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አሕፅሮት (Executive Summary)   
 
ብሔራዊ የሚቲዎሮልጂ ኤጀንሲ ወቅቶች (በጋ፣ በሌግና ክረምት) ከመግባታቸው 
በፊት ያሇፈውን ወቅት የአየር ጠባይ ግምገማና የቀጣዩን ወቅት አዝማሚያ በማዘጋጀት 
ሇተሇያዩ ባሇዴረሻ አካሊትና እና ሇህብረተሰቡ ያሰራጫሌ፡፡ በዚህ ፅሁፍ ውስጥ 
እ.ኤ.አ. የ2013 በሌግ የአየር ጠባይ ግምገማና የ2013 ክረምት የአየር ጠባይ ትንበያ 
በዝርዝር ቀርቧሌ፡፡   
 
በሌግ በመዯበኛ ሁኔታ ከፌብሪዋሪ አጋማሽ እስከ ሜይ መጨረሻ ያሇውን ጊዜ 
የሚያካትት ሲሆን፤ የምስራቅ አማራ፣ የዯቡብ ምስራቅ ትግራይ፣ የምስራቅ ኦሮሚያ፣ 
የሰሜንና ምስራቅ ሸዋ፣ የዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ አብዛኛው ክፍሌ 
በወቅቱ የሚገኘውን ዝናብ ሇበሌግና ሇክረምት ወቅት የእርሻ ሥራዎችና ሇውሀ 
አቅርቦት ይጠቀሙበታሌ፡፡ ሇሶማላ ዯቡባዊ አጋማሽ፣ ሇዯቡብ ኦሮሚያና ሇዯቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ዯቡባዊ አካባቢዎች በሌግ ዋነኛ የዝናብ ወቅት በመሆኑ 
በወቅቱ የሚገኘው ዝናብ በአካባቢዎቹ ሇሚካሄደት የውሃ አሰባሰብ የግጦሽና የእርሻ 
ስራዎችን ሇማካሄዴ ከፍተኛ ጠቀሜታ አሇው፡፡ የበሌግ ወቅት ዝናብ በአጀማመር፤ 
በቦታ ሽፋንና በጊዜ ስርጭት ረገዴ ከፍተኛ የመዋዠቅ ባህሪይ የሚያሳይ በመሆኑ፤ 
በብዙዎቹ ዓመታት አሌፎ አሌፎ የዝናብ እጥረት ይዘወተራሌ፡፡ 
 
እ.ኤ.አ የ2013 የበሌግ ወቅት ሇበሌግ ዝናብ መስፋፋትና መጠናከር አስተዋፅኦ 
ያሊቸዉ የሚቲዎሮልጂ ክስተቶች በአብዛኛው የበሌግ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ሊይ 
ምቹ ሁኔታን በመፍጠራቸዉ የወቅቱ ዝናብ በስርጭትም ሆነ በመጠን በሀገሪቱ ዯቡባዊ 
አጋማሽ፣ በምዕራብ፣ በመካከሇኛውና በምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎችን የሸፈነ ነበር፡፡ 
በተጨሪም በአንዲንዴ ቦታዎች ሊይ የነበረው ከባዴ ዝናብ ሇቅፅበታዊ ጎርፍ ምክንያት 
ነበር፡፡ 
 
የክረምት ወቅት ከፍተኛ መጠንና የሀገሪቱን ሰሜናዊ አጋማሽ የሚሸፍን ዝናብ 
የሚኖርበት ጊዜ ነው፡፡  ይህ ወቅት አብዛኛዎቹን የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ 
አካባቢዎች በማዲረስ እ.ኤ.አ. ከጁን እስከ ሴፕቴምበር ያለትን ወራት የሚያጠቃሌሌ 
ሲሆን፤ በወቅቱ የሚኖረው ዝናብ አብዛኛውን ዴርሻ የሚይዘው በጁሊይና በኦገስት 
የሚጥሇው ዝናብ ነው፡፡  
 
በመዯበኛ ሁኔታ የክረምት ዝናብ በዯቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በኤፕሪሌ ይጀምርና ቀስ 
በቀስ ወዯ መካከሇኛውና ሰሜን ኢትዮጵያ በመስፋፋት እስከ ጁን መጨረሻ ዴርስ 
ይዯርሳሌ፡፡ ነገር ግን የክረምት ዝናብ የሀገሪቱን ሰሜን ምስራቅና ምስራቅ ኢትዮጵያን 
አዲርሶ መዝነብ የሚጀምረው እስከ ጁሊይ ሶስተኛው ሳምንት ባለት ቀናት ውስጥ ነው፡፡ 
የክረምት ዴንበር (ITCZ) ወዯ ዯቡብ በሚያዯርገው እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ 
ምክንያት የክረምት ዝናብ ከሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ ማቆም የሚጀምረው 
ከሴፕቴምበር መጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ ሲሆን፤ ከዯቡብ፣ ከዯቡብ ምዕራብና 
ከምዕራብ ኢትዮጵያ ዯግሞ እስከ ኖቬምበር ዴረስ ቀጣይነት ይኖረዋሌ፡፡ 
   
የመጪውን የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ  አዝማሚያን ሇመስጠት የተሇያዩ የትንበያ 
ዘዳዎች በጥቅም ሊይ ውሇዋሌ፡፡ እነዚህን የትንበያ ዘዳዎች መሰረት በማዴረግ 
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የተገኘው የዝናብ ትንበያ እንዯሚያሳየው በመጪው ክረምት ወቅት የሀገሪቱ አብዛኛው 
ክፍሌ ከመዯበኛው ጋር የሚቀራረብ ዝናብ የማግኘት ዕዴለ ከፍተኛ ነው፡፡ ስሇሆነም 
የሀገሪቱ ሰሜንምዕራብ አካባቢዎች መዯበኛና ከመዯበኛ በታች እንዱሁም 
ሰሜንምስራቅ የሀገሪቱ ክፍልች ከመዯበኛው ጋር የተቀራረበ የዝናብ መጠንና ስርጭት 
የሚያገኙ ሲሆን፤ ምዕራብ፣ ዯቡብምዕራብ፣ መካከሇኛውና ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍልች 
ዯግሞ መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ ዝናብ የማግኘት ዕዴሊቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ይሁን እና 
የዯቡብምሥራቅና  የዯቡብ  የሀገሪቱ ክፍልች በዚህ ወቅት ዝናብ የማይጠበቅባቸው 
በመሆኑ በአካባቢው በመሰከረም ወር በመዯበኛ ሁኔታ ሉኖር የሚገባው ዝናብ 
ከመዯበኛው ጋር የተቀራረበ ይሆናሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ 
አካባቢዎች ሊይ የክረምት ዝናብ በወቅቱ በመጀመር መዯበኛውን ፈር በተከተሇ መሌኩ 
የመውጣት አዝማሚያ ሉኖረው እንዯሚችሌ ከትንበያ መረጃዎች ሇመገንዘብ 
ተችሎሌ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. እ.ኤ.አ. የ2013 የበሌግ ወቅት የአየር ጠባይ ገፅታ 
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1.1 መግቢያ 
 
 በሌግ በመዯበኛ ሁኔታ ከፌብርዋሪ አጋማሽ እስከ ሜይ መጨረሻ ዴረስ ያሇውን 
ጊዜ የሚያካትት ሲሆን፤ በዚህ ወቅት ከአማራ ክሌሌ የወል፣ የሰሜን ሸዋና የኦሮሚያ 
ዞኖች፣ ከትግራይ ክሌሌ የዯቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች፣ ከኦሮሚያ ክሌሌ የሰሜን ሸዋ፣ 
የምዕራብና የምስራቅ ሸዋ በከፊሌ፣ የአርሲ፣ የምዕራብና ምስራቅ ሏረርጌ፣ የባላ፣ የጉጂና 
የቦረና ዞኖች፣ ከዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ፣ የሲዲማ፣ የጌዱኦ፣ 
የወሊይታ፣ የገሞጎፋ፣ የዯቡብ አሞ፣ የኮንሶ፣ የዯራሼ፣ የቡርጂ፣ የአማሮ ኬል፣ የሀዱያ፣ 
የከምባታ፣ የአሊባ ጠምባሮ፣ የጉራጌ ዞን በከፊሌና የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች የበሌግ 
ዝናብ ተጠቃሚዎች ሲሆኑ፤ በወቅቱ የሚገኘው ዝናብ ሇበሌግና ሇክረምት ወቅት 
የእርሻ ስራዎችና ሇውሃ አቅርቦት ይውሊሌ። በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሇሶማላ ዯቡባዊ 
አጋማሽና አጎራባች ሇሆኑት ሇኦሮሚያና ሇዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ዯቡባዊ 
አካባቢዎች በሌግ ዋነኛ የዝናብ ወቅት በመሆኑ በዚህ ጊዜ የሚጥሇው ዝናብ ሇእርሻ 
ሥራ፣ ሇውሃ አቅርቦትና እንዱሁም ከውሃ ጋር ሇተያያዙ ተግባራት ከፍተኛ ጠቀሜታ 
አሇው። ባሇፉት የበሌግ ወራት በሀገሪቱ ሊይ የታዩት የአየር ጠባይ ገፅታዎች ግምገማ 
በዚህ ፅሁፍ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ። 
  
1.2 እ.ኤ.አ. የ2013 የበሌግ ወቅት የአየር ጠባይ አጠቃሇይ ግምገማ 
 
በፌብርዋሪ ከዯቡብ ምዕራብ የበሌግ አብቃይ የሀገሪቱ ክፍልች ሊይ መጠነኛ ዝናብ 
ከመኖሩ በስተቀር በቀሪዎቹ የበሌግ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ሊይ ዝናብ 
አሌነበረም። በመሆኑም  አብዛኛዎቹ የበሌግ ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑት የሀገሪቱ 
አካባቢዎች ዯረቅና የነበረውም ዝናብ በአብዛኛው ከመዯበኛው በታች ነበር። 
  
