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1.መግቢያ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2013/14 በጀት ዓመት በክረምት የአረንጓዴ አሻራ ማኖር ፕሮግራም 

11,445,961 ችግኞች ተተክለዋል፡፡ 
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ይህን ተከትሎ በተለያዩ አካላት የእንክብካቤ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ በዙሁ መሰረት የችግኞችን የ1ኛ 

ዙር የጽድቀት ደረጃ የሚለካ ሳይንሳዊ ጥናት ተከናውኖ ይህ ሪፖርት ቀርቧል፡፡ 

ይህ ሪፖርት የጽድቀት ደረጃን ከማሳያቱ ባሻገር በቀጣይነት ሊወሰዱ የሚገባቸው እርምጃዎችን በማመላከት 

በቀጣይነት የጽድቀት ሁኔታን ለማሻሻል ያለመ ነው፡፡ 

 

2. ዓላማ እና ግብ 

2.1. የጽድቀት ቆጠራው ዓላማ 
በክረምቱ የአረንጓዴ አሻራ ማኖር ፕሮግራም የተተከሉ ችግኞች የጽድቀት ደረጃ በመለካት የማሻሻያ ሀሳቦችን 

ማቅረብ ነው፡፡ 

2.2. የጽድቀት ቆጠራ ግብ 
ግብ አንድ፡ በ11 ክፍለከተሞች ያለውን የችግኞች የጽድቀት ደረጃ መለካት ነው፡፡ 

ግብ ሁለት፡ በቀጣነት ተገቢ የሆኑ የእርምት አርምጃዎችን ማመላከት ነው፡፡ 

3. የጥናቱ ወሰን እና ዉስንነት 

የፅድቀት መጠን ቆጠራ የሚከናዉነዉ ከተከላ በኋላ በሆነው የክረምት መገባደጃ ወቅት፤በደረቃማው አጋማሽ 

እና በክረምት ወቅት መግቢያ ላይ ነው፡፡  

ከተከላ በኀላ  የምናደርገዉ ቆጠራ ሚከነወነው የችኝ ተከላውን ውጤታማነት ለመገምግም ነው፡፡ ብናነት 

የችግኝ ዝርያ እና የተከላ ቦታ መጣጣም፤ የአተካከል ለወሰዱ የሚገባቸው የእርምት እርምጃዎችን ለመጠቆም 

ነው፡፡ የተቀሩት ቆጠራዎች የሚከናወኑት የችኞች አስታደደግ ሁኔታ ከተፈጥሯዊ እና ከሰው ሰራሽ ኁኔታች 

ጋር በተያያዘ የሚኖራቸውን አስተዳደግ ሁኔታን ለመገምገምና የእርምት መፍትሄዎችን ለመጠቆም ነው፡፡ 

በመሀኑም ይህ ጥናት ከሀምሌ አስከ ህዳር ድርስ ያለውን የችግኝ አድግት ሁኔታን ብቻ የሚሸፍን ይሆናል፡፡ 

አጠቃላይ የጽድቀት ቆጠራ ለማከናወን ሰፊ የሰዉ ኃይል፤ ጊዜ፤ ቴክኖሎጂ፤በጀት የሚጠይቅ በመሆኑ 

በወካይ ውስን ናሙና  የጽድቀት ቆጠራዉን አከናዉነናል፡፡ ይህ በመሆኑም የጥናቱን ውጤት እነደአማለካች 

ብቻ የሚወሰድ ይሆናል፡፡ 

4. የጥናቱ ስልት 

4.1. የመረጃ ምንጭና የአሳባሰብ ስልት 
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ይህ የጽድቀት ቆጠራ ወካይ የሆነ በመውሰድ  የተከናወነ ነው ፡፡ ናሙናዎቹ የተወሰዱት በክፍለከተማ 

ክላስተር ከሁሉም አረንጓዴ አካባቢዎች በብድግ ብድግ  ናሙና አወሳሰድ( Clustor Rendom 

sampling ) መንገድ ነው ፡፡ እነዚህም የአረንጓዴ አካባቢዎች ጥብቅ ደኖች፤ፓርኮች ፤የመንገድ 

አካፋዮች ፤ዳርቻዎች እና አደባባዮች እና የወንዝ ዳርቻዎች ናቸዉ፡፡በተመረጡ የተከላ ቦታዎች 20 በ 20 

ሜትር ስፋት ያላቸው ቦታዎች ተለይተው ከየክፍለ ከተማው ከ4 እስከ 6 የተከላ ቦታዎች በጥናቱ 

ተሸፍነዋል ፡፡  

 

በተመረጡ ቦታዎች ያሉ መረጃዎች በቼክ ሊስት ተወስደዋል፤ ቼክሊስቱ በዋናነት የሚከተሉትን መረጃዎችን 

ያካተተ ነው፡፡ 

የተተከሉ ችግኞች ቁጥር ፤የዛፍ ዝሪያ ፤ያሉበት ሁኔታ፤የእንክብካቤ ሁኔታ እና ወዘተ… መረጃ በማስታወሻ 

ላይ ተመዝግቧል፡፡ 

4.2. የመረጃ ትንተና 
መረጃዉን ሲንተነትን ከአንድ ከተወሰነ ቦታ ላይ ዳታ ወስደን ጸድቆ በቦታዉ የቀረዉን ችግኝ በቦታ 

በአጠቃላይ ለተተከለዉ ችግኝ በማካፈል በመቶኛ ማስቀመጥ ነው፡፡ 

የጽድቀት መጠን = ጸድቆ በቦታዉ የቀረ ወይም የጸደቀ ችግኝx 100  

5. የ2013/14 ዓ.ም የአርንጓዴ አሻራ አፈጻጸም እንደ መነሻ 

5.1. የችግኝ ተከላ አፈጻጸም 
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2013/14 በጀት ዓመት በክረምት የአረንጓዴ አሻራ ማኖር ፕሮግራም 

11,445,961 ችግኞች ተተክለዋል፡፡ 

በ2013/14 የክረምት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 7.5 ሚሊዮን የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ችግኞች 

ለመትከል ታቅዶ 11.4 ሚሊየን ችግኞች ተከላ የተከናወነ ሲሆን በመሪ ቅዳችን ከሚተከለው ችግኝ 50 

ከመቶ የጥላ ዛፍ፣ 40 ከመቶ የውበትና ቁጥቋጦ፣10 ከመቶ ፍራፍሬ ለማድረግ በታቀደው መሰረት 53 

ከመቶ የጥላ ዛፍ፣ 40 ከመቶ የውበትና ቁጥቋጦ ዝርያዎችና 7 ከመቶ ፍራፍሬ ዝርያዎች ተከላ 

ተካሂዷል፡፡ 

እነዚህን ችግኞችን ……… ሄ/ር ቦታ ሸፍነዋል፡፡ በተከላ ፕሮግራሙ ላይ……..ያህል ነዋሪዎች ተሳትፈዋል፡፡ 

ለችግኝ አቀርቦትና ተያያዥ ስራዎች ከከተማ አስተዳደሩ ካዝና 47 ሚሊየን ብር/ ለክፍለከተሞች ተመድቦ 

ከማህበራት ግዢ ተፈጽሟል፡፡ 
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5.2. በየ2013/14 የክረምት ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የችግኝ አቅርቦት መረጃ 
ተ.ቁ ክፍለ ከተማ የችግኝ ምንጭ  

ከመ/ች/ጣቢያ በግዢ ከህብረተሰቡ ከተቋማት 

1 ለሚኩራ 92,000 134,000 1,022,322 260,569 

2 አቃቂቃሊቲ 121,740 764,584 646,189 802,420 

3 ንፋስ ስልክ ላፍቶ 122,850 230,909 955,864 1,113,624 

4 ኮልፌ ቀራኒዮ 157,632 96,000 416,334 410,969 

5 ቦሌ 116,672 198,464 318,401 200,414 

6 የካ 217,915 253,098 828,055 186,203 

7 ጉለሌ 619,619 - 153,007 169,368 

8 ቂርቆስ 137,000 44,000 24,305 86,696 

9 ልደታ 46,288 86,729 11,000 54,368 

10 አራዳ 88,433 38,430 10067 37,766 

11 አ/ከተማ 12,500 89,148 50,009 20,000 

 ድምር 1,732,649 1,935,362 4,435,553 3,342,397 

 ጠ/ ድምር 11,445,961 

 

 

 

5.3. የ2013/14 አጠቃላይ የችግኝ ተከላ አፈጻጸም 

ተ.ቁ ክፍለ ከተማ ዕቅድ ክንውን አፈጻጸም 

1 ለሚ ኩራ 1,200,000 1,508,891  

2 አቃቂ ቃሊቲ 1,200,000 2,334,933  

3 ንፋስ ስልክ ላፍቶ 1,200,000 2,423,247  

4 ኮልፌ ቀ/ራኒዮ 1,000,000 1,080,935  

5 ቦሌ 800,000 833,951  

6 የካ 800000 1,485,271  

7 ጉለሌ 700,000 941,994  

8 ቂርቆስ 150,000 292,001  

9 ልደታ 150,000 198,385  
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10 አራዳ 150,000 174,696  

11 አ/ከተማ 150,000 171,657  

 ድምር 7,500,000 11,445,961  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ግኝቶች 

6.1. የጽድቀት ሁኔታ ማጠቃላያ 
በከተማ አስተዳደሩ በ2013/14 በጀት ዓመት 11,445,961 ችግኞች ተተክሏል፡፡ በዚህ መሰረት  

