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ባሇፈዉ የኤፕሪሌ ወዯ ሀገራችን ይገባ የነበረዉ ዕርጥበት አዘሌ አየር ከዕሇት ወዯ ዕሇት ተጠናከሮ
የተስተዋሇ ሲሆን፤ በተሇይም በሁሇተኛውና በሶስተኛዉ አስር ቀናት በዯቡብ አጋማሽ፣ በመካከሇኛዉ፣
በምስራቅና ዯቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሊይ ይበሌጥ ተጠናክሮ ተስተዉሎሌ፡፡ በአጠቃሊይ
ባሇፈዉ የኤፕሌ ወር በአማራ፣ በቤንሻንጉሌ፣ በኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ፣ በጋምቤሊ፣ በዯቡብ ብሄር
ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ በሲዳማ፣ በሱማላ፣ በሏረሪና ድሬዳዋ አካባቢዎች ሊይ የተሇያየ መጠን ያሇዉ ዝናብ
የተመዘገበ ሲሆን፤ ከነበረዉ ጠንካራ የዯመና ክመችት አሌፎ አሌፎ ባለት ቀናት በአንዳንድ ቦታዎች
ከባድ ዝናብ ዘንቧሌ፡፡ ሇመጥቀስም በማሻ 30.6ና 36.0፣ በአማን 34.6፣ 30.6ና 54.4፣ በቴፒ 40.7፣
52.0ና 41.3፣ በማጂ 96.0ና 60.5፣ በሳዉሊ 39.5፣ በጂንካ 67.8ና 38.3፣ በሶኮሩ 45.2፣ በጊኒር 50.5፣ በቡሬ
30.7፣ በሞያላ 97.7፣ በኢጃጂ 40.6፣ በአርጆ 36.4፣ በዯልመና 50.5፣ በጎልሌቻ 49.0፣ በሉሙገነት 65.5ና
46.6፣ በጅማ 33.4፣ በያቤል 31.7፣ በበዯላ 30.3፣ በቦሬ 48.0፣ በነገላ 37.3ና 77.0፣ በድሬዳዋ 37.8፣
43.6፣ በጋምቤሊ 31.6፣ በአቦቦ 40.6ና 30.0 እና በፉኝዶ 36.3 በሚሜ፡፡
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ባሇፈዉ የኤፕሪሌ ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከቦታ ሽፋን አንፃር ሲገመገም በሰሜን ጎንዯርና
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በቡኖ በዯላ፣ በጅማ፣ በጥቂት የምዕራብና ዯቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ በምዕራብና ምስራቅ ሏረርጌ፣ በአንዳንድ
የአርሲና ምዕራብ አርሲ፣ በምስራቅ ባላና በባላ፣ በምዕራብ ጉጂና በጉጂ እንዲሁም በቦረና፣ በጋምቤሊና
ዯቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክሌልች ሁለም ዞኖች፣ በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ሁለም
ዞኖች፣ በጀረር፣ ኖጎብ፣ ሸበሌ፣ አፍዴር፣ ሉበንና ዳዋ ዞኖች በአንዳንድ ቦታዎች ሊይ ከ50-277 ሚሜ
የሚዯርስ ከ5-24 ቀናት ያህሌ ዝናብ የነበራቸዉ ሲሆን፤ ከአፋር ክሌሌ በዞን 03፣ 05፣ 04ና ጥቂት የዞን
01 እና የተቀሩት የአማራ ክሌሌ እና ቤንሻንጉሌ እንዲሁም ከኦሮሚያ ክሌሌ በሰሜንና ምስራቅ ሸዋ
ዞኖች ሊይም ከ25-50 ሚሜ የሚዯርስ ከ5 ሊነሱ ቀናት ያህሌ በወሩ ዉስጥ ዘንቧሌ (ካርታ 6 እና 7)፡፡
ባሇፈዉ የኤፕሪሌ ወር የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመዯበኛዉ ጋር ሲነፃፀር በቤንሻንጉሌ፣ በጋምቤሊ፣
በዯቡብ