 የዘንዴሮው የበሌግ ወቅት ዝናብ የጀመረው ከማርች ሁሇተኛው አስር ቀናት ጀምሮ 
ሲሆን፤ በአብዛኛዎቹ የበሌግ አብቃይ በሆኑት የሀገሪቱ ክፍልች ሊይ ዝናብ የነበረ 
ከመሆኑም በሊይ በቀጣዮቹ  ቀናትም  ዝናቡ በመጠንም ሆነ በስርጭት በመስፋፋት 
በአንዲንዴ የሀገሪቱ ክፍልች ሊይ ከባዴ ዝናብ ተመዝግቧሌ። በአጠቃሊይ ከአብዛኛዉ 
ትግራይና አማራ፣ ከሰሜን አፋር እንዱሁም ከጥቂት የዯቡብ ሶማላ ዲርቻዎች 
በስተቀር አብዛኛዎቹ የበሌግ ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑት በተሇይም የዯቡብና 
የዯቡብምሥራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተስፋፋ ዝናብ የነበራቸዉ በመሆኑ  ከመዯበኛ 
በሊይ  ዝናብ አግኝተዋሌ።  
 
 የበሌግ ዝናብ አብዛኛዎቹን የሀገሪቱን የበሌግ ተጠቃሚ ክፍልች ያዲረሰዉ 
በኤፕረሌ ሲሆን በመጠን ረገዴም በኦሮሚያ በዯቡብ ህዝቦችና በሶማላ አንዲንዴ 
ስፍራዎች ሊይ በአንዴ ቀን ከ90-111ሚ.ሜ የዯረሰ ከባዴ ዝናብ ጥሎሌ። በተጨማሪም 
በሜይ ወቅታዊው ዝናብ በሁሇተኛው የወሩ አስር ቀናት ከአብዛኛዎቹ በሌግ ዝናብ 
ተጠቃሚ በሆኑት አካባቢዎች የቀነሰ ቢሆንም በቀጣዩ አስር ቀናት ይበሌጥ 
በመስፋፋትና በመጠናከር አብዛኛዎቹ የወቅቱ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ከመዯበኛ 
በሊይ ዝናብ አግኝተዋሌ። 
 



4 

 

በአጠቃሊይ በዘንዴሮው የበሌግ ወቅት ሇበሌግ ዝናብ መስፋፋትና መጠናከር 
አስተዋፅኦ ያሊቸዉ የሚቲዎሮልጂ ክስተቶች ምቹ ሁኔታን በመፍጠራቸዉ ዝናቡ 
በስርጭትም ሆነ በመጠን በመስፋፋትና ብዙ ቦታዎችን የሸፈነ ነበር። በመሆኑም 
የዝናቡ አጠቃሊይ ሁኔታ በተሇይም በሀገሪቱ ዯቡባዊ አጋማሽ ሊይ በበሌግ ወቅት 
ከሚዘወተረዉ የተሻሇ ነበር። በተጨማሪም በብዙ ቦታዎች ሊይ የነበረው ከባዴ ዝናብ 
ቅፅበታዊ ጎርፍ በማስከተለ በአንዲንዴ ቦታዎች ሊይ ጉዲት ማዴረሱን ከመረጃዎች 
ሇማወቅ ተችሎሌ።  
 
1.3 እ.ኤ.አ. የ2013 የበሌግ ወቅት የአየር ጠባይ በየክሌልች የነበረው  
   አጠቃሊይ ገፅታ፤ 
 
1.3.1 ትግራይ 
 
 የክሌለ የዯቡብ ምሥራቅ አካባቢ በበሌግ አብቃይነቱ የሚታወቅ ነው። 
የዘንዴሮው የበሌግ ዝናብ በዚሁ አካባቢ ሊይ ከመዯበኛው ጊዜ ዘግይቶ የጀመረ  ሲሆን 
በዝናብ መጠን ረገዴም የበሌግ  አብቃይ የሆነዉ የዯቡብ ትግራይ አካባቢ ሊይ 
በመጀመሪያዎቹ ሁሇት ወራት አነስተኛ በመሆኑ ከመዯበኛዉ ያነሰ ዝናብ 
ተመዝግቧሌ። ይሁንና በኤፕርሌና ሜይ በመጠንም ሆነ በስርጭት የተሻሇ ዝናብ 
ጥሎሌ ። 
 
 በአጠቃሊይ በበሌግ ወቅት በክሌለ የነበረው የዝናብ መጠን በቦታ ስርጭት 
አንፃር ሲገመገም የክሌለ አብዛኛዉ ክፍሌ ከ50-161ሚ.ሜ የሚዯርስ ዝናብ አግኝቷሌ 
(ካርታ 1ሀ)። ከፍተኛ የዝናብ መጠን ያገኙት የክሌለ የምሥራቅና የዯቡብ 
አካባቢዎች አሌፎ አሌፎ ከበዴ ያሇ ዝናብ የመዘገቡ ሲሆን፤ ከ10-17 ሇሚሆኑ ቀናት 
ዝናብ አግኝተዋሌ። የተቀሩት አብዛኛዎቹ አካባቢዎች ዯግሞ ከ5-10 ቀናት ዝናብ 
ነበራቸው (ካርታ 1ሇ)። በበሌግ ወቅት በክሌለ ሊይ የነበረው ዝናብ ከመዯበኛው ጋር 
ሲነፃፀር የክሌለ መካከሇኛው ክፍልች ከመዯበኛው ጋር የሚቀራረብ ዝናብ የነበራቸዉ 
ሲሆን፡ የተቀሩት የክሌለ አካባቢዎች በተሇይም የበሌግ አብቃይ ስፍራዎች 
ከመዯበኛው በታች የሆነ ዝናብ አግኝተዋሌ(ካርታ 1ሏ)።  
 
1.3.2 አፋር፤ 
 
 ከፌብርዋሪ ወር በስተቀር በቀሪዎቹ የበሌግ ወራት የክሌለን አብዛኛዉን ክፍሌ 
ሸፍኖ የነበረዉ የዯመና ክምችት በተሇያዩ ቀናት ዝናብ እንዱኖር አስተዋጽኦ ያዯረገ 
ከመሆኑም በሊይ በአካባቢዉ ሊይ በዚህ ወቅት የሚዘወተረዉን ሀይሇኛ ሙቀት 
እንዱረግብ አዴርጎታሌ። በተጨማሪም በክሌለም  ሆነ በአጎራባች ከፍተኛ ቦታዎች 
ሊይ የጣሇው ከባዴ ዝናብ አሌፎ አሌፎ በሚያዚያ ወር ውሰጥ ሇጎርፍ መከሰት ምክንያት 
እንዯነበር መረጃዎች ይጠቁማለ ።  
 በአጠቃሊይ በዘንዴሮ በሌግ የአፋር ሰሜናዊ አጋማሽ ከ50- 100ሚ.ሜ ዝናብ 
የነበረው ሲሆን፤ ዯቡባዊ አጋማሹ ዯግሞ ከ100-300ሚ.ሜ ዝናብ አግኝቷሌ (ካርታ 
1ሀ)። በወቅቱ በክሌለ በአብዛኛው ቦታዎች ሊይ ከ5-15 ቀናት ያህሌ ዝናብ እንዯነበር 
ከመረጃዎች ሇመረዲት ተችሎሌ(ካርታ 1ሇ)። በዚህም መሠረት የክሌለ  ዯቡባዊ 
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አካባቢዎች መዯበኛዉን የዝናብ መጠን ያገኙ ሲሆን፡ ሰሜናዊ አጋማሹ ግን ያገኘው 
ዘናብ ከመዯበኛው በታች ነበር (ካርታ 1ሏ)። 
 
1.3.3  አማራ፤ 
 
 በክሌለ በበሌግ አብቃይነታቸው የሚታወቁት የሰሜን ሸዋ፣ የኦሮሚያና የወል 
ዞኖች ሲሆኑ፤ በነዚህ አካባቢዎች ሊይ የበሌግ ዝናብ ከፌብርዋሪ እስከ ሜይ ዴረስ 
ከላልች ስፍራዎች በተሻሇ መሌኩ ይዘንባሌ። ዝናቡ በክሌለ ምዕራባዊ ክፍሌ ሊይ 
ከኤፕሪሌ አጋማሽ ጀምሮ ቀስ በቀስ በመጀመር የክሌለ ሰሜን ምዕራብ አካባቢዎችን 
እስከ ሜይ መጨረሻ ዴረስ ይሸፍናሌ። 
 
 በዘንዴሮ የበሌግ ወቅት በአብዛኛው የክሌለ በሌግ አብቃይ ስፍራዎች ሊይ 
ዝናብ የጀመረዉ በማርች ነበር። በአወጣጥ ረገዴ ዯግሞ በአጠቃሊይ መሌኩ ሲታይ 
ዝናቡ እስከ ሜይ አጋማሽ  ዴረስ የቀጠሇ ሲሆን፡ በክሌለ ምዕራባዊ አጋማሽ ዯግሞ 
ከክረምት ዝናብ ሰጪ ክስተቶች ጋር ተያይዞ ዝናብ ማግኘት ጀምረዋሌ ።  
 
 በማርች ከሁሇተኛዉ አስር ቀናት ጀምሮ አንዲንዴ የክሌለን አካባቢዎች የሸፈነ 
ዝናብ ዘንቧሌ። በኤፕሪሌ ቀዯም ሲሌ ሲዘንብ የነበረዉ ዝናብ በተጠናከረ መሌኩ 
በመቀጠሌ ብዙ የመካከሇኛውንና የምሥራቅ የክሌለ ቦታዎችን አዲርሶ ነበር።  
 
 በሜይ የዝናቡ ስርጭት በተሇይም ከወሩ አጋማሽ በኋሊ ከክሌለ ምስራቃዊ 
ክፍሌ ሊይ በጎሊ መሌኩ ቀንሶ የታየ ቢሆንም በምዕራብና በመካከሇኛዉ የክሌለ 
አካባቢዎች ሊይ ቀጥል ተስተውሎሌ። በተጨማሪም በአንዲንዴ ስፍራዎች ሊይ  ከባዴ 
ዝናብ የተመዘገበ መሆኑን ከዝናብ መረጃዎች ሇመገንዘብ ተችሎሌ።  
 
