
እባከዎትን ለተጨማሪ መረጃ የLANDPOTENTIAL.ORG ድህረ ገፅ ይጎብኙ 

የአፈርና ዕፅዋት መረጃዎች ለመመዝገብ፣ ለማከማቸትና ለማጋራት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች

App version 

3.1

• ስማርትፎን ስልክ  (አንድሮይድ ወይም አይ ፎን) ጂፒኤስ

ማስጠቀም የሚያስችል

• በስልክ ላይ የተጫነ የLandPKS የስልክ መተግበሪያ
• የአፈር መቆፈሪያ ገሶ ፣አካፋ

• 1 ሜትር ርዝመት ያለዉ እንጨት

ለመጀመር የስልክ መተግበሪያዉን በስልክህ ላያ ጫን ።

1. ከታች የሚታየዉን ደመና ያለበትን ምስል ወይም  Climate

የሚለዉን  ፅሁፍ ተጫን።

2. ከላይ በቀኝ በኩል ያለዉን + ምልክት ተጫን።

3. ያለህበትን ወይም መረጃ ልትሰበስብለት ያለሀዉን ቦታ ስም 

ስጠዉ።ያለህበትን ቦታ ጄኦግራፊያዊ አድራሻ የምታዉቅ ከሆነ 

ላቲትዩዱንና ሎንግትዩዱን አስገባ። የማታዉቅ ከሆነ የስልክ 

መተግበሪያህ እንዲያገኝልህ "Obtain GPS" የሚለዉን ምረጥ፣ 

በመቀጠልም 'Allow' የሚለዉን በመጫን የጂፒኤስ ንባብ 

እንዲወስድ ፍቀድ።

4. ይህን ካደረግ በኋላ መሠረታዊ አካባቢያዊ መረጃዎችን 

ለማስቀመጥ  'Save' የሚለዉን ቁልፍ ተጫን።

5. የራሥህን መረጃዎች ማስገባት ለመጀመር 'Data Input' 

የሚለዉን ፅሁፍ ተጫን።ልክ እሱን ስትጫን የመሬትን የተለያዩ 

ባሕርያት(የአፈር ናዕፅዋት) የምታስገባበት LandInfo ከላይ 

LandCover ከታች በአንድ ገፅ በቅደም ተከተል ታገኛለህ።

1

ለአየር ንብረት መረጃ ይሄንን ተጫን።

የሥልጠና መመሪያ
መግቢያ

1 ኛ: ለመጀመሪያ ጊዜ የስልክ መተግበሪያዉን ማስጀመር

1. የስልክ መተግበሪያዉን ክፈት

2. 'Add New Account' የሚለዉን ተጫን 

3. ‘Sign-In With Google Account’ የሚለዉን ተጫንና የይለፍ ቃል 
አስገባ ወይም አዲስ አካዉንት ፍጠር።.

4. ለ'Offline Access' ፍቃድ ስጥ

5. አንዴ ከተመዘገብክ በኋላ ፤ መተግበሪያዉ በራሱ ወደ ፊለፊት ገፅ ይመልስሀል።       
የፊትለፊት ገፁ አዲስ ቦታዎችን የምትመዘግብበት "My Locations"የሚል ነዉ።

6. ትክክል ለመሆን የቀረበ የ ጂፒኤስ ንባብ ዉሰድ።

2 ኛ: የአዲስ ቦታ መረጃ ማስገባት



3. ተዳፋት

የመሬታችንን የተዳፋት
ሁኔታ መረዳት መሬታችን
ለአፈር መሸርሸር ያለዉን
ተጋላጭነት ለማወቅ
ያግዘናል።

በስልክ መተግበሪያ ገፁ ላይ
ካለህበት የመሬት አቀማመጥ
ጋር ተቀራራቢነት ያለዉን
ምስል ምረጥ። ወይም
ስልክህን በመሬቱ ተዳፋት
አቅጣጫ ትይዩ በመያዝ
የስልክ መተግበሪያዉ
የመሬቱን የተዳፋት መጠን
እንዲያነብብ አድርግ።

