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ሳይንሳዊ ምርምር ሓመድ፤ ንሳይንሳዊ ዕቤት ሕርሻ! ክሉ ዞባ ዯቡብ ትግራይ  

ንመእተዊ  
ኣብ ኢትዮጵያ ብገንባዊ ሓገዝ መንግስቲ ኔርሊንድስ ኣርባዕተ ፕሮጀክትታት ኣብ ፅሊል BENEFIT 

(Bilateral Ethiopia Netherlands Effort for Food, Income and Trade partnership) ተሓቚፇን ኣብ ልምዓታዊ 
ንጥፇታት ሕርሻ ይዋሳኣ ኣሇዋ፡፡ ንሳተን ድማ፣ 

 CASCAPE – Capacity Building for Scaling up of Evidence-based best Practices in Agricultural 

Production in Ethiopia 

 ENTAG Ethiopia Netherlands Trade and Agricultural Growth partnership 

 ISSD – Integrated Seed Sector Development (ዝተዋዯዯ ልምዓት ርኢ) 

 SBN – Sesame Business Network (ዕዲጋ ሰሉጥ ምትእስሳር)  

ሓዯ ኣካል ናይዞም ፕሮጀክትታት ዝኾነን ብዩኒቨርሲቲ መቐሇ ፕሮጅክት መረዲእታ መሰረት ዝገበረ 
ምግፊሕ ብለፅ ተሞክሮ ዕቤት ሕርሻ ኣብ ኢትዮጵያ (CASCAPE)፤ ኣብ ዞባ ዯቡብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ 5 
ወረዲታት ካየዶ እንታይነት፣ ልሙዕነትን ትሕዝቶ ንጥረ ነገራትን ሓመድ መሰረት ዝገበረ ውፅኢት 
መፅናዕቲ ዝተፇሊሇዩ መዲርግቲ ኣካሊት ኣብ ዝተረኸብለ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐሇ ዕሇት 23 ሰነ 2009ዓ/ም 
ዕሊዊ ገይሩ። ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ ድማ ብመፅሓፍትን ካርታ ሓመድን ንተወከልቲ ዝተፇሊሇዩ ትካሊት 
ምርምርን ኣካሊት ምምሕዲርን ኣበርኪቱ። 

ኣብቲ ዋዕሊ ዝቐረቡ መፅናዕታዊ ፅሑፊት 

ኣብቲ ዋዕሊ ንውፅኢት መፅናዕትን ምርምርን ሓመድ መሰረት ገይሮም ብተመራመርቲ እቲ ዓውዱ 
ዝተሰናድኡ 4 መፅናዕታዊ ፅሑፊት ቀሪቦም።  

  Transforming soils to transform agriculture 

ብፕ/ር ምትኩ ሃይሇ ዝቐረበ 
  Soil nutrients and organic matter content of 

Southern Tigray: Implication for soil fertility 

management ብዶ/ር ግርማይ ገ/ሳሙኤል 
ዝቐረበ 

  Soil characterization and mapping of 

agricultural soils in Southern Tigray ብዶ/ር 
ኣማኑኤል ነበን ዝቐረበ 

 CASCAPE Experiences in soil fertility 

management: Approaches, results and lessons 

learned ብኣይተ የማነ ገ/መስቀን ዝቐረበ  

ውፅኢት መፅናዕቲ ሓመድ ዞባ ዯቡብ ትግራይ ከመይ እዩ  

ብተሇምዶ ናይ ራያ ሓመድ ልሙዕ እዩ ዝበሃል ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ እንታይ የመልክት ሓቂ ልሙዕ ድዩ 
ንዝብል ዶ/ር ግርማይ ገ/ሳሙኤል ኣብ ኣርባተ ነገራት መሰረት ገይሮም ይምልሱ፤   
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1. ልሙዕነት ሓመድ ዞባ ዯቡብ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዲቐነሰ ከም ሎን ኣብዙ ሕዙ እዋን 
መብዚሕተኦም ንጥረ ነገራት ካብ ዝድሇ (critical limit) ንታሕቲ ምውራዶም፣  

2. ኣጠቓቕማ ድኹዒ እቲ ከባቢ ብጣዕሚ ትሑት /ኣብ ዯጉዓ 13% ኣብ ቆሊ 4%/ ምኻኑ፣  
3. ኣጠቓቕማ ሓመድ ዞባ ዯቡብ በቲ ሕዙ ሇዎ ኣካይዲ ን50 ዓመታት እንተቐፂለ ኣብ 20 ዓመታት 