 በአጠቃሊይ በዘንዴሮዉ በሌግ በክሌለ የነበረው የዝናብ መጠን በጊዜና በቦታ 
ስርጭት አንፃር ሲገመገም የክሌለ ምሥራቅና ዯቡባዊ አካባቢዎች ከ150-203 ሚ.ሜ 
የሚዯርስ ዝናብ ከ20-31 ቀናት ያገኙ ሲሆን፤ የተቀሩት የክሌለ አካባቢዎች ከ30-
160ሚ.ሜ የሚዯርስ ዝናብ ከ15 ሊነሱ ቀናት ነበራቸው (ካርታ 1ሀ እና 1ሇ)። በበሌግ 
ወቅት በክሌለ ሊይ የነበረው ዝናብ ከመዯበኛው ጋር ሲነፃፀር የክሌለ ሰሜናዊና 
ዯቡባዊ ዲርቻዎች ከመዯበኛው ጋር የተቀራረበ ዝናብ የነበራቸዉ ሲሆን፡ የተቀሩት 
የክሌለ አካባቢዎች ከመዯበኛው በታች የሆነ ዝናብ አግኝተዋሌ(ካርታ 1ሏ)።  
 
1.3.4 ቤኒሻንጉሌ ጉሙዝ፤ 
 
 በአብዛኛው የክሌለ አካባቢዎች እስከ ኤፕሪሌ አጋማሽ ዴረስ በመዯበኛው 
ሁኔታ ዯረቅ አየር የሚያመዝንበት ጊዜ ነው። በክሌለ ዯቡባዊ ክፍሌ ሊይ መጠነኛ 
ዝናብ መጣሌ የሚጀምረዉ ከኤፕሪሌ አጋማሽ ጀምሮ ሲሆን፤ በሜይ ውስጥ ዝናብ 
እየተስፋፋና እየተጠናከረ ስሇሚሄዴ ዝናቡ መሊዉን የክሌለ አካባቢ ይሸፍናሌ።  
 
 በአጠቃሊይ በዘንዴሮው በሌግ በክሌለ በአብዛኛው ከ100-200 ሚ.ሜ (ካርታ 
1ሀ) የሚሆን ዝናብ ከ5-20 ቀናት ያህሌ ዘንቧሌ (ካርታ 1ሇ)። በዚህም መሠረት 
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በክሌለ የተመዘገበዉ የበሌግ ዝናብ ከክሌለ ምዕራባዊ ዲርቻዎች በስተቀር በአመዛኙ 
መዯበኛ እንዯነበር መረጃዎች ያመሇክታለ (ካርታ 1ሏ)። 
 
1.3.5 ጋምቤሊ፤ 
 
 በጋምቤሊ በፌብርዋሪ ዯረቅ የአየር ሁኔታ የሚያመዝን ሲሆን፤ በማርች ግን 
መጠነኛ ዝናብ ይኖራሌ። በኤፕሪሌና በሜይ ዝናቡ ቀስ በቀስ መጠናከርና መስፋፋት 
ይጀምራሌ።  
 

በዘንዴሮው በሌግ ወቅት ክሌለ በአብዛኛው ቦታዎች ሊይ ከ200-300ሚ.ሜ 
የሚዯርስ ዝናብ (ካርታ 1ሀ) ከ15-35 ቀናት ያህሌ አግኝቷሌ (ካርታ 1ሇ)። በዚህም 
መሠረት ክሌለ መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ ዝናብ እንዯነበረው ከመረጃዎች መረዲት 
ተችሎሌ (ካርታ 1ሏ)።  
 
1.3.6 ዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች፤ 
 
 የዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ ከአገሪቱ በሌግ አብቃዮች መካከሌ 
በዋናነት ተጠቃሚ ነው። የዘንዴሮው በሌግ በአጀማመርም ሆነ በአወጣጥ ረገዴ 
መዯበኛ ፈሩን የተከተሇ ነበር። በፌብርዋሪ ወር በክሌለ ብዙ ስፍራዎች ሊይ አነስተኛ 
ዝናብ የነበረ ሲሆን በተሇይ ከማርች ወር  ጀምሮ አብዛኛዎቹ የክሌለ አካባቢዎች 
የተስፋፋና ከባዴ ዝናብ ነበራቸው። የወቅቱ ዝናብ እስከ በሌግ መጨረሻ ዴረስ 
በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥል ተስተውሎሌ። ከዚህም ላሊ በብዙ አካባቢዎች ሊይ ከባዴ 
ዝናብ ሇተከታታይ ቀናት ተመዝግቧሌ።  
   
 በአጠቃሊይ ባሇፈዉ በሌግ አብዛኛዉ የክሌለ አካባቢዎች ከ400-500ሚ.ሜ 
የሚዯርስ ዝናብ ከ50-65 ቀናት ያህሌ ዝናብ አግኝተዋሌ(ካርታ 1ሀ)። የተቀሩት 
የክሌለ ዯበቡብምዕራባዊ ዲርቻ ከ300ሚ.ሜ የነሰ ዝናብ እስከ 45 ቀናት ያህሌ 
ዘንቧሌ(ካርታ 1ሇ)። በአጠቃሊይ በዘንዴሮው በሌግ አብዛኛዉ የክሌለ ክፍልች 
መዯበኛና የክሌለ ምዕራባዊ ዲርቻዎች ከመዯበኛው በሊይ ዝናብ እንዯነበራቸዉ 
መረጃዎች ያሳያለ(ካርታ 1ሏ)። 
 
1.3.7   ኦሮሚያ፤ 
 
 ዯቡብና ምሥራቅ ኦሮሚያ የበሌግ ዝናብን በዋናነት የሚያገኙ በመሆናቸው 
በዚህ ወቅት በመዯበኛ ሁኔታ የሚዘንበው ዝናብ ሇበሌግና ሇክረምት የእርሻ ስራዎች 
ከፍተኛ ጠቀሜታ አሇው። በወቅቱ ከፍተኛ መጠን ያሇው ዝናብ በኢለባቦር፣ በጅማ፣ 
በባላ፣ በጉጂና በቦረና ዞኖች ሊይ በመዯበኛ ሁኔታ ይስተዋሊሌ። ከዚህም ላሊ የሏረርጌ፣ 
አንዲንዴ የምሥራቅና የምዕራብ ሸዋ አካባቢዎች በማርች እና በኤፕሪሌ የተሻሇ ዝናብ 
ያገኛለ። 
 
 የዘንዴሮ የበሌግ ዝናብ በተወሰነ መሌኩ ከመዯበኛ ፈሩ ዘግይቶ የጀመረ ሲሆን 
በአወጣጥ ረገዴ ግን መዯበኛ ፈሩን የተከተሇ ነበር። በላሊ በኩሌ በክሌለ ምዕራባዊ 
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ክፍሌ በአብዛኛዉ ከኤፕሪሌ ጀምሮ በመዯበኛ ሁኔታ ቀስ በቀስ መጣሌ የነበረበት 
ዝናብ በመዘግየቱ የተራዘመ ዯረቅ ወራት እንዱኖር ምክንያት ሆኗሌ። 
 
 
 በሜይ በክሌለ አብዛኛው ክፍሌ ሊይ የተስፋፋ የዝናብ ስርጭት ከመኖሩም 
በሊይ በብዙ ቦታዎች ከባዴ ዝናብ ጥሎሌ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአንዲንዴ የሀገሪቱ 
ክፍልች ሊይ ጎርፍ በማስከተሌ በአካባቢዉ ሊይ ጉዲት ማዴረሱ ታዉቋሌ።   
 
 በዚህም መሠረት ባሇፈው በሌግ አብዛኛዉ የዯቡብ ኦሮሚያ እንዴሁም 
አንዲንዴ የምዕራብ ኦሮሚያ ቦታዎች ከ400-750ሚ.ሜ ዝናብ ከ35-62 ቀናት ያህሌ 
አግኝተዋሌ። የተቀሩት የመካከሇኛዉ እንዱሁም አብዛኛዎቹ የምስራቅና የምዕራብ 
ኦሮሚያ አካባቢዎች ከ200-300ሚ.ሜ የዯረሰ ዝናብ ከ15-40 ቀናት ያህሌ ያገኙ 
መሆኑን ከመረጃዎች ሇማረጋገጥ ተችሎሌ (ካርታ 1ሀ እና1ሇ)።   በአጠቃሊይ ባሇፉት 
በሌግ ወራት በክሌለ የዘነበዉ የዝናብ መጠን ከመዯበኛዉ ጋር ሲነፃፀር መዯበኛና 
ከመዯበኛ በሊይ እንዯነበር መረጃዎች ያሳያለ (ካርታ 1ሏ)። 
 
1.3.8  ሶማላ፤ 
 
 በዯቡባዊ የክሌለ አጋማሽ በሌግ ዋነኛ የዝናብ ወቅት ሲሆን፤ ዝናቡ 
የሚጀምረው ከማርች አጋማሽ በኋሊ ነዉ። ያሇፈው የበሌግ ዝናብ በክሌለ ከመዯበኛዉ 
ሁኔታ በተሻሇ መሌኩ በማርች አጋማሽ  በመጀመር የተስፋፋ ዝናብ የነበረ ሲሆን፡ 
በአንዲንዴ ቦታዎች ሊይ ከባዴ ዝናብ ጥሎሌ።  
 
 በአጠቃሊይ ባሇፈው በሌግ አብዛኛዎቹ የክሌለ አካባቢዎች ከ200-400ሚ.ሜ 
የሚዯርስ ዝናብ አግኝተዋሌ(ካርታ 1ሀ)። በዝናብ ቀናት ረገዴም አብዛኛው የክሌለ 
አካባቢ ከ15-35ቀናት  ዝናብ ነበራቸው። በዘንዴሮ በሌግ የነበረው የዝናብ መጠን 
ከመዯበኛው ጋር ሲነፃፀር የክሌለ ሰሜናዊ ክፍሌ   ከመዯበኛዉ ጋር የተቀራረበ ዝናብ 
ያገኘ ሲሆን፡ በሌግ ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው የሆነባቸዉ የክሌለ ዯቡባዊ አጋማሽ 
ዯግሞ መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ ዝናብ አግኝተዋሌ (ካርታ 1ሏ)። 
 
