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የአፍሪካ ግብርና እንዴት የአየር ለውጥን መላመድ ይችላል? ከኢትዩጵያ እና ደቡብ አፍሪካ ተመክሮ

በአየር ሁኔታ ለውጥ በክልላዊ መንግሥት ዙሪያ የኢትዮጵያ ገበሬዎ
ች ተጠቂነትን መለካት

የኢትዮጵያ የግብርናው መስክ፣ ትናንሽ መጠን ባላቸው፣ የተቀላቀሉ አዝርእት እና በ
ከብት እርባታው የተዋጠ ዋንኛው የሃገሪቱ የኢኮኖሚ ምንጭ ነው፡፡ የሃገሪቱን አጠ
ቃላይ የሃገር ውስጥ ምርት (GDP) ከግማሽ በላዩን ይይዛል፤ ከ85 ከመቶ በላይ የ
ውጭ ምንዛሪ ገቢ ያስገኛል፣ እንዲሁም 80 ከመቶ ለሚጠጋው ሕዝብ የሥራ ዕድ
ል ይሰጣል፡፡ የኢትዮጵያ የግብርና ጥገኝነት ያልተፈለገ የአየር ለውጥ በአዝርእት እ
ና በእርባታው ምርት ላይ ሃገሪቱን በልዩ ሁኔታ ተጠቂ ያደርጋታል፡፡ 

ይህ አጭር ጽሑፍ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ተጠቂነት በአየር ሁኔታ ለው
ጥ ላይ የተጠቂነት ደረጃ እና የተጠቂነት ንጽጽር መለኪያ በክልሎች ዙሪያ 
በማዘጋጀት ግምገማ ባደረገ ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ የክልላዊ 
የተጠቂነት ደረጃ በአየር ሁኔታ ለውጥ ክፉኛ ተጠቂ ሊሆኑ የሚችሉ የኢት
ዮጵያ አካባቢዎችን ለመለየት ሊረዳ ይችላል፡፡ እንዲሁም የወደፊት ያልተፈ
ለገ የአየር ሁኔታ ለውጥ ቅነሳ የመቋቋሚያ ኢንቨስትመንት ይበልጥ የት ፍ
ቱን እንደሚሆን መመሪያ አውጭ አካላት ለውሳኔ እርዳታ ይሰጣል፡፡ 

ተጠቂነት
እንደ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
(የአየር ሁኔታ ለውጥ የመንግሥታዊ ድርጅቶች አማካሪ) መሰረት የአንድ ክ
ልል ለአየር ሁኔታ ለውጥ ተጠቂነት በክልሉ የመለማመድ ችሎታ (adaptive 
capacity)፣ በቀላሉ የመነካት (sensitivity) እና የተለዋዋጭ አየር ሁኔታ 
ባህሪ የመጋለጥ ልምድ (exposure) ላይ ይወሰናል፡፡ የመለማመድ ችሎታ፡
- ለተከሰተ ወይም ለሚገመት የአየር ሁኔታ ውጤቶች ወይም የአየር ሁኔታ 
ለውጥ የሚያስከትላቸው የመቋቋም ችሎታዎችን አጠቃላይ ሁኔታ ይገልጻል፡
፡ በቀላሉ መነካት፡- አጠቃላይ ሁኔታ እስከምን ድረስ ይለወጣል ማለት ነው፤ 
በበጐ ወይም በጐጂ ሁኔታ፣ በከፍተኛ የአየር ሁኔታዎች እና በተያያዙ የአየ
ር ሁኔታ ለውጦች የመጋለጥ ልምድ፣ አጠቃላዩ ሁኔታ ምን ያህል ለአየር ለ
ውጥ የተጋለጠ መሆኑን እና የአየር ሁኔታ አነቃቂ ባህሪን ያመለክታል፡፡

