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መደበኛ የአሠራር ሂደቶች (SOP)
ስለበረሃ አንበጣ በመሬትላይ 

የሚደረግ የዳሰሳ ጥናት

ዓላማ

የዚህ መደበኛ የበርሃ አንበጣ የዳሰሳ ጥናት መምሪያ ዋና ዓላማ የበረሃ 
አንበጣን በተመለከተ ለሚደረገዉ የዳሰሳ ጥናት  ውጤታማ እና 
ደህንነቱ የተጠበቀ  አጭር የአሰራር ሥልትን ማስተማርብ ነዉ ። ይህ 
መምሪያ ታሳቢ ያደረገዉ በበረሃ አንበጣ ቁጥጥር ተሳታፊ የሚሆኑ 
የመስክ ሰራተኞችን ሲሆን አደገኛ ፣ ውጤታማ ያልሆኑ ወይም ብክነት 
የሚያስከትሉ  ሥራዎችን እነዲያስወግዱ ለመርዳት  ነዉ ። ይህ መመሪያ 
በዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ከተዘጋጀዉ የበለጠ ዝርዝር መረጃ እና 
ማጣቀሻዎች ከሚገኙበት የአንበጣ መመሪያ ላይ ተመሥርቶ በአጭሩ 
የተዘጋጀ  ነው ። መመሪያዉ  በሚከተሉት ርዕሶች ላይ ያተኩራል።

• የዳሰሳ ጥናት እቅድ እና መሳሪያዎች
• የዳሰሳ ጥናት ዓይነቶች እና ዘዴዎች
• የመረጃ አሰባሰብ እና ሪፖርት አዘገጃጀት እና  አቀራረብ
• ኢሎኮስት3 ን አጠቃቀም 
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1. የላቀ ዝግጅት

የአንበጣ የዳሰሳ ጥናቶች ከመጀመራቸዉ በፊት ፣ ወቅት እና በኋላ ተከታታይ 
እርምጃዎችን በቅደም ተከተል መተግበር ያስፈልጋል።

የዳሰሳ ጥናት ሥራ ከመጀመሩ ከሦስት ወር በፊት የሚደረጉ ዝግጅቶች፤

• ለዳሰሳ ጥናት ሥራዎች ምን ዓይነት እና ምን ያህል ተሽከርካሪዎች 
እንደሚያስፈልጉ ይወስኑ።

• ብቃትና አቅም ያላቸውን ባለሙያዎች በመምረጥ የዳሰሳ ጥናት ቡድኖችን 
ያዘጋጁ   ስልጠና ወይም የተሀድሶ ሥልጠና በመስጠት ዝግጁ ያድርጉ።

• ተሽከርካሪዎቹን ይፈትሹ እና አስፈላጊዉን ጥገና እንዲያገኙ ያድርጉ።

• አስፈላጊ መለዋወጫዎች እናተቀያሪ ጎማዎች መገኘታቸዉን ያረጋግጡ፤ 
በተጨማሪም ከተቻለ ተሽከርካሪዎች ኤች ኤፍ ኤ ሬዲዮ ያላቸዉ መሆኑን እና 
የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ መሣሪያ  መኖሩን ያረጋግጡ።

• ለታቀደዉ የዳሰሳ ጥናት ጊዜ እና ስራ የሚያስፈልገዉ (የመስክ አበልን ለመሸፈን  
፣ ለነዳጅ ፣ ወዘተ)  ገንዘብ በበቂ የተመደበ መሆኑን ማረጋገጥ፤  

• መሣሪያዎች (ኢሎከስት3 (eLocust3) ፣ ጂ ፒ ኤስ (GPS) ፣ ሬዲዮዎች ፣ ኮምፓስ 
፣ ካርታዎች) ለእያንዳንዱ የዳሰሳ ጥናት ቡድን የሚበቁ መሆናቸዉን ያረጋግጡ፤

• የ ዓለም ምግብና እርሻድርጅት የበረሃ አንበጣ ቁጥጥር እና የመስክ ዳሰሳ ጥናት 
ቅጾች ቅጅዎች በበቂ ቁጥር መኖራቸዉን ያረጋግጡ።
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2. የዳሰሳ ጥናት ቡድን እና የመስክ መሳሪያዎች

የዳሰሳ ጥናት ቡድን; አንድ የአንበጣ ቁጥጥር ኃላፊ ፣ አንድ ሹፌር እና ተሽከርካሪ 
የሚያስፈልገዉ ሲሆን፤ የቁጥጥር ሥራዉ በርቀት አካባቢዎች የሚካይድ ከሆነ ግን  
ሁለት ተሽከርካሪዎችን መጠቀም ያሰፈልጋል።

መሳሪያዎች፡ ለእያንዳንዱ ቡድን 
የሚያስፈልጉ መሣሪያዎች የሚለተሉት 
ናቸዉ።

• ኢ ሎከስት3 ወይም በዓለም 
ምግብና እርሻ ድርጅት የተዘገጀ ቅጽ  
(1)

• በእጅ  የሚያዙ ጂፒኤሶች (2)
• ካርታዎች/ ማፖች (1: 200-

500,000 እስኬል)
• ወረቀት እና እስክሪብቶ
• የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ኪት