ምዕራብ

ኢትዮጵያ

እና

በዯቡብ

ብሄር

ብሄረሰቦችና

ህዝቦች

ክሌልች

ሁለም

ዞኖች፣

በመካከሇኛዉና ምዕራብ ጎንዯር እንዲሁም በአንዳንድ የዯቡብ ጎንዯር፣ በአዊ፣ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣
በሰሜን ሸዋ(03) ኪስ ቦታዎች፣ በሁለም የወሇጋ ዞኖች፣ በኢለ አባቦራ፣ በቡኖ በዯላ፣ በጅማ፣ በጥቂት
የምዕራብና ዯቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ በምስራቅ ባላና በባላ፣ በጉጂና ምዕራብ ጉጂ እንዲሁም በቦረና፣ ከአፋር
ክሌሌ በጥቂት የዞን 03፣ በድሬዳዋ፣ በአፍዴር፣ በሉበንና ዳዋ ዞኖች ሊይ መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ ዝናብ
የተመዘገበ ሲሆን፤ በተቀሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች ሊይ ከመዯበኛ በታች ዝናብ ተመዝግቧሌ (ካርታ 8)፡፡
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እ.ኤ.አ ከኤፕሪሌ 1 እስከ 30/2022ድረስ የነበረው የዝናብ መጠን ከመዯበኛው
ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር

ከመደበኛ በታች

መደበኛ

ከመደበኛ በላይ
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እ.ኤ.አ ከኤፕሪሌ 1 እስከ 30/2022 የነበረው የአየር ጠባይ በእርሻ
ሥራ ሊይ ያሳዯረው ተፅዕኖ
ባሇፈው የኤፕሪሌ ወር ሇወቅቱ ዝናብ መኖር አመቺ ሁኔታን የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ
ክስተቶች በተሇይም ከሁሇተኛዉ አስር ቀናት ጀምሮ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ኣካባቢዎች ሊይ
የተስፋፋ የእርጥበት ስርጭትና የበሌግ አብቃይ እና ተጠቃሚ የሀገሪቱ ክፍልችን ያዳረሰ
የእርጥበት ሁኔታ ነበረዉ፡፡ ይህም ሁኔታ ቀዯም ብሇው ተዘርተው በተሇያየ የእድገት ዯረጃ ሊይ
ሇሚገኙ የበሌግ ሰብልች ቀጣይ እድገታቸው ሊይ የጎሊ ጠቀሜታ የነበረው ሲሆን፤ እንዲሁም
ሇረጅም ጊዜ ሰብልች የማሳ ዝግጅትና ሇዘር እርሻ እንቅስቃሴ፣ ሇቋሚ ሰብልች የውሀ ፍሊጎት
መሟሊት በተጨማሪም ሇአርብቶ አዯሮችና ከፊሌ አርብቶ አዯሮች አመቺ ሁኔታን የፈጠረ ነበር፡፡
በላሊም በኩሌ በተሇይም በዯቡብ አጋማሽ፣ በመካከሇኛዉ፣ በምስራቅና ዯቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ
አንዳንድ ስፍራዎቻቸው ሊይ አሌፎ አሌፎ የነበረው ከባድ መጠን ያሇው ዝናብ ሇአዝዕርቱ የውሃ
ፍሊጎት መሟሊት፣ ሇግጦሽ ሳርና ሇመጠጥ ውሀ አቅርቦት አመቺ ሁኔታን ቢፈጥርም፤ በአንዳንድ
አካባቢዎች የነበረው ከባድ ዝናብ ባስከተሇው ቅጽበታዊ ጎርፍ በተሇያየ የእድገት ዯረጃዎች ሊይ
ባለ ሰብልች እንዲሁም በንብረት ሊይ በመጠኑም ቢሆን አለታዊ ተፅዕኖ ነበረው (ካርታ 9)፡፡
ካርታ 9

እ.ኤ.አ ከኤፕሪሌ 1 እስከ 30/2022 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ
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እ.ኤ.አ ከኤፕሪሌ 1 እስከ 30/2022 የነበረው የአየር ጠባይ በውሃው
ዘርፍ እንቅስቃሴ ሊይ ያሳዯረው ተፅዕኖ
እ.ኤ.አ 1-30 ኤፕሪሌ 2022 የነበረው የአየር ሁኔታ በውሃው ዘርፍ እንቅስቃሴ
ሊይ የነበረው ገፅታ በአብዛኛው ባሮ አኮቦ፣ ኦሞጊቤ፣ ስምጥ ሸሇቆ፣ ገናላዳዋ፣

