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እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2021 የነበረው የአየር ጠባይ ግምገማ
ባለፈዉ የኤፕሪል ወር ለዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታን የሚፈጥሩ የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች
በተለይም ከሁለተኛዉ አስር ቀናት ጀምሮ በመጠናከራቸዉ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ኣካባቢዎች ላይ
የተስፋፋ የዝናብ ስርጭት እንዲኖር የጎላ ሚና ነበረዉ። በተጨማሪም ከነበረዉ ጠንካራ የደመና
ክምችት በብዙ ቦታዎች ላይ ለወንዞች መሙላት እና ለጎርፍ መከሰት መንስዔ የሆነ ከባድ መጠን
ያለዉ ዝናብ ተመዝግቧል። በአጠቃላይ ባለፈዉ የኤፕሪል ወር ከጥቂት የሰሜን ምዕራብና
ምዕራብ የሀገሪቱ ዳርቻዎች በስተቀር በሁሉም አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለዉ
ዝናብ ተመዝግቧል። ከባድ ዝናብ ከተመዘገበባቸዉ ጣቢያዎች መካከል አንዳንዶቹን ለመጠቀስ
ያህል በደሎመና 98.5፣ 68.0 እና 56.5፣ በጅማ 55.2፣ በአዲስ አበባ 30.0፣ 54.0 እና 33.5፣
በደዴሳ 35.0 እና 39.0፣ በግምቢ 33.3፣ በመተሃራ 35.5 እና 37.6፣ በጎሎልቻ 31.0፣ በጊዳ አያና
40.4፣ በአርጆ 36.4፣ በአይራ 35.2፣ በቤጊ 32.9፣ በአደሌ 63.0፣ በገለምሶ 39.8 እና 41.5፣ በሳዉላ
42.7 እና 59.0፣ በሆሳና 33.5 እና 32.1፣ በቡኢ 44.3፣ በተርጫ 37.2፣ በአርባ ምንጭ 49.5 እና
38.0፣ በጂንካ 59.2፣ 46.3 እና 54.5፣ በእምድብር 40.5፣ በማጂ 50.3 እና 30.8፣ በወላይታ ሶዶ
60.3 እና 55.5፣ በሃዋሳ 42.0 እና 53.3፣ በኮምቦልቻ 33.6 እና 31.2፣ በደብረማርቆስ 30.8፣
በአምባማሪያም 79.2፣ በፉኝዶ 40.7፣ በጅግጂጋ 40.1 እና በቀብሪደሃር 69.7 በሚሜ ይገኙበታል።
ባለፈዉ የኤፕሪል ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በትግራይ
ማዕከላዊ ዞን፣ ከሰሜን ጎንደር ምዕራባዊ ክፍል በስተቀር በሁሉም የአማራ ክልል ዞኖች፣
በኦሮሚያ፣ በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል፣በሲዳማ፣ በጋምቤላና ሱማሌ ክልሎች
በሁሉም ዞኖች ላይ እንዲሁም በአፋር ክልል ዞን 03 ላይ ከ25-390 ሚሜ የሚደርስ ከ5-22 ቀናት
ያህል ዝናብ የነበራቸዉ ሲሆን፤ የተቀሩት የሀገሪቱ ክፍሎች ከ5-25 ሚሜ ከ4 ላነሱ ቀናት ዝናብ
ነበራችዉ።
ባለፈዉ የኤፕሪል ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመደበኛዉ ጋር ሲነፃፀር ከትግራይ ክልል
ከምስራቃዊ ክፍል፣ ከሰሜን ጎንደር ምዕራባዊ ክፍል፣ ከአፋር ክልል ዞን 01፣ 02፣ 04ና 05፣
ከጋምቤላ ክልል ዞኖች እና ከኦሮሚያ ክልል ከቦረና ዞን በስተቀር በሀገሪቱ በሚገኙ ዞኖች ላይ
መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ ነበራቸዉ።
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ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

ከመደበኛ በታች

መደበኛ
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ከመደበኛ በላይ

እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2021የነበረው የአየር ጠባይ በእርሻ ሥራ ላይ
ያሳደረው ተፅዕኖ
ባለፈው የአፕሪል ወር ለወቅቱ ዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታን የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች
በተለይም