እንደ አስፈላጊነቱ / አማራጭ 
ጥቅም ላይ የሚዉሉ፡ የሚከተሉት 
መሣሪያዎችንም ግምት ዉስጥ 
ማስገባት ያስፈልጋል፤ 

• የመጥረጊያ መረብ
• የመከፋፈያ /መሰነጣጠቂያ 

መሳሪያዎችን የያዘ ኪት
• የናሙና መያዣ ሳጥኖች
• ሌሎች የእጅ የመሳሪያዎችን የያዘ 

ኪት እና አካፋ
• የቁጥር ቆጣሪ
• የእጅ ሌንስ (x10)
• የአቅጣጫ ኮምፓስ
• በተሽከርካሪው ውስጥ የሚያዝ 

የኤች ኤፍ ኤፍ ሬዲዮ
• ኤች ኤፍ(HF) ወይም ዩ ኤች ኤፍ 

(UHF) በተሽከርካሪዎች መካከል 
ለግንኙነት የሚረዱ መገናኛ 
መሳሪያዎች (Walkie-talkies)

ማስታወሻ

1.  በዓለም ምግብ እና እርሻ ድርጅት የተዘገጀ የበረሃ አንበጣ  ጥናት መከታተያ / 
የቁጥጥር ቅጽ

2. ተጨማሪ ባትሪዎች ፣ የሲጋራ መብራት አስማሚ (አዳፕተር) ፣ የርቀት አንቴና 
መያዝ አስፈላጊ ነዉ።
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3. ከዳሰሳ ጥናቱ በፊት

ተግባር 1.  ከአርብቶ አደሮች ፣ በአከባቢዉ ከሚኖሩ ሌሎች ሰዎች ፣ መንደርተኞች 
እንዲሁም ተጓዦች የሚገኙ መረጃዎች ላይ በመመስረት እና ከዝናብ እና 
ከመኖሪያ አካባቢያዊ ሁኔታዎች ጋር  በማጣመር  ምን ዓይነት አካባቢዎች 
ላይ እና መቼ ጥናት መደረግ እንዳለባቸው መወሰን፤ የአንበጣ መረጃ 
ሥራ ኃላፊዉ ይህንን መረጃ መስጠት አለበት።

ተግባር 2.  የታቀደውን የዳሰሳ ጥናት ማመላከቻ መንገዶችን ለመወሰን የሚረዱ 
ካርታዎችን ይጠቀሙ ።

ተግባር 3. ተሽከርካሪዎችን ያዘጋጁ እና ሁሉም የመስክ እና የመገናኛ 
መሳሪያዎችእየሠሩ መሆናቸውን ያረጋግጡ። ኢሎከስት3 (eLocust3) 
መኖሩንም ጭምር ያረጋግጡ። ጂፒኤስ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ   
መጋጠሚያዎቹን (ኮርዲኔትሰ) ያዘጋጁ። ዲግሪዎች ፣ ደቂቃዎች እና 
ሰከንዶች ትክክል መሆናቸዉንም ይፈትሹ።

ተግባር 4.  የቅየሳ ሥራ ኃላፊዎች ስለ ቅየሳ አሰራር በቂ ዕዉቀት ያላቸዉ መሆናቸዉን 
እና የቅየሳ ማሳሪያዎችን በአግባቡ መጠቀም የሚችሉ መሆናቸዉን 
እርግጠኛ ይሁኑ።

ተግባር 5. ምን ዓይነት የዳሰሳ ጥናት ማድረግ እንደሚገባ ይወስኑ። አንበጣዎች 
መኖራቸውን ወይም አለመኖሯቸዉን ካላወቁ ፣ ፈጣን የዳሰሳ ጥናት 
ያድርጉ። በጉልህ የሚታይ የአንበጣ ክምችት መኖሩ አስቀድሞ ከታወቀ 
ግን ፣ የተጠቃውን አካባቢ በጠቅላላው ለመገመት እና ቁጥጥር የሚሹ 
ቦታዎችን ለ መወሰን የሚያስችል ቅኝት ያድርጉ። ለበለጠ ማብራሪያ 
(ከገጽ 13-14 ይመልከቱ) ።
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4. የዳሰሳ ጥናቱን ማካሄድ

ተግባር 1. ቢሮዎን ፣ ቤትዎን ወይም ከተማዎን ከመልቀቅዎ በፊት ፣ ወደ ኢ ሎከስት 
3 (eLocust 3) መሣሪያዎ ዘወር ብለዉ የጂፒኤስዎ መጋጠሚያዎች 
(ኮርዲኔቶች) በሚያሽከረክሩበት ጊዜ እየተለወጡ መሆናቸዉን ያረጋግጡ።

ተግባር2. አንበጣዎች ይገኙበታል ተብሎ ወደሚገመት ወይንም አስቀድሞ ወደ 
ሚታወቅ ቦታ ይሂዱ ለበለጠ መረጃ (ከገጽ 11–12 ያለዉን) ይመልከቱ።

ተግባር 3. በዳሰሳ ጥናቱ አካባቢ (transect) ላይ በእግር ወይም በተሽከርካሪ 
በመጓዝ አንድ ዙር ቅኝት ያድርጉ ስለ ዝርዝር አሰራሩ (ከገጽ 7–9) ያለዉን 
ይመልከቱ።

ተግባር 4.  ወደ ሚቀጥለው የዳሰሳ ጥናት ተግባር ከመሄድዎ በፊት የ ኢሎከስት 
3 (eLocust3) ሪፖርቱን ያስገቡ፤ እስኪላክ ድረስ የግድ መጠበቅ 
የለብዎትም (ከገጽ 17 እስከ 19) ይመልከቱ።

ተግባር 5. ለመጠባበቂያ (backup) እነዲሆን ከፈለጉ መረጃውን በዓለም ምግብ 
እና እርሻ ድርጅት የበረሃ አንበጣ መደበኛ ጥናት/ የመቆጣጠሪያ ቅጽ ላይ 
መመዝገብ ይችላሉ።