የሥልጠና መመሪያ

የ LANDINFO መመሪያ
2. የግጦሽ መሬት

በስልክ መተግበሪያ ገፁ ላይ
የመሬቱን የግጦጽሽ ሁናቴ
ምረጥ ።

መሬቱ በጭራሽ ለግጦሽ
ያልዋለ ወይም ለእንሥሳ
ማሰማሪያ ያልዋለ ከሆነ
በቀይ የሚታየዉን የ ‘X’
ምልክት ተጫን።

መሬቱ ለግጦሽ ዉሎ ከሆነ
፣ የተሰማሩትን የእንስሣት
ዓይነቶች ምረጥ
(ከብት፣ፍየል፣በግ ወዘተ)።
የተለያዩ ዓይነት እንስሣቶች
በአንድ የግጦሽ መሬት ላይ
የሚዉሉ ከሆነ ከአንድ
በላይ እንስሣ መምረጥ
ትችላለህ።
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1. የመሬት ሽፋን

የመሬት ሽፋን ተፈጥሮአዊ

ወይም ሰው ሠራሽ የሆነ

በዓይን ሊታይ የሚችል

የመሬትን የላይኛ

ክፍል ሸፍኖ የሚገኝ

ነገር ወይም

ቁስ ማለት ነዉ።

በስልክህ መተግበሪያ ገፅ
ላይ ከሚታዩት
ምስሎች ፣ ላለህበት
አካባቢ ተቀራራቢ ገፅታ
ያለዉን ምስል ምረጥ።

4. የተዳፋት ቅርፅ

የተዳፋት የቅርፅ ዓይነት የዝናብ

ዉሃ በመሬት ላይ የሚፈስበትን

የፍጥነት መጠን ይወስናል።

የተዳፋት ቅርፅ ሁኔታ ከአካባቢዉ

የአፈር ዓይነትና የተዳፋት መጠን

መረጃዎች ጋር በመቀናጀት፣

ምን ያህል ዉሃ ወደ መሬት ዉስጥ

እንደሚሰርግ ለመተመን ያግዛል።

ከቆምክበት ቦታ ከ20-30 ሜትር

ርቀት ዉስጥ ወደ ታች እና ወደ ጎን

በመመልከት የተዳፋቱን የቅርፅ

ዓይነት ለይ።



የአፈር ዉስንንነት መገለጫዎች መሰነጣጠቅ፣

ጨዋማነት፣ አሲዳማነት (ኖራ የሚያስፈልጋቸዉ)፣

ድንጋያማነት፣ የአፈር ጥልቀት፣ የከርሰ ምድር ዉሃ 

መገኛ ጥልቀትና ለጎርፍ ተጋላጭነትን ያጠቃልላል።

እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት የአፈር ባሕሪያት 

የመሬትን ዕፅዋት የማብቀል ዓቅም ይወስናሉ። 

በተጨማሪም መሬትን እንደየዓይነቱ 

ለመከፋፈል የምንገለገልባቸዉ 

ዋነኛ መስፈርቶች ናቸዉ።

የሥልጠና መመሪያ

የ LANDINFO መመሪያ
5. የአፈር ዉስንንነት

7. የአፈር ቀለም ዓይነት

በስልክ መተግበሪያ ገፁ ላይ Soil Color የሚለዉን ፅሁፍ በመጫን በተለያዩ

ጥልቀቶች ላይ የአፈርን የቀለም ዓይነት ለመለየት ተዘጋጅ። የአፈር ቀለም አይነት

የተለያዩ የአፈር ባሕሪያቶችን ለማወቅ ፍንጭ ይሰጣል።

1 ኛ : ደቃቅ ደረቅ አፈር በወንፊት በመንፋት የአፈር ናሙና አዘጋጅ።

2 ኛ : ለንፅፅር የሚሆን የተለየ ቀለም ያለዉ ልሙጥ ወረቀት ከአፈሩ ጎን አስቀምጥ ።

3 ኛ : ወጥ በሆነ የብርሃን እይታ ዉስጥ (ለቀጠታ የፀሃይ ጨረር ያልተጋለጠ ቢሆን

ይመረጣል) ማነፃፀሪያ ወረቀቱንና የአፈሩን ናሙና በስልክህ መተግበሪያ ካሜራ ፎቶ

አንሳ። ስትጨርስ OK ምረጥ.

