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የአፍሪካ ግብርና ከአየር ንብረት ለውጡ ጋር ተስማምቶ ሊጓዝ የሚችለው እንዴት ነው? ከኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ የተገኙ ግንዛቤዎች 

የአየር ንብረት ለውጥና ከለውጡ ጋር የሚስማማ ማስተካከያ ማድረግ፣ አ
ነስተኛ ገቢ ባላቸው አገሮች የምግብ ምርት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ
ከኢትዮጵያ የአባይ ተፋሰስ አካባቢ የተገኘ መረጃ

የሳይንሱ ማኅበረሰብ ከዕለት ወደ ዕለት እየተስማማበት የመጣው እውነ
ታ እንደሚያሳየው በሙቀት መጠን መጨመርና በእርጥበት መጠን መ
ቀነስ ሳቢያ የሚመጣው የአየር ንብረት ለውጥ በብዙ አገሮች በመጪዎ
ቹ አሥርተ ዓመታት የሚኖረውን የእህል ምርት የሚቀንስ ነው፡፡ ይህ 
በተለይ ከሁኔታዎች ጋር የሚስማማ ማስተካከያ የማድረግ አቅማቸው 
ውስን በሆነ አነስተኛ ገቢ ያላቸው አገሮች ውስጥ የጎላ ይሆናል፡፡ በተለ
ይም ብዙ የአፍሪካ አገሮች ኤኮኖሚያቸው በአብዛኛው የተመካው አየር 
ንብረትን መሠረት ባደረገ የግብርና ምርት ላይ በመሆኑ በአየር ንብረቱ 
ለውጥ ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ይሆናሉ። ይህ አጭር መግለጫ የተ
ዘጋጀው የአየር ንብረት ለውጥ፣ በኢትዮጵያ የአባይ ተፋሰስ አካባቢ በም
ግብ ምርት ላይ የሚያሳድረውን ውጤት ለመገምገም በተካሄደ አባወራ 
ተኮር ጥናት ላይ ተመርኩዞ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ጥናቱ ከአዲስ 
ሁኔታ ጋር የሚስማማ ማስተካከያ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ላይ ተ
ጽዕኖ የሚያሳድሩትን ነገሮች እንዲሁም የማስተካከያ ስትራቴጂዎቹ በግ
ብርና ምርት ላይ የሚኖራቸውን አንድምታ መርምሯል፡፡ 

የአየር ንብረት ለውጥና የግብርና ምርት በኢትዮጵያ
ከ70 ሚልዮን በላይ ሕዝብ ያላትና አጠቃላይ ዓመታዊ የአገር ውስጥ 
ምርት ገቢዋ (GDP) ከ10 ቢልዮን ዶላር ብዙም የማይበልጠው ኢትዮ
ጵያ በዓለም ላይ ካሉት በልማት ወደኋላ የቀሩ አገሮች ተርታ የምትመ
ደብ አገር ናት፡፡ በአብዛኛው በአነስተኛ ገበሬዎች የተያዘውና ለፍጆታ በ
ሚውል የእርሻ ምርት ላይ ያተኮረው የግብርናው ዘርፍ የብሔራዊው 
ኢኮኖሚ መሠረት ሲሆን አብላጫውን ቁጥር ለያዘው የአገሪቱ ሕዝብ ዋ
ነኛ መተዳደሪያ ነው፡፡ በ2003 እኤአ በዘርፉ የተሰማራው የአገሪቱ የሰ
ው ኃይል መጠን 80 በመቶ ሲሆን በአገሪቱ ዓመታዊ የምርት ገቢ 
(GDP) ውስጥ የነበረውም ድርሻ 45 በመቶ ነበር፡፡ እንዲሁም አገሪቱ 
ወደ ውጭ ከላከቻቸው ምርቶች መካከል 85 በመቶውን ሸፍኗል፡፡ በመ
ስኖ የሚካሄደው እርሻ በአጠቃላይ በግብርና ከሚለማው መሬት መካከ
ል 1 በመቶ የሚያክለውን ድርሻ ብቻ የያዘ ከመሆኑ አንጻር ሲታይ የኢ
ትዮጵያ ግብርና ሙሉ በሙሉ ዝናብን በመጠበቅ ላይ የተመካ ነው ማ
ለት ይቻላል። በመሆኑም የዝናብ መጠንና ሥርጭት እንዲሁም ሌሎች 
የአየር ንብረት ሁኔታዎች በእህል ምርቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳ
ድሩ ሲሆን አነስተኛ የሆነ ወይም ከመጠን ያለፈ ዝናብ ከጣለ የምግብ 
እጥረት እንዲሁም ረሃብ ሊከሰት ይችላል፡፡