ተግባር 6.  የኢ-ሎከስት 3 መረጃ እየተላከ እያለ ወደ ቀጣዩ የዳሰሳ ጥናት ቦታ ይንዱ።

ተግባር 7. እስከ ቀኑ መጨረሻ ድረስ ይቀጥሉ። በአንድ ቀን ውስጥ ከ4-10 ያህል 
የዳሰሳ ጥናቶች ቀጠናዎችን (transects) መሸፈን ይቻላል።

 ጉልህ የሆነ የአንበጣ ስብስብ ካገኙ፤ በታቀደው ቦታ ላይ የዳሰሳ ጥናቱን 
መቀጠሉ ስለ ሁሉም አካባቢ ሁኔታ የተሻለ ሀሳብ (መረጃ ) ለማግኘት ይረዳል። 
የእርስዎ  ወይም ሌላ ቡድን ወደ ኋላ  መመለስ እና የተጎዱትን አካባቢዎች 
በጥልቀት ለመዳሰስ ይችላሉ።
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5. የዳሰሳ ጥናቱን ማዘጋጀት

ሁለት ተሽከርካሪዎች ጥቅም ላይ በሚዉሉበት ጊዜ የአካባቢውን ስፋት በእጥፍ 
ያህል የሚጠጋ መሸፈን ይቻላል።የመጀመሪያው ተሽከርካሪ  የዳሰሳ ጥናቱን እካሄደ 
እያለ ሁለተኛው ተሽከርካሪ ለ 5 ኪ.ሜ ያህል ወደፊት ይጓዝና የዳሰሳ ጥናቱን 
ያካሂዳል ። የመጀመሪያዉ ተሸከርካሪ ዳሰሳዉን ካጠናቀቀ በኋላ ወደ ሁለተኛዉ 
ተሸከርካሪ በመጓዝ ይገናኛሉ። ሁለቱም ተሽከርካሪዎች የመጀመሪያዉ ተሸከርካሪ 
አስከሚያቆምበትና ሥራዉን እስከሚጀምርበት ቦታ ድረስ አብረው ይጓዛሉ። 
ሁለተኛው ተሽከርካሪ ለ 5 ኪ.ሜ ያህል ጉዞዉን በመቀጠል ለዳሰሳ ጥናት ይቆማል።

በዳሰሳ ጥናት ወቅት አንድ ተሽከርካሪ ብቻ መጠቀም፤ በአሸዋማ አካባቢዎች በተለይም 
አረንጓዴ እጽዋት ባሉባቸዉ ቦታዎች ውስጥ ለማቆም ይረዳል።

1 1 1
1

ለዳሰሳ ጥናቱ አመች በሆነ ቦታ/አካባቢ ላይ ቆም ይበሉ

1 2 1
12 12

በእንቁራሪት ዝላይ አኳኋን የሚደረግ የዳሰሳ

5 km
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6. የጥናቱ ዘዴ

00 00 3

ንፋስ ንፋስ

>100mንፋ
ስ

6. ከመቶ እስከ 300 
ሜትር በላይ ይራመዱ

7. ቅጹን ሞልተዉ 
ያጠናቁ

8. ወደ ሚቀጥለዉ 
ይሂዱ

1. በእፀዋት ዉስጥ የ 
ኢ-ሎከስት 3 አጠቃቀም

2. ፋስ ወደ ሚመጣበት 
አቅጣጫ ይጓዙ 

2a. ተለያይታችሁ ተጓዙ   

3. ሕይወት ያላቸዉ 
ነገሮች እንዳሉ ይፈትሹ

4. ጎልማሳዎችን ይቁጠሩ 5. ክንፍ ያላወጡ 
እንጭጮችን ይቁጠሩ

>50m
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6. የጥናቱ ዘዴ

ሀ) በእግር ጉዞ በመተላለፊያ (ትራንሴክት) ዉስጥ ስለ ሚደረግ የዳሰሳ ጥናት

• ወደ ነፋሱ ወይም ወደ ንፋሱ መስቀለኛ መንገድ  ወደ 300 ሜትር ያህል ይሂዱ፤ 

• የእፅዋትን አረንጓዴነት እና ጥግግት ያስተውሉ፤

• ብዙ ጊዜ ቆም እያሉ የአፈሩን እርጥበት ይፈትሹ፤ 

• የሚበሩ የአንበጣ ጎልማሳዎችን ሁሉ ይቁጠሩ ፣ ቀለማቸውን፤ ባህሪያቸዉን 
እና የጥንካሬ ደረጃቸዉን (ብስለታቸዉን) ያስተውሉ ፣ (ጎልማሳ አንበጣዎች 
የተሰራጩበትን ቦታ ስፋት (ወርድ) ይገምቱ(ብዙውን ጊዜ አዋቂዎች 
የሚሰረጩበት መስክ (ስትሪፕ) እርስዎ ካሉበት በሁለቱም በኩል 1-4 ሜትር 
ሊሆን ይችላል።   የሙቀቱ መጠን  ከ 20  ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ መሆን 
አለበት።

• አልፎ አልፎ ቆም ብለው መሬቱን እና ለንጭጭ አንበጣዉ የሚመቸዉ እፀዋት 
የትኛዉ እነደሆነ  በቅርበት ይመርምሩ፤ አንበጣዉ በ የትኛው የዕድገት ደረጃ ላይ 
እንዳለ፤ 

• ቀለሙን፤ ባህሪዉን እና በእያንዳንዱ ቁጥቋጦ ወይንም በእየ ካሬ ሜትሩ ያለዉን 
ብዛት ማስታዎሻዎት ላይ ያስቀምጡ።  ይህንን እስከ 10 ጊዜ ይድገሙት።