1.3.9 ሏረሪ፤ 
 
 ባሇፈው በሌግ በክሌለ ሊይ ዝናብ መጣሌ የጀመረዉ ከማርች አጋማሽ በኋሊ 
ሲሆን በቀሪዎቹ የበሌግ ወራትም  የተስፋፋና የተጠናከረ የዝናብ ሁኔታ ተስተዉሎሌ።  
 በአጠቃሊይ በዘንዴሮው በሌግ በሏረሪ ከ300 ሚ.ሜ በሊይ ዝናብ (ካርታ 1ሀ) 
ከ25-35 ቀናት (ካርታ 1ሇ) የዘነበ መሆኑን መረጃዎች ያመሇክታለ። ከዚሁ ጋር 
ተያይዞ በክሌለ ሊይ የታየው የዝናብ መጠን ከመዯበኛው ጋር የተቀራረበ ነበር (ካርታ 
1ሏ)።    
 
 
1.3.10 ዴሬዲዋ፤ 
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 የዘንዴሮዉ የበሌግ ዝናብ በዴሬዯዋ አካባቢ ከማርች አጋማሽ ጀምሮ የጣሇ 
ሲሆን፡ በቀሪዎቹ የበሌግ ወራት በመጠንም ሆነ በሥርጭት የተስፋፋ ዝናብ  
ማግኘታቸዉን መረጃዎች ያመሊክታለ።  
 በአጠቃሊይ በዘንዴሮው በሌግ የዴሬዲዋና አካባቢው ከ300-400ሚ.ሜ 
የሚዯርስ ዝናብ (ካርታ 1ሀ)፤ ከ25-35 ቀናት(ካርታ 1ሇ) አግኝቷሌ። ከዚሁ ጋር 
ተያይዞ በአካባቢው ሊይ የነበረው የዝናብ መጠን ከመዯበኛው ጋር የተቀራረበ ነበር 
(ካርታ 1ሏ)። 
 
1.3.11 አዱስ አበባ፤ 
 
 ባሇፈው የበሌግ ወቅት በአዱስ አበባና አካባቢው የበሌግ ዝናብ አጀማመር   
ከመዯበኛው የዘገየ፡ በአወጣጥ ረገዴ ዯግሞ ሇተወሰኑ ቀናት እንዯዘገየ  መረጃዎች 
ያሳያለ። በፌብርዋሪ በአካባቢው ሊይ ዯረቅ የአየር ሁኔታ  የነበረ  ቢሆንም ከማርች 
አጋማሽ ጀምሮ እስከ ሜይ ዴረስ ዝናቡ በስርጭትም ሆነ በመጠን በመስፋፋትና ብዙ 
ቦታዎችን ያዲርሰ ነበር ። በዚህም መሠረት የወቅቱ አጠቃሊይ የዝናብ ዴምር ከ200-
300 ሚ.ሜ የሚዯርስ ሲሆን (ካርታ 1ሀ)፣ ከ25-35 ቀናት ያህሌ መዝነቡን 
ከተሰባሰቡት ከዝናብ መረጃዎች ሇመገንዘብ ተችሎሌ(ካርታ 1ሇ)። በመሆኑም በበሌግ 
ወቅት  የዘነበዉ የዝናብ መጠን  ከመዯበኛዉ የተቀራረበ ነበር(ካርታ 1ሏ)። 
 
2. እ.ኤ.አ ከፌብርዋሪ እስከ ሜይ 2013 በሌግ ወቅት የነበረው የአየር 

ሁኔታ በግብርናው እንቅስቃሴ ሊይ ያሳዯረው ተፅዕኖ 
 

በሌግ 2013 የተገኘው ዝናብ በአንዲንዴ የበሌግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑት በመካከሇኛው፣ 

በምስራቅ እንዱሁም በሰሜን ምስራቅ አካባቢዎች ዘግይቶ ከመጀመሩ በሰተቀር በስርጭትም ሆነ 

በመጠን የተስተካከሇ ነበር። ይህም ሁኔታ ሇበሌጉ የእርሻ እንቅስቃሴ፣ ሇቋሚ ተክልች የውሃ 

ፍሊጎት መሟሊት በአካባቢው ሇሚኖሩ አርብቶ አዯሮችና ከፊሌ አርብቶ አዯሮች አዎንታዊ 

ተፅዕኖ ነበረው። በላሊ በኩሌ በኤፕሪሌና በሜይ የዘነበው ዝናብ ዘግይተው ተዘርተው ገና 

በመብቀሌና በዕዴገት ሊይ ሊለት የበሌግ ሰብልች፣ የረጅም ጊዜ የአገዲ ሰብልች እንዯ ዲጉሳ፣ 

ማሽሊና በቆል ሊለት የውሃ ፍሇጎት መሟሊትና ሇመኽሩ እርሻ የማሳ ዝግጅት በጎ ጎን ነበረው ። 

በተሇይም እየተጠናከረ የመጣው የዝናብ መጠንና ስርጭት ወዯ ዯቡብና ዯቡብ ምስራቅ፣ 

ምስራቅ የአገሪቱ ክፍልች ሇሚኖሩት አርብቶ አዯሩና ከፊሌ  

አርብቶ አዯሩ ሇመጠጥ ውሃና ሇግጦሽ ሳር አቅርቦት የጎሊ  አስተዋዕኦ ነበር። 

3. እ.ኤ.አ የ2013 ክረምት ወቅት የአየር ሁኔታ አዝማሚያ 
  
3.1 መግቢያ 
 
 እ.ኤ.አ  ከጁን እስከ ሴፕቴምበር ያለት ወራት  የክረምት ወቅት ሲሆን ከፍተኛ 
መጠንና ሰፊ ቦታን ያካተተ ዝናብ የሚዘንብበት ጊዜ ነው፡፡ በተሇይም በጁሊይና 
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በኦገስት የሚጥሇው ዝናብ በዚህ ወቅት ከሚኖረው የዝናብ መጠን ከፍተኛውን ዴርሻ 
ይይዛሌ ፡፡  
 
 በመዯበኛ ሁኔታ የክረምት ወቅት አገባብና አወጣጥ በቦታ እና በጊዜ የሚሇያይ 
ሲሆን፤ በአገሪቱ ምዕራባዊ አጋማሽ ሊይ የክረምት ዝናብ ከበሌግ ወቅት አጋማሽ ጀምሮ 
ይገባሌ። የዝናቡ ሥርጭትም ከምዕራብ ወዯ ምስራቅ አቅጣጫ እየተስፋፋ የሚሄዴ 
ከመሆኑም በሊይ፤ በመካከሇኛው ኢትዮጵያ ሊይ በጁን ሁሇተኛው ሳምንት፣ በሰሜን 
ምስራቅና በምስራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች ሊይ ዯግሞ በጁን የመጨረሻ ሳምንት ወይም 
በጁሊይ የመጀመሪያው ሳምንት ሊይ መጣሌ ይጀምራሌ፡፡  የአፋር ክሌሌ ምሥራቃዊ 
ዲርቻዎችን የሚሸፍነው ግን  በጁሊይ አጋማሽ ነው፡፡ በአወጣጥ ረገዴ ዯግሞ ከሰሜን 
ምስራቅ በሴፕቴምበር የመጀመሪያው ሳምንት ሊይ የሚያቆም ሲሆን፤ በመካከሇኛውና 
በምስራቅ ኢትዮጵያ ሊይ እስከ ሴፕቴምበር መጨረሻው ሳምንት ዴረስ 
ይቆያሌ፡፡ከሰሜን ምዕራብ በሴፕቴምበር መጨረሻ፤ ከምዕራብና ከዯቡብ ምዕራብ 
በኖቬምበር ይወጣሌ፡፡ 
 
 የጋምቤሊ፣ የምዕራብ ኦሮሚያና የዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ፣ 
የቤንሻንጉሌ-ጉምዝና የምዕራብ አማራ አካባቢዎች በመዯበኛ ሁኔታ ከ1000-1600 
ሚ.ሜ. የሚዯርስ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን፤ የትግራይ፣ የምስራቅ አማራ፣ የመካከሇኛውና 
የምሥራቅ ኦሮሚያ፣ የዴሬዯዋ፣ የሶማላ ሰሜናዊ ክፍሌና የሏረሪ አካባቢዎች ዯግሞ 
ከ500-1000 ሚ.ሜ. የሚዯርስ ዝናብ ያገኛለ፡፡ በአፋር የተሇያዩ ሥፍራዎች ሊይ ግን 
የዝናቡ መጠን ከ200 ሚ.ሜ. ያነሰ ይሆናሌ፡፡   
 

በላሊ በኩሌ በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ዯቡባዊ አካባቢ፣ በሶማላ 
ዯቡባዊ ክፍሌና በቦረና የክረምት ዝናብ በጣም አነስተኛ ነው፡፡  በተሇይም ሇዯቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌና ሇኦሮሚያ ዯቡባዊ ዲርቻዎች እንዱሁም ሇሶማላ 
ዯቡባዊ አጋማሽ አካባቢዎች ከክረምት ይሌቅ የበሌግና የበጋ ዝናብ  ከፍተኛ ዴርሻ 
ይኖረዋሌ፡፡  በጋምቤሊ፣ በምዕራብና መካከሇኛው ኦሮሚያና በዯቡብ ብሔር 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ ሰሜናዊ አጋማሽ፣ በትግራይና በአማራ ምስራቃዊ 
አጋማሽ አካባቢዎች ዯግሞ በክረምት ወቅት የሚጥሇው ዝናብ የአመቱን ትሌቁን ዴርሻ 
ይይዛሌ፡፡ የምስራቅ አሮሚያ በሌግ አብቃይ አካባቢዎች፤ የዴሬዲዋ፣ የሏረሪና የሶማላ 
ሰሜናዊ አጋማሽ አካባቢዎች የወቅቱ ዝናብ ከአመቱ የዝናብ መጠን ጋር ሲነፃፀር 
ግማሽ ያህለን ይሸፍናሌ፡፡  በአንፃሩ የቤኒሻንጉሌ-ጉሙዝ፣ የአማራና ትግራይ 
ምዕራባዊ አጋማሽ አካባቢዎች በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በመሆናቸው 
በአመት ከሚያገኙት የዝናብ መጠን ጋር ሲነፃፀር ከ75% በሊይ በመዯበኛ ሁኔታ 
የሚያገኙ ሲሆን፤  በአብዛኛዎቹ ቀናት ዝናብ አይሇያቸውም፡፡ ነገር ግን በአብዛኛው 
አፋር ክሌሌ ሊይ ከ30 ሊነሱ ቀናት ብቻ የሚዘንብ በመሆኑ ከዝናባማ ቀናት ይሌቅ 
ዝናብ አሌባ ቀናት ጎሌተው ይስተዋሊለ፡፡ 
 