የመለማመድ ችሎታን እንዲያሳዩ የተመረጡት መለኪያዎች፤ የቤተሰብ 
ሀብት ቴክኖሎጂ የማግኘት ዕድል እና ተጠቃሚነት፣ የመሰረታዊ ማዕከላት ግ
ንባታ መኖር፣ ለመስኖ ምቹነት፣ እና የትምህርት ደረጃን ያጠቃልላል፡፡ ሀብ
ት ማህበረሰብ በፈጣን ሁኔታ ከኪሳራዎች እንዲወጡ እና እንዲሸከሙ ያስ
ችላል፡፡ ያሏቸው የከብቶች ብዛት (በነጠላ ቁጥር)፣ ዋና ያሏቸው ንብረቶች 
(ሬዲዩዎች፣ እና የመሳሰሉት)፣ የመኖራያ ቤታቸው ጥራት፤ በገጠሩ የአፍሪካ 
ማህበረሰብ የተለመዱ የሀብት ማሳያዎች ናቸው፡፡ ለእርሻ አስፈላጊ የሆኑ ነ
ገሮችን ለማግኘት ቅርብነት እንደ የቴክኖሎጂ መለኪያ ይቆጠራል፡፡ ለምሳ
ሌ ድርቅን ለመቋቋም ወይም በእንጭጭነት የሚጠቁ አዝርእት በአጠቃላይ 
ተጨማሪ የሆኑ ነገሮችን እንደ ማዳበሪያ እና ተባይ ማጥፊያ የመሳሰሉትን 
ይፈልጋሉ፡፡

በሚገባ የበለጸጉ ማዕከላት እና ግንባታዎች እንዲሁ ሀብቶችን ለማግኘት 
ምቹ ሁኔታ በመፍጠር የአየር ለውጥን ለመቋቋም ጠቃሚ ሚና ይጫወታሉ፡

፡ ለምሳሌ ለሁሉም ወቅቶች የሚያገለግሉ መንገዶች አስፈላጊ ነገሮችን ለገ
በሬዎች ለማቅረብ እና የገበያ ዕድልን በማሳደግ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራ
ሉ፡፡ የጤና አገልግሎቶች እንደ ወባ የመሳሰሉ በአየር ለውጥ ሳቢያ የሚመ
ጡ በሽታዎችን ለመከላከል ሕክምና የሰጣሉ፤ እንዲሁም ትንንሽ የገንዘብ ድ
ጐማ ማግኘት የቴክኖሎጂ ምርቶችን እንዲጠቀሙ ይረዳል፡፡

የመስኖ ዕድል መኖር እና የትምህርት ደረጃ፤ የመላመድ ችሎታ 
(adaptive capacity) ጠቃሚ ጉዳዩች ናቸው፡፡ ለመስኖ እርሻ ብዙ ዕድ
ል ያላቸው ቦታዎች በተሻሻለ የውሃ ቁጥጥር ዘዴ የአየር ለውጥን ሊቋቋሙ 
ይችላሉ፡፡ ከፍተኛ የተማረ ቁጥር ያላቸው ክልሎች- ለትምህርት ደረጃ ቅርበ
ት ያላቸው- ከፍተኛ የመላመድ አቅም (adaptive capacity) አላቸው ተ
ብሎ ይገመታል፡፡

በአጠቃላይ ድርቅ በተደጋጋሚ የሚያጠቃቸው እና ጐርፍ የእርሻ ምር
ታቸውን የሚጐዳባቸው፤ የአየር ለውጥ እርሻቸውን በቀላሉ እንደሚጐዳው ያ
ሳያል፡፡ በመጨረሻ የአንድ ክልል ለአየር ለውጥ መጋለጥ በ 2050 ይኖረዋ
ል ተብሎ በሚገመት የሙቀት ለውጥ እና የዝናብ መጠን ተገልጿል፡፡  

የተጠቂነት መለኪያዎች በኢትዮጵያ የአስተዳደር ክልሎች ዙሪያ 
ጥናቱ የተጠቂነትን መለኪያዎችን ከ11 የኢትዮጵያ ክልሎች 7ቱን (አፋር፣ 
አማራ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ኦሮሚያ፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 
ክልል (SNNPR)፣ ሶማሊያ እና ትግራይ) ገምግሟል፡፡ የጋምቤላ ክልል መ
ረጃ አልተገኘም፤ እንዲሁም የከተማ ማዕከላት አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ እና ሐ
ረር አልተካተቱም፡፡ 