ከሁለተኛዉ

አስር

ቀናት

ጀምሮ

በአብዛኛዎቹ

የሀገሪቱ

ኣካባቢዎች

ላይ

የተስፋፋ

የእርጥበት ስርጭትና የበልግ አብቃይ እና ተጠቃሚ የሀገሪቱ ክፍሎችን ያዳረሰ የእርጥበት ሁኔታ
ነበረዉ፡፡ ይህም ሁኔታ ቀደም ብለው ተዘርተው በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የበልግ
ሰብሎች ቀጣይ እድገታቸው ላይ የጎላ ጠቀሜታ የነበረው ሲሆን፤ እንዲሁም ለረጅም ጊዜ ሰብሎች
የማሳ ዝግጅትና ለዘር እርሻ እንቅስቃሴ፣ ለቋሚ ሰብሎች የውሀ ፍላጎት መሟላት በተጨማሪም
ለአርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር፡፡ በተለይም አልፎ አልፎ
በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ በአንዳንድ ስፍራዎች የነበረው ከባድ መጠን ያለው ዝናብ
ለአዝዕርቱ የውሃ ፍላጎት መሟላት፣ ለግጦሽ ሳርና ለመጠጥ ውሀ አቅርቦት አመቺ ሁኔታን ቢፈጥርም፤
በአንዳንድ አካባቢዎች የነበረው ከባድ ዝናብና ቅጽበታዊ ጎርፍ በተለያየ የእድገት ደረጃዎች ላይ ባሉ
ሰብሎች እንዲሁም በሰው እና በንብረት ላይ በጥቂቱ አሉታዊ ተፅዕኖ ነበረው፡፡
(ካርታ 9)፡፡
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እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2021የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው ዘርፍ
እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ
እ.ኤ.አ 1-30 ኤፕሪል 2021 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ
የነበረው ገፅታ በአብዛኛው ኦሞጊቤ፣ ስምጥ ሸለቆ፣ ገናሌዳዋ፣ የላይኛው ባሮአኮቦ፣ የላይኛው እና
የመካከለኛው አዋሽ፣ ዋቤ ሸበሌ፣

እንዲሁም ተከዜ ተፋሰሶች ላይ

እስከ ከፍተኛ እርጥበት ሁኔታ የተስተዋለባቸው ናቸው፡፡

ላይ ከመጠነኛ እርጥበት

የተቀሩት ተፋሰሶች

ደረቅ ሁኔታ

አመዝኖ እንደነበር ተስተውሏል (ካርታ 10)፡፡

ካርታ 10 እ.ኤ.አ ከኤፕሪል 1 እስከ 30/2021 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ
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እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2021 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ
በመደበኛ ሁኔታ ሜይ የበልግ ወቅት የመጨረሻ ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የወቅቱ ዝናብ ቀስ
በቀስ በተለይም ከሜይ አጋማሽ በኋላ

ከበልግ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ እየተዳከመ በመሄድ

ዝናቡ ከክረምት ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች መጠናከር ጋር ተያይዞ

ወደ ደቡብ ምዕራብና

ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ይስፋፋል፡፡
በመጪው ሜይ ወር ዝናብ ሰጭ የሆኑ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች
ላይ አንጻራዊ

መጠናከር እንደሚኖራቸዉና በተለይም የምድር ወገብን አቋርጦ ወደ ሀገራችን እየገባ

ካለዉ እርጥበት አዘል አየር ጋር በተያያዘ የተሻለ የደመናና የዝናብ ሥርጭት ወደ ደቡብ ምዕራብና
ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ እንድስፋፋ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ሊኖረዉ እንደሚችል እንዲሁም
ለተወሰኑ ቀናት የወቅቱ የዝናብ አወጣጥም ሊዘገይ እንደሚችል ይጠበቃል፡፡ በተጨማሪም ዝናቡ
በመጠን ረገድ ስንመለከት በአብዛኛው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖርና
አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት በአንዳንድ የምስራቅ፣ የደቡብ፣ የደቡብ ምዕራብና የምዕራብ የሀገሪቱ
አካባቢዎች ላይ ከባድ መጠን ያለዉ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡
በአጠቃላይ በመጪው ሜይ ወር ከኦሮሚያ ክልል ሁሉም የወለጋ ዞኖች፣ ጅማ፣ ኢሉአባቦራ፤
የቤንሻንጉል ዞኖች፤ ከአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ ምዕራብ

ጎጃምና የባህር ዳር ዙሪያ፤ ሁሉም

የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም ሁሉም የሲዳማ ዞኖች ከዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ
ገጽታዎች መጠናከር ጋር ተያይዞ መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚኖራቸው የሚጠበቅ
ሲሆን፣ በአንዳንድ ሥፍራዎች ላይ ከባድ ዝናብ ሊመዘገብ እንደሚችል ይጠበቃል፡፡ በተጨማሪም
ከኦሮሚያ ክልል የሸዋ ዞኖች፣ የምዕራብና የምሥራቅ ሐረርጌ፣ አርሲና ቦሌ፣ ቦረናና ጉጂ፣ አዲስ
አበባ፤

ከአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም፣ የሰሜንና የደቡብ ጎንደር ዞኖች፣ የዋገህምራና አገዉ አዊ፤

ከአፋር ዞን 3፤4 እና 5፤ ከትግራይ ክልል የደቡብ፣ የምዕራብ ዞኖች፤ እንዲሁም ከሶማሌ ክልል ጥቅት
የሰሜንና የምስራቅ ዞኖች በተለያዩ ሥፍራዎቻቸው ላይ በአብዛኛው ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ ዝናብ
እንደሚኖራቸው ይጠበቃል።
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እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2021 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ በእርሻ
ሥራ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ
በሚቀጥለዉ የሜይ ወር ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ላይ
አንጻራዊ ጥንካሬአቸውን ይዘው ሊቀጥሉ እንደሚችሉ በተለይም በደቡባዊው እና በምዕራባዊው አጋማሽ
የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖርና አልፎ አልፎ ባሉት
ቀናት በአንዳንድ የምስራቅ፣ የደቡብ፣ የደቡብ ምዕራብና የምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከባድ መጠን
ያለዉ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቀደም ብለውም
ሆነ ዘግይተው ለተዘሩ በተለያ የእድገተ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የበልግ ሰብሎች ቀጣይ እደገታቸው ላይ የጎላ
ጠቀሜታ ሲኖረው በመደበኛ ሁኔታ የመኸር እርሻ እንቅስቃሴ ለጀመሩት አካባቢዎች እንዲሁም ለቋሚ
ተክሎች የውሀ ፍላጎት መሟላትና ቀደም ሲል የእርጥበት እጥረት ለነበረባቸው የደቡብና የደቡብ ምስራቅ
አርብቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢዎች የእረጥበት ሁኔታዉን እንደሚያሻሽለው ይጠበቃል፡፡
በተጨማሪ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚጠበቀው ከባድ ዝናብ የአዝዕርቱን የውሃ ፍላጎት መሟላት፤የግጦሽ
ሳርና የመጠጥ ውሀ አቅርቦትን እንደሚያሻሽል የሚጠበቅ ስለሆነ የሚመለከተዉ ክፍል የዉሃ ማቆር
ሥራዎችን ቢሠራ ዕጥረት በሚገጥምበት ጊዜ በአንዳንድ ማሣዎች ላይ ዉሃውን ለመጠቀም ይረዳል።
በሌላ በኩል ከላይ በተጠቀሱት በአንዳንድ አካባቢዎች የሚጠበቀው ከባድ ዝናብና ቅጽበታዊ ጎርፍ
በተለያየ የእድገት ደረጃዎች ላይ ላሉ ሰብሎች አሉታዊ ተፅዕኖ ስለሚኖረው የበዛውን ውሃ ከማሳ
በማስወገድ የጎርፍ ውሃ መቀልበሻ ቦዮችን በመስራት
ከእርጥበት መብዛት ጋር የፀረ ሰብል ተባይና

ከወዲሁ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም

የአረም መከሰት ሊኖር ሰለሚችል የሚመለከተው ክፍል

የማሳ ጉብኝት በየጊዜው በማድረግ ጥንቃቄ እንዲወስድ እንመክራለን፡፡

እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2021 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ
በውሀው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ
በሚቀጥለው

ሜይ ወር የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑት ተፋሰሶች

ላይ ዝናቡ እየተስፋፋ

እንደሚሄድ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ አብዛኛው ባሮአኮቦ፣ ኦሞጊቤ፣
ስምጥሸለቆ፣ አባይ፣ ተከዜ፣ ገናሌዳዋ፣ ዋቢሸበሌ እና ኦጋዴን እንዲሁም የላይኛውና መካከለኛው አዋሽና
የላይኛው አፋርደናከል ተፋሰሶች የተሸላ የእርጥበት መጠን

እንደሚያገኙ ይጠበቃል፡፡ በአንዳንድ

ተፋሰሶች ላይ ከባድ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል የተጠቆመ ሲሆን ይህም ሁኔታ በአዎንታዊ ጎኑ የወራጅ
ውሃ መጠን እንዲጨምር አስተዋፆ ስለሚኖረው ለግድቦችና ለውሃ ማቆሪያ ኩሬዎች ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡
በሌላ በኩል በነበረው የተራዘመ ደረቅ ሁኔታ መሬቱን ለጎርፍ ተጋላጭ ስለሚያደርገው ቅፅፈታዊ ጎርፍ
ሊያስከትል ይችላል፡፡ ሆኖም አሁን ያለውን የዝናብ ሁኔታ ጥቅም ላይ ለማዋልም ሆነ አሉታዊ ጎኑን
ለመከላከል ከወዲሁ መዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን እንጠቁማለን፡፡
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