• ያገኙትን መረጃ  በ ኢ ሎከስት( eLocust3)  እና / ወይም በዓለም ምግብ እና 
እርሻ ድርጅትየበረሃ አንበጣ መደበኛ ጥናት / የቁጥጥር ቅጽ ላይ ይመዝግቡ 

• ወደ ቀጣዩ የዳሰሳ ጥናት ማቆሚያ ይንዱ

ኢ ሎከስት 3 ከሌለዎት በ ዓለም ምግብ እና እርሻ ድርጅት የተዘጋጀዉን 
የመመዝገቢያ ቅፅ ይጠቀሙ።
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6. የጥናቱ ዘዴ

ለ) ከ አስር ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ በተሸከርካሪ የሚደረግ ቅኝት

• ቢያንስ ለ 1 ኪ.ሜ ያህል ወደ ንፋሱ አቅጣጫ ይንዱ

• በዝቅተኛ (4WD) ማርሽ በመራመጃ ፍጥነት ይንዱ

• ከተሽከርካሪው ፊት ለፊት የሚበሩ  ጎልማሳ አንበጣዎችን ይቁጠሩ

• መኪና የተጓዘበትን ርቀት የሚለካዉን መሳሪያ (ኦዶሜትሩን) በመጠቀም ርቀቱን 
ይከታተሉ

• የሙቀት መጠኑ ከ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ  በላይ ሲሆን እና  ከነፋስ ፍጥነት ከ 6 ሜ በ 
ሰዓት በታች በሚሆንበት ጊዜ ብቻ  አንበጣዎችን መቁጠር   ይጀምሩ

• ቆም ይበሉና የተመለከቷቸዉን ሁሉ በ ኢሎከስት 3( eLocust3)  እና / ወይም በ 
ዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት የበረሃ አንበጣ መደበኛ ጥናት / ቁጥጥር ቅጽ ላይ 
ይመዝግቡ

• ወደ ቀጣዩ የዳሰሳ ጥናት ማቆሚያ ይንዱ

የንፋስ ፍጥነት 6 ሜ/ሰኮንድ

< 5 km/h

≥ 20°C
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7. ከዳሰሳ ጥናቱ በኋላ

ተግባር 1.  ሁሉም የ ኢ ሎከስት 3 (eLocust3) ሪፖርቶች ተላለፋቸዉን (መላካቸዉን) 
ያረጋግጡ፡፤ በወረፋው ሳጥን ውስጥ ምንም ዘገባዎች አለመቅረታቸዉንም 
እርግጠኛ ይሁኑ። 

ተግባር 2.  አስፈላጊ ከሆነ የተጠናቀቀውን የ ዓለም ምግብ እና እርሻ ድርጅት የበረሃ 
አንበጣ የዳሰሳ ጥናት / ቁጥጥር ቅጾች ለብሔራዊ የአንበጣ  ቁጥጥር ክፍል 
ዋና መ/ቤት ያስገቡ 

ተግባር 3.  ይፈትሹ እና አስፈላጊ ከሆነ መሣሪያዎቹን ያስተካክሉ እና ለቀጣዩ የዳሰሳ 
ጥናት ዝግጁ ያድርጉ።

ቀኑ እና ሰዓቱ የተሳሳተ ከሆነ የታብሌትዎን ውስጣዊ ባትሪ መሙላት 
ሊያስፈልግዎት ይችላል። ይህን ለማድረግ ታብሌትዎን ከኃይል መስጫዉ 
ሶኬት ያገናኙና ሳይጠፋ እንዲቆይ  ያደርጉ፤  ማሳያዉን (ዲስፕሌይ) ያጥፉና 
ለሦስት ሙሉ ቀናት እየተሞላ ያቆዩት

ኢሎከስት3 ን እየተጠቀሙ ከሆነ፤ የዳሰሳ ጥናቱን ለማድረግ ከማቀድዎ አንድ 
ምሽት  ባትሪው በበቂ መሞላቱን(ቻርጅ መደረጉን)  ያስታውሱ!
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8. የት እና መቼ የዳሰሳ ጥናት ይካሄዳል 

የት የዳሰሳ ጥናቱ ይካሄዳል  
• የተፈጥሮ እፅዋቱ አረንጓዴ በሆኑበት አሸዋማ አካባቢዎች፤
• በቅርቡ ዝናብን ባገኙ የበረሃ አካባቢዎች፤
• የአከባቢው ሰዎች አንበጣ እንዳዩ ሪፖርት ያደርጉባቸው አካባቢዎች፤
• ቀደም ሲል በአንበጣ የተያዙ አካባቢዎች ወይም ቁጥጥር በተካሄደባቸዉ 

ቦታዎች፤
• አንበጣዎችን ከጎረቤት ሀገሮች ሊቀበሉ የሚችሉ አካባቢዎች

መቼ የዳሰሳ ጥናቱ ይካሄዳል                                                        

ሀ) በዓመቱ ውስጥ፤
• ዝናብ ከጣለ ከሁለት ሳምንት ገደማ በኋላ፤ ማለትም እፅዋቱ አረንጓዴ እንዲሆኑ 

በቂ ጊዜ ካገኙ በኋላ፤
• ስለ አንድ የተወሰነ አካባቢ የዝናብ ፣  ሥነ ምህዳራዊ  ወይም ስለ አንበጣዎች
• መከሰት ሁኔታዎች መረጃ ከሌለ፤
• በመደበኛነት በዝናብ ወቅት

