
انواع سيالب و عوامل موثر

داده های زمان واقعی و دوره زمانی (تاريخی) هوا

داده پوشش برف

زمين شناسی و مشخصات خاک داده های دقيق توپوگرافی و کاربری زمين

i

داده ها و دانش هشدارهای سيالب

!

اطالع رسانی هشدارهای اوليه پيش بينی مبتنی بر تاثيرات

سيستم های آبياری و محصوالت زراعی از بين می رود

تاثيرات سيالب

سيستم های انرژی و تامين برق مختل شده است
خانه های آسيب ديده

داده های سنجش از راه دور

سيالب ها (فصلی) در دريا سيالب ناگهانی

رادار آب و هوا
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جنگل زدايی خطر سيالب را تشديد می کند

چگونگی و تناوب جريان آب در مسيرهای دريا می تواند به سيل کمک کند

بارندگی های شديد می تواند سيستم های فاضالب شهری را تحت تاثير قرار دهد

تغييرات اقليمی احتمال بارش شديد باران را افزايش می دهد

از دست دادن اراضی با ارزش، فرسايش
سيالب شهری

حمل و نقل مسدود شده است

مدل سازی هايدرولوژی

(NWP)  پيش بينی عددی هوا

:CAFEWS  سيستم هشداردهی اوليه سيالب درآسيای مرکزی

چگونگی و تغيير جريان آب در مسيرهای دريا می تواند در سيالب مشارکت داشته باشد

داده های زمان واقعی و دوره زمانی (تاريخی) هايدرولوژی

CAFEWS  مجموعه ای از سيستم ها

افغانستان قزاقستانجمهوری قرقيزستان تاجيکستانترکمنستانازبکستان

 

(WAN) شبکه گسترده
(Cloud) ذخيره سازی داده های در کلود

(LAN) شبکه های محلی
سرورهای داده محلی

استيشن های کاری پيش بينی در ٦ کشور

i

Central Asian Flood Early Warning System

!

!

!

ميتيولورژیهايدرولوژی پيش بينی هشدارها به اشتراک گذاری الکترونيکی دانش

CAFEWS ابزارهای پيش بينی و مدل سازی

داده های ورودی از کشورها خروجی به پلتفرم و استيشن های پيش بينی

مدل های هايدرولوژی

ماژول راهنمای سيالب آنی 

!

!

محصوالت سنجش از راه دور

مرکز منطقه ای ميتيولورژی

Turkm
enistan Uzbekistan Kazakhst

an
 

K y
rg

yz
sta

n Tajikistan

International Fund for
Saving the Aral Sea

داده های هايدرولوژيکی پيش بينی آب در
 زمان واقعی، کوتاه مدت و فصلی

پلتفرم تصوير سازی، تبادله و ترکيب داده

مرکز منطقه ای هايدرولوژی

:

پيش بينی هوا در حال
 حاضر، پيش بينی ميان مدت و بلند مدت

MODSNOW مدل های ذوب برف

ICON-In-the-Cloud ماژول عددی پيش بينی هوا

،یژرولویتیم یاهداد زکرم تیریدم متسیس
.(MCH) یکیژولوردیاه ،یسانش میلقا 



CAFEWS تبادل و ادغام داده های منطقه ای از طريق

محصوالت CAFEWS و ارزش افزوده آنها

مکان يابی و دقت بهتر پيش بينی سيالب در مکان و زمان

انواع مختلف سيالب تحت پوشش و زمان بيشتر برای هشدار 

پيش بينی های هفتگی و فصلی هوا، شناخت بهتر از ذخاير آب برفی

پيوندهای بهتر و ادغام هشدارها و همکاری های فرامرزی قوی تر
نسل جديد ابزارهای پيش بينی آب و هوا

تصويری کردن داده ها و ارزش بيشتر برای کاربران نهايی
پردازش مقرون به صرفه تر و سريعتر داده ها

!
i
i

!
!

درجه حرارت تبخير فشار سطحی باد

رطوبت

%

ته نشينی

سطح آب تخليه آب عمق برف

مشاهدات هوای فوقانیداده های سنجش از راه دور پيش بينی عددی هوا

oC

رادار آب و هوا

پيش بينی های هايدرولوژيکی
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CAFEWS مزايا و برنامه های

اطالعات محلی بيشتر هوا و آب برای کشاورزان

داده های ضروری هوا برای انجينری، انرژی، ساخت و ساز اطالعات قوی و شفاف برای تخصيص آب فرامرزی

مديريت صحيح آب برای امنيت انرژی و کشاورزی

مقامات مديريت حوادث می توانند سريع و پيشگيرانه عمل کنند
هشدار سيالب و هوای شديد برای مردم

!

!

CAFEWS از هشدار تا اقدامات
هشدار و اطالع رسانی اوليه

هشدار سيل
Central Asian Flood Early Warning System

!

!

اطالع رسانی توسط مقامات

اپليکشن های موبايل، هشدارهای اس ام اس، وب سايت ها

! ! آموزش و آگاهی مردم

عمليات نجات

هشدارهای محلی و تخليه

آمادگی و پاسخگويی

مقامات مديريت حوادث

کاهش خطر

!

!!
! ! !

جلسات هماهنگی

!

!
دفاع در برابر سيالب

مديريت سيالب در دشت

راه حل های مبتنی بر طبيعت از جمله احيای جنگل

خدمات ملی ميتيولورژی و
 هايدرولوژی
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آمادگی فنی، برنامه ريزی و تمرين


