CAFEWS: Системаи огоҳкунии пешакии
обхезиҳо дар Осиёи Марказӣ
Обхезии дарёҳо

Обхезиҳои ногаҳонӣ

Бунёди иморатҳо дар
минтақаҳои таҳти обхезӣ
қарорёфта, сатҳи хатари
эҳтимолиро зиёд мекунад

Буридани ҷангалҳо
хатари обхезиро
зиёд мекунад

Системаи дренажии (обпартоии)
шаҳрӣ аз уҳдаи фурӯкашии
боронҳои сахт намебароянд

Танзими ҷараён ва
тағйири маҷрои дарёҳо
метавонанд ба сар задани
обхезиҳо мусоидат
кунанд

Тағйирёбии иқлим
эҳтимолияти боришоти
шиддатнокро зиёд
мекунад

Оқибати обхезӣ

Харобшавии биноҳо
Вайроншавии системаҳои
Аз даст додани
обёрикунанда ва
заминҳои ҳосилхез, эрозия
нобудшави киштзор

Садамаҳо дар
Ба амал
иншооти энергетикӣ
омадани
ва хатњои интиќоли
зуҳуроти сел
барқ
дар шаҳрҳо

Бандшавии
нақлиёт

Маълумотҳои воридшаванда ва асосҳои
илмии системаи огоҳсозии обхезӣ

i

Маълумотҳои вақти воқеӣ
ва таърихии метереологӣ

Маълумот дар
бораи қабати барф

Пешгӯии рақамии обуҳаво

Радари обу
ҳаво

Пешгӯӣ бо
дарназардошти
таъсиррасонӣ

Системаи алоқа
барои огоҳонидан
барвақтӣ
!

Маълумотҳои вақти
воқеӣ ва таърихии
гидрологӣ

Маълумоти муфассал дар бораи
топография ва заминистифодабарӣ

Геология ва
қабатҳои хок

CAFEWS: низоми системҳои CAFEWS
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Маълумоти
иттилорасонии
фосилавӣ

Моделсозии
гидрологӣ
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Метеорология

Гидрология

Пешгӯӣкунӣ

Огоҳонидан

Табодули электронии
донишҳо

i

!
Маълумотҳои гидрологӣ
дар вақти воқеӣ, пешгӯиҳои
кӯтоҳмуддат ва мавсимии
гидрологӣ

!
Central Asian Flood Early Warning System

Пешгӯиҳои фавқулода
кӯтоҳмуддат, миёнамуддат
ва дарозмуддати обуҳаво

!

Платформа барои визуализатсия
ва синтези маълумотҳо,
ҳамчунин табодули
маълумотҳо

Шабакаи глобалӣ (WAN)
Ҳифзи абрии маълумотҳо
Пойгоҳҳои кории пешгӯӣ дар 6 кишвар

Афғонистон

Қазоқистон

Ҷумҳурии
Қирғизистон

Шабакаҳои минтақавӣ (LAN)
Cерверҳои локалии (минтақавии)
маълумотҳо

Тоҷикистон

Туркманистон

Абзори пешгӯикунанда ва моделсозии CAFEWS
Маркази
метереологии
минтақавӣ
Маркази
минтақавии
гидрологӣ

Моделҳои гидрологӣ

Маълумотҳои
иттилорасонии
фосилавӣ

Моделҳои
обшавии қабати
барфи MODSNOW

Системаи идоракунии
пойгоҳи маълумотҳои
метереологӣ, иқлимӣ
ва гидрологӣ

Модели пешгӯикунии
рақамии обуҳаво
ICON-In-the-Cloud

Ворид кардани маълумот
аз кишварҳои гуногун

Модули низоми
огаҳонидани оҷил дар
бораи сел ва обхезиҳои
ногаҳонӣ

!

Расонидани маълумот ба платформа
ва пойгоҳҳои пешгўи

!

n Kyrgyzs
t

enistan U
z

ta
hs

Tajikistan T
km
ur

an

Ӯзбекистон

an K az
kist
ak
be

Табодули маълумотҳои минтақавӣ ва муттаҳид
намудани онҳо тавассути CAFEWS

Ҳарорат

Бухоршавӣ

Боришот

Шамол

Умқи қабати
барф

Радари обу
ҳаво

Фишори сатҳӣ

%
Сатҳи об

Рутубат

Сарфи об

o

Маълумотҳои
иттилорасонии
фосилавӣ

Мушоҳидаи қабатҳои
болоии атмосфера

C

Пешгӯикунии
рақамии обуҳаво

Пешгуиҳои
гидрологи

Маҳсулоти CAFEWS ва бартарияти иловагии онҳо

!
!

Локализатсияи беҳтар ва дақиқи
пешгӯиҳо бо муайян кардани ҷой
ва вақти сар задани обхезӣ

Фарогириии навъҳои бештари
обхезӣ ва вақти бештари
огоҳкунӣ

Пешгӯиҳои метереологӣ барои
ҳафта ва мавсим, арзёбии
дақиқтари захираҳои барф

!

Абзорҳо барои
пешгӯикунии
метео ва гидрологии
насли нав

Беҳтар кардани робита,
ҳамгироии огоҳиҳо, таҳким
бахшидани амалҳои якҷояи
байнидавлатӣ

Коркарди нисбатан
каммасраф ва
босуръати
маълумотҳо
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Визуализатсияи
маълумотҳо ва
фоидаи калон барои
истифодабарандагони
ниҳоӣ
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CAFEWS-аз огоҳонӣ ба амал
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Огоҳонии барвақтӣ ва хабаррасонӣ
!

Central Asian Flood Early Warning System

Огоҳонӣ оид
ба обхезӣ

Омодагӣ ва вокуниш

Омодагии
техники,
банақшагирӣ
ва омӯзиш

!

Хадамотҳои милли
обуҳавошиноси

Хадамоти
вокуншондиҳанда
ба офатҳои табиӣ
!

!

!

Замимаҳои
мобилӣ,
СМС-огоҳиҳо,
веб-сомонањо

Хабардор кардани мақомоти давлатӣ

Муҳофизат
аз обхезӣ

!

!
!
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!
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Омӯзиш
ва таъмини
хабардории
аҳолӣ

!

Паст кардани
хатар

Тадобири зиддиобхезӣ

Огоҳикунии маҳаллӣ
ва эвакуатсия

!

Корҳои наҷотдиҳӣ
Иқдомҳои ҳифзи табиат, азҷумла,
барқарорсозии ҳангалҳо

Машваратҳои ҳамоҳангсозӣ

Бартарият ва имкониятҳои истифодаи CAFEWS
!
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Маълумотҳои асосии гидрологӣ
ва метереологӣ барои корҳои
муҳандисӣ, энергетикӣ
ва сохтмонӣ

Мудирияти оқилонаи
захираҳои обӣ барои таъмини
амнияти энергетикӣ
ва кишоварзӣ
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Имконият барои хадамоти
вокунишондиҳанда ба
офатҳои табиӣ ҷиҳати
амали зуд ва мураттаб
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Хабардоркунии аҳолӣ дар
бораи обхезӣ ва зуҳуроти
хатарноки обу ҳаво

Маълумоти нисбатан муфассал
дар бораи обуҳаво ва ҳаводиси
марбут ба об барои фермерҳо

Маълумоти кофӣ ва шаффоф
дар бораи тақсими об
дар ҳудудҳои марзӣ
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