ለ) በቀን፤
• የሙቀት መጠኑ 20-38 °ሴ በሚሆንበት ጊዜ
• ፀሐይ ከወጣች ብዙም ሳይቆይ እስከ እኩለ ቀን ድረስ
• ከሰዓት በኋላ ለጥቂት ሰዓታት  ፀሐይ ከመጥለቋ ጥቂት ቀደም ብሎ ድረስ
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8. የት እና መቼ የዳሰሳ ጥናት ይካሄዳል 

የት እና መቸ የዳሰሳ ጥናት እንደሚካሄድ የሚያመለክት ሥዕላዊ መግለጫ

በዕፅዋት ላይ 
እየተንጠላጠሉ

ጎልማሳ አንበጣዎች 
በመብረር ላይ

ጎልማሳ አንበጣዎች 
በመብረር ላይ

ሙቀት እየወሰደ

አንበጣው ዕፅዋት ላይ 
በመስፈር ሙቀት እየወሰደ

አንበጣው ዕፅዋት 
ላይ ሰፍሯል

አንበጣዎች 
ለየብቻቸው ሲበሩ

ፀሐይ ስትወጣ

ፀሐይ ስትገባ

እን
ቅስ

ቃሴ አያ
ደር

ግም

አንበጣው ዕፅዋት ላይ 
በመስፈር ሙቀት እየወሰደ

ቅኝት

ቅኝት
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9. የዳሰሳ ጥናት ዓይነቶች

ግምገማ (የምዘና ጥናት)
• በመስኩ የሚካሄደው የመጀመሪያው ዓይነት የዳሰሳ ጥናት  አንበጣዎች ወይም 

አረንጓዴ ተክሎች መኖራቸውን  ለመወሰን የሚረዳ ነዉ
• የአንበጣዎች መከሰት ታሪክ ያላቸዉ  ወይም የአንበጣ መረቢያነታቸዉ 

በሚታወቁ  አካባቢዎች ወይንም በቅርቡ ዝናብ የጣለበት ወይንም አርብቶ 
አደሮች  ፣ የአካባቢዉ ሰዎች ፣ ስካውቶች ፣ አርሶ አደሮች ወይም የእርሻ 
የኤክስቴንሽን ወኪሎች አንበጣዎች መታየታቸዉን ሪፖርት አድርገዉ ከሆነ

• የዚህ ዓይነቱ ጥናት ዓላማ የአንበጣ እና የመኖሪያ አካባቢዉን ሁኔታ  በመከታተል  
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸዉ አንበጣዎች  መኖራቸውን ለመለየት እና ቁጥጥር 
የሚያስፈልግ ከሆነ ለመወሰን ነዉ።

ፍለጋ በዚህ የጥናት ወቅት፤
• በአንድ ወቅት የምዘና ጥናት ብዛት ያለዉ ( በጉልህ የሚታይ) የአንበጣ ቁጥር 

ከተገኘ፣  የፍለጋ ዳሰሳ ጥናት ይካሄዳል።
• አጠቃላይ የተጠቁ አካባቢዎችን ለመገመት እና  ቁጥጥር የሚጠይቁ ቦታዎችን 

ለመወሰን የሚያስችል ጥልቀት ያለዉ ጥናት ይካሄዳል።
• ከፍለጋ የዳሰሳ ጥናቶች ውጤቶች ፣ የአደጋው ስፋት እና የሚፈለገው ቁጥጥር 

ደረጃ ሊገመት ይችላል። (የሚቀጥለዉ ገፅላይ ያለዉን ሥዕላዊ መግለጫ 
ይመልከቱ)

በግምገማ/ምዘና ጥናቱ ወቅት ዝቅተኛ ቁጥር ያለቸዉ አንበጣዎች  ከተገኙ 
የፍለጋ ጥናቱን ማድረግ አያስፈልግም። ይልቁንስ እንደ የአካባቢዉ  እና የዝናብ  
ሁኔታ ሌላ የምዘና ዳሰሳ ጥናት ከቀናት በኋላ ማድረግ ያስፈልጋል።
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9. የዳሰሳ ጥናት ዓይነቶች

በአንበጣ የተወረረ አካባቢ

የምዘና/ግምገማ ጥናት 

በጥልቀት የሚደረግ/ፍለጋ ጥናት
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10. ምን ዓይነት መረጃ ለመሰብሰብ

አካባቢን በተመለከተ
• የአካባቢ ስም
• ቀን
• የ ጂ.ፒ.ኤስ (GPS)  ኬክሮስ እና ኬንትሮስ መስመሮች (DDMMSS.S)
• የዳሰሳ ጥናቱ የሚካሄድበት ቦታ ፣ የአንበጣዉ መኖሪያ እና የአፈር ዓይነት
የዝናብ ሁኔታን በተመለከተ
• የመጨረሻው ዝናብ የጣለበት ግምታዊ ቀን እና መጠን
ዕፅዋትን በተመለከተ
• አረንጓዴነት እና ጥግግት ደረጃ
የአፈር ሁኔታን በተመለከተ
• እርጥብ ወይም ደረቅ
አንበጣን በተመለከተ
• አንበጣዉ አለ ወይንሰ የለም( መኖር / አለመኖር)
• በምን ሁኔታ ላይ እነደሚገኝ (በተነጣጠለ ሁኔታ ፣ በሽሽግግር ሁኔታ/በጊዜያዊነት፣ 

በቡድን)
• ባህሪ (ተለያይተዉ/በእይግላቸዉ ፣ የተበታተኑ ፣ ቡድኖች)
• የዕድገት ደረጃዉ/ብስለት (ግልፍ ፣ ገና ያልጠና ፣ እንጭጭ፤ የጎለመሰ)
• መራባት (ስሪያ እየፈፀመ ፣ እነቁላል በመጣል ላይ ፣በ መፈልፈል ላይ ፣ግልፍ 

