها فً مصلحه  النماطٌهدف علم المناخ الى تحدٌد ا

كبٌرا  وٌمكن ابراز  اهتمامة لدراسة  الغالف الجوي ٌالعلم بالتطبٌقاتاالنسان وهو لذلك ٌهم 

 التطبٌقٌة الحدٌثة لعلم المناخ بما ٌأتً حً اهم النو

.الطاقة.تساهم الدراسات المناخٌة فً البحث عن وسائل بدٌلة للطاقة وتطوٌرها  مثل الطاقة 1

للمحافظة على الطاقة وترشٌد  المبذولة الجهودوطاقة الرٌاح كما تعلب دورا مها فً الشمسٌة 

 استهالكها

ا الكوكب من سكان هذ الهائلة.ٌواجه العالم ازمه فً توفٌر الغذاء االعداد  .مشكلة الغذاء2

وف المناخٌة دور وتساهم الدراسات المناخٌة فً الحد من هذه االزمة من خالل تحدٌد الظر

 الحصول الزراعً او فشله  حاسم فً نجاح

الرغم من ان االسباب المباشر للزحف الصحراوي هً اسباب بشرٌة ترجع  .النصر على 3

اال ان الظروف المناخٌة  وتقلباتها الجافة وشبه الجافة     للبٌئةالى سوء استخدام االنسان 

فً العروض المدارٌة  نتركزدورا كبٌرا فً حدوث ظاهرة التصحر فاعلب صحاري العالم 

 الهابطة  الهواء تٌاراتلزٌادة نشاط 

التلوثاالجوي.تساهم الدراسات المناخٌة فً حل مشكلة التلوث وتحلٌل ابعادها ومضاعفاتها  .4

 والمحافظة على الغالف الجوي 

على الرغم من ان الدور الذي تلعه الظروف المناخٌة فً مجال الصناعة والنقل .الصناعة 5

كثٌر من هما فً نجاح  والنقل اقل اهمٌه من دورها فً الزراعة اال ان للظروف المناخٌة دورا

 مواقع المصانع ووسائل االتصال اختٌارالصناعات كما انها توثر فً 

عند تصمٌم  المساكن الخصائص المناخٌة بعٌن  المعمارٌونالمهندسون  ٌأخذ.العمارة .فن 6

 .او فً اختٌار الواد التً تشٌد بهالمساكن ااالعٌار سواء فً توجه 

كبٌرا فً راحة االنسان على الرغم من التقدم التكنولوجً  تأثٌرا.ٌؤثر المناخ  .راحة االنسان7

 الشدٌدةصعبه فً المناطق المعٌشة الذي رافق صاعة اجهزة تكٌٌف  الهواء اذ التزال  

ة النسبة كما تؤثر ا ارتفاع درجات الحرارة مع الرطوبالبرودة او المناطق التً ٌجتمع فٌه



الحارة تختلف عن  فأمراضطق الباردة البٌئات االمراض المنا طبٌعةالظروف الجوي فً 

 امراض المناطق الباردة

كل  فً المناسبةااللعاب الرٌاضٌة  طبٌعةالظروف المناخٌة فً  ال تؤثر.السٌاحة الرٌاضة .8

 وشتاءمواقع مناطق السٌاحة صٌفا  فً اختٌارفصول السنه حسب بل انها تهتم 

طق الرٌفٌة زات مناخٌة واضحة تخلف عن المناٌالمدن .اصبحت المدن الكبرى ذات م.مناخ 9

اقل  الصقٌع واحتماالتتلك المدن اعلى منها فً الرٌف  لحٌطة بها فدرجة الحرارة الصغرىا

 واالمطار اغزر والهواء فً المدن اكثر تلوثا من هواء الرٌف 

دورا مها فً تحدٌد مواردة المائٌة .الموردةالمائٌة.تلعب الظروف المناخٌة الي بلد 11

  توزٌعها إلمكانًوالتحكم فً نمط 

.الحافظة على الموارد الطبٌعٌة .تتطلب عملٌه الحافظة على الموارد المائٌة فهٌا شامال لكل 11

تعد الظروف الجوي جزاء رئٌسا منه وهذا فان الدور الذي تلعبه الظروف الوسط البٌئً الذي 

التلوث الجوي والمحافظة على الغالف الغازي الى الجوانب االخرى  المناخٌة ٌتعدى موضوع

  الحٌوانٌة ً والمراعً والتربة الثروة فً المحافظة على المورد الطبٌعٌة كالنبات الطبٌع

تؤثر التقلبات المناخٌة فً خطط التنمٌة االقتصادي حتى  والسٌاسً التخطٌط  االقتصادي..12

ادخل علٌها تعدٌالت كثٌرة  السوفٌتًلٌتٌمة االخٌرة فً االتحاد ا فً دول العالم الكبرى فخطط

التً  اصٌب   بها االنتاج الزراعً فً  بعد النكساتعلى انتاج   الحبوب  التركٌزلزٌادة 

 من امرٌكا السنوات االخٌرة وزٌادة الحاجة الى شراء الحوب

على وسائل  طرأتالتً  الكبرى التقنٌةعلى الرغم من التطورات .العملٌات العسكري .13

 واختٌارا فً تحركات الجٌوش ممه الحروب الحدٌثة اال ان الظروف الجوي الزالت تلعب  دور

واجراء المناورات العسكرٌة بل وفً  األسلحة تصمٌماكثر االوقات مالمة للمعارك الكبرى وفً 

 وتحدٌد نوع غذائهمود نمالبس الج تصمٌم


