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እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 11-20/2021 የነበረው የአየር ሁኔታ ግምገማ
ባለፉት አስር ቀናት ዝናብ ሰጪ የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች ምንም እንኳን ከዕለት ወደ ዕለት
እየተዳከሙ የመጡ ቢሆንም፤ በመጀመሪያዎቹ አምስት ቀናት በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ
ተጠናክረዉ ተስተዉሏል፡፡ ከዚህም ጋር በተያያዘ በአብዛኛዎቹ ቦታዎቹ ላይ የተስፋፋ የዝናብ
ስርጭት ተሰተዉሏል፡፡ በአጠቃላይ ባለፉት አስር ቀናት በአማራ፣ በቤንሻንጉል-ጉሙዝ፣ በምዕራብና
መካከለኛው ኦሮሚያ፣ በአዲስ አበባ፣ በጋምባሌ፣ በአፋር፣ በሲዳማ፣ በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች
ክልል፣ በደቡብ ደጋማ ስፍራዎችና በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን
ያለዉ ዝናብ የነበራቸዉ ሲሆን፤ ከነበረዉ ጠንካራ የደመና ክምችት በምዕራብ ኦሮሚያ፣ በምዕራብ
አማራ እና በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከባድ መጠን ያለዉ
ዝናብ ተመዝግቧል፡፡ ከባድ ዝናብ ከተመዘገበባቸዉ ጣቢያዎች መካከል አንዳንዶቹን ለመጥቀስ ያህል
በሻምቡ 39.2፣ በነቀምቴ 37.4፣ በኮንሶ 34.4፣ በጉንዶመስቀል 71.2፣ በጊዳ አያና 45.4፣ በቤጊ 41.4፣
በባህር ዳር 36.3፣ በማሻ 30.2፣ በአዲስ አበባ 34.4 እና በአሶሳ 36.7 በሚ.ሜ ይገኙበታል፡፡
ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከሀገሪቱ የቦታ ሽፋን አንጻር ሲገመገም ከ25129 ሚ.ሜ. የሚደርሰ ዝናብ በፋፈን፣ በምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ፣ በባሌ፣ በሁሉም የሸዋና ወለጋ፣
በኢሉባቦርና ጅማ ዞኖች፣ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ በሰሜንና ደቡብ ጎንደር፣ በሁሉም የደቡብ
ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ዞኖችና በሲዳማ ክልል ዞኖች ላይ ከ4-10 ቀናት ያህል ዝናብ
የዘነበ ሲሆን፤ በሰሜንና ደቡብ ወሎ፣ በዋግህምራ፣ በአፋር ክልል ዞኖች ላይ እና ሲቲ ዞን ላይ ከ525 ሚሜ የሚደርስ ከሶስት ላነሱ ቀናት ዝናብ ነበራቸዉ (ካርታ 1 እና 2)፡፡
ባለፉት አስር ቀናት የዘነበው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር ሲነጻጸር የደቡብ ብሔር
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሁሉም ዞኖች እና የጋምቤላ ክልል ዞኖች፣ ሁሉም የሸዋና ወለጋ ዞኖች፣
የኢሉአባቦራ፣ የጂማ፣ የምስራቅ ሐረርጌ፣ አንዳንድ የአርሲና ባሌ፣ የፋፈንና ሲቲ፣ የአሶሳና ጥቂት
የከማሽ ዞኖች፤ የሲዳማ፣ የሰሜን ጎንደር እና ጥቂት የደቡብ ጎንደር፣ የአገዉ አዊ፣ የምዕራብና
ምስራቅ ጎጃም እንዲሁም ጥቂት የአፋር ክልል ዞን 01 ላይ መደበኛና ከመደበኛ በላይ ዝናብ
ነበራቸዉ፡፡ የተቀሩት ሀገሪቱ ክፍሎች ከመደበኛው ያነሰ ዝናብ መጠን ነበራቸው (ካርታ 3)፡፡

1

ካርታ 1 እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 11 እስከ 20 /2021 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን በሚ.ሜ
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ካርታ 2

እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 11 እስከ 20 /2021 ድረስ የነበረው የዝናብ ቀናት

3

ካርታ 3

እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 11 እስከ 20 /2021 ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመደበኛው ጋር
በመቶኛ ሲነፃፀር