በመሥራት ላይ )
• የጥግግት ሁኔታ (የአንበጣዎች ብዛት / በአንድ በተወሰነ የጥናት መተላለፊያ 

(ትራንስሴክት) ዉስጥ (እርዝመት x ወርድ) ወይም በ ካሬ ሜትር)
• መጠን በቁጥር/ በካሬ ሜትር ወይም በሄክታር
ለቁጥጥር የተከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ
• ጥቅም ላይ የዋለ ፀረ ተባይ ማጥፊያ አይነት ፣ ጥቅም ላይ የዋለዉ ፀረ ተባይ 

መጠን ፣ ጥቅም ላይ የዋለዉ ብዛት ብዛት ፣ የተሸፈነዉ ቦታ ስፋት
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11. መረጃን እንዴት መሰብሰብ እንደሚቻል

የዳሰሳ ጥናቱ መረጃዎች እና ግኝቶች ወደ ኢሎከስት 3 እንዲገቡ ተደርገዉ ወይንም ፣ 
በአለም ምግብ እና እርሻድርጅት የአንበጣ መደበኛ የዳሰሳ ጥናት የመቆጣጠሪያ ቅጽ 
(ወይም ተመሳሳይ ቅጽ) ይጻፋሉ።

ኢሎከስት3ን በተመለከተ

• ከማንኛዉም (ገደብ በሌለው ሁኔታ) የዳሰሳ ጥናት ከሚካሄድባቸዉ 
ቦታዎች(ጣቢያዎች) የሚገኝ መረጃ ሁሉ በዚህ መሳሪያ ማስገባት ይቻላል

• ከዳሰሳ ጥናቱ ጣቢያ ወደ ቀጣዩ ቦታ  ከመንቀሳቀስዎ በፊት መረጃውን ይላኩ

• የመረጃዉ  ቅጅ በ ኢሎከስት3 ውስጥ ይቀመጣል።

የዳሰሳ ጥናት ቅጽን በተመለከተ

• ከሶስት የዳሰሳ ጥናት ጣቢያዎች (ማቆሚያዎች) የሚገኝ  መረጃ በአንዱ የዓለም 
ምግብ እና እርሻ ድርጅት የበረሃ አንበጣ መደበኛ ጥናት / የቁጥጥር ቅጽ ሊገባ 
ይችላል

• ከሶስት በላይ ጣቢያዎች( ማቆሚያዎች) ካደረጉ ተጨማሪ ቅጾችን ይጠቀሙ

• መረጃውን ከዳሰሳ ጥናቱ  ጣቢያ(ማቆሚያ) ሆነዉ  ያስገቡ እና ወደ ሚቀጥለዉ 
ከመንቀሳቀስዎ በፊተ ትክክለኝነቱን ያረጋግጡ

ኢሎከስት3 የተባለዉ መሳሪያ የዳሰሳ ጥናቱን ውጤቶች ወዲያውኑ ወደ 
የአንበጣ መቆጣተሪያ ዋና ክፍል ይልካል። ኢሎከስት3ን የማይጠቀሙ 
ከሆነ፣ የተሟሉ ቅጾችን ማግኘት እና የተጠናቀቁትን ቅጾች በተቻለ ፍጥነት 
በሬዲዮ ፣ በፋክስ ወይም በአካል ወደ ዋናዉ መ/ቤት መላክ አለበዎት።
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12. የኢሎኮስት 3 አጠቃቀም 

ጂፒኤሱ ትክክለኛ መጋጠሚያዎች (ኮርዲኔትስ) ላይ መሆኑን ለማረጋገጥ 
የዳሰሳ ጥናት በሚካሄደት ወቅት ሁሉ  ኢኤልኮስት 3 ቀኑን ሙሉ ክፍት 
(እንደበራ) መሆኑን ያረጋግጡ። 

1ኛ)  ከቢሮ ወይም ከካምፕ ሲወጡ ጡባዊውን (ታብሌት ኮምፒተርዎን) ይክፈቱ ቀኑ 
እና ሰዓቱ ትክክለኛ መሆናቸውን ያረጋግጡ

2ኛ)  አንቴናውን በጣራው ላይ ወይም በተሽከርካሪው ፊት ባለዉ ዳሽቦርድ ላይ 
ይጫኑ፤ ገመዱን ከ አንቴናው ጋር ያገናኙ እና የሲጋራው ማቀጣጠያ ሶኬት ዉስጥ 
ያስገቡ

3ኛ)  የዳሰሳ ጥናቱ ቦታ ሲደርሱ ሞተር ያጥፉ ፣ ኢሎከስትን ይዘው ይሂዱ
4ኛ)  አዲስ ሪፖርት (New REPORT) የሚለዉን ይጫኑ እና ጂፒኤስዎን 

መጋጠሚያዎች ትክክል መሆናቸዉን ያረጋግጡ እነዚህ መገጣጠሚያዎች 
(ኮርዲኔትስ) አሁን ላሉበት ለአካባቢ የተስተካከሉ ስለሆነ፤በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ 
የጂፒኤሱ የታችኛው መገጣጠሚያዎች ይለዋወጣሉ