በከተማ አስታደሩ 11 ክፍለ ከተሞች የተተከሉ ችግኞችን የጽድቀት ሁኔታ ለማወቅ ወካይ ናሙና ተወስዶ 

የጽድቀት መጠን ለመለካት ተችሏል፡፡ የጽድቀት ቆጠራው የተከናወነው  ከተለያዩ የአረንጓዴ የመሬት 

አጠቃቀም ዓይነቶች በተወሰደ ናሙና ነው ፤ እነዚህም  ከጥብቅ ደን፤ከፓርክ፤ከመንገድ  አካፋይ፤ እና 

ከወንዝ ዳርቻዎች ናቸው፡፡ በዚህ መሰረትም የከተማው የመጀመሪያ ዙር የጽድቀት ደረጃ በአማካይ 87.8 

ሆነ ተግኝቷል/1,396,407 ያህል ችግኞች አልጸደቁም/ ፡፡ይህ ውጤት ከሳይንሱ አንጻር ስንገምግመው፤ 

በከተማው ከነበረው ከዓለፉት ዓመታት ተመሳሳይ ጊዜ የቆጠራ ውጤት አንጻር ሰንግምግመው የተሻለ ነው 

ለማለት ይቻላል ፡፡ ነግር ግን በቀጣይ በሚመመጣው ደረቃማ ወቅት ከፍተኛ እርብርብ ካልተደረገ ይህ 

ቁጥር ሊያሽቆለቁል ይችላል፡፡ ከቁጥሩ ባሻገር በአካል ግምገማ ለማረጋገጥ አንደቻልነው የተተከሉ ችግኞች 

አንክብካቤ ደካማ በመሆኑ በቀጣይ ደረቃማው ወቅት የውሃ አቀርቦትና ኩትካቶ ስርዓት ተዘርግቶለት ፤ 

የተተከሉ አካላት አንዲንከባከቡ ካልተደረገ የችኞች መድረቅ በከፍተኛ ሁኔታ ሊያሻቅብ ይችላል፡፡  
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6.2. በክፍለ ከተማ የጽድቀት ሁኔታ ማጠቃላያ 
 

 

 

ተ.ቁ 

 

 

 

ክፍለ ከተማ 

 

 

ናሙና የተወሰደበት ሳይት 
መጠን 

 

 

 

አማካይ የጽድቀት መጠን በ% 

 

 

 

ምርመራ 

1 የካ 5 91.94  

2 ቦሌ 5 89.9  

3 ጉለሌ 5 88.64  

4 ለሚ ኩራ  5  

96.4 

 

5 ን/ስልክ 7 86  

6 ኮልፌ ቀራኒዮ 5 78.14  

7 አቃቂ ቃሊቲ  4 91.25  

8 አራዳ  3 90.2  

9 ቂርቆስ  4 91  

10 ልደታ  3 95.9  

11 አዲስ ከተማ  3 76.6  

  ማጠቃለያ 49 

 

88.7 

 

 

 

 

91.94 89.9 88.64
96.4

86
78.14

91.25 90.2 91
95.9

76.6

የክፍለ ከተሞች ማካይ የጽድቀት መጠን በ%

አማካይ የጽድቀት መጠን በ%
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የ2013/14 ዓ.ም የአዲስ አበባ ከተማ በአረንጓዴ አሻራ የችግኞች  የተከላ ቦታ ካርታ 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

በክፍለ ከተሞች ናሙና የተወሰደባቸው ሳይቶች ቁጥር

ናሙና የተወሰደበት ሳይት መጠን
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የ2013/14 ዓ.ም የአረንጓዴ አሻራ የተከላ ቦታ እና ናሙና የተወሰዳባቸው ቦታዎች ካርታ 
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                                የ2013/14 ዓ.ም   ለጥናቱ ናሙና የተወሰደባቸው ቦታዎች ካርታ 
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6.3. የጽድቀት ሁኔታ በክፍለከተማ 

6.3.1. ቦሌ ክፍለ ከተማ 
 

የቦሌ ክፍለ ከተማ ለቆጠራ የተመረጡ ናሙና ቦታዎችካርታ 

 

 

6.3.1.1. አይ ሲ ቲ ፓርክ 

• ክፍለ ከተማ፡- ቦሌ      ወረዳ ፡- 11 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- አይ ሲ ቲ ፓርክ 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡- 2224 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1.5 ሜ * 1.5ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 482074  y: 989880 

• የችግኙዝርያ፡- ግራቪሊያ፣ጃካራንዳ፣አቮካዶ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡-18 ሜ * 40 ሜ 
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ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት 
ሁኔታ 

 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ 
ችግኝ 
መጠን 

የደረቀ 

1 154 28 በቂ የሆነ የውሃ አቅርቦት ያለመኖር የውሃ አቅርቦት በቦታው ላይ እንዲኖር ማድረግ 

   ከእንስሳት ንክኪ ነፃ ባለመሆኑ አሁን ያለውን አጥር በሸቦ ማጠናከር 

 

በአካባቢው የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 182 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 154 

• የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን  * 100 

                    በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር= (154÷182)*100=84.6% 

ምክር ሃሳብ፡በዚህ አይሲቲ ፓርክ ውስጥ የተተከሉ ችግኞች የውሃ እጥረት በመኖሩ ምክንያት ችግኞቹ 

እየደረቁ ይገኛሉ፡፡ በተጨማሪም ከእንስሳት ንክኪ ነፃ ባለመሆኑ በእንስሳቱ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው፡፡ 

ስለሆነም በቀጣይ ችግኞቹን ከመድረቅ እና ከመጥፋት ለመታደግ በአስቸኳይ በአካባቢው የውሃ አቅርቦት 

እንዲኖር እና እንዲታጠር እና ተካዩ ተቋም ክትትል እንዲያረግ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

 

ምስል 1፡ በአይሲቲ ፓርክ ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 
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6.3.3.2. ሁሴን ግቢ (ደንክ ልል) 

 

• ክፍለከተማ፡- ቦሌ ወረዳ 01 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ሁሴን ግቢ (ደን ክልል) 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2231 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1.5 ሜ * 1.5 ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 475237 y: 990407 

• የችግኙዝርያ፡- ግራቪሊያ፣ጃካራንዳ፣ኦሜድላ፣ሸውሸዌ፣ቦትልብረሽ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20 ሜ * 20 ሜ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 49 2 በአረም ብዛት አረሙን በወቅቱ ማረም 

 

በቦታው የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 51 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 49 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   =(49÷51)*100 =96% 

ምክረ ሃሳብ፡ በዚህ ደን ክልል ውስጥ የተተከለው ችግኝ ባለመታረሙ ምክንያት የተወሰኑ ችግኞች እየደረቁ 

ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም በቀጣይ የማረም ስራ እና የእንክብካቤ ስራ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 
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ምስል 2 ፡ በሁሴን ግቢ (ደን ክልል) የተተከሉ ችግኞች ምስል 

6.3.3.3. ጊዮርጊስ ቤ/ን አካባቢ 

• ክፍለ ከተማ፡- ቦሌ ወረዳ፡- 01 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ጊዮርጊስ ቤ/ን አካባቢ 

• የኮምፓርትመንትስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንትስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2269 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 2 ሜ * 2 ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 475983 y: 990943 

• የችግኙ ዝርያ፡ግራቪሊያ፣ጃካራንዳ፣ኦሜድላ፣ሸውሸዌ፣ግራር፣ስፓቶዲያ፣ዲከረንስ፣ወይራ፣ኒም 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20 ሜ * 20 ሜ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 46 11 በቂ የሆነ የውሃ አቅርቦት ያለመኖር የውሃ አቅርቦት በቦታው ላይ 

እንዲኖር ማድረግ 

   በአረም ብዛት አረሙን በወቅቱ ማረም 

 

• በቦታው የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 57 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 46 
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የጽድቀት መጠን =  የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                 በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                 =(46 ÷ 57)*100= 80.7% 

ምክረ ሃሳብ፡በዚህ አካባቢ የተተከሉ ችግኞች የውሃ እጥረት በመኖሩ ምክንያት ችግኞቹ እየደረቁ ይገኛሉ 

በተጨማሪም አረም በብዛት ውጦት ይገኛል፡፡ ስለሆነም በቀጣይ ችግኞቹን ከመድረቅ ለመታደግ በአስቸኳይ 

በአካባቢው የውሃ አቅርቦት እንዲኖር ፤እንዲታረም እና ተካዩ ተቋም ክትትል እንዲያረግ ማድረግ 

ያስፈልጋል፡፡ 

 

ምስል 3፡ ጊዮርጊስ አካባቢ የተተከሉ ችግኞች ምስል 

 

 

 

 

 

6.3.3.4. ቡልቡላ መንገድ አካፋይ 

• ክፍለ ከተማ፡- ቦሌ ፤ወረዳ 01 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ቡልቡላ መንገድ አካፋይ 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 
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• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2262 

• በተተከለውችግኝመካከልያለውስፋት፡- 3 ሜ * 3 ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 475188 y: 991255 

• የችግኙ ዝርያ፡-ጃካራንዳ፣ያበሻ ጽድ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 100 ሜ * 70 ሳ.ሜ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 39 0   

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 39 

• በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 39 

    የጽድቀት መጠን = የጸደቀ ችግኝ መጠን *100 

                    በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                  =(39 ÷ 39)*100 =100% 

ምክረ ሃሳብ፡- በዚህ መንገድ አካፋይ የተተከሉ ችግኞች በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም በቀጣይ 

እንክብካቤው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

 

 

 

6.3.3.5. አየር አምባ ት/ቤት 

• ክፍለ ከተማ፡- ቦሌ ወረዳ 01 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- አየር አምባ ት/ቤት 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2302 
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• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1.5 ሜ * 1.5 ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 475303 y: 992901 