4 ኛ : በስልክ መተግበሪያዉ ላይ የወረቀቱንና የአፈሩ ምስል ተራ በተራ በመጫን ለይ ።

ትክክለኛዉ የወረቀት አይነት፣ የአፈር እርጥበትና የብርሃን ሁኔታን መምረጥህን

አረጋግጥ።

5 ኛ : Save የሚለዉን ተጫን፣ ወዲያዉ የአፈሩ የቀለም አይነት ዉጤት በስልክ

መተግበሪያዉ ላይ ይገለፃል።

6. የአፈር ስሪት(ሸክላ ዉህድ) ዓይነት

በተለያዩ ጥልቀቶች ላይ የአፈርን ስሪት(ሸክላ ዉህድ) ዓይነት ማወቅ ፣ የአፈርን ዉሃ የመያዝ አቅም፣

ዉሃ በአፈር ዉስጥ የሚሰርግበትን ሁኔታና ለአፈር መሸርሸር ያለዉን ተጋላጭነት ለመረዳት ያግዛል።

ከዚህ በታች ያሉት ቅደም ተከተሎች በእያንዳንዱ የአፈር ጥልቀት ደራጃ መደጋገም አለባቸዉ።

ለእያንዳንዱ ተቀራራቢዉን ምስል ምረጥ

አማራጭ 1: ከቀረቡት ዝርዝሮች ዉስጥ አንዱን ምረጥ።

አማራጭ 2: 'Guide Me' የሚለዉን በመጫን በቅደም

ተከተል ጥያቄዎቹን መልስ።

አማራጭ 3: በ 'Guide Me’ ሥር ያለዉን የ ? ጥያቄ ምልክት በመጫን አጭር ( < 10   

ሰክንድ) ቪዲዮ ተመልከት።

ወደታች ስትቆፍር የድንጋይ ዓለት ጋር ከደረስክ ተዘጋጅተዉ ከቀረቡት ዝርዝር አማራጮች
bedrock የሚለዉን ምረጥ ።

የአፈርን ስሪት ዓይነት በተመለከተ ለተጨማሪ እገዛ የአዲስ ቦታ መረጃ ምዝገባ ከመጀመርህ
በፊት ወደ Settings >> Utilities ግባ።
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ወደ Settings  በመግባት የወረቀት ፎቶዉን መቀየር ይቻላል። በተመሳሳይም ፎቶ

የማስገቢያ ዘዴንም መቀየር ይቻላል። (Camera vs. Manual).

ስለ አፈር ቀለም አይነት ትክክለኛ የቦታ መረጃ ከማስገባታችን በፊት ለመሞከር ወደ Go to 

Settings >> Utilities >> Soil Color መግባት ይቻላል።



መረጃን በምናስገባበትበማንኛዉም ጊዜ መረጃዉ በትክክልወደ መረጃ ቋቱ
መዛወሩንና መመዝገቡንለማረጋገጥ በ Data Input  ገፅ "Synchronize 
Now" የሚለዉን ፅሁፍ መጫን ያስፈልጋል።

አንዴ መረጃን ካስገባን በኋላበፈለግነዉ ጊዜማስተካከልና ሌላ መረጃዎችን
መጨመር እንችላለን። ያስገባነዉንመረጃ ከስልክመተግበሪያችንበተጨማሪ በ
landpotential.org/data-portal/ ድህረ ገፅ ላይ ማግኘትም እንችላለን።

የሥልጠና መመሪያ

መሬትን በአቅም መከፋፈል

የተጠናቀቀ የቦታ መረጃን ማስቅመጥ

መሬትን በአቅም መከፋፈል

መሬትን በአቅም መከፋፈል በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለዉ የመሬት ምርታማነት መገምገሚያና መሬት ለመራቆት ያለዉን ተጋላጭነት ማወቂያ ዘዴ ነዉ።
በዚሁ መሠረት መሬት እንደ አቅሙና ተጋላጭነቱ በ 8 ዓይነት ይመደባል።

በስልክ መተግበሪያዉ ላይ የአንድን መሬት አቅም አይነት ወይም መደብ ለማወቅ በዚህ የሥልጠና መመሪያ ላይ ከዚህ በፊት በተብራራዉ መሠረት የአፈርን
ስሪት አይነት፣ የተዳፋት መጠንና የአፈርን ዉስንነት መረጃዎች ሙሉ በሙሉ ማስገባት ያስፈልጋል።

በስልክ መተግበሪያዉ ላይ የሚታየዉ የመሬት አቅም ዉጤት አገላለፅ ላይ የመጀመሪያዉ ቁጥር የመሬትን አቅም ደረጃ ያሳያል። በቀጣይነት ያሉት ፊደላቶች

የመሬቱን የዉሱንነት ወይም ችግር አይነት ይገልፃል። ለበለጠ ማብራሪያ ከላይ የሚታየዉን የጥያቄ ምልክት በመጫን ማግኘት ይቻላል።

ተጠቃሚዉ እንደፍላጎቱ ለምርት ወሳኝ ያልሆኑትን የመሬት ዉስንነት አይነቶች በስልክ መተግበሪያዉ ላይ ከሚታየዉ ሠንጠረዥ ላይ በማብራት ወይም