ከመደበኛ በታች

መደበኛ

ከመደበኛ በላይ

4

እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 11-20/2021 የነበረው የአየር ሁኔታ በግብርናው
እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ
ባለፈው የሴፕቴምበር ሁለተኛዉ አስር ቀናት የነበረው የዕርጥበት ሁኔታ ሲታይ ዝናብ ሰጪ
የሚቲዎሮሎጂ ክስተቶች ምንም እንኳን ከዕለት ወደ ዕለት እየተዳከመ በመምጣቱ በሰሜን ምስራቅ፤
በመካከለኛውና በምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የቀነሰ ቢሆንም፤ በመጀመሪያዎቹ አምስት ቀናት
በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ተጠናክረዉ ተስተዉሏል፡፡

ይህም ሁኔታ ዘግይተዉ

ለተዘሩና በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሰብሎችም ሆነ ቋሚ ተክሎች አሉታዊ ጎን ነበረው፡፡
በተለይም

በምዕራብ

አጋማሽ

የሀገሪቱ

ክፍሎች

ላይ

በአንፃራዊ

መልኩ

የተሻለ

እርጥበት

እንደነበራቸው መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ይህም ሁኔታ ቀደም ብለው ተዘርተው ለነበሩ፣ ፍሬ
በማፍራትና በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የተለያዩ የረጅም ጊዜ ሰብሎች እንዲሁም
ዘግይተው ለተዘሩ፣ በቡቃያና በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የብዕር ሰብሎች እንዲሁም
የጥራጥሬና የቅባት እህሎች የተገኘው እርጥበት ጥሩ አስተዋጽኦ ነበረዉ፡፡ በተጨማሪም በአርብቶ
አደሮችና ከፊል የአርብቶ አደር አካባቢ የተገኘው አነስተኛ እርጥበት ለግጦሽ ሳር፤ ለመጠጥ ውኃ
አቅርቦትና የዕፅዋት ልምላሜን ከማሻሻል አንፃር ገንቢ ሚና ነበረዉ፡፡ በተጨማሪም በአንዳንድ
በምራብ፤ በሰሜን ምራብ፤ በመካከለኛው እና በደቡብ
ሲሆን፤

የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከባድ ዝናብ የነበረ

በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ ያደረሰዉ የከፋ ጉዳት አልነበረም (ካርታ 4)፡፡
ካርታ 4 እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 11 እስከ 20/2021 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ
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እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 11-20/2021 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ
እንቅስቃሴ ላይ ያሳደረው ተፅዕኖ
ከሴፕተምበር 11-20/2021 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ የነበረውን
ገፅታ በተመለከተ የተሻለ የእርጥበት መጠን በሀገሪቱ በሰሜን ምዕራብ፣ በምዕራብና በመካከለኛዉ
እንዲሁም በደቡብና ደቡብ ምሥራቅ ከፍተኛ ቦታዎች በሆኑት በአብዛኛው አባይ፣ ባሮአኮቦ፣ አዋሽ"
ኦሞጊቤ" ስምጥሸለቆ፣ የላይኛው ገናሌዳዋ እንዲሁም ዋቢሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ከፍተኛ እርጥበት
አግኝተዋል$ በሌላ በኩል የላይኛውና የመካከለኛው ተከዜ፣ በጥቂት የላይኛው ዋቢሸበሌ" የላይኛው
ገናሌዳዋ"

የላይኛውና

የመካከለኛው

አፋርደናከል"

የታችኛው

አዋሽ"

እንዲሁም

የታችኛው

ስምጥሸለቆ ተፋሰሶች መጠነኛ እርጥበት አግኝተዋል$ በመሆኑም ባለፉት አስር ቀናት የተገኘው
እርጥበት ለውሃ ሃብት ከፍተኛ ግብዓት ከመሆኑም በላይ በመጠን ረገድ በአንዳንድ ተፋሰሶች ላይ
በተከታታይ ከባድ ዝናብ በመኖሩ የወንዞች እና የውሃ ማጠራቀሚዎች ላይ የውሃ ሙላት ተከስቷል
(ካርታ 5)፡፡
ካርታ 5 እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 11 እስከ 20/2021 ድረስ በተፋሰሶች የነበረው የእርጥበት ሁኔታ
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እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 21-30/2021 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ
በሚቀጥሉት

