
WaPOR  2
استخدام االستشعار عن بعد لدعم الحلول لتقليص فجوات إنتاجية املياه الزراعية

يهدف برنامج WaPOR إىل مساعدة البلدان الرشيكة يف تطوير قدرتها عىل مراقبة وتحسني إنتاجية املياه 
واألرايض يف الزراعة، سواء البعلية أو املروية وبالتايل االستجابة للتحديات التي يفرضها تضاؤل موارد املياه 

العذبة والحاجة إىل استدامة اإلنتاج الزراعي لضامن األمن الغذايئ يف مواجهة تغري املناخ.

                      
 نحتاج إىل إنتاج املزيد مع استهالك كميات أقل من املياه:

يتم تعريف إنتاجية املياه عىل أنها كمية أوقيمة املخرجات بالنسبة لكمية املياه 

املستهلكة إلنتاج هذا الناتج.

مكونات املرشوع:

قاعدة بيانات مكانية ميكن الوصول إليها بشكل عام ، تم تطويرها باستخدام بيانات مستمدة من  	
بيانات االستشعار عن بعد ذات الوصول املفتوح وخوارزميات املصدر املفتوح. يوفر معلومات شبه فورية مع 

تغطية زمنية من عام 2009 حتى الوقت الحارض.

سرتكز أنشطة املرشوع عىل تنمية قدرات البلدان العرشة الرشيكة من أجل املساهمة بشكل فعال يف  	
تحسني اإلنتاجية الزراعية واألمن الغذايئ وكذلك يف تحسني استخدام املوارد الزراعية الطبيعية مثل املياه.

إنشاء خالصة وافية للحلول القابلة للتنفيذ التي تركز عىل املستخدم واألدوات العملية لتحسني إنتاجية  	
األرايض الزراعية واملياه بشكل فعال عىل مستويات مختلفة بناًء عىل معلومات مقدمة يف الوقت الفعيل 

.WaPOR تقريبًا من قاعدة بيانات

باإلضافة إىل الهدف الرئييس ملراقبة إنتاجية املياه، هناك عدد ال يحىص من التطبيقات األخرى للبيانات 
املتاحة عىل البوابة مثل:

املرشوع:

التطبيقات:

مراقبة: 	

تأثري عوامل اإلجهاد عىل الزراعة )الجفاف  	
والرصاع واآلفات وما إىل ذلك(

استهالك املياه للحقول أوملحاصيل معينة 	

التغريات يف اإلنتاج الزراعي مبرور الوقت 	

املوارد املائية من خالل املحاسبة  	
واملراجعة املائية

تقديم خدمات استشارية للمزارعني 	

فهم املتغريات املكانية للمياه واملتغريات  	
املتعلقة باملحاصيل

دعم الحلول لزيادة الغلة والري وتقليل  	
فجوات اإلنتاجية.

 تتوفر البيانات من خالل واجهة برمجة 
تطبيقات  API مطورة بالكامل مام يجعلها 

مناسبة لالندماج يف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والتطبيقات مثل تطبيقات الجوال.

 راجع كتالوج تطبيقات WaPOR للتعرف عىل 
:WaPOR طرق استخدام بيانات

www.fao.org/in-action/remote-
sensing-for-water-productivity/use-

/casesresources/en

http://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/use-casesresources/en/
http://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/use-casesresources/en/
http://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/use-casesresources/en/
http://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/use-casesresources/en/


WaPOR هي بوابة منظمة األغذية والزراعة لرصد إنتاجية املياه من خالل الوصول املفتوح للبيانات 
املستمدة من االستشعار عن بعد.

www.wapor.apps.fao.org :ميكن الوصول إىل البوابة عىل

وهي ترصد وتقدم تقارير عن إنتاجية املياه الزراعية يف أفريقيا والرشق األدىن وتوفر وصوالً مفتوًحا إىل 
قاعدة بيانات إنتاجية املياه واآلالف من طبقات الخرائط األساسية. يسمح باالستعالمات املبارشة عن 

البيانات وتحليالت السالسل الزمنية وإحصاءات املنطقة وتنزيل البيانات للمتغريات الرئيسية املرتبطة 
بتقييامت إنتاجية املياه واألرايض.

:WaPOR قاعدة بيانات

تتوفر البيانات يف 3 درجات دقة: املستوى 1 هو املقياس القاري )دقة 250 م( ، واملستوى 2 هو املقياس 
الوطني أو مقياس الحوض )100 م( واملستوى 3 هو املقياس دون الوطني )30 م(.

ميكن للمستخدم إنشاء سالسل زمنية للمناطق 
أوالنقاط التي تسمح، ودون تنزيل للبيانات، 

باشتقاق رؤى حول كيفية تطور املتغريات مبرور 
الوقت.

املراقبة السلسة للمتغريات ممكنة بفضل توافر 
البيانات التي متتد حتى عام 2009 واملتاحة بقرارات 

زمنية متنوعة اعتامدًا عىل الطبقة: يوميًا وعقدياً 
وشهريًا وموسميًا وسنويًا.

ممول من:

تقدم البوابة مجموعة واسعة من متغريات 
البيانات الجغرافية )الطبقات(: إنتاجية مياه 
الكتلة الحيوية واإلنتاج األويل )إنتاج الكتلة 

الحيوية النباتية التي من خاللها ميكن حساب 
الغلة أو تقديرها( والتبخرالنتحي )استهالك 

النباتات للمياه( وتصنيف الغطاء األريض من بني 
أمور أخرى.

تم وصفها بالتفصيل هنا:
wapor.apps.fao.org/catalog/wapor_2

الرشكاء:

اعتباًرا من مارس 2021 ، تتوفر بيانات املستوى 
2 لـ 21 دولة و 5 أحواض. ستواصل التغطية عىل 

هذا النطاق االتساع يف إطار املرحلة الثانية من 
مرشوع WaPOR. وكذلك األمر للتغطية عىل 

املستوى 3 والتي تتكون حاليًا من 8 مناطق يف 7 
دول مختلفة.

شعبة األرايض واملياه: مسار املوارد الطبيعية واإلنتاج املستدام
wapor@fao.org

www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
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إّن الحدود واألســامء املبيّنة والتســميات 
املســتخدمة يف هــذه الخارطة ال تعّب بأي 

شــكل من األشــكال عن رأي املنظمة بشأن 
الوضــع القانــوين ألي بلد أو إقليم أو 

مدينة أو منطقة أو ســلطاتها وال بشــأن 
تعيــني حدودها وتخومها. وتشــري الخطوط 

املتقطعــة عــىل الخرائط إىل الحدود 
التقريبيــة التي قــد ال يكون هناك اتفاق 

كامل بشــأنها بعد.

املصدر: األمم املتحدة.  2020.
خريطة العامل ]عىل اإلنرتنت[.

]استُشهد يف 30 نيسان 2021[.
un.org/geospatial/file/3420/ 
download?token=bZe9T8I9
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