በቅርቡ በአፍሪካ ያለውን ለችግር ተጋላጭነትና ድህነት ለይቶ ለማ
ስቀመጥ በተደረገው ጥረት ኢትዮጵያ ከአዲስ ሁኔታዎች ጋር ለመስተካ
ከል ካላት አነስተኛ አቅም አንጻር በአየር ንብረት ለውጥ በእጅጉ ከሚጠ
ቁት አገሮች ተርታ ተመድባለች፡፡ በየጊዜው የሚጥለው የዝናብ መጠን 
መለያየትና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ድርቅ በአገሪቱ የምግብ እ
ጥረትና ረሃብ እንዲከሰት አይነተኛ ድርሻ ሲያበረክቱ ቆይተዋል፡፡ በብሔ
ራዊ ደረጃ በድርቅና በእህል ምርት መካከል ያለው ተዛምዶ በሰፊው የ
ሚታወቅ ቢሆንም የአየር ንብረት ለውጥ የእህል ምርት ላይ የሚያሳድ
ረው ውጤትም ሆነ አባወራዎች እንደ ሁኔታው ማስተካከያ ለማድረግ 
ምን ዘዴዎችን ይጠቀማሉ የሚለው ጉዳይ እምብዛም ትኩረት አላገኘ

ም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ገበሬዎች ከአየር ንብረት ለውጡ ጋር የሚስማ
ማ ማስተካከያ ለማድረግ የሚወስዱትን እርምጃ የሚወስኑት ነገሮች ም
ን ስለመሆናቸውም ሆነ እነዚህ ውሳኔዎቻቸው በግብርናው ምርት ላይ 
የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ በተመለከተ የተደረጉት ጥናቶች ኢምንት ናቸ
ው። ይህ መረጃ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ 
ለመቋቋም ለሚነደፉት ስትራቴጂዎች ውጤታማነት በጣም ወሳኝ ነው፡፡

በኢትዮጵያ የአባይ ተፋሰስ አካባቢ የሚታየው የአየር ንብረት ለ
ውጥና የተደረጉ ማስተካከያዎች
ለዚህ አጭር መግለጫ መሠረት የሆነው ጥናት የተዘጋጀው ገበሬዎች 
ስለ አየር ንብረት ለውጥ ያላቸውን ግንዛቤና ከሁኔታው ጋር የሚስማ
ማ ማስተካከያ ለማድረግ የሚከተሉትን አቅጣጫ ለማስተዋል ነበር። የ
ተሰባሰበው መረጃ እንደሚያሳየው 68 በመቶ የሚያክሉት ገበሬዎች ከዛ
ሬ 20 ዓመት በፊት ከነበረው ይልቅ ዛሬ አማካይ የሙቀት መጠን እን
ደጨመረ ሲያስተውሉ 4 በመቶ የሚያክሉት ደግሞ እንደቀነሰ 28 በመ
ቶ የሚያክሉት ደግሞ ምንም ለውጥ እንደሌለ ተሰምቷቸዋል። በተመሳ
ሳይ ጊዜ ውስጥ ያለውን የዝናብ መጠን ለውጥ በተመለከተ ደግሞ 68 
በመቶ የሚያክሉት ገበሬዎች ቀንሷል ብለው ሪፖርት ሲያደርጉ 18 በ
መቶ የሚያክሉት ጨምሯል 20 በመቶ የሚያክሉት ደግሞ ለውጥ የለ
ውም ብለዋል። በአጠቃላይ ሲታይ ጥናቱ በተካሄደበት አካባቢ ባሉት በ
አብዛኛዎቹ ሰዎች ዘንድ ያለው ግንዛቤ የሙቀት መጠኑ እንደጨመረና 
የዝናብ መጠን እንደቀነሰ ነው።