• የችግኙ ዝርያ፡ ፓይነስ፣ዱራንታ፣ዝግባ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 21 0   

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 21 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 21 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                    በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   =(21 ÷ 21)* 100 = 100% 

 

 

ምክረ ሃሳብ፡በዚህ ት/ቤት የተተከሉ ችግኞች በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም በቀጣይ 

እንክብካቤው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

 

የክፍለ ከተማው ማጠቃለያ  

• በቦሌ ክፍለ ከተማ በወሰድነው የችግኝ ጽድቀት ናሙና መሰረት አጠቃላይ የጽድቀት መጠኑ 

እንደሚከተለው ይሆናል 

• የጽድቀት መጠን=      የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

  የጽድቀትመጠን = (309÷350)*100=88.2% 
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6.3.2. ለሚ ኩራ ክፍለ   ከተማ 
          በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ናሙና ሳይቶች ካርታ  
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6.3.2.1. ቦሌ አራብሳ መንገድ አካፋይ 

• ክፍለከተማ፡- ለሚ ኩራ  ፤ወረዳ  04 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ቦሌ አራብሳ መንገድ አካፋይ 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2245 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 2ሜ * 2ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 487681 y: 991755 

 

• የችግኙ ዝርያ፡-ጃካራንዳ፣ዱራንታ፣ግራቪሊያ፣ኒም፣ሸውሸዌ፣ኦሜድላ፣ቀርከሃ፣ወይራ፣ፅድ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 25ሜ * 30ሜ 

 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 279 4 በአተካከል ችግር እና የተተከለው ችግኝ በተከላ ወቅት የባለሙያ ድጋፍ ቢኖር 
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ለተከላ ብቁ አለመሆኑ እና ለተከላ ብቁ የሆኑ ችግኞች 

መትከል 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 283 

በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 279 

የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                    በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                 =(279÷283)* 100 =98.5% 

ምከረ ሃሳብ፡- በዚህ መንገድ አካፋይ የተተከሉ ችግኞች በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ፡፡ስለሆነም በቀጣይ 

እንክብካቤው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 1፡ ቦሌ አራብሳ መንገድ አካፋይ ላይ የተተከሉ ችግኞች ምስል 

6.3.2.2. አራብሳ አንደኛ ደረጃት /ቤት 

 

• ክፍለ ከተማ፡- ለሚ ኩራ ወረዳ 14 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- አራብሳ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2278 
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• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1ሜ * 1ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 487525 y: 992236 

• የችግኙዝርያ፡ግራቪሊ፣ሸውሸዌ፣ኦሜድላ፣ጃካራንዳ፣ፅድ፣ስፓቶዲያ፣ቡና፣አቮካዶ፣ዘይቱና፣ቦትልብረሽ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 
የደረቀ 

1 40 2 ቦታው በበቂ ሁኔታ ባለመታጠሩ ሙሉ በሙሉ ቢታጠር 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 42 

በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 40 

የጽድቀትመጠን = የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

              = (40 ÷ 42)* 100 = 95.2% 

ምክረ-ሃሳብ ፡- በዚህ ት/ቤት የተተከሉ ችግኞች በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ፡፡ በቀጣይም እንክብካቤው 

ተጠናክሮ ቢቀጥል እና ሙሉ በሙሉ ቦታውን የማጠር ስራ ሊሰራ ይገባል፡፡ 

 

ምስል 2፡ አራብሳ ት/ቤት ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 
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6.3.2.3. አርሴማ የጋራ መኖሪያ 

 

• ክፍለ ከተማ፡- ለሚኩራ ወረዳ14 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- አርሴማ የጋራ መኖሪያ 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2290 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 50ሳ.ሜ * 50ሳ.ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 486458y: 1001650 

• የችግኙ ዝርያ፡-፣ዱራንታ፣ማንጎ፣ወይራ፣አቮካዶ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት 
እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 
የደረቀ 
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1 83 1 በአተካከል ችግር በተከላ ወቅት የባለሙያ ድጋፍ 
ቢኖር 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 84 

• በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 83 

የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                     በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   =(84÷83)* 100=98.8% 

ምክረ ሃሳብ፡- በዚህ ኮንዶሚኒየም የተተከሉ ችግኞች በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ፡፡ስለሆነም በቀጣይ 

እንክብካቤው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 3፡ አርሴማ ኮነዶሚኒየም ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 

6.3.2.4.  ካራ የደን ክልል 

• የጽድቀት መጠን የሚቆጠርበት ዓመት፡- 2014ቀን፡- 22/02/2014 

• ክፍለከተማ፡- ለሚ ኩራ ወረዳ፡- 13 

• የተከላቦታልዩስም፡- ካራ የደን ክልል 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2278 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1ሜ * 1ሜ 
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• ኮርዲኔት፡- x: 485385 y: 998815 

• የችግኙ ዝርያ፡-ኦሜድላ፣ግራር 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 50ሜ * 25ሜ 

 

 

 

 

 

 

 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 120 8 የውሃ እጥረትና ከእንስሳት ንክኪ ናፃ 

ባለመሆኑ 

ቦታውቢታጠርእናየውሃአቅርቦትቢኖር 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 128 

• በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 120 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                  =(120 ÷ 128)*100 =93.7% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ ደን ክልል ውስጥ የተተከለው ችግኝ በውሃ እጥረትና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ ባለመሆኑ 

የተወሰኑ ችግኞች እየደረቁ ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም በቀጣይ የውሃ አቅርቦት እንዲኖር ማድረግ እና የማጠር ስራ 

መስራት ያስፈልጋል፡፡ 
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ምስል 4፡ ካራየደን ክልል ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 

6.3.2.5. ዳቦ ቤት ፋብሪካ 

 

• ክፍለከተማ፡- ለሚኩራወረዳ፡- 04 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ዳቦ ቤት ፋብሪካ 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2235 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 50ሳ.ሜ * 50ሳ.ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 485702 y: 999929 

• የችግኙ ዝርያ፡-ዱራንታ፣አስቴር፣አቮካዶ፣ማንጎ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 50ሜ * 50ሜ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀችግኝመጠን የደረቀ 

1 230 10 ቦታው ለችግኙ አይነት ተስማሚ ባለመሆኑ በችግኝ መረጣ ወቅት የባለሙያ ድጋፍ 

ቢደረግ 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 240 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 230 
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የጽድቀትመጠን = የጸደቀችግኝመጠን    * 100 

              በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

              = (230 ÷ 240)* 100 = 95.8% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ ዳቦ ቤት ፋብሪካ ውስጥ የተተከሉ ችግኞች በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ ፡፡ 

ስለሆነም በቀጣይ እንክብካቤው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

         ምስል 5፡ ዳቦ ቤት ፋብሪካ ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 

የክፍለ ከተማው ማጠቃለያ 

• በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ በወሰድነው የችግኝ ጽድቀት ናሙና መሰረት አጠቃላይ የጽድቀት መጠኑ 

እንደሚከተለው ይሆናል 

• የጽድቀት መጠን= የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

 

በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

የጽድቀት መጠን = (752÷777)*100=96.7% 
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6.3.3. የአቃቂ ቃሊቲ ፅድቀት ሪፖርት 

 

           የአቃቂ ቃሊቲ ናሙና የተወሰደበት ቦታ ካርታ 

 

6.3.3.1. የተከላው ቦታ ልዩ ስም፡- ፕሮጀክት 12 አንደኛደረጃት/ቤት 

 

• ክፍለ ከተማ አቃቂ ወረዳ:- 13 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት፡- 1.5ሜ * 1.5ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 10ሜ*5ሳ.ሜ 

• የችግኙ ዝርያ፡- ኦሊያንደር፣ዘይቱን፣ግራቪሊያ፣ዱራታ፣አቮካዶ፣ቡና፣ዋንዛናዝግባ 
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ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀችግኝመጠን የደረቀ 

 

1 

 

31 

 

4 

በሰዎች ንክኪና 
በእንከብካቤ ጉድለት 

ዙሪያው መታጠር አለበት 
በአግባቡ ውሃ መጠጣት ያስፈልጋል 

 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን-----35 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን--31 

               የጽድቀት መጠን= የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                              በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                            = (31 ÷ 35) * 100 = 88.5 

 

ምስል፡ 12 አንደኛደረጃት/ቤትሳይት  

 

6.3.3.1. የተከላው ቦታ ልዩ ስም ኢሉ አደባባይ ( ክፍያ ጣቢያ) 

• ክፍለ ከተማ አቃቂ ወረዳ፡-13 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ኢሉ አደባባይ (ክፍያ ጣቢያ) 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት 2ሜ * 2ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 10ሜ*5ሳ.ሜ 

• የችግኙ ዝርያ-----ግራቪሊያ፣ዋንዛ፣ግራር፣ቦትል ብረሽና ወይራ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት ምክንያት ለወደፊት መወሰድ ያለበት 



30 | P a g e  
 

የጸደቀችግኝመጠ
ን 

የደረቀ እርምጃ 

 

1 

 

29 

 

4 

በውሃ እጥረትና 
በእንከብካቤ ጉድለት 

 

በአግባቡ ውሃ ማጠጣት 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን----33 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን---29 

           የጽድቀትመጠን= የጸደቀችግኝመጠን * 100 

                         በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

=(29÷33) *100=87.8 

 

ምስል፡ አቃቂ ቃሊቲ ኢሉ አደባባይ ሳይት(2014) 

 

6.3.3.2.  ጀላንጉራ የደን ክልል 

 