ውሸጢ ተረፇ ሂያውያን ትሕቲ 2% ከም ዝኾኑን ልሙዕነት ሓመድ ናብ ኣተሓሳሳቢ ዯረጃ ከም 
ዝወርድን  

4. ድሕሪ 50 ዓመታት ዋሊ ሓረስታይ ኩለ መሬቱ ምለእ ብምለእ እንተዝድኮዖ እውን ናብ ንቡር 
ስሇይምሇስ ሕዙ ብዝተዋዯዯ መልክዕ ኣማራፅታት ምምሕያሸ ሓመድ ክጥቀም እቲ ውፅኢት 
መፅናዕቲ ከም መልክት ይሕብሩ፡፡  

ነዙ ኣብ ልሙዕነትን ኣጠቓቕማን ሓመድ ዞባ ዯቡብ ኣንፀሊልዩ ሎ ፀገም ካብ ብሕዙኡ ንምቅሊል ድማ 
ብካስኬፕ ፕሮጀክት ብቤተ ፇተነን ካረታን ዝተዯገፇ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ተኻይደ፡፡ ውፅኢት ናይቲ 
መፀናዕቲ ድማ ብመልክዕ መፅሓፍን ካርታ 
ነብሲ ወከፍ ሓሙሽትአን ወረዲታትን 
ተሓቲሙ፡፡ ኣብቲ እቲ መፅናዕቲ ዕሊዊ 
ዝኾነለ መዓልቲ ምምሕዲር ዞባ ዯቡብ 
ትግራይ፣ ንሓሙሽተ ወረዲታት ዞባ ዯቡብ፣ 
ንማእኸሊት ምርምር ሕርሻን 
ዩኒቨርሲታትን ንቐፃሉ ስራሕቶም ሓገዝቲ 
ዝኾኑ ውፅኢታት እቲ መፅናዕቲ ምዃኖም 
ተኣሚነንሎም ካብ ኣይተ ተወልዯብርሃን 
ተስፊኣሇም ኣመሓዲሪ ዞባ ዯቡብ 
ተበርኪትሎም። እቲ ተሓቲሙ ዝተዓዯሇ 
መፅሓፍ 60 ቅዲሓት /በዝሒ/ ሇዎ ኮይኑ 
‘Soils of the Ethiopian Highlands 

Geomorphology and Properties’ ብዝብል 
ኣርእስቲ ዝተሓተመ እዩ፡፡  

ዕሊማ ውፅኢት ሓመድ ዞባ ዯቡብ ትግራይ ዕሊዊ ምግባር  

መተሓባበሪ ካስኬፕ ፕሮጀክት ዶ/ር ግርማይ ገ/ሳሙኤል እቲ ዋዕሊ ኣርባዕተ ቀንዱ ዕሊማታት  ኣሇውዎ 
ይብለ። ንሳቶም ድማ  

 ብመፅናዕትን ምርምርን ዝተርጋገፀ ጭቡጥ ኩነታት ሓመድ ዞባ ዯቡብ ትግራይ ንመዲርግቲ ኣካሊት 
(ምምሕዲራት፣ ትካሊት ምርምር ወተ) ምፍሊጥ 

 ብቲ መፅናዕትን ምርምርን ዝተነፀሩ ብድሆታትን ብለፃት ተሞክሮታትን ግሁድ ምግባር 
 ልሙዕነት ሓመድ ንምርግጋፅ ውሕሰነት ምግቢ ውሳኒ ምዃኑ ተኣሚኑ ኣድሇይቲ ናይ ምዕቃብን 

ምምሕያሽን ሓመድ ስራሕቲ ንምክያድ  
 ኣብ ልሙዕነት ሓመድ እቲ ዞባ ዝተረኸበ ፍልጠት ንኩሎም መዲርግቲ ኣካሊት ንምብፃሕ እቶም 

ቁልፉ ዕሊማታት እዮም።   
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ካስኬፕ ውፅኢት መፅናዕቱ ዕሊዊ እንትገብር ዝትመሓሊሇፇ መልእኽቲ 