የሀብት መለኪያን በተመለከተ ከጥናቱ ክልሎች ውስጥ በአማራ እና በ
አሮሚያ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ገበሬዎች የተሻለ የመኖሪያ ቤት አላቸው፡፡ 
ነገር ግን ሬዲዩን ያላቸው ሰዎች ድርሻ በአፋር ከፍተኛ ሲሆን በአማራው 
ደግሞ ዝቅተኛ ነው፡፡ የከብት ባለቤትነት በሶማሊያ ከፍተኛ ነው፤ የክልሉ አ
ብዛኛዎቹ ገበሬዎች ዘላኖች ስለሆኑ ኑሮአቸውም በከብቶቻቸው ላይ የተመሰ
ረተ ነው፡፡ በአጠቃላይ ጥቂት የኢትዮጵያ ገበሬዎች ከእርሻ ውጭ የሆነ ገቢ፣ 
ስጦታ እና ከውጭ ከሚገኙ ዘመዶቻቸው የሚላክ ገቢ አላቸው፡፡

በጥናቱ ከተካተቱት ክልሎች የደቡብ ሕዝቦች ክልል (SNNPR) ገበሬ
ዎች ከፍተኛ የቴክኖሎጂ፣ ተባይ መከላከያዎች፣ ማዳበሪያዎች እና ምርጥ ዘ
ሮች የማግኘት ዕድል ሲኖራቸው፤ በሶማሊያ እና በአፋር ክልሎች የሚገኙ ገ
በሬዎች ዝቅተኛ ዕድል አላቸው፡፡

የአፋር ክልል ለሁሉም ወቅቶች የሚያገለግሉ መንገዶች እና የጤና አ
ገልግሎት መስጫዎች በከፍተኛ ድርሻ ሲኖረው፤ ሶማሊያ ዝቅተኛ የጤና አገ
ልግሎት መሰጫ ነው ያለው፡፡ እንዲሁም አማራ ለሁሉም ወቅቶች የሚያገለ
ግሉ መንገዶች ዝቅተኛ ድርሻ አለው፡፡ ገበያ የማግኘት ዕድል የደቡብ ሕዝቦ
ች ክልል (SNNPR) ከፍተኛ ሲሆን፤ በሶማሊያ እና በአማራ ደግሞ ዝቅተ
ኛ ነው፡፡ የአንደኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በሁሉም ክልሎች በ
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እኩል ተሰራጭተው ይገኛሉ፤ ከሌላው ጋር ሲመጣጠን አናሳ ትምህር
ት ቤቶች ካለው ከሱማሊያ በስተቀር፡፡ የስልክ አገልግሎት በአብዛኛው 
የአፋር ገጠር ሲገኝ፤ በቤንሻንጉል ጉምዝ ደግሞ ጥቂት ነው የሚገኘ
ው፡፡ ትግራይ ከፍተኛ የትናንሽ የገንዘብ እና የከብት ሕክምና አገልግ
ሎቶች ድርሻ ሲኖረው፤ ሶማሊያ የሁለቱም አገልግሎቶች ድርሻ ጥቂ
ት ናቸው፡፡ የመስኖ ዕድል እና የተማረ ኃይል የደቡብ ሕዝቦች ክልል 
(SNNPR) እና በትግራይ ከፍተኛ ሲሆን በአፋርና በሶማሊያ ዝቅተ
ኛ ነው፡፡

ባለፈው ክፍለ ዘመን አማራ በድርቅ እና በጐርፍ ክፉኛ ሲጐዳ፣ 
ኦሮሚያ እና ሶማሊያ በመከተል ሲጠቁ ቤንሻንጉል ጉምዝ እና አፋ
ር ግን በዝቅተኛ ደረጃ የድርቅ እና የጐርፍ ተጠቂ ነበሩ፡፡ በ2050 
የሚገመተው የሚጨምረው ሙቀት በአፋር እና በትግራይ ከፍተኛ ሲ
ሆን የደቡብ ሕዝቦች ክልል (SNNPR) ዝቅተኛ ነው፡፡ እንዲሁም የ
እርጥበት ለውጥ በሶማሊያ ከፍተኛ ሲሆን በደቡብ ሕዝቦች ክልል 
(SNNPR) ዝቅተኛ ይሆናል፡፡