ካስተዋሉት ዘላቂ የሆነ ለውጥ የተነሳ አባወራዎቹ የተለያዩ የማስ
ተካከያ እርምጃዎችን የወሰዱ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ የእህሉን ዓይነት 
መለወጥ፣ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ዘዴዎችን መጠቀም፣ ውሃ ማቆር፣ ዛ
ፍ መትከል እንዲሁም የዘርና የመከር ጊዜዎችን መለወጥ ይገኙበታል፡፡ 
ከተወሰዱት አጠቃላይ እርምጃዎች መካከል 5 በመቶውን ብቻ የሚወክ
ሉት ሌሎች  የማስተካከያ እርምጃዎች ደግሞ ከምርት ጋር ግንኙነት የ
ሌላቸውና አካባቢውን ለቅቆ መሰደድ ወይም ከእርሻ ምርት ወደ እንስሳ
ት እርባታ ወይም ወደ ሌሎች ዘርፎች ለውጥ ማድረግን የሚጨምሩ ና
ቸው። ይሁን እንጂ ከገበሬዎቹ መካከል 58 በመቶ የሚያክሉት በአየር 
ሙቀት ረገድ የታየውን ዘላቂ ለውጥ ለመቋቋም ምንም እርምጃ ያልወሰ
ዱ ሲሆን 42 በመቶ የሚያክሉት ገበሬዎች ደግሞ በእርጥበት መጠን 
መቀነስ ረገድ የታየውን ዘላቂ ለውጥ በተመለከተ የወሰዱት እርምጃ የለ
ም። ከመላሾቹ መካከል ምንም የማስተካከያ እርምጃ ያልወሰዱት ከ90 
በመቶ በላይ የሚሆኑት፣ የመረጃ እጦትን፣ የሰው ኃይል ማነስን፣ የመ
ሬትን እንዲሁም የገንዘብ ችግርን እንደ ዋና ምክንያት አድርገው ጠቅሰ
ዋል። እንዲያውም ከ40 እስከ 50 በመቶ የሚያክሉት አባወራዎች የጠ
ቀሱት ጉልህ ምክንያት የመረጃ እጦትን ነው።

የማስተካከያ እርምጃዎችን የሚወስኑ ነገሮች
የተገኙት ውጤቶች እንደሚጠቁሙት ወደፊት በአየር ንብረት ላይ የሚ
ከሰቱ ለውጦችን የተመለከቱ መረጃዎች እንዲሁም መደበኛና መደበኛ ካ
ልሆኑ ድርጅቶች ጋር የሚደረግ ግንኙነት አባወራዎቹ ማስተካከያ ማድ
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ረግን በተመለከተ የሚደርሱባቸው ውሳኔዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይ
ኖራቸዋል። መደበኛ የግብርና ኤክስቴንሽን፣ የገበሬዎች የአቻ ለአቻ ኤ
ክስቴንሽን፣ ብድር እና ወደፊት በአየር ንብረት ላይ የሚከሰቱ ለውጦች
ን የተመለከተ መረጃ የሚያገኙ አባወራዎች ከአየር ንብረት ለውጡ ጋ
ር በሚስማማ መንገድ በግብርና አሠራራቸው ላይ ማስተካከያ ማድረጋ
ቸው አይቀርም። በተመሳሳይም በበልግ ወቅት ከተለመደው መጠን ከፍ 
ያለ ዝናብ ባገኙ አካባቢዎች የሚገኙ አባወራዎች አነስተኛ የዝናብ መ
ጠን ባገኙ አካባቢዎች ካሉት አባወራዎች ይልቅ ከሁኔታው ጋር የሚስ
ማማ ማስተካከያ ለማድረግ ይነሳሳሉ። የሆነ ሆኖ በዋናው የመኸር ዝና
ብ ወቅት ከመደበኛው መጠን ከፍ ያለ ዝናብ ያገኙ አባወራዎች ከአየር 
ንብረት ለውጡ ጋር የሚስማማ እርምጃ ለመውሰድ አይነሳሱም። አባ
ወራዎች ከአየር ንብረት ለውጡ ጋር የሚስማማ እርምጃ ይወስዳሉ ወ
ይስ አይወስዱም በሚለው ጉዳይ ዙሪያ በተለያዩ የአገሪቱ የግብርና ሥ
ነ-ምሕዳር ዞኖች መካከል ጉልህ ልዩነት ታይቷል፦

ከቆላማ አካባቢ ነዋሪዎች ጋር ሲነጻጸር በደጋ እና በወይናደጋ አካባ
ቢዎች የሚገኙ አባወራዎች ከሁኔታው ጋር የሚስማማ ማስተካከያ ለ
ማድረግ ብዙም ተነሳሽነት አይታይባቸውም። የቤተሰብ ብዛትና ዕድሜ 
እንዲሁም የቤተሰቡ ራስ የትምህርት ደረጃም በሚሰጡት ምላሽ ላይ ጉ
ልህ ለውጥ እንደሚያመጣ ተስተውሏል። ብዙ የቤተሰብ አባል ያላቸ
ው፣ የቤተሰቡ ራስ በዕድሜ የገፋ እንዲሁም ትንሽ ፊደል የቆጠረ አባወ
ራዎች የማስተካከያ እርምጃ የሚወስዱበት አጋጣሚ ሰፊ ይሆናል። ይ
ህም በቂ የሰው ኃይል መኖሩና የሕይወት ተሞክሮ እንዲሁም የመረጃ 
አቅርቦት ያላቸውን ጠቀሜታ የሚጠቁም ነው።