የሊይኛው እና

የመካከሇኛው አዋሽ፣ ዋቤ ሸበላ እንዲሁም በጥቂት የመካከሇኛው ተከዜ ተፋሰሶች ሊይ
ከእርጥበታማ እስከ ከፍተኛ እርጥበት ሁኔታ የተስተዋሇባቸው ናቸው፡፡ በተጨማሪም
የሊይኛው አባይ፣ መካከሇኛው አዋሽ አንዲሁም የታችኛው ዋቤ ሸበላ ተፋሰሶች ሊይ
መጠነኛ እርጥበት ነበራቸው፡፡ የተቀሩት ተፋሰሶች ዯረቅ ሁኔታ አመዝኖባቸው እንዯነበር
ተስተውሎሌ (ካርታ 10) ፡፡

ካርታ 10

እ.ኤ.አ ከኤፕሪሌ 1 እስከ 30/2022 ድረስ የነበረው የእርጥበት ሁኔታ
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እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2022 የሚኖረው የአየር
ጠባይ አዝማሚያ
በመዯበኛ ሁኔታ በሜይ ወር ወቅታዊው ዝናብ ቀስ በቀስ ከበሌግ አብቃይ የሀገሪቱ
ክፍልች ሊይ እየቀነሰ በመሄድ ከክረምት ዝናብ ሰጪ የሚቲዎሮልጂ ክስተቶች መጠናከር ጋር
ተያይዞ ዝናቡ ወዯ ዯቡብ ምዕራብና ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍልች ሊይ ይስፋፋሌ።
በመጪው ሜይ ዝናብ ሰጭ የሚቲዎሮልጂ ገጽታዎች በተሇያዩ የሀገሪቱ ሥፍራዎች ሊይ
አንጻራዊ ጥንካሬአቸውን ይዘው ሉቀጥለ እንዯሚችለ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ ከዚህም
ጋር

ተያይዞ ከቀሊሌ

እስከ

ከባድ

መጠን

ያሇው

ዝናብ

በአብዛኛው

የሀገሪቱ

አካባቢ

ሊይ

እንዯሚኖርና በተሇይም በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ በዯቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ እና
ጋምቤሊ ጥቂት ሥፍራዎችም ሊይ ቅጽበታዊ ጎርፍ የማስከተሌ አቅም ያሇዉ ከባድ ዝናብ ሉኖር
እንዯሚችሌ ይጠበቃሌ።
በአጠቃሊይ በሜይ ወር ከምስራቅ ሏረርጌና ምስራቅ ባላ ዞኖች በስተቀር በሁለም
የኦሮሚያ ክሌሌ ዞኖች ሊይ፣ በቤንሻንጉሌ፣ በጋምቤሊ፣ በዯቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በዯቡብ ብሔር
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ እና በሲዳማ ክሌሌ ሁለም ዞኖች ሊይ እንዲሁም ከአማራ ክሌሌ
በአዊ፣ በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች ሊይ መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ ዝናብ የሚጠበቅ ሲሆን፣
አሌፎ አሌፎ ከሚፈጠሩ የዯመና ክምችቶች በተሇያዩ ቦታዎች ሊይ ከባድ ዝናብ ሉኖር እንዯሚችሌ
የትንበያ መረጃዎች ያመሊክታለ፡፡ በተጨማሪም በጎንዯር ሁለም ዞኖች፣ በሰሜንና ዯቡብ ወል፣
በሰሜን ሸዋ(03)፣ ከአፋር ክሌሌ በዞን 03፣ በምስራቅ ሏረርጌ፣ በምስራቅ ባላ፣ ከሱማላ ክሌሌ
በዳዋ፣ በሉበንና አፍዴር ዞኖች ሊይም አነስተኛ መጠን ያሇዉ ዝናብ ይኖራቸዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ
የተቀሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች ዯረቃማ ሆነዉ ይሰነብታለ፡፡

እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2022 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ
በእርሻ ሥራ ሊይ ሉያሳድር የሚችሇው ተፅዕኖ
በሚቀጥሇዉ