የአየር ሁኔታ ለውጥ ተጠቂነት በክልል
ጥናቱ የአየር ሁኔታ ለውጥ ተጠቂነት በክልል በቀላሉ መለወጥ፣ መ
ጋለጥ እና የመላመድ ችሎታ (aDaPTIve CaPaCITy) በአ
ጠቃላይ ውጤት አስልቶታል፡፡ ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት አፋር፣ ሶማ
ሊያ፣ ኦሮሚያ እና ትግራይ በተነጻጸሪ ከሌሎች ክልሎች በከፋ ሁ
ኔታ ለአየር ለውጥ ተጠቂዎች ናቸው፡፡ የአፋር እና የሶማሊያ ተጠ
ቂነት ባላቸው ዝቅተኛ የገጠር አገልግሎቶች እና የመሰረታዊ ግንባ
ታ ዕድገት ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ የትግራይ እና የኦሮሚያ የአየር ለ
ውጥ ተጠቂነት በክልሎች ከፍተኛ ተደጋጋሚ ድርቅ እና ጐርፍ፣ ዝቅተኛ 
የቴክኖሎጂ ዕድል፣ ጥቂት ተቋሞች እና የመሰረታዊ ግንባታ እጥረት ሊሆ
ን ይችላል፡፡ የደቡብ ሕዝቦች ክልል (SNNPR) ዝቅተኛ ተጠቂነት የክ
ልሉ በተነጻጻሪ ከፍተኛ ቴክኖሎጂ የማግኘት ዕድል፣ ገበያ፣ ትልቅ የመስኖ 
ዕድል እና ከፍተኛ የተማረ ቁጥር ነው፡፡ 

በፖሊሲ ላይ የሚያሰከትሏቸው
ምንም እንኳን ጥናቶቹ በአየር ሁኔታ ለውጥ በከፍተኛ ሁኔታ የሚ

ጠቁ የኢትዮጵያን ክልሎች ቢለዩም፤ እያንዳንዱ ክልል የተለያዩ የማህ
በራዊ-ኢኮኖሚያዊ እና የአካባቢ አየር ሁኔታ ባህርያት ያሏቸውን ሰፊ 
ቦታዎችን ይሸፍናሉ፡፡ ቢሆንም የክልሎቹ የጥናት ግኝቶች የአገሪቱን እ
ና የክልል የምግብ ምርትን ለማረጋጋት ሊደርስ ይችላል ተብሎ ለሚገ
መተው ያልተፈለገ የአየር ሁኔታ ለውጥ ፖሊሲዎችን ለማለየት ሊጠቅ
ም ይችላል፡፡

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ለአየር ሁኔታ ለውጥ ተጠቂነት ከድህነት ጋ
ር በከፍተኛ ሁኔታ ተያያዥነት አለው፡፡ ድህነትን ቅነሳ ላይ ያነጣጠረ የ
ተቀናጀ የገጠር ዕድገት ዘዴዎች የአገሪቱን የአየር ሁኔታ ለውጥ የመቋቋ
ም ችሎታን ያሳድጋል፡፡ ፖሊሲ አውጪዎች የድህነት ቅነሳውን ቅድመ 

ተከተል እጅግ ወደኃላ ከቀሩ የሃገሪቱ ክልሎች አፋር እና ሶማሊያ እንዲ
ሁም በንጽጽር ብዙ ሕዝብ ያሏቸው ክልሎች ኦሮሚያ እና ትግራይን ቢያ
ደርጉ ጥሩ ይሰራሉ፡፡

በተመሳሳይ ሁኔታ በመስኖ ሥራ ላይ ከፍተኛ ችሎታ ለሚኖራቸው 
እንደ የደቡብ ሕዝቦች የመሳሰሉት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ለአየር ሁኔታ 
ለውጥ መቋቋምን ሊያበረታታ ይችላል፡፡ በዝቅተኛ ደረጃ በመንግሥታዊ 
እና መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች እየተካሔደ ያለውን የመቋቋም ኘሮ
ግራም እንደ ውኃ መያዝ፣ እና ሌላ የተፈጥሮ ሀብቶችን የሚንከባከብ ኘ
ርግራሞችን ማጠናከር እንዲሁ የገበሬዎችን የመቋቋም ችሎታዎችን ሊ
ያሳድጉ ይችላሉ፡፡   