5ኛ) በእግር የሚደረገዉን ቅኝት በተወሰነዉ መተላለፊያ ዉስጥ (ትራንሴክት) ያድርጉ 
እና ውሂቡን (መረጃዉን) ያስገቡ

6ኛ)  ሁሉም ዉሂቦች (መረጃዎች) ከገቡ በኋላ ለማስቀመጥ SAVE ለመላክ ደግሞ 
SEND የሚለዉን ቁልፍ ይጫኑ 

7ኛ)  ሾፌሩ ወደ ተሽከርካሪ እየተመለሱ መሆንዎን ሲመለከት ፣ ሞተሩን ማስነሳት 
አለበት

8ኛ) እርስዎ ወደ ተሽከርካሪው ቀረብ ሲሉ ወይም ውስጥ ሲገቡ ኢ ሎከስት (eLo-
cust3) መረጃውን መላክ ይጀምራል ። አሁን ወደ ቀጣዩ የዳሰሳ ጥናት ማቆሚያ 
ቢቀጥሉ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ግን በመረጃ ስርጭት ወቅት ሞተሩ መጥፋት 
የለበትም

9ኛ)   የመረጃ ስርጭቱን ክንዉን ከጡባዊው (ታብሌቱ) የታችኛ ክፍል ይከታተሉ 
ማለትምግንኙነት እየፈጠረ ከሆነ: አቁሞ (ስራ ፈቶ) ከሆነ -ወደ BT እየተገናኘ - 
ከSAT ጋር እየተገናኘ ከሆነ – እየላከ ከሆነ - የተላከ ከሆነ ግን ወረፋ 0 ያሳያል። 
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13. ኢኤልኮስት 3 ሜትር በመጠቀም

ተግባር 1. ከቢሮው ወይም ከቤት ከመውጣትዎ በፊት በዘመናዊ ተንቀሳቃሽ ስልክዎ 
(በስማርት ፎንዎ) ላይ ኢሎከስት ኤም (eLocust3m) መተግበሪያውን 
ይክፈቱ እና ከበይነመረቡ ጋር ያገናኙ። 

ተግባር 2.  ከዳሰሳ ጥናቱ ቦታ ሲደርሱ ሞተር ያጥፉ ፣ ኢሎከስት ኤምን (eLocust3m) 
ይዘው ይሂዱ።

ተግባር 3. በመነሻ ገጹ ታችኛው ክፍል ላይ ያሉትን ሁሉንም ሪፖርቶች ይጫኑ ።
ተግባር 4. በቂ ልምድ ከሌለዎት (ባለሙያ/ተጠቃሚ ካልሆኑ) እና መሰረታዊ የሆኑ 

መረጃዎችን ማለትም እንደ የአንበጣ ይነት ፣ ጥናት የተደረገበት ወይም ፀረ 
ተባይ የተረጨበትን አካባቢ ለመመዝገብ ከሆነ መሰረታዊ ሪፖርትን BASIC 
የሚለዉን  ይጫኑ ። በቂ ልምድ ከለዎትና የተሟላ መረጃን ለምሳሌ እንደ 
ሥነ ምህዳር ፣ አንበጣ ፣ ቁጥጥር እና ደህንነት የመሳሰሉ መረጃዎችን በተሟላ 
ሁኔታ ለመመዝገብ ከሆነ PRO ሪፖርትን ይጫኑ።

ተግባር 5. ሁሉም አስፈላጊ መረጃዎች ተጠናቀዉ መመዝገባቸዉን ያረጋግጡ
ተግባር 6. ወደ አንበጣዉ በመ ቅረብ በግልጽ  የታይ  ፎቶ ያንሱ አንበጣዎች ከሌሉ ግን  

የመኖሪያ አከባቢዉን አጠቃላይ ገፅታ/እይታ ያንሱ
ተግባር 7.  ሪፖርቱን ወደ አንበጣ መቆጣጠሪያ ዋና መ/ቤትዎ ለመላክ ያስረክቡ 

(SUBMIT) የሚለውን ይጫኑ፤ አውታረመረብ (ኢንተርኔት) ከሌለ 
ግንኙነት በሚኖርበት ጊዜ በራስ-ሰር (አዉቶማቲካሊ) ይላካል  

ተግባር 8.  ሁሉም ሪፖርቶችዎ እርስዎ ዝርዝሩን ለማየት በሚፈልጉበት ጊዜ ማየት 
እንዲችሉ ሁሉም ርፖርቶች (ALL REPORTS) በሚለዉ ውስጥ ይቀመጣሉ 
በማንኛውም ሪፖርት ላይ በመጫን ዝርዝሩን ማየት ይቻላል።

ተግባር 9.  ሪፖርቶችዎን ለሌሎች በአገርዎ ያሉ ተጠቃሚዎች እንዲመለከቷቸዉ ከፈለጉ; 
ወደ ጭዉዉት (CHAT) ማጋራት ይችላሉ። 

ከሞበይልዎ ጋር በመገናኘት የሚሰራዉ ኢሎከስት 3 ኤም (eLocust3m) የተባለዉ 
የኮምፒዩተር መጠቀሚያ በሁለት የተለያዩ ያሰራር ዘዴዎች (ሞዶች) ሊያገለግል 
ይችላል። ለምሳሌ መሰረታዊ የሆኑ አነስተኛ መረጃዎችን ብቻ ለመመዝገብ ወይንም 
ሁሉን ያካተተ ማለትም ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ የሥነ ምህዳር ፣ አንበጣ ፣ ቁጥጥር 
እና ደህንነት መረጃዎችን ለመመዝገብ ያስችላል።

ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን ለመፃፍ እና ለማጋራት CHAT መታ ያድርጉ፤ በእያንዳንዱ ጊዜ 
በመለያ ከመግባት ይቆጠቡ፤ የይለፍ ቃልዎን ከረሱ እንደ አዲስ ተጠቃሚ ይመዝገቡ።
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14. ኢሎከስት 3ጂየተባለዉን መተግበሪያ ጋርሚን ጂፒኤስ ጋር በማቀናጅት መጠቀም 