የአየር ንብረት ለውጥና የሚደረጉት ማስተካከያዎች በምግብ እህ
ል ምርት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ
በጥናቱ የተሰባሰበው መረጃ በኢትዮጵያ የአባይ ተፋሰስ አካባቢ የሚበቅ
ሉትን 48 የእህል ዝርያዎች ያቀፈ ቢሆንም ከፍተኛውን ቦታ የሚይዙ
ት የመጀመሪያዎቹ 5 ዓመታዊ የእህል ምርቶች (ጤፍ፣ በቆሎ፣ ስንዴ፣ 
ገብስ እና ጥራጥሬዎች) 65 በመቶ የሚሆነውን መሬት ይሸፍናሉ። 

ከዚህ በታች የቀረብ የምርት ውጤት በእነዚህ የእህል ምርቶች ላይ 
ብቻ ያተኮረ ነው። የተገኘው ውጤት እንደሚያሳየው ከአየር ንብረት ለ
ውጡ ጋር የሚስማማ የማስተካከያ እርምጃ የወሰዱ ገበሬዎች ይህን 
መሰሉን እርምጃ ካልወሰዱት ገበሬዎች ይልቅ ከፍተኛ የምግብ ምርት 
አግኝተዋል። የማስተካከያ እርምጃዎችን የወሰዱ አባወራዎች ማስተካከ
ያ ካላደረጉት ይልቅ ከአንድ ሄክታር ከ95-300 ኪሎ ግራም ብልጫ ያለ
ው እህል ማምረት ችለዋል። ይህም በምርት ውጤታቸው ላይ ከ10-29 
በመቶ የሚደርስ ልዩነት እንዳለ ይጠቁማል። 

በሌላ አባባል የተወሰዱት የማስተካከያ እርምጃዎች የአየር ንብረቱ 
በእህል ምርት ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በእጅጉ ቀንሶታል ማለት ነ
ው። በግብርና ደረጃ የሚታየው የአየር ንብረት መለዋወጥ በተለያዩ አር
ሶ አደር አባወራዎች የምግብ ምርት ላይ ለሚከሰተው መዋዠቅ ምክን
ያት ነው። በአባወራዎች የምርት መጠን ረገድ ለሚታየው ልዩነት ምክ
ንያቱ ሙቀት ነው ሊባል አይችልም። ልዩነቶቹ ያስከተሉት ውጤት ቀ
ጥተኛ ባይሆንም እንኳ በመኸር ወቅት የነበረው የእርጥበት መጠን መ
ለያየቱ የምርት ውጤቱም ልዩነት እንዲያሳይ ምክንያት ሆኗል። በበልግ
ና በመኸር ወቅቶች የሚታየው የዝናብ መጠን መጨመር የምግብ ምር
ትን የሚጨምረው ቢሆንም (የግብርና ሥነ-ምሕዳርና ሌሎች በምርት 

ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ጉልህ ነገሮችን በመቆጣጠር ማለት ነው) በእነ
ዚህ ወቅቶች በጣም ብዙ ወይም በጣም አነስተኛ ዝናብ መጣሉ ግን ጥ
ናቱ በተካሄደባቸው ቦታዎች ላይ በምግብ ምርት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ 
እንደሚያሳድር ተስተውሏል። 

ተጨማሪ የሰው ኃይል መጠቀም የምግብ ምርት እንዲጨምር አድ
ርጓል። ከዚህም በተጨማሪ በግብርና ሥነ-ምህዳራዊ ዞኖች መካከል ጉ
ልህ የሆነ የምርት ልዩነት የታየ ሲሆን ደጋማ አካባቢዎች በሄክታር ከ
ፍተኛውን ምርት አግኝተዋል። ቆላማና ወይናደጋማ አካባቢዎች ደግሞ 
በሁለተኛና በሦስተኛ ደረጃ ተቀምጠዋል።

የመደምደሚያ አስተያየት
ከላይ የቀረቡት ውጤቶች እንደሚጠቁሙት ገበሬዎች የምርት መጠናቸ
ውን የሚጨምርላቸውን የማስተካከያ ስትራቴጂ ለመከተል የሚያደርጉ
ት ውሳኔ መደበኛ ካልሆኑና መደበኛ ከሆኑ ተቋማት በሚያገኙት ድጋ
ፍ፣ ወደፊት የሚኖረውን የአየር ንብረት በተመለከተ በሚያገኙት መረ
ጃ፣ በበልግ ወቅት በሚያገኙት የዝናብ መጠንና በግብርና ሥነ-ምህዳራ
ዊ መቼቶች እንዲሁም የቤተሰቡን ብዛትና የቤተሰቡን ራስ፣ ዕድሜና የ
ትምህርት ደረጃ በመሳሰሉ ቤተሰባዊ ሁኔታዎች ላይ የተመካ ነው። ይ
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