• ክፍለ ከተማ አቃቂ ወረዳ…………..10 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ጀላንጉራ የደን ክልል 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት…….2ሜ * 2ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 20ሜ*20 ሜ 

• የችግኙ ዝርያ……………..ፓቶዲያ፤ጃከራንዳ፤ሽውሽዌግራቢሊያ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀ 
ችግኝመጠን 

የደረቀ 

 

1 

 

94 

 

6 

በተከላ ወቅት 
ከአተካከል ችግር 

 

ችግኝ ሲተከል አተከከሉን ክትትል 
ማድረግ 
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የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን…..100 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን….94 

       የጽድቀት መጠን = የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                       በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                      = (94 ÷ 100) * 100 = 94 

 

6.3.3.3.  ቴሌ መንገድ አካፋይ 

 

• ክፍለ ከተማ አቃቂ ወረዳ……….2 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ቴሌ መንገድ አካፋይ 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት 4ሜ * 4ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 20ሜ*20ሳ.ሜ 

• የችግኙ ዝርያ…………ወይራ፣ዝግባ፣ዋንዛ፣ፊከስናስፓቶዲያ 

ተ.
ቁ 

የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

የደረቀ 

 

1 

 

36 

 

2 

በውሃእጥረት  

በአግባቡ ውሃ ማጠጣት 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን-----38 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን---36 

    የጽድቀትመጠን= የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                  በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                 = (36÷38) *100=94.7 
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 ምስል፡ ጽደቀት የተወሰደበት አቃቂቃሊቲ ቴሌመንገድአካፋይሳይት(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. የንፋስ ስልክ ፅድቀት ሪፖርት 
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            የንፋስ ስልክ ላፍቶ ናሙና የተወሰደበት ቦታ ካርታ  

 

6.3.4.1. አጫሉ ጎዳና መንገድ አካፋይ 

• ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ወረዳ 01 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም አጫሉ ጎዳና መንገድ አካፋይ 

• ኮኦርዲኔት x:0467706፣0467710 Y፡ 0989074፣0989091 -- 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት 4ሜ * 2ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 20ሜ*20ሜ 

• የችግኙ ዝርያ---ዘንባባ፣ግራቨሊያ፣ፊከስ (በብዛት)፣ስፓቶዲያናካዝሚር 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ መጠን የደረቀ 

 

1 

 

29 

 

1 

በእንክብካቤ ችግኝ 
ናኩትካቶ የለውም 
ከፊልአጥርከኻላየለውም 

-አረም ኩትካቶ መደረግአለበት 
ማህበራት ያልጨረሱትን የአጥር ከለላ መጨረስ 
አለባቸው 

 

 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን----30---- 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን---29- 

            የጽድቀት መጠን= የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 
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                           በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                         = (29÷30) *100=99 

 

6.3.4.2.  ኡርቦ ወንዝ መስጅድ አካባቢ 

  

• ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ወረዳ -----ጀሞ---- 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ኡርቦ ወንዝ መስጅድ አካባቢ 

• ኮኦርዲኔት  x:  0469343- Y፡ 0989667-- 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት  1.5ሜ * 1.5ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 20ሜ*20ሜ 

• የችግኙ ዝርያ---ዘንባባ፣ግራቨሊያ፣ፊከስ (በብዛት)፣ስፓቶዲያናካዝሚር 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ 
ያለበት ሁኔታ 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀ 
ችግኝ 
መጠን  

የደረቀ 

 

1 

 

16 

 

20 

ለወንዝ ዳር ግንባታ ስራ መኪኖች 
በችግኙ ላይ በመመላለሳቸው 

የደረቀ በጠቃላይ 
የክፍለከተማውክትትልመነስየመጣችግ
ር 

 

በቀሩት ችግኞች እንዳይጠፉ 
ከለላቢደረግላቸውእንዲሁምአረምቁጥጥርናእንክብካቤ
ቢደረግላቸው 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን----3 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን---16 

                የጽድቀትመጠን= የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                               በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                             = (16÷36) *100 =44 

 

 

6.3.4.3.  ሃና ማርያም (ሰፈር) ት/ቤት 

 

• ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ወረዳ ---01 ለቡ--- 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ሃና ማርያም(ሰፈር) ት/ቤት 

• ኮኦርዲኔትX:04707280,0470726,0470727,0470724 



35 | P a g e  
 

o Y፡0985816,0985793,0985813,0985793-- 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት 2ሜ * 1ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 20ሜ*15ሜ 

• የችግኙ ዝርያ---ፊከስና ትሪም 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት ምክንያት ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

የደረቀ 

 

1 

 

24 

 

2 

-በችግኙ መሀል የእግር 
መንገድ መኖርና የአጥር 
ከለላ ባለመደረጉ 

-የአጥር ከለላ ማድረግ 
-የውሃ ማጠጣት ስራ መስራት 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥርመጠን-------26----- 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን----24-- 

የጽድቀትመጠን    =የጸደቀችግኝመጠን * 100 

                 በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                = (26 ÷ 24) * 100 = 92 

 

 

ምስል፡ ጽደቀት የተወሰደበት ሃና ማርያም(ሰፈር) ት/ቤት ሳይት(2014 ዓ.ም) 

 

6.3.4.4. ላፍቶ ገነት ኮንዶሚኒየም 

• ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ወረዳ ---12--- 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ላፍቶ ገነት ኮንዶሚኒየም 

• ኮኦርዲኔት  x:  0472495- Y፡ 0989415- 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት  2ሜ * 2ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 5ሜ*20ሜ 
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• የችግኙ ዝርያ---ሙዝ፣ኒም፣ግራቨሊያ፣ሸውሸዌ፣ሎሚ፣ስፓቶዲያናጃካራንዳ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

የደረቀ 

 

1 

 

43 

 

2 

በአተካከል ችግር በተካላ ወቅት ብቁ የሆኑ ችግኞች 
ቢተከሉ 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን---45 

በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን----43 

              የጽድቀት መጠን = የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                                    በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                                = (43 ÷ 45) * 100 = 95.5 

 

ምስል፡ ጽደቀት የተወሰደበትላፍቶ ገነት ኮንደሚኒየም ሳይት(2014) 

 

6.3.4.5. ከንቲባ ወልደ ጻድቅ መኩሪያ ፓርክ 

• ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ወረዳ ---ጀሙ-- 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ከንቲባ ወልደ ጻድቅ መኩሪያ ፓርክ 

• ኮኦርዲኔት  x:  0469013,0469059- Y፡ 0989470,0989435- 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት  2ሜ * 2ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት-                        2ሜ*30ሜ 

• የችግኙ ዝርያ---ዘንባባ አላይንደር አሮካሪያ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት  

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

የደረቀ 
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1 

 

15 

 

 

 ክትትሉን በዚሁ መልኩ እየቀጠሉ ቦታው 

ገላጣነት ሰለሚበዛው አእዋፍን የሚስቡ 
የዛፍዝርያዎች በተበታተነ መልኩ ቢተከሉ 

‘ 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን------15---- 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን----15-- 

             የ’ጽድቀት መጠን=  የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                            በመጀመሪያ የተተከለ ችግ’ኝ ቁጥር 

                              = (15÷15) *100 =100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.6 ጃጂ ጥብቅ ደን 

• ክፍለከተማንፋስስልክወረዳ ---07-- 

• የተከላውቦታልዩስምጃጂጥብቅደን 
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• በተተከለውችግኝመሃልያለውአማካኝርቀት       2ሜ * 2ሜ 

• ናሙናየተወሰደበትቦታስፋት-                        10ሜ*10 ሜ 

• የችግኙዝርያ---ወይራእናግራቢሊያ 

ተ.ቁ የተተከለውችግኝያለበትሁኔታ ችግኙየደረቀበትምክን
ያት 

ለወደፊትመወሰድያለበትእርምጃ 
የጸደቀችግኝመጠን የደረቀ 

 

1 

 

21 

7 

‘ 

የውሃእጥረት የውሃአቅርቦትቢመቻች 

‘ 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን-----------28-------- 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን---------7--------- 

የ’ጽድቀትመጠን     =      የጸደቀችግኝመጠን * 100 

                          በመጀመሪያየተተከለችግ’ኝቁጥር 

   = (21÷ 28) * 100 = 75% 

 

 

 

 

ምስል፡ ጽደቀት የተወሰደበት ጃጃ ጥብቅ ደን ሳይት(2014) 
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3.3.4.7 ኡራኤል ቤተክርስቲያን 

• ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ወረዳ ---06 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ኡራኤል ቤተክርስቲያን 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት       1.5ሜ * 1.5 ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት-                      1 2ሜ*12ሜ 

• የችግኙ ዝርያ---ግራቢያ ሽውሽዌ ማንጎ ወይራ ጥድ አቦካዶ 

ተ.
ቁ 

የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

የደረቀ 

 

1 

 

32 

 

1 

ከሰውና ከእንስሳት 
ንክኪ ነፃ አለመሆን 

ለችግኞቹ አጥር ቢኖር 

‘ 

የ’ጽድቀት መጠን በምንሰራበት አካባቢ በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን----33---- 

የ’ጽድቀት መጠን ቆጠራ በምናካሄድበት ቦታ በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን---31-- 

የ’ጽድቀትመጠን =  የጸደቀችግኝመጠን * 100 

በመጀመሪያየተተከለችግ’ኝቁጥር 

                        =(32÷33) *100 =96.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ምስል፡ ቆጠራ የተደረገበት ኡራኤል ቤተክርስቲያን ሳይት 