አሥር

ቀናት

ዝናብ

ሰጭ

የሚቲዎሮሎጂ

ገጽታዎች

አሁን

ከሚታዩትና

በቀጣይነትም ከተተነበዩት የትንበያ መረጃዎች መረዳት እንደተቻለው ምንም እንኳን የክረምት
ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮሎጂ ገጽታዎች ከሰሜንና ከሰሜን ምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዝናቡ
በመጠንም ሆነ በሥርጭት ይበልጥ እንደሚዳከም ሚጠበቅ ቢሆንም፤ እርጥበታማው የአየር ሁኔታ
በምዕራባዊው አጋማሽ ቀጣይነት የሚኖረዉ እንዲሁም በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት
በአንዳንድ የደቡብና የምሥራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይም የተሻለ ገጽታ ሊኖራቸው እንደሚችል
ይጠበቃል፡፡
በአጠቃላይ በሚቀጥሉት አሥር ቀናት ከኦሮሚያ ክልል ሁሉም የወለጋና የሸዋ ዞኖች፣ ጅማ፣
ኢሉአባቦራ፣ አርሲ፤ አዲስ አበባ፤ ከአማራ ክልል ምዕራብና ምሥራቅ ጎጃም፣ የሰሜንና ጥቂት
የደቡብ ጎንደር፣ የባህር ዳር ዙሪያ፣ አዊ ዞን፤ የምዕራብና የሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞኖች፤
የጋምቤላ፤ የቤንሻንጉልና የሲዳማ ዞኖች ዞኖች፤ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል
ከደቡብ ኦሞና ሰግን ህዝቦች በስተቀር በአብዛኛዉ መደበኛና ከመደበኛ ጋር የተቀራረበ ዝናብ
እንደሚኖራቸው የሚጠበቅ ሲሆን፣ ከዚህም ሌላ ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች በጥቂት ቦታዎች
ላይ ከባድ ዝናብ ሊያጋጥም ይችላል፡፡ በተጨማሪም የደቡብ ወሎና የሰሜን ሸዋ ዞኖች፤ ምዕራብ
እና ምሥራቅ ሐረርጌ፣ ጥቂት የባሌ ዞኖች፤ ድሬዳዋና ሐረሪ፤ የፋፈንና የሲቲ ዞኖች፤ የደቡብ ኦሞና
የሰገን ህዝቦች አካባቢዎች ላይ በአንዳንድ ሥፍራዎቻቸው ላይ በአብዛኛው ከቀላል እስከ መካከለኛ
መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ ይጠበቃል። የተቀሩት የሀገሪቱ ክፍሎች በአብዛኛው ደረቅ ሆነው
ይሰነብታሉ።

እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 21-30/2021 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ
በግብርናው እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ
በመደበኛ ሁኔታ በሴፕቴምበር ሦስተኛው አሥር ቀናት የእርጥበት ሁኔታው ከሰሜንና ከሰሜን
ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየቀነሰ እንደሚሄድና በሂደትም የሚያቆምበት ነው፡፡ ቀደም ብለው
የተዘሩ ሰብሎች በአብዛኛው ፍሬ በመሙላት ወደ መብሰል የሚደርሱበትና በአንዳንድ ክረምቱ
ቀድሞ በሚወጣባቸው አካባቢዎችም የሰብል ስብሰባ ሊካሄድ የሚችልበትም ጊዜ ነው፡፡ ከላይ
በትንበያው ላይ እንደተገለፀው በሚቀጥለው የሴፕቴምበር ሦስተኛው አስር ቀናት የእርጥበት ሁኔታው
አሁን እየታየ ባለው መልኩ ቀጣይነት ሊኖራቸው እንደሚችልና ከሰሜንና ከሰሜን ምሥራቅ የሀገሪቱ
አካባቢዎች ከሁለተኛው ሳምንት ጀምሮ እየተዳከሙ የመጡበትና ዝናቡ በመጠንም ሆነ በሥርጭት
7