የክረምት ዝናብ መጠንና ስርጭት ከቦታ ቦታ የሚሇያይ ሲሆን፤ የተስተካከሇ 
ዝናብ መኖር ሇተሇያዩ ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ጠቀሜታ 
አሇው፡፡  ስሇሆነም በዚህ ወቅት የሚኖረውን የአየር ጠባይ አዝማሚያ አዘጋጅቶ 
ሇተጠቃሚዎች በቅዴሚያ ማሰራጨት  የኢኮኖሚያዊና የማህበራዊ ተግባራትን 
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በታቀዯው መሠረትና አመርቂ በሆነ ሁኔታ ሇማከናወን ከፍተኛ ጠቀሜታ ያሇው 
በመሆኑ የመጪው ክረምት የአየር ጠባይ አዝማሚያ በሚከተሇው መሌክ ቀርቧሌ፡፡ 
 
3.2 እ.ኤ.አ የ2013 ክረምት ወቅት የአየር ሁኔታ አዝማሚያ አሰጣጥ 
 
 እ.ኤ.አ ከ1987 ጀምሮ ብሔራዊ የሚቲዎሮልጂ ኤጀንሲ የወቅት የአየር ሁኔታ 
ትንበያዎችን የተሇያዩ የትንበያ ዘዳዎችን በመጠቀም በመስጠት ሊይ ይገኛሌ፡፡  
የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ አዝማሚያ የሚሰጠው  አካባቢያዊ፣ አህጉራዊና ዓሇም 
አቀፋዊ ተፅዕኖ ያሊቸውን  የውቅያኖሶች የሙቀት መጠንና ላልች የከባቢ አየር 
ክስተቶችን መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ ቀዯም ሲሌ በቅዴመ ክረምት የታዩትንና 
በክረምት የተተነበዩትን የውቅያኖሶች ወሇሌ የሙቀት መጠን ሇውጥና ሂዯት 
እንዱሁም ላልች ወሳኝ የሆኑ የከባቢ አየር ሁኔታ ገፅታዎችን አካሄዴ ካሇፉት ዓመታት 
የክረምት ወቅቶች የዝናብ መጠንና ስርጭት ጋር አብሮ በማጥናት ከዘንዴሮ ዓመት 
ጋር በጣም የሚመሳሰለትን ዓመታት Analogue years ተመርጧሌ፡፡ ስሇሆነም 
የትሮፒካሌ ፓስፊክ  ውቅያኖስ የመካከሇኛውና ምሥራቂዊ ክፍሌ የባህር ወሇሌ 
የሙቀት መጠን  መሰረት በማዴረግ በይበሌጥ ከመጪው ክረምት ጋር ከፍተኛ 
መመሳሳሌ ሉኖራቸው ይችሊለ ተብሇው የተመረጡት ዓመታት 1981፣ 2001 እና 
1996 በቅዯም ተከተሌ ከዘንዴሮ ዓመት ጋር ተመሳሳይነት አሊቸው፡፡ ከዚህም ላሊ 
በአሁኑ ወቅት የሚታዩትንና በክረምት ወቅት የሚጠበቁትን የህንዴና የአትሊንቲክ 
ውቅያኖሶች የሙቀት መጠን ሇውጥ መረጃን ይህን ትንበያ ሇማዘጋጀት ተጠቅመናሌ፡፡ 
በአሁኑ ጊዜ በአትሊንቲክ ሰሜናዊና ማዕከሊዊ ክፍሌ ሊይ እየታየ ያሇው ከመዯበኛው 
በሊይ የሆነ የባህር ወሇሌ የሙቀት መጠን  እንዱሁም በህንዴ ውቅያኖስ ምዕራባዊ 
ክፍሌ ሊይ የታየው መጠነኛ  ከመዯበኛ በታች መቀዝቀዝና ምሥራቃዊ ክፍለ 
ከመዯበኛ በሊይ የሙቀት መጨመር አዝማሚያን ከግምት ውስጥ በማስገባት የመጪው 
ክረምት ወቅት ትንበያ ተዘጋጅቶ ሇተጠቃሚው ህብረተሰብ ቀርቧሌ፡፡ 
 
3.3 እ.ኤ.አ የ2013 ክረምት ወቅት የአየር ሁኔታ አጠቃሊይ አዝማሚያ  
 
 የትሮፒካሌ ፓስፊክ ውቅያኖስ ማዕከሊዊና ምስራቃዊ ክፍሌ የውቅያኖስ ወሇሌ 
ሙቀት መጠን በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛው ከመዯበኛው ጋር ተቀራራቢነት ያሇውና 
በቀጣዮቹ የክረምት ወራትም በተመሳሳይ መሌኩ ሉቀጥሌ እንዯሚችሌና በጊዜ ሂዯት 
ከመዯበኛው በታች የመሆን አዝማሚያ ሉያሳይ እንዯሚችሌ ከተሇያዩ አሇም አቀፍ 
የትንበያ ማዕከሊት የተገኙት መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡  በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት 
የህንዴ ውቅያኖስ ዯቡብ ምሥራቅ ክፍሌ ከመዯበኛው በሊይ የመሞቅ ሁኔታን እያሳየ 
ሲሆን፤ የአፍሪካ ቀንዴ ዲርቻዎች ዯግሞ ከመዯበኛው በታች በመጠኑ እየቀዘቀዙ 
ነው፡፡ በሚቀጥሇው ክረምትም ይህ ሁኔታ በመቀየር ከመዯበኛው ጋር ተቀራራቢ 
እንዯሚሆን ይጠበቃሌ፡፡ የሰሜን አትሊንቲክ ውቅያኖስ የባህር ወሇሌ የሙቀት መጠን 
በአሁኑ ወቅት ከመዯበኛው በሊይ እየሞቀ ሲሆን፤ በመጪው የክረምት ወቅት ይህ 
ሁኔታ ቀጣይነት እንዯሚኖረው መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ 
 
 የተዯረጉ ጥናቶችን፣ ትንታኔዎችንና የተሇያዩ የሞዳሌ ውጤቶችን መሰረት 
በማዴረግ በመጪው ክረምት ወቅት የአገሪቱ አብዛኛው ክፍሌ ከመዯበኛው ጋር 
የሚቀራረብ ዝናብ የማግኘት ዕዴለ ከፍተኛ ነው፡፡  የሀገሪቱ ሰሜንምዕራብ አካባቢዎች 
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መዯበኛና ከመዯበኛ በታች እንዱሁም ሰሜንምስራቅ ክፍልች ከመዯበኛው ጋር 
የተቀራረበ የዝናብ መጠንና ስርጭት የሚያገኙ ሲሆን፤ ምዕራብ፣ ዯቡብምዕራብ፣ 
መካከሇኛውና ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍልች መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ ዝናብ የማግኘት 
ዕዴሊቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ይሁን እና የዯቡብምሥራቅና  የዯቡብ  የሀገሪቱ ክፍልች 
በዚህ ወቅት ዝናብ የማይጠበቅባቸው ቢሆንም በአካባቢው በመሰከረም ወር በመዯበኛ 
ሁኔታ ሉኖር የሚገባው ዝናብ ከመዯበኛው ጋር የተቀራረበ ይሆናሌ፡፡ በአብዛኛዎቹ 
የሀገሪቱ አካባቢዎች ሊይ የክረምት ዝናብ በወቅቱ በመጀመር መዯበኛውን ፈር 
በተከተሇ መሌኩ የመውጣት አዝማሚያ ሉኖረው እንዯሚችሌ  ከመረጃዎች ሇመገንዘብ 
ተችሎሌ፡፡  
 
 ስሇሆነም ምዕራብ ትግራይ፣ ምዕራብና መካከሇኛው አማራ ከመዯበኛው ጋር 
የተቀራረበ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን በአንዲንዴ ኪስ ቦታዎች ሊይ ግን ከመዯበኛው ያነሰ 
ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ቤንሻንጉሌ-ጉሙዝ፣ጋምቤሊ፣ ምዕራብ፣ መካከሇኛውና ምስራቅ 
ኦሮሚያ፣ ሏረሪ፣ዴሬዲዋ፣ሰሜን ሶማላና የዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ 
መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ የሆነ ዝናብ  እንዯሚያገኙ ይጠበቃሌ፡፡  ምስራቅ ትግራይ፣ 
ምስራቅ አማራና አፋር በአብዛኛው ከመዯበኛው ጋር ተቀራራቢ የሆነ ዝናብ የማግኘት 
እዴሌ እንዯሚኖራቸው ይጠበቃሌ፡፡ በዯቡብና በዯቡብ ምስራቅ ቆሊማና ጠረፋማ 
አካባቢዎች ሊይ ግን  መዯበኛው ዯረቅ አየር አመዝኖ  ይቆያሌ፡፡ በአንዲንዴ 
አካባቢዎች ሊይ ነጎዴጓዴ አዘሌና በረድ የቀሊቀሇ ከባዴ ዝናብ ሉኖር ስሇሚችሌ፤ 
ቅፅበታዊ ጎርፍና የወንዞች ሙሊት በተሇያዩ የክረምት ወራት ውስጥ ሉያጋጥም 
እንዯሚችሌ ይጠበቃሌ፡፡ 
 
3.4 እ.ኤ.አ. በ2013 ክረምት ወቅት የሚኖረው የአየር ጠባይ አዝማሚያ 
በክሌልች 
 
3.4.1 ትግራይ፤ 
 
በመዯበኛ ሁኔታ በጁን የክሌለ ምዕራባዊ አጋማሽ ከ100-150 ሚ.ሜ የሚያገኝ ሲሆን 
ምስራቃዊ የክሌለ አካባቢ ዯግሞ ከ50 ሚ.ሜ ያነሰ ዝናብ ይኖረዋሌ (ካርታ 3ሀ)፡፡  
በጁሊይና በኦገስት በአማካይ በእያንዲንደ ወራት ከ200-300 ሚ.ሜ ዝናብ ያገኛሌ 
(ካርታ 3ሇ እና 3ሏ)፡፡  በሴፕቴምበር የክረምቱ ዝናብ  ከአብዛኛዎቹ የክሌለ 
አካባቢዎች የሚያቆም ቢሆንም የክሌለ ምዕራባዊ አጋማሽ ግን በአማካይ ከ50-150 
ሚ.ሜ የሚሆን ዝናብ ያገኛሌ (ካርታ 3መ)፡፡ 
 