3.3.4.7. የኮልፌ ቀራኒዮ ፅድቀት ሪፖርት 
                        

የኮልፌ ቀራኒዮ ናሙና የተወሰደበት ቦታ በካርታ ሲታይ  
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3.3.4.8. አለርት ሆስፒታል 

  

• ክፍለ ከተማ ኮልፌ ወረዳ ----01 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም አለርት ሆስፒታል 

• ኮኦርዲኔትX:  046808፣0468117፣04681825፣0468135-  

o Y፡   0993217 ፣ 0993212፣0993197፣0993195 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት  2.ሜ * 2ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 10ሜ*10ሳ.ሜ 

• የችግኙ ዝርያ---ቦትል ብረሽና ግራቪሊያ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ 
ያለበትሁኔታ 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀችግኝመ
ጠን 

የደረቀ 

 

1 

 

15 

 

10 

-የጥበቃ ቤት ሲሰሩ ቦታው 

ላይ አፈር በመድፋት የደረቀ 
 

- ሙሉ ተከላ ቦታው 

ክትትልና እንክብካቤ 
መደረግ አለበት 
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የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን-----25--- 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን---15- 

የጽድቀትመጠን =የጸደቀችግኝመጠን * 100 

በመጀመሪያየተተከለችግኝቁጥር 

                = (15 ÷ 25) * 100 = 60 

 

3.3.4.9. ሆላንድ ፓርክ 

• ክፍለ ከተማ ኮልፌ ወረዳ ---09- 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ሆላንድ ፓርክ (የማህራት ክትትል) 

• ኮኦርዲኔት x:  0468311,0466807-  

o Y፡ 0996868,0996892- 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት  2.5ሳ.ሜ * 2.5ሳ.ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 50ሜ*50ሳ.ሜ 

• የችግኙ ዝርያ፡- ዱራንታእና ኦላያንደር 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት 
ሁኔታ 

ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀችግኝ
መጠን 

የደረቀ 

 

1 

 

390 

 

10 

-የውሃ እጥረት - የማህበራት እንክብካቤ በመሆኑ 
የውሃ አቅርቦት ቢመቻችላቸው 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን--400--- 

• የጸደቀችግኝቁጥርመጠን- 390 

      የጽድቀትመጠን            = የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                               በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                          = (390÷400) *100=97.5 

 



42 | P a g e  
 

 

ምስል፡ ሆላንድፓራክ (የማህራት ክትትል ሳይት(2014) 

 

6.3.4.10. አንፎ አደባባይ መንገድ አካፋይ 

ክፍለ ከተማ ኮልፌ ወረዳ ---7-- 

የተከላው ቦታ ልዩ ስም አንፎ አደባባይ መንገድአካፋይ 

ኮኦርዲኔት x:  0464401፣0464410፣0464389፣0464398- Y፡ 

0995345፣0995343፣099509፣0995207 

በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት  2.ሜ * 2ሜእና   50ሳ.ሜ * 50ሳሜ 

ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 10ሜ*10ሳ.ሜ 

የችግኙ ዝርያ---ቦትል ብረሽና ግራቪሊያ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

የደረቀ 

 

1 

 

29 

 

1 

-የውሀ እጥረት 
 

-የውሀ አቅርቦት ቢመቻችላቸው 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን------30---- 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን-----29- 

የጽድቀት መጠን= የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

              በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                  = (29 ÷ 30) * 100 = 96.6 
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3.4.4.11. ገብረ ጀዋር 

• ክፍለከተማኮልፌወረዳ ---8-- 

• የተከላውቦታልዩስምገብረጀዋር 

• የኮምፓርትመንትስም----------------------------------------- 

• ኮኦርዲኔት  x:0466405፣0466402፣0466394፣0466386 

▪ Y፡0997146፣0997136፣0997130፣0997143 

• የኮምፓርመንቱ ስፋት-----------------------ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ--

----------------- 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት 1.5ሜ * 1.5ሜእና 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 10ሜ*10ሜ 

• የችግኙ ዝርያ---ግራቪሊያ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ መጠን የደረቀ 

 

1 

 

26 

 

4 

-ከሰውና ከእንስሳት ነፃ 
አይደለም 
 

እንክብካቤ ቢደረግለትና አጥር ቢኖረው 

ሳይቱ አረንጋዴ ወንዝ ዳር ቦታ 
መሆኑታውቆየህገወጦችእንቅስቃሴበክፍለከተማውትኩ
ረትቢዳርጉበት 

• የተተከለችግኝቁጥርመጠን-----30 

• የጸደቀችግኝቁጥርመጠን--26 

የጽድቀትመጠን        = የጸደቀችግኝመጠን * 100 

በመጀመሪያየተተከለችግኝቁጥር 

                     = (26 ÷ 30) * 100 = 86.6 

 

3.3.4.12.  ሆላንድፓርክ (የተፋሰሰአትክልተኞክትትልየሚደረግበት) 

 

• ክፍለ ከተማ ኮልፌ ወረዳ ----09 

• የተከላው ቦታ ልዩ ስም ሆላንድ ፓርክ (የተፋሰሰአትክልተኞክትትልየሚደረግበት) 

• የኮምፓርትመንት ስም----------------------------------------- 

• ኮኦርዲኔት   x:  0468311፣0468307-  

▪ Y፡ 0996868፣0996892 

• የኮምፓርመንቱ ስፋት-----------------------ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ--

----- 

• በተተከለው ችግኝ መሃል ያለው አማካኝ ርቀት 2ሜ * 2ሜ 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት- 10ሜ*10ሜ 

• የችግኙ ዝርያ…….ዱራታ፣ፓይነስናኒም 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ 
ያለበት ሁኔታ 

ችግኙ የደረቀበት 
ምክንያት 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

የጸደቀችግ የደረቀ 
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ኝመጠን 
ረ  

4 

 

4 

-የውሃ እጥረት 
ክትትል ያለማድግ 
 

 

አትክልተኞች 
ምእንደማህብራቱሰራተኞችተከታትለውየችግኝእን
ክብካቤሰለመስራታቸውበክፍለከተማውቁጥጥርቢ
ደረግ 

  

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን----8 

በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን--4 

      የጽድቀትመጠን  = የጸደቀችግኝመጠን * 100 

                       በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                    = (4÷ 8) * 100 = 50 

 

ምስል፡ሆላንድፓራክ (የክፍለ ከተማው አትክልተኞች የሚንከባከቡት ሳይት(2014) 
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6.3.5. ልደታ ክፍለ ከተማ 

            

            የልደታ ክፍለ ከተማ ናሙና የተወሰደበት ቦታ ካርታ  

 

 

6.3.5.1. የአካል ጉዳተኞች እንክብካቤ ተቋም 

• ክፍለ ከተማ ልደታ ወረዳ 10 

• የተከላዉ ቦታ ልዩ ስም……የአካል ጉዳተኞች እንክብካቤ ተቋም 

• የኮምፓርትመንት ስም…………………………………… 

• ኮኦርዲኔት  X:_0470949   Y፡0994720 
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• ሳምፕል የተወሰደበት ቦታ ስፋት 20*20 ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ  

• በተተከለዉ ችግኝ መሃከል ያለዉ አማካይ ርቀት3 X 3 

• የችግኙ ዝርያ ዘይቱን፣ማንጎ እና አቩካዶ 

 

 

 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን………59 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን…59 

የጽድቀት መጠን=    የጸደቀ ችግኝ መጠንX  100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   = (59 ÷ 59 ) X100 = 100_‰_ 

6.3.5.2. ፍሬ ህይወት ኮነዶሚኒየም 

• ክፍለ ከተማ ልደታ…………...........ወረዳ 10 

• የተከላዉ ቦታ ልዩ ስም ፍሬ ህይወት ኮነዶሚኒየም 

• የኮምፓርትመንት ስም…………………………………… 

• ኮኦርዲኔት X: 0471336  Y: 0995307 

• ሳምፕል የተወሰደበት ቦታ ስፋት10*20 ከፍታ  

• በተተከለዉ ችግኝ መሃከል ያለዉ አማካይ ርቀት1ሜትር 

• የችግኙዝርያ፡ግራቪሊያ፣ኦሜድላ፣ሸውሸዌ እና ጃካራንዳ 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን……49 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን…44 

 

 

 

ተ.ቁ 

የተተከለዉ ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

 

 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

 

 

 

ወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
 

የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

 

የደረቀ 

1 59 0  የውሃእጥረትማጠራቀሚያሮቶማዘጋጀ
ት 

 

 

 

ተ.ቁ 

የተተከለዉ ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

 

 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

 

 

 

ወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ  
 

የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

 

የደረቀ 

1 44 5 የውሃችግር፣የሰዎችንክኪመኖር፣አረም
ባለመታረሙእናኩትኳቶባለመኮትኮቱ 

በአጠቃላይየተተከለዎችግኝክትትልእን
ክብካቤስለሚያንስውየሚመለከተውአ
ካልአስፈላጊውንክትትልእናቁጥጥርማ
ድረግ 
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የጽድቀት መጠን=    የጸደቀችግኝመጠንX  100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   = (44 ÷ 49) X100 =  97.7__‰ 

 

 

6.3.5.3.  ሰንጋተራ ኮንዶሚንየም 

• ክፍለ ከተማ ………ልደታ…...........ወረዳ 09 

• የተከላዉ ቦታ ልዩ ስም……ሰንጋተር ኮንዶሚንየም 

• ኮኦርዲኔት  X: 0472092   Y: 0996298 

• ሳምፕል የተወሰደበት ቦታ ስፋት5*50    

• በተተከለዉ ችግኝ መሃከል ያለዉ አማካይ ርቀት1ሜትር 

• የችግኙ ዝርያ ዱራንታ . 