የሜይ

ወር

ዝናብ

ሰጭ

የሚቲዎሮልጂ

ገጽታዎች

በተሇያዩ

የሀገሪቱ

ሥፍራዎች ሊይ አንጻራዊ ጥንካሬአቸውን ይዘው ሉቀጥለ እንዯሚችለ የትንበያ መረጃዎች
ይጠቁማለ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ከቀሊሌ እስከ ከፍተኛ መጠን ያሇው ዝናብ በአብዛኛው የሀገሪቱ
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አካባቢዎች ሊይ እንዯሚኖር ይጠበቃሌ። ይህም ሁኔታ በተሇየዩ የዕድገት ዯረጃዎች ሊይ ሇሚገኙ
ሌዩ ሌዩ የበሌግና የረጅም ጊዜ ሰብልችና ሇቋሚ ተክልች የዉሃ ፍሊጎት መሟሊት እንዲሁም
ሇአርብቶ አዯሩና ከፊሌ አርብቶ አዯር አካባቢዎች ሇግጦሽ ሳርና ሇመጠጥ ዉሃ አቅርቦት መሻሻሌ
የጎሊ ጠቀሜታ እንዯሚኖረዉ ይጠበቃሌ። በተጨማሪም በአንዳንድ አካባቢዎች የሚጠበቀው ከባድ
ዝናብ

የአዝዕርቱን

የውሃ

ፍሊጎት

መሟሊትና

የግጦሽ

ሳርና

የመጠጥ

ውሀ

አቅርቦትን

እንዯሚያሻሽሌና በተጨማሪም የሚገኘውን ውኃ የተሇያየ የዉሃ ማቆያ ዘዴዎችን አጠናክሮ
በመስራት ዝናብ አጠር አካባቢዎች ሇሚየጋጥማቸው የእርጥበት ዕጥረት ሇመጠቀም ይረዳሌ።
በላሊ በኩሌ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚጠበቀው ከባድ ዝናብና ቅጽበታዊ ጎርፍ በተሇያየ የእድገት
ዯረጃዎች ሊይ ሊለ ሰብልች አለታዊ ተፅዕኖ ስሇሚኖረው የበዛውን ውሃ ከማሳ በማስወገድ የጎርፍ
ውሃ መቀሌበሻ ቦዮችን ከወዲሁ ማዘጋጀት አስፈሊጊ ነው። በተጨማሪም ከእርጥበት መብዛት ጋር
የፀረ ሰብሌ ተባይና የአረም መከሰት ሉኖር ሰሇሚችሌ የሚመሇከተው ክፍሌ የማሳ ጉብኝት
በየጊዜው በማድረግ ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲወሰድ እንመክራሇን፡፡

እ.ኤ.አ ከሜይ 1 እስከ 31/2022 የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ
በውሀው ዘርፍ እንቅስቃሴ ሊይ ሉያሳድር የሚችሇው ተፅዕኖ
በመዯበኛ ሁኔታ በሜይ ወር ወቅታዊው እርጥበት ቀስ በቀስ ከበሌግ አብቃይ የሀገሪቱ
ተፋሰሶች ሊይ እየቀነሰ በመሄድ ከክረምት እርጥበት መጠናከር ጋር ተያይዞ በዯቡብ ምዕራብና
በምዕራብ የሀገሪቱ ተፋሰሶች ሊይ አንዯሚስፋፋ የትንበያ መረጃ ይጠቁማለ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ
አብዛኛው አባይ፣ ባሮአኮቦ፣ ኦሞጊቤ፣ ስምጥሸሇቆ፣ መካከሇኛው ገናላዳዋ፣ ተከዜ፣ ዋቢሸበላ እና
ኦጋዴን እንዲሁም የሊይኛውና የመካከሇኛው አዋሽ ተፋሰሶች ሊይ የተሻሇ የእርጥበት መጠን
እንዯሚያገኙ ይጠበቃሌ፡፡ ሆኖም አሁን ያሇውን እርጥበት ጥቅም ሊይ ሇማዋሌም ሆነ አለታዊ
ጎኑን ሇመከሊከሌ ከወዲሁ መዘጋጀት አስፈሊጊ መሆኑን እናሳስባሇን፡፡
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