በሚቀጥሇው ክረምት ወቅት አብዛኛው የክሌለ አካባቢ ከመዯበኛው ጋር ተቀራራቢ 
የሆነ ዝናብ እነዯሚያገኝ ይጠበቃሌ፡፡ ይሁን እንጂ አንዲንዴ የክሌለ ምዕራባዊ ኪስ 
ቦታዎች ከመዯበኛው በታች የሆነ ዝናብ ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ 
 
 
በአጠቃሊይ የክሌለ ምሥራቃዊ አጋማሽ ከመዯበኛው ጋር ተቀራራቢ የሆነ ዝናብ 
የሚያገኙ ሲሆን፤ በአንዲንዴ አካባቢዎች ሊይ ከመዯበኛ በሊይ የሆነ ዝናብ 
እንዯሚያገኝ ይጠበቃሌ፡፡ በምዕራባዊ አጋማሽ ሊይ ዯግሞ በአብዛኛው ከመዯበኛው 
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ጋር ተመሳሳይነት ያሇው ዝናብ የሚኖር ቢሆንም በኪስ ቦታዎች ሊይ ግን ከመዯበኛው 
በታች የሆነ ዝናብ ሉኖር ይችሊሌ(ካርታ 3 ሠ)፡፡  በማዕከሊዊና በምዕራባዊ ክፍልች 
ሊይ አሌፎ አሌፎ የሚጠናከረው ነጎዴጓዴ አዘሌ ዯመና ከበዴ ያሇ ዝናብ ሉያስከትሌ 
እንዯሚችሌ ይጠበቃሌ፡፡  
 
 
3.4.2 አፋር፤ 
 
በመዯበኛ ሁኔታ በጁን ከ5-25 ሚ.ሜ (ካርታ 3ሀ)፣ በጁሊይ የክሌለ ሰሜናዊ አጋማሽ 
ከ50 ሚ.ሜ ያነሰ ዝናብ ሲያገኝ ዯቡባዊ ክፍለ ዯግሞ ከ50-100 ሚ.ሜ የሚዯርስ 
ዝናብ ያገኛሌ (ካርታ 3ሇ)፡፡  በኦገስት የክሌለ ዯቡባዊ አጋማሽ ከ100-150 ሚ.ሜ 
የሚሆን ዝናብ የሚያገኝ ሲሆን ከሴፕቴምበር ጀምሮ የክሌለ አብዛኛው ክፍሌ በዯረቅ 
የአየር ሁኔታ ተፅዕኖ ስር ይሆናሌ (ካርታ 3ሏ እና 2መ)፡፡  በመሆኑም የወሩ አማካይ 
የዝናብ መጠን በክሌለ ምዕራብና ዯቡባዊ አጋማሽ ሊይ እስከ 50 ሚ.ሜ ይዯርሳሌ፡፡  
 
በሚቀጥሇው ክረምት ወቅት አብዛኛው የክሌለ አካባቢ ከመዯበኛው ጋር የተቀራረበ 
ዝናብ እንዯሚያገኝ ቢጠበቅም በአንዲንዴ ኪስ ቦታዎች ሊይ ግን ከመዯበኛው ያነሰ 
ዝናብ የመኖር አጋጣሚ ሉኖር ይችሊሌ (ካርታ 3ሠ)፡፡ 
 
3.4.3 አማራ፤ 
 
የክሌለ ምዕራባዊ አጋማሽ አካባቢዎች በመዯበኛ ሁኔታ በጁን ከ150-300 ሚ.ሜ 
የሚዯርስ፤  የክሌለ ምስራቃዊ አጋማሽ ዯግሞ ከ50 ሚ.ሜ ያነሰ ዝናብ ያገኛለ (ካርታ 
3ሀ)፡፡  በጁሊይ የክሌለ አብዛኛው ክፍሌ ከ200-450 ሚ.ሜ የሚዯርስ ዝናብ 
የሚኖረው ሲሆን በክሌለ ምስራቃዊ ዲርቻዎች ሊይ ግን የወሩ ዝናብ በአማካይ ከ100-
200 ሚ.ሜ አይበሌጥም(ካርታ 3ሇ)፡፡  በኦገስት በመሊው የክሌለ አካባቢ ሊይ ከ200-
450 ሚ.ሜ (ካርታ 3ሏ) የሚዯርስ ዝናብ ሲኖር በሴፕቴምበር ግን የወቅቱ ዝናብ 
ከክሌለ ምስራቃዊ አጋማሽ ሊይ በከፍተኛ መጠን የሚቀንስ በመሆኑ መጠኑ ከ100 
ሚ.ሜ ያነሰ ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን የክሌለ ምዕራባዊ አጋማሽ በሴፕቴምበር ከ200-250 
ሚ.ሜ የሚዯርስ ዝናብ በመዯበኛ ሁኔታ ይኖረዋሌ(ካርታ 3መ)፡፡ 
 
በሚቀጥሇው ክረምት ወቅት አብዛኛዎቹ የክሌለ አካባቢዎች ከመዯበኛው ጋር 
የተቀራረበ ዝናብ የማግኘት ዕዴሊቸው ከፍተኛ ነው፡፡ ይሁን እና በጥቂት ኪስ ቦታዎች 
በተሇይ በምዕራባዊ የክሌለ አካባቢዎች ሊይ ከመዯበኛው ያነሰ ዝናብ የማግኘት 
አጋጣሚ ሉኖር ይችሊሌ (ካርታ 3ሠ)፡፡ የክረምት ዝናብ በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች ሊይ 
መዯበኛውን ፈር ተከትል እንዯሚገባና እንዯሚወጣ መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ አንዲንዴ 
አካባቢዎች በረድ የቀሊቀሇና ከባዴ ዝናብ ሉኖራቸው ስሇሚችሌ ቅፅበታዊ ጎርፍ 
የመኖር ዕዴለ ከፍተኛ ነው፡፡ 
 
3.4.4 ቤንሻንጉሌ ጉሙዝ፤ 
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በክሌለ በመዯበኛው ሁኔታ የክረምት ዝናብ የሚጀምረው በኤፕሪሌ መጨረሻ ሳምንት 
ነው፡፡ በክረምት ወራት ከፍተኛ መጠን ያሇው ዝናብ የሚያገኝ ክሌሌ ሲሆን ፤ 
የክረምት ዝናብ በመዯበኛው ሁኔታ የሚያቆመው በኖቬምበር ነው፡፡  በክሌለ 
አብዛኛው አካባቢ ሊይ በመዯበኛ ሁኔታ በጁንና በሴፕቴምበር ከ150-200ሚ.ሜ  
የሚዯርስ  በጁሊይና  በኦገስትና በሴፕቴምበር ዯግሞ  ከ300-450 ሚ.ሜ  የሚሆን  
ዝናብ  ይኖራሌ (ካርታ3ሀ፣3ሇ፣3ሏ እና 3መ)፡፡ 
 
የዘንዴሮው ክረምት ወቅቱን ጠብቆ የገባ ሲሆን፤ አወጣጡም መዯበኛውን ፈር 
የተከተሇ እንዯሚሆን ይጠበቃሌ፡፡ በክሌለ በመጪው ክረምት የሚጠበቀው ዝናብ 
መዯበኛና በአንዲንዴ ቦታዎች ሊይ ከመዯበኛ በሊይ የመሆን ዕዴለ ከፍተኛ ነው፡፡ 
ሆኖም የክሌለ ሰሜናዊ ዲርቻዎች በጥቂት ኪስ ቦታዎች ሊይ ከመዯበኛው ያነሰ የመሆን 
ዕዴሌ ሉያጋጥም ይችሊሌ (ካርታ 3ሠ)፡፡ በተሇያዩ የክሌለ አካባቢዎች አሌፎ አሌፎ 
በረድ የቀሊቀሇ ከባዴ ዝናብ ሉዘወተር እንዯሚችሌ ይጠበቃሌ፡፡  
 
3.4.5 ጋምቤሊ፤ 
 
በመዯበኛ ሁኔታ በበሌግ እና በክረምት ወራት ዝናብ የሚያገኝ ክሌሌ ሲሆን በክረምት 
ወቅት የሚያገኘው ዝናብ ከፍተኛ መጠን ያሇው ከመሆኑም በሊይ ያሇማቋረጥ 
የሚዘንብበት ወቅት ነው፡፡ የወቅቱ ዝናብ በመዯበኛ ሁኔታ የሚጀምረው ከኤፕሪሌ 
የመጨረሻ ሳምንት ጀምሮ ሲሆን በክረምት ወራት የተጠናከረ እና የተስፋፋ ይሆናሌ፡፡  
የክሌለ አብዛኛው ክፍሌ ተመሳሳይ መጠን ያሇው ዝናብ የሚያገኝ ቢሆንም ከፍተኛ 
መጠን ያሇው ዝናብ የሚኖረው በክሌለ ምስራቃዊ አጋማሽ ሊይ ነው፡፡  ጠቅሇሌ ባሇ 
መሌኩ ሲታይ የክሌለ አብዛኛው ክፍሌ በጁን እስከ 150 ሚ.ሜ(ካርታ 3ሀ)፣ በጁሊይና 
በኦገስት ወራት ዯግሞ ከ200-300 ሚ.ሜ የሚሆን ዝናብ ያገኛሌ (ካርታ 2ሇ እና 
3ሏ)፡፡  በሴፕቴምብር ከ150 ሚ.ሜ ያነሰ ዝናብ ይኖረዋሌ(ካርታ 3መ)፡፡  
 
የዘንዴሮው ክረምት ዝናብ አጀማመር መዯበኛውን ፈር የተከተሇ ነበር፡፡ በመጪው 
የክረምት ወቅት የክሌለ አብዛኛው ክፍሌ መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ የሆነ ዝናብ 
(ካርታ 2ሠ)፣ የሚያገኝ ከመሆኑም በሊይ አሌፎ አሌፎ በአንዲንዴ አካባቢዎች ሊይ 
ከባዴ ዝናብ ሉኖር ይችሊሌ፡፡  ከዚህም ላሊ የክረምቱ ዝናብ መዯበኛውን ፈር በተከተሇ 
መሌኩ እንዯሚወጣ ይጠበቃሌ፡፡ 
 