የጽድቀት መጠን በምንሰራበት አካባቢ በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን…100…………. 

የጽድቀት መጠን ቆጠራ በምናካሄድበት ቦታ በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን…90……... 

        የጽድቀት መጠን=    የጸደቀ ችግኝ መጠንX  100 

                          በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   = ( 90 ÷100) X100 = _90_‰__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተ.ቁ 

የተተከለዉ ችግኝ ያለበትሁኔታ  

 

 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

 

 

 

ወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
 

የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

 

የደረቀ 

1 90 10 የውሃ እጥረት መኖር የውሃ ውን ዕጥረት መቅረፍ እና 
የነብረውን እንክቢካቤ በዚሁ 
መቀጠል 
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6.3.6 .አራዳ ክፍለ ከተማ 

 

የአራዳ ክፍለ ከተማ ናሙና የተወሰደ ቦታ ካርታ  

 

 

3.3.6.1. ሚኒሊክ መሰናዶ ት/ቤት 

• ክፍለከተማ ……አራዳ ወረዳ 09 

• የተከላዉ ቦታ ልዩ ስም……ሚኒሊክ መሰናዶ ት/ቤት 

• የመረብኳስሜዳእናየእጅ…ኳስ ሜዳ 

• ኮኦርዲኔት1 ፡ X፡0474033   Y:0998617 ኮኦርዲኔት2፡  X፡0474026  

Y፡0998644  

• የኮምፓርት መንቱ ስፋት 6ሜትር*50  

• በተተከለዉ ችግኝ መሃከል ያለዉ አማካይ ርቀት 2 ሜትር 

• የችግኙዝርያግራቪሊያ፣ኦሜድላ፣ሸውሸዌ፣ቦትል፣ብሩሽ ጃካራንዳ እና ዘይቱን 
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• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን…218 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን..196 

          የጽድቀት መጠን=    የጸደቀችግኝመጠንX  100 

                             በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   = (196÷218) X100 = ______89.9‰_____ 

 

3.3.6.2.  ባሻ ወልዴ ጤና ጣቢያ 

• ክፍለ ከተማ …አራዳወረዳ 09 

• የተከላዉ ቦታ ልዩ ስም…………ባሻወልዴ ጤና ጣቢያ…………… 

• የኮምፓርትመንት ስም…………………………………… 

• ኮኦርዲኔት  X:  0473677  

▪ Y: 0998104 

• የኮምፓርትመንቱ ስፋት………50 ሜትር………..ከፍታ በሜትር  

• በተተከለዉ ችግኝ መሃከል ያለዉ አማካይ ርቀት…..__1ሜትር_ 

• የችግኙዝርያ…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተ.ቁ 

የተተከለዉ ችግኝ ያለበትሁኔታ  

 

 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

 

 

 

ወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
 

የጸደቀ ችግኝ 
መጠን 

 

የደረቀ 

1  

 

96 

 

 

12 

የውሃ ችግር፣ የሰዎች ንክኪ 
መነኖር፣አረም በለመታረሙ፣ኩትኳቶ 
ባለመኮትኮቱእና በፅዳት ችገር 

በአጠቃላይ የተተከለዎችግኝክትትል 
እንክብካቤ ስለሚያንስው 

የሚመለከተውአካልአስፈላጊውንክትትል
እናቁጥጥርማድረግ 

2 100 10 የውሃችግር፣የሰዎችንክኪመነኖር፣አረምበ
ለመታረሙ፣ኩትኳቶባለመኮትኮቱእናበፅ
ዳትችገር 

በአጠቃላይየተተከለዎችግኝክትትልእንክ
ብካቤስለሚያንስውየሚመለከተውአካል
አስፈላጊውንክትትልእናቁጥጥርማድረግ 

 

 

 

ተ.ቁ 

የተተከለዉ ችግኝ ያለበት 
ሁኔታ 

 

 

 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

 

 

 

ወደፊት መወሰድ ያለበት 
እርምጃ 
 

የጸደቀችግኝመጠ
ን 

 

የደረቀ 
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• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን… 36 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን …35 

       የጽድቀት መጠን=    የጸደቀ ችግኝ መጠንX  100 

                         በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   = (35÷36) X100 = _97.7__‰________ 

 

3.3.6.3. 5 ኪሎ ዩኒቨርስቲ መንገድ አካፋይ 

• ክፍለከተማ ………አራዳ ወረዳ…6 

• የተከላዉ ቦታ ልዩ ስም……5ኪሎ ዩኒቨርስቲ መንገድ አካፋይ 

• ኮኦርዲኔት  X:____047378   Y:___0999159 

• የሳምፕልቦታስፋት 18*14  

• በተተከለዉ ችግኝ መሃከል ያለዉ አማካይ ርቀት…..__20ሴሜ________  

• የችግኙ ዝርያ ዱራታ 

 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን……47………. 

በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን……39 

 

የጽድቀት መጠን=    የጸደቀ ችግኝ መጠንX  100 

                  በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

                   = ( 39 ÷47) X100 =82.97____%______ 

6.3.7. የካ ክፍለ ከተማ 

 

                 የካ ክፍለ ከተማ ናሙና የተወሰደበት ቦታ ካርታ  

1 35 1 የውሃችግር፣የሰዎችንክኪመነኖር፣አረምበለ
መታረሙ፣ኩትኳቶባለመኮትኮቱእናበፅዳት
ችገር 

በአጠቃላይ የተተከለ ዎችግኝ 
ክትትል እንክብካቤ 
ስለሚያንስው የሚመለከተው 

አካል አስፈላጊውን ክትትል 
እናቁጥጥር ማድረግ 

 

 

 

ተ.ቁ 

የተተከለዉችግኝያለበትሁኔታ  

 

 

ችግኙየደረቀበትምክንያት 
 

 

 

 

ወደፊትመወሰድያለበትእርምጃ 
 

የጸደቀችግኝመጠ
ን 

 

የደረቀ 

 

 

1 

 

 

39 

 

 

8 

የውሃችግር፣የሰዎችንክኪመነኖር፣አ
ረምበለመታረሙ፣ኩትኳቶባለመኮ
ትኮቱእናበፅዳትችገር 

በአጠቃላይየተተከለዎችግኝክትትልእንክብካቤስ
ለሚያንስውየሚመለከተውአካልአስፈላጊውንክ
ትትልእናቁጥጥርማድረግ 
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6.3.7.1. ገረመው ጫካ ጥብቅ ደን 

• ክፍለከተማ፡- የካ      ወረዳ ፡- 05 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ገረመው ጫካ ጥብቅ ደን 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2495 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 2ሜ * 2ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 478436 y: 997410 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-ግራር፣ግራቪሊያ፣ኒም፣ሸውሸዌ፣ብሳና፣ዝግባ፣ወይራ፣የሃበሻ ፅድ፣ጥቁር እንጨት፣ዲከረንስ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 218 4 ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ 

ባለመሆኑ ምክኒያት 

ተገቢ የሆነ ጥበቃ ማድረግ 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 222 
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• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 218 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

=(218 ÷ 222)* 100 = 98.1% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ ፡፡ ስለሆነም 

በቀጣይ እንክብካቤው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 1፡ ገረመው ጫካ የደን ክልል ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 

 

6.3.7.2. ተክልዬ መንገድ መሄጃ ጥብቅ ደን 

• ክፍለከተማ፡- የካ      ወረዳ ፡- 05 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ተክልዬ መንገድ መሄጃ ጥብቅ ደን 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2514 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 2ሜ * 2ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 479138 y: 998394 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-፣ግራቪሊያ፣ኒም፣ሸውሸዌ፣ዝግባ፣የሃበሻ ፅድ፣ዋንዛ 
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ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 136 15 ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ ባለመሆኑ 

ምክኒያት እና በእንክብካቤ እጥረት 

ተገቢ የሆነ ጥበቃ ማድረግ 

እና መንከባከብ 

የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 151 

የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 136 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

                   =(136 ÷ 151)* 100 = 90% 

ምክረ ሃሳብ፡- በዚህ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ ፡፡ ስለሆነም 

በቀጣይ ግን ተጨማሪ  እንክብካቤ ቢኖር እና ጥበቃው  ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 2፡ ተክልዬ መንገድ መሄጃ የደን ክልል ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 

6.3.7.2. ሜድስን ፕላንት ገቢ ጥብቅ ደን 

• ክፍለከተማ፡- የካ      ወረዳ ፡- 09 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ሜድስን ፕላንት ገቢ ጥብቅ ደን 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 
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• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2509 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 2ሜ * 2ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 479208 y: 998429 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-፣ግራቪሊያ፣ስፓቶዲያ፣ሸውሸዌ፣ዝግባ፣የሃበሻ ፅድ፣ዋንዛ፣ቦትል ብረሽ፣ጃካራንዳ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት 

ሁኔታ 

 

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት 

እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 129 13 ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ 

ባለመሆኑ ምክኒያት እና 

በእንክብካቤ እጥረት 

ተገቢ የሆነ ጥበቃ ማድረግ 

እና መንከባከብ 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 142 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 129 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

=(129 ÷ 142)* 100 = 90.8% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ ፡፡ ስለሆነም 

በቀጣይ ግን ተጨማሪ  እንክብካቤ ቢኖር እና ጥበቃው  ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 3፡ ሜድስን ፕላንት ግቢ የደን ክልል ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 
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6.3.7.4. አምባ ት/ቤት ጀርባ ጥብቅ ደን 