ለተጨማሪ ንባብ  
Deressa, T. T., R. M. Hassan,  እና C. Ringler, Measuring 

ethiopian Farmers’ vulnerability to Climate Change 
across Regional States, (በአየር ሁኔታ ለውጥ በክልላዊ መንግ
ሥት ዙሪያ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ተጠቂነትን መለካት)፤  የIFPRI መወያ
ያ ጽሑፍ 806, http://www.ifpri.org/pubs/dp/ifpridp00806.
asp (Washington, DC: IFPRI, 2008 የሚቀርብ)፡፡

T.T. Deressa (tderessa@yahoo.com) በ (CeePa), University of Pretoria (በኘሪቶሪያ ዩንቨርስቲ) አካባቢያዊ የኢኮኖሚ እና ፖሊሲ ለአፍሪካ ማዕከል የዶክተር ዲግሪ 
የሚያጠና ተማሪ ነው፤. R.M. Hassan (rashid.hassan@up.ac.za) የ CeePa ዳይሬክተር. C. Ringler (c.ringler@cgiar.org) በ Washington, DC (ዋሽንግተን 
ዲ.ሲ.) በከፍተኛ የዓለም አቀፍ የምግብ ጥናት ኢንስቲትዩት የምርምር አባል ነች፡፡

ይህ የ IFPRI ተከታታይ ጥናታዊ አጭር መመሪያ መሠረት ያደረገው የጥናት ድጋፍ በፌዴራል ሚኒስትር ለ ኢኮኖሚያዊ ትብብር እና እድገት፣ ጀርመን፣ በ “የምግብ እና የ
ውሃ ደህንነት በዓለም ለውጥ ሥር፡- የመላመድ ችሎታን ማጐልበት በገጠሩ አፍሪካ ላይ ትኩረት በማድረግ” ኘሮጀክት ሥር፤ የ CGIaR የውሃ እና ምግብ ፈታኝ ኘሮግራም 
ክፍል ነው፡፡ በአካባቢያዊ ኢኮኖሚያዊ እና ፖሊሲ በአፍሪካ ማዕከል ትብብር ሥር፤ የኢትዩጵያ እድገት ጥናት ኢንስቲትዩት፣ የኢትዩጵያ ኢኮኖሚ ማህበር እና የሀምበርግ ዩንቨ
ርስቲ፤ ኘሮጀክቱ ዓላማ ያደረገው የኢትዩጵያ እና የደቡብ አፍሪካ ፖሊሲ አውጪዎችን እና ድርሻ ያላቸውን አካላት በመሬት ለውጥ ውጤት ተወሰነ የአየር ለውጥን በበለጠ ለ
መረዳትና ለማስተዋል የሚረዳቸውን መሣሪያ ለማቅረብ እና በእነዚህ አገሮች እና ከዚያም አልፎ መላመድን ለማመቻቸት የፖሊሲ ውሳኔ ለመቅረጽ ነው፡፡

ምንጭ: DeReSSa, T. T., R. M. HaSSaN, እና C. RINGleR, በአየር ሁኔታ 
ለውጥ በክልላዊ መንግሥት ዙሪያ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ተጠቂነትን መለካት፤ የIFPRI መወያ
ያ ጽሑፍ (WaSHINGToN, DC: IFPRI, 2008 የሚቀርብ)፡፡ ማስታወሻ: የመቀነስ ም
ልክት የሌለው ዝቅተኛ ተጠቂነትን ያሳያል፡፡ አመልካቾቹ (INDexeS) PRINCIPal 
CoMPoNeNT የመገምገሚያ ዘዴ በመጠቀም የተዘጋጁ ናቸው፡፡ 

ምስል 1. የተጠቂነት መለኪያዎች በሰባት የኢትዮጵያ ክልሎች 

ለጋሾችና አጋሮች  
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