የቀነሰ ሲሆን፤ እርጥበታማው የአየር ሁኔታ በአብዛኛው ወደ ምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ
ቀጣይነት የሚኖረው በመሆኑ ቀደም ብለው ለተዘሩና አልፎ አልፎ ፍሬ በመሙላት ላይ ለሚገኙ፣
ዘግይተው ለተዘሩና በተለያየ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የመኸር ሰብሎችም ሆነ ለቋሚ ተክሎች
የውሃ ፍላጎት መሟላት እንዲሁም የሚጠበቀው ቀጣይነት ያለው የእርጥበት ሁኔታ በክረምት ወቅት
መጨረሻ በአፈር ውሰጥ በተከማቸው እርጥበት በመታገዝ በደጋማው አካባቢ ለሚዘሩ የጥራጥሬ
ሰብሎች አመቺ ሁኔታን እንደሚፈጥር ነው። በአንፃሩም በአካባቢው ለሚገኙ አርብቶ አደሮችና ከፊል
አርብቶ አደሮች ለመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ለግጦሽ ሣር ልምላሜ የጎላ አስተዋፅኦ ይኖረዋል። በሌላም
በኩል አልፎ አልፎ ባሉት ቀናት ከባድ ዝናብ ሊኖራቸው እንደሚችል በትንበያው በተጠቀሱት
አካባቢዎች አስቀድሞ ልዩ ትኩረትና ጥንቃቄ እንዲደረግ የሚመከር ሲሆን፤ በተጨማሪም የእርጥበት
ሁኔታው ወደ ደቡበ የሚያደርገው መስፋፋት በዚህ ጊዜ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ለሆኑት
ለደቡባዊው የሀገሪቱ ክፍሎች የማሳ ዝግጅት ለማድረግና ዘር ለመዝራት ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥር
የሚጠበቅ ሲሆን፤ ለአርብቶ አደርና ለከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች በጎ ሚና ይኖረዋል፡፡
በተጨማሪም ውኃ አጠር የሆኑ አካባቢዎች የሚገኘውን የዝናብ ውኃ ለመሰብሰብና ለማከማችት
መልካም አጋጣሚ ስለሚያገኙ ይህንኑ ለማከናወን የሚያስችል ዝግጅት እንዲያደርጉ ይመከራሉ፡፡

እ.ኤ.አ ከሴፕቴበር 21-30/2021 የሚኖረው የአየር ሁኔታ አዝማሚያ
በዉሀዉ ዘርፍ እንቅስቃሴ ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተፅዕኖ
በሚቀጥሉት አስር ቀናት የሚኖረው የእርጥበት ሁኔታ ከሰሜንና ከሰሜን ምሥራቅ የሀገሪቱ
ተፋሰሶች ከሁለተኛው ሳምንት ጀምሮ እየተዳከሙ የመጡበትና እርጥበቱ በመጠንም ሆነ በሥርጭት
የቀነሰ ሲሆን፤ በሌላ በኩልም እርጥበታማው ሁኔታ በምዕራባዊው አጋማሽ ቀጣይነት የሚኖረዉ
ሲሆን፤ በተጨማሪም በአንዳንድ የደቡብና የደቡብ ምሥራቅ የሀገሪቱ ተፋሰሶችም ላይ የተሻለ
የእርጥበት መጠን ሊኖራቸው እንደሚችል የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ይህንን ሁኔታ ተከትሎ
በአብዛኛው አባይ፣ ባሮአኮቦ፣ የላይኛውና የመካከለኛው ኦሞጊቤ፣ ስምጥሸለቆ፣ የታችኛው ተከዜ፣
የላይኛው አዋሽ፣ የላይኛው ገናሌዳዋ እንዲሁም ዋቢሸበሌ ተፋሰሶች ላይ ከእርጥበታማ እስከ ከፍተኛ
እርጥበት መጠን እንደሚያገኙ ይጠበቃል። በተጨማሪም ጥቂት የላይኛው ዋቢሸበሌ፣ የመካከለኛው
አዋሽ እና ገናሌዳዋ፣ የመካከለኛውና የታችኛው ኦሞጊቤ እንዲሁም አዋሽ ተፋሰሶች ላይ መጠነኛ
የእርጥበት መጠን እንደሚኖራቸው ይጠበቃል$ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ በታችኛው ኦሞጊቤና
በባሮአኮቦ ተፋሰሶች ላይ ሊኖር የሚችለው ዝናብ ከላይኛው ተፋሰሶች ጋር ከሚኖረው የወንዝ ፍሰት
ጋር ተዳምሮ ጫና ስለሚኖረው የወንዝ ሙላትና ቅፅበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል ስለሚችል ቅድመ
ጥንቃቄ ማድረግ አሰፈላጊ ነው።
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