• ክፍለከተማ፡- የካ      ወረዳ ፡- 09 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- አምባ ት/ቤት ጀርባ ጥብቅ ደን 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2499 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 2ሜ * 2ሜ 

• ኮርዲኔት፡- x: 479458 y: 998019 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-፣ግራቪሊያ፣ሸውሸዌ፣ዝግባ፣የሃበሻ ፅድ፣ዋንዛ፣ቦትል ብረሽ፣ጃካራንዳ፣ኒም፣ወይራ፣ፓይነስ 

ፓቹላ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 102 15 ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ 

ባለመሆኑ ምክኒያት እና በእንክብካቤ 

እጥረት 

ተገቢ የሆነ ጥበቃ ማድረግ 

እና መንከባከብ 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 117 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 102 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

                    =(102 ÷ 117)* 100 = 87.1% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  በጥሩ ሁኔታ ባይባልም  እየጸደቁ ይገኛሉ ፡፡ 

ስለሆነም በቀጣይ ግን ተጨማሪ  እንክብካቤ ቢኖር እና ጥበቃው  ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 
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ምስል 4 ፡ አምባ ት/ቤት ጀርባ የደን ክልል ውስጥ የተተከሉ ችግኞች ምስል 

6.3.7.5. ከብሪቲሽ ኤምባሲ እስከ ኮከበ ፅባ ት/ቤት መንገድ አካፋይ 

• ክፍለከተማ፡- የካ      ወረዳ ፡- 05 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ከብሪቲሽ ኤምባሲ እስከ ኮከበ ፅባ ት/ቤት መንገድ አካፋይ 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2499 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 50ሳ.ሜ  

• ኮርዲኔት፡- x: 479445 y: 998078 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 1.50ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-ዱራንታ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 75 5 ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ 

ባለመሆኑ ምክኒያት እና በእንክብካቤ 

እጥረት 

ተገቢ የሆነ ጥበቃ ማድረግ 

እና መንከባከብ 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 80 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 75 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 
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=(75÷ 80)* 100 = 93.7% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ መንገድ አካፋይ የተተከሉ ችግኞች  በጥሩ ሁኔታ እየጸደቁ ይገኛሉ ፡፡ ስለሆነም 

በቀጣይ እንክብካቤው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 5፡  ከብሪቲሽ ኤምባሲ እስከ ኮከበ ፅባ ት/ቤት መንገድ አካፋይ ላይ የተተከሉ ችግኞችን የሚያሳይ 

ምስል 

የክፍለ ከተማው ማጠቃለያ 

• በየካ  ክፍለ ከተማ በወሰድነው የችግኝ ጽድቀት ናሙና መሰረት አጠቃላይ የጽድቀት መጠኑ 

እንደሚከተለው ይሆናል 

•  

    የጽድቀት መጠን=      የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                        በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

               የጽድቀት መጠን = (660÷712)*100=92.6% 
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6.3.8. ጉለሌ ክፍለ ከተማ 
 

 

 

6.3.8.1. ፔንታጎን ጥብቅ ደን 

 

• ክፍለከተማ፡- ጉለሌ      ወረዳ ፡- 01 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ፔንታጎን ጥብቅ ደን 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2964 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1.50ሜ  

• ኮርዲኔት፡- x: 474381y: 1005241 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-ዝግባ፣ወይራ፣የሃበሻ ፅድ 
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ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 109 22 ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ 

ባለመሆኑ ምክኒያት፣በአረም  እና 

በእንክብካቤ እጥረት 

ተገቢ የሆነ ጥበቃ ማድረግ 

እና መንከባከብ 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 131 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 109 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

=(109÷ 131)* 100 = 83.2% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  ከላይ ባየናቸው ምክኒያቶች እየደረቁ ስለሆነ 

በቀጣይ ግን ተጨማሪ  እንክብካቤ ቢኖር እና ጥበቃው  ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

 

ምስል 1፡   ፔንታጎን ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞች 

 

 

6.3.8.2 ፈረስ መጋለቢያ ጥብቅ ደን 

 

• ክፍለከተማ፡- ጉለሌ      ወረዳ ፡- 01 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ፈረስ መጋለቢያ ጥብቅ ደን 
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• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2972 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1ሜ  

• ኮርዲኔት፡- x: 473558y: 1004690 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-ዲከረንስ፣ወይራ፣የሃበሻ ፅድ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 84 27 ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነፃ 

ባለመሆኑ ምክኒያት፣በአረም  እና 

በእንክብካቤ እጥረት 

ተገቢ የሆነ ጥበቃ ማድረግ 

እና መንከባከብ 

 

የጽድቀት መጠን በምንሰራበት አካባቢ በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 111 

የጽድቀት መጠን ቆጠራ በምናካሂድበት ቦታ በአጠቃላይ የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 84 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

 በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

=(84÷ 111)* 100 = 75.6% 

ማጠቃለያ፡- በዚህ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  ከላይ ባየናቸው ምክኒያቶች እየደረቁ ስለሆነ 

በቀጣይ ግን ተጨማሪ  እንክብካቤ ቢኖር እና ጥበቃው  ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 
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ምስል 2፡ ፈረስ መጋለቢያ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞችን የሚያሳይ ምስል 

6.3.8.3 ፓርክ ጥብቅ ደን 

• ክፍለከተማ፡- ጉለሌ      ወረዳ ፡- 06 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ፓርክ ጥብቅ ደን 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2969 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1ሜ  

• ኮርዲኔት፡- x: 471894  y: 1002786 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-ዲከረንስ፣ወይራ፣የሃበሻ ፅድ፣ኦሜድላ፣ብርብራ፣ኮርች 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 90 12 ከሰውና  ንክኪ ነፃ ባለመሆኑ 

ምክኒያት፣በአረም  እና በእንክብካቤ 

እጥረት 

ተገቢ የሆነ ጥበቃ ማድረግ 

እና መንከባከብ 

 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 102 
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• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 90 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

=(90÷ 102)* 100 = 88.2% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  ከላይ ባየናቸው ምክኒያቶች  በከፊል እየደረቁ 

ስለሆነ በቀጣይ ግን ተጨማሪ  እንክብካቤ ቢኖር እና ጥበቃው  ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 3፡ ፓርክ ጥብቅ ደን ውስጥ የተተከሉ ችግኞችን የሚያሳይ ምስል 

6.3.8.4.ጌሾ ወንዝ ዳርቻ 

• ክፍለከተማ፡- ጉለሌ      ወረዳ ፡- 07 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ጌሾ ወንዝ ዳርቻ 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 

• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2980 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1.5ሜ  

• ኮርዲኔት፡- x: 471894  y: 1002786 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 20ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-ዲከረንስ፣ወይራ፣ግራር፣አኬሽያ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ   
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የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ ችግኙ የደረቀበት ምክንያት ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 

1 128 5 ችግኙ ለተከላ ያልደረሰ በመሆኑ በተከላ ወቅት የባለሙያ እገዛ 

ማድረግ 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 133 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 128 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

=(125÷ 133)* 100 = 96.2.% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ ወንዝ ዳርቻ ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  በጥሩ ሁኔታ እያደጉ ስለሆነ   በቀጣይ 

ግን ተጨማሪ  እንክብካቤ ቢኖር እና ጥበቃው  ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 4፡ በወንዝ ዳርቻው ላይ የተተከሉ ችግኞች 

 

 

6.3.8.5 ከፅዮን ሆቴል እስከ አደባባይ መንገድ አካፋይ 

• ክፍለከተማ፡- ጉለሌ      ወረዳ ፡- 08 

• የተከላ ቦታ ልዩ ስም፡- ከፅዮን ሆቴል እስከ አደባባይ መንገድ አካፋይ 

• የኮምፓርትመንት ስም፡- የለም 
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• የኮምፓርትመንት ስፋት፡- የለም 

• ከፍታ በሜትር ከባህር ጠለል በላይ፡-2972 

• በተተከለው ችግኝ መካከል ያለው ስፋት፡- 1ሜ  

• ኮርዲኔት፡- x: 470573  y: 1001821 

• ናሙና የተወሰደበት ቦታ ስፋት፡- 20ሜ * 1.5ሜ 

• የችግኙዝርያ፡-አስቴር፣ዘንባባ፣ዱራንታ፣ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 45 0 ችግኙ ለተከላ ያልደረሰ በመሆኑ በተከላ ወቅት የባለሙያ እገዛ 

ማድረግ 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 133 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን ፡- 128 

  የጽድቀት መጠን =     የጸደቀ ችግኝ መጠን    * 100 

                   በመጀመሪያ የተተከለ ችግን ቁጥር 

=(45÷ 45)* 100 = 100.% 

ምክረ-ሃሳብ፡- በዚህ መንገድ ዳርቻ ውስጥ የተተከሉ ችግኞች  በጥሩ ሁኔታ እያደጉ ስለሆነ   በቀጣይ 

ግን ተጨማሪ  እንክብካቤ ቢኖር እና ጥበቃው  ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡ 

 

ምስል 5፡ በመንገድ ዳርቻው  ላይ የተተከሉ ችግኞች 
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የክፍለከተማው ማጠቃለያ 

• በጉለሌ  ክፍለ ከተማ በወሰድነው የችግኝ ጽድቀት ናሙና መሰረት አጠቃላይ የጽድቀት መጠኑ 

እንደሚከተለው ይሆናል 

•  

    የጽድቀት መጠን=      የጸደቀ ችግኝ መጠን * 100 

                        በመጀመሪያ የተተከለ ችግኝ ቁጥር 

               የጽድቀት መጠን = (456÷522)*100=87.3% 
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6.3.9. አዲስ ከተማ  