በማጥፋት የመሬት አቅም ደረጃዉን ወይም ምድቡን ማስታካከል ይቻላል። ይህም በመሬት አስተዳደር ዉስጥ ያለዉን መሬትን የማልማት ሁኔታና

ፍላጎት ከግንዛቤ ዉስጥ በማስገባት ዉሳኔን ለመስጠት ያስችላል።

ለበለጠ ማብራሪያ በስንጠረዡ ዉስጥ ያሉትን የጥያቄ ምልክቶች በመጫን ማግኘት ይቻላል።
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Landcover መሬትን ሸፍነዉ የሚገኙ የእፅዋት አይነትን መረጃ መመዝገቢያ ቅፅ ነዉ። አራት አይነት

የመረጃ አይነቶች አሉ (ከታች ከ 1-4 ያሉትን ነጥቦች ተመልከት)። የአንድ መሬትን መረጃ ለመሰብሰብ

ልምድ ላለዉ ባለሙያ እስከ 20 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል። መረጃዎችን ለመሰብሰብ የርዝመት መለኪያ ሜትር

ወይም አነስተኛ እንጨት መጠቀም ያስፈልጋል ። • 2እንጨት፣ 1 ሜትር

አስፈላጊ ቁሳቁሶች

1. የእፅዋት የመሬት ሽፋን

•የእፅዋት የመሬት ሽፋን ምን ያህሉ የመሬት መጠን በፐርሰንት ሲሰላ በእፅዋት፣ በብስባሽ፣

በድንጋይ እንደተሸፈነ ወይም እስከነጭራሹ እንዳልተሸፈነ የሚገልፅ ነዉ።

•በዋነኛዉ የስልክ መተግበሪያ ገፅ ላይ መረጃ የምታስገባለትን ቦታ ምረጥ።በሰሜን አቅጣጫ

መረጃ ለመሰብሰብ ‘N’ የሚለዉን ፊደል ተጫን።

•በመሬቱ መሃል ቦታ ላይ በመቆም መረጃ ለማስገባት ተዘጋጅ።በሰሜን አቅጣጫ 5 

ሜትር በቀጥታ ተራመድ።5 ሜትር ርቀት ላይ ስትደርስ የያዝከዉንበትር ወይም እንጨት

አስቀምጥ።

•በስልክ መተግበሪያዉ ላይ 5 ሜትር የሚለዉን ምረጥ። በያዝከዉ በትር በተለያየ

ርቀት ላይ ባለዉ ምልክት በመጠቀም የሚታየዉን የእፅዋት የመሬት ሽፋን የመዝግብ።

በተቻለ መጠን እንጨቱ ላይ ባለዉ ምልክቶች ትይዩ ያለዉን የመሬት ሽፋን አይነት ብቻ

መዝግብ።

•በተመሳሳይ መልኩ ከመሬቱ መሃል ቦታ በ 10,15,20,25 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙትን

የእፅዋት የመሬት ሽፋን መረጃዎችን ሰብስብ።

የሥልጠና መመሪያ
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2. በእፅዋቶች ጥላና ግንድ መካከል ያለ ክፍተት