3.4.6 ዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ፤ 
 
በበሌግና በክረምት ወቅቶች የክሌለ ምዕራባዊ ክፍልች የተሻሇ ዝናብ ያሇማቋረጥ 
የሚያገኙ ሲሆን፤ ሇዯቡብና ሇዯቡብ ምሥራቅ የክሌለ ክፍልች ግን ክረምት 
አብዛኛውን ጊዜ እንዯ ዯረቅ ወቅት ይቆጠራሌ፡፡  የክረምት ዝናብ ሰጪ የሆኑት 
የሚቲዎሮልጂ ክስተቶች ወዯ ሰሜን በሚያዯርጉት እንቅስቃሴ የክሌለ ዯቡባዊ 
አጋማሽ አካባቢዎች በጁሊይና በኦገስት ወራት ዯረቅ ሆነው የሚቆዩ ቢሆኑም 
ከሴፕቴምበር ጀምሮ ግን ቀስ በቀስ ዝናብ ማግኘት ይጀምራለ፡፡  የክረምት ዝናብ 
አጀማመር ብዙውን ጊዜ ከበሌግ ጋር የሚያያዝ ሲሆን የተስፋፋ መሌክ የሚይዘው ግን 
ከጁን ጀምሮ ነው፡፡  በመሆኑም ከክሌለ ዯቡብና ዯቡብ ምስራቅ አካባቢዎች በስተቀር 
የተቀሩት ስፍራዎች በጁንና በሴፕቴምበር ከ100-200 ሚ.ሜ የሚዯርስ፤  በጁሊይና  
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በኦገስት  ወራት  ዯግሞ  ከ200-400 ሚ.ሜ  የሚሆን  ዝናብ  በአማካይ  ያገኛለ 
(ካርታ 3ሀ፣ 3ሇ፣ 3ሏ እና 3መ)፡፡   
 
በመጪው ክረምት በአብዛኛዎቹ የክሌለ አካባቢዎች ሊይ መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ 
የሆነ ዝናብ የመኖር ዕዴለ ከፍ ያሇ ነው፡፡  ሆኖም በክሌለ ጥቂት ቦታዎች ሊይ 
ከመዯበኛው ያነሰ ዝናብ ሉኖር ይችሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ መሌኩ ሲታይ ግን መጪው 
የክረምት ዝናብ በክሌለ አብዛኛው ክፍሌ ሊይ ከመዯበኛው ጋር የተቀራረበ (ካርታ 
3ሠ)፣ እንዯሚሆንና በአጀማመርና በአወጣጥ ረገዴም መዯበኛውን ፈር የተከተሇ 
ይሆናሌ፡፡ በተሇይም በክሌለ ሰሜናዊና ምዕራባዊ ክፍልች ሊይ አሌፎ አሌፎ 
ከሚጠናከር ነጎዴጓዴ አዘሌ ዯመና በአንዲንዴ ቦታዎች ሊይ  ቅፅበታዊ ጎርፍ 
ሉያስከትሌ የሚችሌ ከባዴ ዝናብ ሉዘወተር እንዯሚችሌ ይጠበቃሌ፡፡  
 
3.4.7  ኦሮሚያ፤ 
 
የክሌለ ምዕራባዊ አጋማሽ ማሇትም የወሇጋ፣ የኢለባቦር፣ የጅማና የምዕራብ ሸዋ ዞኖች 
በክረምት አብዛኛዎቹ ወራት በመዯበኛ ሁኔታ ከ200-450 ሚ.ሜ የሚዯርስ ዝናብ 
ያገኛለ፡፡ የመካከሇኛው የክሌለ አካባቢም በጁሊይና በኦገስት ወራት ተመሳሳይ መጠን 
ያሇው ዝናብ በአማካይ ያገኛሌ፡፡ የምስራቅ ሸዋ፣ የሏረርጌ፣ የአርሲና የባላ አካባቢዎች 
ከ50-150 ሚ.ሜ የሚዯርስ ዝናብ የሚያገኙ ሲሆን የቦረናና የጉጂ ዞኖች ከሴፕቴምበር 
ጀምሮ ቀስ በቀስ ዝናብ ማግኘት ይጀምራለ (ካርታ 3ሀ፣ 3ሇ፣ 3ሏ እና 3መ)፡፡ 
የክሌለ ዯቡብ፣መካከሇኛውና ምሥራቅ አካባቢዎች ከማርች ጀምሮ የበሌግ ዝናብ 
ሲያገኙ እንዯነበር መረጃዎች ያመሇክታለ፡፡ የዘንዴሮው የክረምት ዝናብ የክሌለን 
ምዕራባዊ አጋማሽ አካባቢዎችን ጨምሮ በመካከሇኛው ክፍልች ሊይ መዯበኛውን ፈር  
ተከትል የጀመረ መሆኑን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በቀሪዎቹ በክሌለ 
ምሥራቃዊ አጋማሽና በመካከሇኛው ቦታዎች ሊይ የወቅቱ ዝናብ መዯበኛውን ፈር 
በተከተሇ መሌኩ እንዯሚጀምር የሚጠበቅ ሲሆን፤ በአወጣጥ ረገዴም መዯበኛውን ጊዜ 
ጠብቆ እንዯሚሇቅ መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡  
 
በመጪው ክረምት በአብዛኛዎቹ የምዕራብ፣ የመካከሇኛውና የምስራቅ ኦሮሚያ 
አካባቢዎች ሊይ መዯበኛና ከመዯበኛው በሊይ የሆነ ዝናብ የሚጠበቅ ሲሆን በአንዲንዴ 
የክሌለ ዯቡባዊ ክፍልች ሊይ ግን ከመዯበኛው ሉያንስ ይችሊሌ(ካርታ 3ሠ)፡፡ ከዚህም 
ላሊ በአንዲንዴ የክሌለ አካባቢዎች ሊይ በረድ የቀሊቀሇ ከባዴ ዝናብ ሉዘወተር 
ይችሊሌ፡፡ በዋነኛዎቹ የክረምት ወራት ማሇትም በጁሊይና በኦገስት በአብዛኛዎቹ 
የክሌለ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ሊይ የዝናቡ መጠንና ስርጭት ከሞሊ 
ጎዯሌ የተስተካከሇና የተስፋፋ መሌክ የሚኖረው ቢሆንም፤ በክሌለ ዝናብ አጠር ቆሊማ 
አካባቢዎች ሊይ አሌፎ አሌፎ የዯረቅ ቀናት መብዛትና የወቅቱ ዝናብ በኪስ ቦታዎች 
ሊይ ከመዯበኛው በታች የመሆን ሁኔታ ያጋጥማሌ፡፡   
 
3.4.8 ሶማላ፤ 
 
በክረምት ወቅት የክሌለ ዯቡባዊ አጋማሽ አካባቢዎች ዯረቅ ሆነው የሚቆዩ ሲሆን 
በሰሜናዊ አጋማሽ ግን ክረምት ዋነኛ የዝናብ ወቅት ነው፡፡  ዝናብ በክሌለ 
የሚጀምረው በጁሊይ የመጀመሪያው ሳምንት ሲሆን፤  በአወጣጥ ረገዴ ዯግሞ 
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ከሴፕቴምበር የመጀመሪያ ሳምንት በኋሊ  የሚያቆም ይሆናሌ፡፡ የክረምት ዝናብ  
ከመካከሇኛው የክሌለ አካባቢ የሚወጣው በሴፕቴምበር መጨረሻ ሊይ ነው፡፡  በዚህም 
መሠረት ከክሌለ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች መካከሌ የተሻሇ ዝናብ 
የሚያገኘው የጅጅጋ አካባቢ ሲሆን በቀሪዎቹ ስፍራዎች ሊይ የክረምቱ ዝናብ አነስተኛ 
ነው፡፡  የክሌለ ሰሜናዊ አጋማሽ በጁን፣ በጁሊይና በሴፕቴምበር  ከ50-100 ሚ.ሜ 
የሚሆን ዝናብ የሚያገኝ ሲሆን፤ በኦገስት ዯግሞ እስከ 150 ሚ.ሜ የሚዯርስ ዝናብ 
ያገኛሌ፡፡  የክሌለ ዯቡባዊ አጋማሽ ሰሜናዊ ክፍለ በሴፕቴምበር መጠነኛ ዝናብ 
ማግኘት የሚጀምር ሲሆን መጠኑም እስከ 50 ሚ.ሜ ይዯርሳሌ፡፡ ይሁንና የዯቡብና 
ዯቡብ ምሥራቅ አካባቢዎች በሴፕቴምበር አነስተኛ ዝናብ ማግኘት የሚጀምሩ 
ቢሆንም መጠኑ ከ10ሚ.ሜ አይበሌጥም (ካርታ 3ሀ፣ 3ሇ፣ 3ሏ እና 3መ)፡፡ 
 
የክረምት ወቅት በመዯበኛው ጊዜ በክሌለ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ሊይ 
እንዯሚጀምር የሚጠበቅ ከመሆኑም በሊይ፤ በአወጣጥ ረገዴም መዯበኛውን ፈር 
የተከተሇ ይሆናሌ፡፡ በክሌለ ሰሜናዊ ክፍሌ ሊይ የዘንዴሮ የክረምት ዝናብ ከመዯበኛው 
ጋር የተቀራረበ የመሆን ዕዴለ ከፍተኛ ሲሆን፤ በአንዲንዴ ኪስ ቦታዎች ሊይ 
ከመዯበኛው በሊይ የመሆን ዕዴለ ከፍተኛ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ በአብዛኛው የክሌለ 
ዯቡባዊ ክፍልች ሊይ በዚህ ወቅት ዝናብ ሰሇማይጠበቅ ከመዯበኛው በታችና ዯረቅ 
እንዯሚሆን ይጠበቃሌ (ካርታ 3ሠ)፡፡  
 