 

 

6.3.9.1.  ኳስ ሜዳ ኮንደሚንየም  

• ወረዳ 9 

• ሳምፕል የተወሰደበት ቦታ ስፋት 20*20 

• በተተከለው ችግኝ መሃከል ያለው ርቀት 3 ሜትር 

• የችግኙ ዝሪያ ግራቪሊያ ፤ማንጎ፤አቦካዶ፤እና የጥላ ዛፎች 

 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 30 0 ------- በዚሁ ይቀጥል 

 

• የተተከለችግኝቁጥርመጠን፡- 30 

• የጸደቀችግኝቁጥርመጠን፡- 30 

 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀችግኝመጠን    * 100 
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                  በመጀመሪያየተተከለችግንቁጥር 

                 =(30 ÷ 30)* 100 = 100% 

 

6.3.9. 2 እሸት ቤ/ተክርስቲያን 

• ወረዳ 7 

• ሳምፕል የተወሰደበት ቦታ ስፋት 10*20 

• በተተከለው ችግኝ መሃከል ያለው ርቀት 3 ሜትር 

• የችግኙ ዝሪያ ኦሜድላ፤ጥላ ዛፍ፤ኒም፤ዲከረንስ  

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 6 4 የውሃ ችግር፤የሰዎች ንክኪ፤መኖር 

አረም ባለመታረሙ እና ኩትኳቶ 

ባለመኮትኮቱ  

በአጠቃላይ የተተከለው ችግኝ ክትትል 

እና እንክብካቤ ስለሚያስፈልገው 

የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን 

ክትትል እና ቁጥጥር ማድረግ 

 

 

• የተተከለችግኝቁጥርመጠን፡- 10 

• የጸደቀችግኝቁጥርመጠን፡- 6 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀችግኝመጠን    * 100 

                  በመጀመሪያየተተከለችግንቁጥር 

                 =(6 ÷ 10)* 100 = 60% 

 

6.3.9. 3 መለስ ፓርክ 

• የተከላው ልዩ ቦታ መለስ ፓርክ   

• የተከላው ቦታ ወረዳ 9 

• ሳምፕል የተወሰደበት ቦታ ስፋት 50*50 

• በተተከለው ችግኝ መሃከል ያለው ርቀት 2 ሜትር 

• የችግኙ ዝሪያ ፡-ዱራንታ 

 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 
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1 35 15 የውሃ ችግር ፤የሰዎች ንክኪ መኖር፤አረም 

ባለመታረሙ እና ኩትኳቶ ባመለኮትኮቱ 

በአጠቃላይ የተተከለው ችግኝ ክትትል 
እንክብካቤ ስለሚያንሰው 

የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን 
ክትትል እና ቁጥጥር ማድረግ  
 

 

 

• የተተከለችግኝቁጥርመጠን፡- 50 

• የጸደቀችግኝቁጥርመጠን፡- 35 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀችግኝመጠን    * 100 

                  በመጀመሪያየተተከለችግንቁጥር 

                   =(35 ÷ 50)* 100 = 70% 
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6.3.10. ቂርቆስ ክፍለ ከተማ 
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6.3.10.1.  ኡራኤል ት/ቤት  

• የተከላው ልዩ ቦታ ኡራኤል ትምህርት ቤት  

• የተከላው ቦታ ወረዳ 01 

• በተተከለው ችግኝ መሃከል ያለው ርቀት 2 ሜትር 

• የችግኙ ዝሪያ ፡-ፍራፍሬ ፤ማንጎ እና አቦካዶ  

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 
የደረቀ 

1 39 11 የውሃ ችግር ፤የሰዎች ንክኪ መኖር፤አረም 
ባለመታረሙ እና ኩትኳቶ ባመለኮትኮቱ 

የተተከለው ችግኝ ክትትል እንክብካቤ 
ስለሚያንሰው የሚመለከተው አካል 
አስፈላጊውን ክትትል እና ቁጥጥር 
ማድረግ  
 

 

• የተተከለችግኝቁጥርመጠን፡- 50 

• የጸደቀ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 39 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀችግኝመጠን    * 100 

                  በመጀመሪያየተተከለችግንቁጥር 
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                 =(35 ÷ 50)* 100 = 70% 

6.3.10.2.  መለስ ፓርክ 

• የተከላው ልዩ ቦታ ቡልቡላ ችግኝ ጣቢያ  

• የተከላው ቦታ ወረዳ 01 

• ኮርድኔ ፡-X:0475060 Y:0995186 

• በተተከለው ችግኝ መሃከል ያለው ርቀት 3 ሜትር 

• የችግኙ ዝሪያ ፡-ጃካራንዳ እና አቦካዶ 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 8 0 የደረቀ ችግኝ የለም በዚሁ ይቀጥል  
 

 

 

• የተተከለ ችግኝ ቁጥር መጠን፡- 8 

• የጸደቀችግኝቁጥርመጠን፡- 8 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀችግኝመጠን    * 100 

                  በመጀመሪያየተተከለችግንቁጥር 

                 =(8 ÷8)* 100 = 100% 

 

6.3.10.3. ቃል አቀባይ መኖሪያ ግቢ  

• የተከላው ቃል አቀባይ መኖሪያ ግቢ 

• የተከላው ቦታ ወረዳ 1 

• ሳምፕል የተወሰደበት ቦታ ስፋት 20*20 

• በተተከለው ችግኝ መሃከል ያለው ርቀት 2 ሜትር 

• የችግኙ ዝሪያ ፡-ፍራፍሬ እና የጥላ ዛፎች  

 

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 

 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 

የደረቀ 

1 301 19 የውሃ ችግር  የተተከለው ችግኝ ክትትል እንክብካቤ 
ስለሚያንሰው የሚመለከተው አካል 
አስፈላጊውን ክትትል እና ቁጥጥር 
ማድረግ  
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• የተተከለችግኝቁጥርመጠን፡- 19 

• የጸደቀችግኝቁጥርመጠን፡- 20 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀችግኝመጠን    * 100 

                  በመጀመሪያየተተከለችግንቁጥር 

                    =(20 ÷ 19)* =100 % 

 

6.3.10.4 ወንዝ ዳርቻ ኮሚኒቲ 

• የተከላው ልዩ ቦታ ወንዝ ዳርቻ ኮሚኒቲ ፓሊስ አለፍ  ብሎ  

• የተከላው ቦታ ወረዳ 8 

• ሳምፕል የተወሰደበት ቦታ ስፋት 20*20 

• በተተከለው ችግኝ መሃከል ያለው ርቀት 2 ሜትር 

• የችግኙ ዝሪያ ፡-ፍራፍሬ እና የጥላ ዛፎች  

ተ.ቁ የተተከለው ችግኝ ያለበት ሁኔታ  

ችግኙ የደረቀበት ምክንያት 
 

ለወደፊት መወሰድ ያለበት እርምጃ 
የጸደቀ ችግኝ 

መጠን 
የደረቀ 

1 301 19 የውሃ ችግር ፤ በአጠቃላይ የተተከለው ችግኝ ክትትል 
እንክብካቤ ስለሚያንሰው 

የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን 
ክትትል እና ቁጥጥር ማድረግ  
 

 

• የተተከለችግኝቁጥርመጠን፡- 320 

• የጸደቀችግኝቁጥርመጠን፡-301  

 

የጽድቀትመጠን =     የጸደቀችግኝመጠን    * 100 

                  በመጀመሪያየተተከለችግንቁጥር 

                 =(301 ÷ 320)* 100 = 94% 
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እዝል ፡1 የመረጃመሰብሰቢያ ቅጾች 

ቅጽ 1 የዓመት እና የሩብ ዓመት የጽድቀት መጠን መረጃ ማሰባሰቢያ ፎርማት 

ቁር 
ብሎክቁ
ጥር 

 

 

 የሳይትስም 

 

 

የኮምፓርትመ
ንትቁጥር 

 

የችግኙ ዝሪያ ስም 
 በሩብ ዓመት የተሰራ የጽድቀት መጠን(%) 

የኣካባቢዉ ስም ሳይንሳዊ ስም 1ኛ 2ኛ 3ኛ 4ኛ 
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አማካይ
ጽድቀት
መጠን 

   

     

 

የወረዳዉ አስተባባሪ ስም:________ 

 

 

 

 

 

ቅጽ 2 ከመስክ የጽድቀት መጠንን መረጃ ማሰባሰቢያ ፎርማት 

ዓመት፡…………………የጽድቀት መጠን ቆጠራ ዓመት…………………………….. 

• ክልል………………….. ወረዳ…………………………… 

• የተከላዉ የተተከለበት ሳይት ስም………………. የኮምፓርትመንት ቁጥር…………….. 

• የኮምፓርትመንቱ ስፋት በሄ/ር………………………ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ በሜትር 

• ጂኦግራፍያዊኮርድኔት ሎንግትዩድ……………………ላትቲዩድ…………… 

• ስፋቱ በሜትር……ሜx………ሜ………………………… 

• ዝሪያዉ…………………………………………………….. 

• የሩብ ዓመት (1ኛ 2ኛ 3ኛና 4ኛየጽድቀትቆጠራ)  

ሰንጠረዥ 2 የጽድቀት መጠን መለኪያ ቅጽ ክልል……………ወረዳ……………… 

 

 

ተ.ቁ 

የችግኙ ሁኔታ  

  የደረቀበት ምክንያት 
ለወደፊት መወሰድ ያለበት 
እርምጃ ምንድነዉ  

የጸደቀ 
 

የደረቀ 
1     

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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