ኣብቲ ዋዕሊ ኣመሓዲሪ ዞባ ዯቡብ ትግራይ ኣይተ ተወልዯብርሃን ተስፊኣሇም ነቲ ኣብ ዞባ ዯቡብ ትግራይ 
ብካስኬፕ ዕሊዊ ዝኾነ ውፅኢት መፅናዕቲ ሓመድ ኣምልኪቶም “እቲ መፅናዕቲ ርጋገፆ ልሙዕነትን ትሕዝቶ 
ንጥረ ነገርን ሓመድ ዞባና ትሕቲ እቲ ሳይንሳዊ መሇክዒ ምዃኑ እዩ። እዙ ዝተነፀረ ውፅኢት ትሑት 
ልሙዕነት ሓመድ ክመሓየሽ ክንሰርሕ ዝሕግና መፅናዕቲ እዩ። ብመሰርት እቲ ውፅኢት ምርሕዎ ዝብል 
መልእኽቲ ኣሇዎ። ኣብ ዞባና ካብ ሄክታር 1400 (ሓዯ ሽሕን ኣርባዕተ ሚኢትን) ኩንታል ዝረኸቡ ሰብ 
ሃፍቲ ኣሇዉ። 60 ኩንታል ካብ ሄክታር ዝረኸቡ ሓረስቶት እውን ኣሇዉና። በዙ ትኣማሚና ግን ነቲ 
ውፅኢት መፅናዕቲ ንጎኒ ክንገድፎ የብልናን፤ ከም እታወትን ቀንዱ ኣማራፅን ክንጥቀመለ ይግበአና” ድሕሪ 
ምባል ንተመራመርትን ሰራሕተኛታትን ካስኬፕ ብፍሊይ ድማ ፕ/ር ምትኩ ሃይሇ ንዝገበርዎ ልዑል 
ኣስተዋፅኦ ብምሽም ህዝብን ምምሕዲርን ዞባ ዯቡብ ትግራይ ኣመስጊኖም። 

ካስኬፕ (CASCAPE) ኣበይን ኣብ ምንታይን ይሰርሕ 

ካስኬፕ ንዝሓሇፈ 6 ዓመታት ኣብ ዞባ ዯቡብ ዝርከባ 5ተ ወረዲታት ማሇት እምባ ኣሊጀ፣ ኦፍሊ፣ እንዲሞኾኒ፣ 
ራያ ዓቦን ራያ ኣሊማጣን እንዲሰርሐ ፀኒሑን ሕዙ እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ፡፡ ብዋናነት ድማ ኣብ 
ዝራእቲ፣ ሃፍቲ እንስሳ፣ ሃፍቲ ተፇጥሮ፣ ስነ መዓዚ፣ ማሕበር ቁጠባውን መዲያት ይሰረሕ። ካብ ዝሓሇፇ 
ዓመት ጀሚሩ ድማ ኣብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ምዕራብን ትግራይ ኣብ ዝርከባ 9 ወረዲታት ኣብ ዝራእቲ 
ሰሉጥን ምሸሊን ትኹርት ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ። ክሳብ 2011 ዓ/ም ቐፅሎ ምድሊዋትን መዯባትን ሓንፂፁ 
ድማ ኣብቶም ዝተጠቐሱ ወረዲታት ክነጠፍ እዩ፡፡  

ካስኬፕ ኣብ ዲሇዎ ዋዕሊ መነመን ተሳቲፎም 

ኣብቲ ካስኬፕ ውፅኢት ምርመር ልሙዕነትን 
ምሕዯራን ሓመድ ዞባ ዯቡብ ትግራይ ዕሊዊ 
ዝገበረለ መድረኽ ካብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት 
ገጠርን፣ ምምሕዲር ዞባ ዯቡብ፣ ምርምር ሕርሻ 
ትግራይ፣ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣሊማጣ፣ 
ኣመሓዯርትን ሓሇፍቲ ቤ/ፅ/ታት ሕርሻን 5ቲአን 
ወረዲታት (እምባ ኣሊጀ፣ ኦፍሊ፣ እንዲሞኾኒ፣ ራያ 
ዓቦን ራያ ኣሊማጣን)፣ ተወከልቲ መሓዘት 
ፕሮጀክትታት፣ ተመራመርትን ካልኦት 
ዝምልከቶም ኣካሊትን ትካሊትን ተሳቲፎቲ 

ነይሮም።  

ኣብ መወዲእታ 

ኣብ መወዲእታ ነዙ ፅሑፍ ንምድሊው ሓብሬታ ብምሃብ ንተሓባበሩኒ ኩሎም ሰራሕተኛታት ካስኬፕ 
ብፍሊይ ኣይተ ኣሇም ገ/ፃዱቕን ዶ/ር ግርማይ ገ/ሳሙኤልን ካብ ልቢ የመስግን።  

ሰሊም። 

ቅድሚት ካብ ፀጋም ንየማን (ዶ/ር ግርማይ ገ/ሳሙኤ፣ ፕ/ር ምትኩ ሃይለ፣ 
ም/ሕ/ ቢሮ ኣይተ ፍሰሃ በዛብህ) 