3.4.9 ሏረሪ፤ 
 
በክረምት ወቅት ከፍተኛ መጠን ያሇው ዝናብ የሚያገኝ ክሌሌ ሲሆን፤ ብዙውን ጊዜ 
የወቅቱ ዝናብ ከጁሊይ ሁሇተኛው ሳምንት በመጀመር እስከ ሴፕቴምበር መጨረሻ 
ሳምንት ዴረስ ቀጣይነት አሇው፡፡  በክሌለ የተሻሇ መጠንና ስርጭት ያሇው ዝናብ 
የሚታየው በጁሊይና በኦገስት ወራት ነው፡፡  በዚህም መሠረት በየወሩ በክሌለ 
በመዯበኛ ሁኔታ የሚኖረው ዝናብ የተሇያየ ቢሆንም በጥቅለ ግን ከ50-100 ሚ.ሜ 
ይዯርሳሌ (ካርታ 3ሀ፣ 3ሇ፣ 3ሏ፣ እና 3መ)፡፡ በክሌለ ሊይ የክረምት ዝናብ በቦታና 
በጊዜ ስርጭት አንፃር  ያሇመስተካከሌ ባህሪይ የሚያሳይ በመሆኑ አሌፎ አሌፎ የዯረቅ 
ቀናት መብዛት ሁኔታ ይስተዋሊሌ፡፡ 
 
የክረምት ዝናብ በክሌለ በመዯበኛው ጊዜ እንዯሚጀምር የሚጠበቅ ሲሆን በአወጣጥ 
ረገዴም መዯበኛውን ፈር የተከተሇ ይሆናሌ፡፡ በመጪው ክረምት በአበዛኛው የክሌለ 
አካባቢዎች ሊይ ዝናቡ መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ ሉሆን እንዯሚችሌ ይጠበቃሌ 
(ካርታ 3ሠ)፡፡  
 
3.4.10 ዴሬዲዋ፤ 
 
የክረምት ዝናብ በጁሊይ መጀመሪያ ሳምንት በዴሬዯዋና አካባቢው ሊይ የሚጀምር 
ሲሆን፤ ከሴፕቴምበር አጋማሽ ጀምሮ ዯግሞ በመዯበኛው ሁኔታ ይቋረጣሌ፡፡ በዚህ 
አካባቢ የክረምት ዝናብ ከፍተኛ ያሇመስተካከሌ ባህሪይ የሚያሳይ በመሆኑ ከዓመት 
ዓመት የሚዘንበው የዝናብ መጠን ተሇዋዋጭነት ያሳያሌ፡፡ የዴሬዲዋ አካባቢ 
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አብዛኛው ክፍሌ በክረምት ወራት ከ50-150 ሚ.ሜ ዝናብ በአማካይ ያገኛሌ (ካርታ 
3ሀ፣ 3ሇ፣ 3ሏ እና 3መ)፡፡ 
 
በአጠቃሊይ የዘንዴሮው የክረምት ዝናብ በመዯበኛው ጊዜ የሚጀምር ሲሆን በአወጣጥ 
ረገዴም በአብዛኛው መዯበኛውን ፈር የተከተሇ ይሆናሌ፡፡ የዝናቡ መጠንም 
በአብዛኛው መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ የመሆን ዕዴለ ከፍ ያሇ ነው፡፡ አንዲንዴ ጊዜ 
በአካባቢው ሊይ ከሚጠናከር ዯመና በአጭር ጊዜ ውስጥ ቅፅበታዊ ጎርፍ ሉያስከትሌ 
የሚችሌ ከበዴ ያሇ ዝናብ ሉኖር ይችሊሌ (ካርታ 3ሠ)፡፡ 
 
3.4.11 አዱስ አበባ 
 
በአዱስ አበባ የክረምት ዝናብ በጁን ሁሇተኛ ሳምንት የሚጀምር ሲሆን፤ ከሴፕቴምበር 
መጨረሻ ሳምንት ጀምሮ ቀስ በቀስ እየቀነሰ በመሄዴ በወሩ መጨረሻ ዝናቡ 
ይቋረጣሌ፡፡ በአዱስ አበባና አካባቢ በጁን ከ100-150ሚ.ሜ፣ በጁሊይና በኦገስት 
ከ200-300 ሚ.ሜ እንዱሁም በሴፕቴምበር ከ50-100 ሚ.ሜ ዝናብ በአማካይ 
ይኖራሌ (ካርታ 3ሀ፣ 3ሇ፣ 3ሏ እና 3መ)፡፡ 
 
የዘንዴሮው የክረምት ወቅት በመዯበኛው ጊዜ የሚጀምር ሲሆን በአወጣጥ ረገዴም 
መዯበኛ ፈሩን የተከተሇ ይሆናሌ፡፡ ከዚህም ላሊ በዚህ አካባቢ ሊይ መዯበኛና ከመዯበኛ 
በሊይ የሆነ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንዯሚኖር የሚጠበቅ ሲሆን (ካርታ 3ሠ)፤ 
አሌፎ አሌፎ ከበዴ ያሇ ዝናብ ሉዘወተር ይችሊሌ፡፡  
 
4. እ.ኤ.አ ከጁን እስከ ሴፕቴምበር 2013 ክረምት ወቅት የሚኖረው 

የአየር ጠበይ በግብርናው እንቅስቃሴ ሊይ የሚያሳዴረው ተፅዕኖ 
 
የዘንዴሮ ክረምት በተሰጠው ትንበያ መሰረት የክረምት መግቢያ መዯበኛ ፈሩን የሚከተሌ 

ሲሆን   ይህም ሁኔታ  በበሌግ ወቅት ተዘርተው እዴገታቸውን ሊሌጨረሱ ሰብልች፣ ቀዯም 

ብሇው ሇተዘሩት የረጅም ጊዜ ሰብልች እንዱሁም በሰኔ ወር ሇሚጀመረው  የመኸሩ የእርሻ 

እንቅስቃሴ፣  የጎሊ ጠቀሚታ ይኖረዋሌ። በተጨማሪም  በምስርቅ በመካከሇኛው በምዕራብ ና 

በዯቡብ ምዕራብ የሚጠበቀው መዯበኛና ከመዯበኛ በሊይ የሆነ ዝናብ  በመጪው መኽር ወቅት 

ሇሚኖረው አጠቃሊይ የእርሻ እንቅስቃሴ ሇቋሚ ተክልች የውሃ ፍሊጎት መሟሊት እንዱሁም 

በአካባቢው  ሇሚኖሩ አርብቶ አዯሮችና ከፊሌ አርብቶ አዯሮች ሇመጠጥ ውሃና ሇግጦሽ ሳር 

አቅርቦት የጎሊ ጠቀሚታ ይኖረዋሌ። 

ሆኖም ግን በአንዲንዴ የአገሪቱ  አካባበቢዎች ከክረምቱ ዝናብ መጠናከር ጋር ተያይዞ 
የሚጠበቀው ከባዴ ዝናብ ቅፅበታዊ ጎርፍ ሉያስከትሌ ስሇሚችሌ በተዲፋትና ሇጎርፍ ተጋሊጭ 
በሆኑ አካባቢዎች ሉከሰተ የሚችሇውን ቅጽበታዊ ጎርፍ ሇመከሊከሌ የሚመሇከተው አካሌና 
በአካባቢው የሚኖሩ ኖዋሪዎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዱያዯርግ እናሳስባሇን 
 
ማሳሰቢያ፤ 
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1. ሇእያንዲንደ የክረምት ወራት በተሇያዩ የሀገሪቱ ክፍልች ሊይ በመዯበኛ ሁኔታ 
የሚኖረው አማካይ የዝናብ መጠን በዚህ ፅሁፍ ውስጥ የተካተተ በመሆኑ ተጠቃሚዎች 
የተሰጠውን ትንበያ ከዚሁ ጋር በማገናዘብ አስፈሊጊውን ንፅር እንዱያዯርጉ በቅዴሚያ 
እናሳስባሇን፡፡ 
 
  2. የአየር ሁኔታ ተሇዋዋጭ በመሆኑ ኤጀንሲው ሂዯቱን በቅርብ በመከታተሌ 
በየአስር ቀናት በየወሩና እንዯ አስፈሊጊነቱ በማንኛውም ጊዜ መግሇጫ ስሇሚሰጥበት 
ተጠቃሚዎች የቅርብ ክትትሌ በማዴረግ የተሰጠውን ትንበያ አጠቃቀምን በሚመሇከት 
ጥንቃቄ እንዱያዯርጉ እናሳስባሇን፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ካርታ 1ሀ እ.ኤ.አ ከፌብርዋሪ 1 እስከ ሜይ 31/2013 የነበረው የዝናብ መጠን 
በሚ.ሜ 
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ካርታ 1ሇ እ.ኤ.አ ከፌብርዋሪ 1 እስከ ሜይ 31/2013 ዴረስ የዘነበባቸው ቀናት ብዛት 
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ካርታ 1ሏ እ.ኤ.አ ከፌብርዋሪ 1 እስከ ሜይ 31/2013 ዴረስ የነበረው የዝናብ መጠን 
ከመዯበኛው ጋር በመቶኛ ሲነፃፀር 
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               ከመዯበኛ በታች       መዯበኛ      ከመዯበኛ በሊይ 
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ካርታ 3ሀ በጁን በመዯበኛ ሁኔታ የሚኖረው የዝናብ መጠን 

 

ካርታ 2ሏ. የእርጥበት መጠን ጠቋሚ የአፕሪሌ 2013 
3  

ካርታ 2መ. የእርጥበት መጠን ጠቋሚ የሜይ 2013 
 

ካርታ 2ሀ. የእርጥበት መጠን  ጠቋሚ የፌብርዋሪ 2013 ካርታ 2ሇ. የእርጥበት መጠን ጠቋሚ የማርች 2013 
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Mean June rainfall (mm)

 
    ካርታ 3ሇ በጁሊይ በመዯበኛ ሁኔታ የሚኖረው የዝናብ መጠን 

Mean July rainfall (mm)

 
ካርታ 3ሏ በኦገስት በመዯበኛ ሁኔታ የሚኖረው የዝናብ መጠን 
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ካርታ 3መ በሴፕቴምበር በመዯበኛ ሁኔታ የሚኖረው የዝናብ መጠን 

   

Mean September rainfall (mm)
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ካርታ 3ሠ እ.ኤ.አ በ2013 የክረምት ወቅት በተሇያዩ የሀገሪቱ ክፍልች ሊይ 
የሚጠበቀው የዝናብ መጠን የማግኘት ዕዴሌ በመቶኛ 
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ከመዯበኛ በሊይ 
መዯበኛ 
ከመዯበኛ በታች 