ኢ ኤል 3ጂዉን ለመክፈት 
በጂፒኤስ አናት ላይ ያለዉን ቁልፍ 
መታ ያድርጉ እና መነሻ ገፁን 
አስኪወጣ ይጠብቁ

ቅጾችን ለማግኘት ◄መጀመሪያ 
ይህን ◄ ይጫኑ ከዚያም ይህንን 
ይጫኑ።

ሎከስት የሚለዉን ቅጽ ይጫኑ ይህንን ▼ተጭነዉ የሚፈልጉትን 
የአንበጣ ደረጃና ቀለም እስኪያገኙ 
ድረስ ይቆዩ

▲▼◄► እነዚህን እና ✔ 
ምልክቶች በመጠቀም አስከ 4 
የሚደርሱ ቁጥሮችን ማስገባት 
ይችላሉ ለማጠናቀቅ ይህን 
ይጫኑ በመጨረሻም ✔

▼ይህን ስፋት (ሄክታር) 
የሚለዉ እስኪታይ ድረስ ✔
ይጫኑ ከዚያም

▼▲ እነዚህን ምልክቶች 
ይጫኑና ከተግባር 5-6 ያሉትን 
ይድገሙ ለማንኛዉም የአንበጣ 
አድገት ደረጃና ባህሪ

የአንበጣዉን ዕድገት ደረጃና 
ቀለም ለማጉላት▼ይጫኑ 
ከዚያም  ✔ይጫኑ

መላኪያዉን ለማጉላት ✔ይህን 
ምልክት ይጫኑ ከዚያም ደግመዉ 
ይጫኑት

የሚፈለገዉ እድገት ደረጃ ከጎላ 
በኋላ ✔ይጫኑ

◄

▲

►

▼

✔
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15. የዳሰሳ ጥናት ውጤቶችን እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚቻል

ኢሎከስት 3ን ጠቀሜታ በተመለከተ 

ይህ አሰራር ከመስክ የሚገኘዉን የተሟላ መረጃ እና ምልከታዎችን መመዝገብ 
እና በሳተላይት አማካይነት ለማስተላለፍ ብሔራዊ የአንበጣ ቁጥጥር ቡድኖች 
የሚጠቀሙበት ተመራጭ ዘዴ ነው። መረጃዎቹ ከጂኦ ፍሌክስ መድረክ ላይ 
በማግኘት ወደ አንበጣ መቆጣጠሪያ ዋና ጽ/ቤት ምሽት ላይ 

በኢሜል ይላካሉ ። የመረጃዉ አንድ ቅጂ በጡባዊው ላይ ይቀመጣል። ኢሎከስት 3 
(eLocust3) ከዲ ሎከስት (dLocust) ድሮን ጋርም መጠቀም ይቻላል።

ኢሎከስት 3ኤም/ ኢሎከስት 3ጂ (eLocust3m / eLocust3g) ጠቀሜታ 
በተመለከተ

መሰረታዊ እና የተሟላ መረጃ በስማርትፎን መተግበሪያ (eLocust3m ውስጥ 
መዘገብ የሚቻል ሲሆን፤መሰረታዊ መረጃዎች ብቻ ከሆኑ ግን በእጅ በሚያዝ 
የጂፒኤስ ሳተላይት መገናኛ (ኢሎከስት 3 ጂ) ሊመዘገቡ ይችላሉ። በሁለቱም 
ሁኔታዎች፣ የዳሰሳ ጥናቱ ወይም የቁጥጥር ቦታዎች ኬንትሮስ እና ኬክሮስ የሃሳብ 
መስመሮች በራስ-ሰር (አዉቶማቲካሊ) ይወሰናሉ/ ይለያሉ። መሰረታዊ ውሂብ(ዳታ) 
ማስገባት  በጣም ቀላል ስለሆነ አጭር ስልጠና ብቻ ነው የሚያስፈልገዉ። ይህ ዘዴ 
ድንገት በሚከሰት የአንበጣ ወረርሽኝ አደጋ ጊዜ በቂ ልምድ እና እዉቀት የሌላቸዉን 
ተጨማሪ ቡድኖች አሰማርቶ ለመጠቀም ተስማሚ ነው። ሁሉም መረጃዎች በካርታ 
ላይ ሊታዩ ስለሚችሉ ማውረድና መጠቀም ይቻላል። መረጃዎቹ  በእውነተኛው 
ወይም ከእውነተኛዉ ጋር በተቀራረበ ጊዜ ዉስጥ የአንበጣ መቆጣጠሪያ ዋና መ/ቤት 
ጋር ሊደርሱ ይችላሉ።

የዳሰሳ ጥናት ቅጾች

የዳሰሳ ጥናት እና የቁጥጥር ውሂብ (ዳታ) በዓለም ምግብ እና እርሻ ድርጅት የበረሃ 
አንበጣ መደበኛ የዳሰሳ ጥናት/የቁጥጥር ቅጽ (ወይም ተመሳሳይ ቅጽ) ላይ ተመዝግቦ 
በኤችኤፍኤፍ ሬዲዮ፤ በሞባይል (ፎቶ) ፤በፋክስ ፣ በኢሜል ፣ በማህበራዊ ሚዲያ 
ወይም በአካል በ1-2 ቀናት ውስጥ ወደ በርሃ አንበጣ መቆጣጠሪያ ዋና መ/ቤት 
ሊተላለፍ/ሊቀረጽ ይችላል።






