CAFEWS: Орталық Азия мен Ауғанстанда су
тасқыны туралы алдын ала ескерту жүйесі
Жағалық су тасқыны

Кенеттен болған су тасқыны

Су тасқыны қаупі бар
аймақтарда құрылыс жүргізу
ықтимал қауіптілік
деңгейін арттырады

Ормандардың
жойылуы су тасқыны
қаупін арттырады

Ағындыны реттеу және
өзен арналарын жасанды
өзгерту су тасқынының
пайда болуына ықпал
етуі мүмкін

Қалалардың кәріздік жүйелері
қатты жауын -шашынға
төтеп бере алмайды

Климаттың өзгеруі қарқынды
жауын-шашынның
ықтималдығын
арттырады

Су тасқынының салдары

Тұрғын үйлердің
зақымдануы

Құнды жерлердің
жоғалуы, жағалық
эрозия

Суару жүйелерінің
бұзылуы, егістіктің жойылуы

Энергетика
объектілеріндегі және
энергиямен жабдықтау
желілеріндегі апаттар

Қалаларды
су басу

Көлік
кептелістері

Су тасқыны туралы ескерту жүйесінің кіріс
деректері мен ғылыми негізі

Қар жамылғысы
туралы деректер

Геология және
топырақ қабаттары

n Kyrgyzs
t

Tajikistan T

CAFEWS: жүйелер жүйесі
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Ауа-райының сандық
Қашықтықтан
болжамы (АРСБ)
зондылау деректері
Гидрологиялық
модельдеу
Метеорологиялық
Әсер етуді ескере
Ағымдағы және
радар
Хабарлама
отырып болжау
ұзақ мерзімді
байланыс
гидрологиялық
жүйелері
!
мәліметтер
Аймақтың топографиясы мен жерді
пайдалану туралы толық деректер
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Ағымдағы және ұзақ
мерзімді метеорологиялық
мәліметтер
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Метеорология

Гидрология

Болжамдау

Электронды
білім алмасу

Ескертулер

i

!
Ағымдағы гидрологиялық
деректер, қысқа мерзімді және
маусымдық гидрологиялық
болжамдар

!
Central Asian Flood Early Warning System

Аса қысқа мерзімді, орта
мерзімді және ұзақ мерзімді
болжамдар

!

Визуализациялау,
синтездеу және
мәліметтер алмасу
алаңы

Ғаламдық желі (ҒЖ)
Деректерді сақтау бұлты

Жергілікті тораптар (ЖТ)
Деректердің жергілікті серверлері

6 елдегі синоптиктердің жұмыс станциялары

Ауғанстан

Қазақстан

Қырғыз
Республикасы

Тәжікістан

Түркменістан

Өзбекстан

CAFEWS болжамдау және модельдеу құралдары
Аймақтық
метеорология
орталығы
Аймақтық
гидрология
орталығы

Гидрологиялық
модельдер
MODSNOW қар
жамылғысының
еру модельдері

Метеорологиялық,
климатологиялық,
гидрологиялық
дерекқорларын басқару
жүйесі

Ауа-райын
сандық болжау
ICON-In-the-Cloud моделі

Қашықтықтан зондылау
деректерія

Селдер мен
кенеттен болған су
тасқыны туралы ескерту
жүйесінің модулі

!

Әр түрлі елдерден деректерді енгізу Деректерді платформа мен жұмыс
станцияларына шығару

!
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Аймақтық деректермен алмасу және
оларды CAFEWS көмегімен біріктіру

Температура

Булану

Жауын-шашын

Жел

Қар
жамылғысының
тереңдігі

Метеорологиялық
радар

Беттік қысым

%
Су деңгейі

Ылғалдылық

Су өтімі

o

Қашықтықтан
зондылау
деректері

Атмосфераның
жоғарғы қабаттарын
бақылау

C

Ауа-райының
сандық болжамдары

Гидрологиялық
болжамдар

CAFEWS өнімдері және олардың қосымша артықшылықтары

!
!

Су тасқындарының орны мен уақытын
айқындайтын аймаққа бейімделу
мен болжамдардың дәлдігі
жетілдірілген

Су тасқыны түрлерін қамтуды
кеңейту және оларды ертерек
алдын-ала ескертулер

Аптаға, маусымға
метеорологиялық болжамдар,
қар қорын дәлірек бағалау

!

Метео-және
гидрологиялық
болжамдауға арналған
жаңа буын құралдары

Байланыстарды дамыту,
хабарландыруларды біріктіру,
мемлекетаралық өзара
іс-әрекетті нығайту

Tajikistan T
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Деректерді
визуализациялау
және соңғы
пайдаланушылар
үшін көбірек пайдасы

i

Деректерді үнемдірек
және жылдамырақ
өңдеу

CAFEWS: ескертулерден әрекеттерге
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Алдын ала ескерту және хабарландыру
!

Central Asian Flood Early Warning System

Су тасқыны
туралы ескерту

Даярлық және әрекет ету

Техникалық
даярлық,
жоспарлау
және оқытулар

!

Ұлттық
гидрометқызметтер

Дүлей апаттарға
қарсы әрекет
ету қызметтері
!

!
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Мобильді
қосымшалар, СМСхабарландырулар,
веб-сайттар

Су тасқындарынан
қорғау

!

!
!

!
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Оқыту және
халықтың
хабардарлығын
дамыту

!

Билік органдарына хабарлау

Қауіп-қатерлерді
төмендету

Тасқынға қарсы
іс-шаралар

Жергілікті хабарлау
және көшіру

!

Құтқару жұмыстары
Табиғатты сақтауға негізделген
шешімдер, сонымен қоса орман екпелері

Үйлестіру кеңестері

CAFEWS пайдалану артықшылықтары мен мүмкіндіктері
!

Су тасқыны және
ауа-райының қауіпті құбылыстары
туралы халыққа ескерту

Инженерлік, энергетикалық
және құрылыс жұмыстары үшін
негізгі гидрологиялық және
метеорологиялық деректер
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Төтенше жағдайлар қызметінің
жедел және алдын ала әрекет
ету мүмкіндігі

Энергетикалық және ауыл
шаруашылығы қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін су
ресурстарын ұтымды басқару

Фермерлер үшін ауа-райы
және су ресурстары туралы
егжей-тегжейлі ақпарат

Трансшекаралық су
ресурстарын үлестіру
үшін толық және
ашық ақпарат
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