• ይህ ዘዴ በእፅዋቶች መካከል ያለ ክፍተት ከጠቅላላ የመሬት ይዞታ ሲሰላ ምን

ያህል ፐርሰንት እንደሚሸፍን ለማወቅ ይረዳል።ይህ ክፍተት በትልልቅ ዛፎች

ጥላ ስር ተከልለዉ የሚገኙ ትናንሽ ችግኞች ለመራባት የሚያስፈልጋቸዉን

የፀሃይ ብርሃን እንዲያገኙ ያደርጋል።በሌላ በኩል ደግሞ የሚሰበሰበዉ መረጃ

መሬት ለአፈር መሸርሸርና ለድርቅ ያለዉን ተጋላጭነት ያመላክታል።

• በእፅዋቶች ግንድ መካከል ያለ ክፍተት: የመለኪያ እንጨቱን መሬት ላይ

ስናስቀምጥ ፣ በአንድ ሜትር ርዝመት ዉስጥ የትኛዉንም አይነት የእፅዋት

ግንድ የሚነካ ከሆን በስልክ መተግበሪያዉ ላይ 'no basal  gap' የሚለዉን

ምረጥ ፣ የማይነካ ከሆነ ‘basal gap’ የሚለዉን ምረጥ ።

•በእፅዋቶች ጥላ መካከል ያለ ክፍተት: በዛፎች ወይም በቁጥቋጦዎች መካከል

ያለዉ ክፍተት ከአንድ ሜትሩ የመለኪያ እንጨት ርዝመት ከበለጠ በስልክ

መተግበሪያዉ ላይ 'canopy gap' የሚለዉን ምረጥ፤ ክፍተቱ ከእንጨቱ

ርዝመት የሚያንስ ከሆን ደግሞ 'no canopy gap' የሚለዉን ምረጥ።



በተመሳሳይ ሁኔታ እስካሁን የተጠቀምነዉን ቅደምተከተል
በመጠቀም ለተቀሩት አቅጣጫዎች(ደቡብ፣ምዕራብ፣

ምስራቅ) መረጃዎችን እናስገባ።

ያልተሟላ ማረጃዎችን በስልክ መተግበሪያህ ላይ ማስገባት
ይቻላል፣ ነገር ግን መረጃችንን ማስተካከል የምንችለዉ በ
ድረ ገፅ ላይ ብቻ ይሆናል።

ድ ገ ም

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎትን የ www.landpotential.org ድረ ገፅ ይጎብኙ።

የሥልጠና መመሪያ
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3. የእፅዋት ቁመት

ይህ መረጃ የእፅዋቶችን ቁመት በማነፃፀር ምን ያህል ፕርሰንቱ የመሬት ክፍል በረጅም፣ በአጭር፣ በመካከለኛ

የእፅዋት አይነት እንደተሸፈነ ለማወቅ ይረዳል።

ሁለትመለኪያእንጨቶችንበመጠቀም1x1 ስኩዌርሜትርመጠንያለዉሳጥንየሚመስልቅርፅበመፍጠር

መረጃከምትሰበስብበትቦታፊትለፊትቁም።

• በ 1x1 ስኩዌር ሜትር ክልል ዉስጥ ከዛፉ አካላቶች

(ቅጠል፣ቅርንጫፍ፣ ግንድ) ረዥም ቁመት ያለዉ ክፍል ምን እንደሆነ

ለይ። በተጨማሪም ቁመቱ ምን ያህል እንደሆነ ለካ ወይም ገምት።

• በአካል ከሚታየዉ የእፅዋት ገፅታ ጋር ተቀራራቢነት ያለዉን ምስል ከስልክ

መተግበሪያዉ ላይ በግራ በኩል ካሉት አማራጮች አንዱን ምረጥ።

4. የዕፅዋት ዝርያዎች ቅርርብ

ይህ መረጃ የመሬት የእፅዋት ሽፋን ፣ ብዝሃ ሕይወት (ዝርያ አይነት)ና ብዛት

ይገልፃል።በተጨማሪም ለወደፊት ሊኖሩ የሚችሉ አካባቢያዊ ለዉጦችን ለመቋቋም

የሚጠቅሙ ቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ ይሰጣል።

•ሁለት መለኪያ እንጨቶችን በመጠቀም 1x1 ስኩዌር
ሜትር መጠን ያለዉ ሳጥን የሚመስል ቅርፅ በመሬት ላይ
ከልል።

•በከለልከዉ ሳጥን ዉስጥ ግንዳቸዉ ተተክሎ የሚገኙ
የእፅዋት ብዛት ቁጠር።

•የቆጠርካቸዉን የእፅዋት ብዛት በስልክ መተግበሪያ ዉስጥ በቀኝ በኩል
ባለው ገፅ ‘Height/Gap’ የሚለዉን ፅሁፍ በመጫን መዝገብ።በአንድ
ጊዜ የሁለት እፅዋት ዝርያዎችን መረጃዎች መመዝገብ ትችላለህ።

የ LandPKS የስልክ መተግበሪያ ተጠቃሚዎች የመሬታቸዉን ልዩ አቅም እና አካባቢያዊ የአየር ፀባይን በመለየት ዘለቄታዊ ያለዉ አጠቃቀምን ተግባራዊ ማድረግ እንዲችሉ

ይረዳል። የመሬት ግምገማ ዉጤቶች በየጊዜዉ በሚለቀቁ የመሬት አያያዝ አዳዲስ የሙከራ ግኝቶች መሠረት ማሻሻያ ይደረግባቸዋል። የስልክ መተግበሪያዉ ዘመናዊ የመረጃ

መሰብሰቢያ ቴክኖሎጂን ከነባር ሳይንሳዊ ዕዉቀት ጋር በማቀናጀት ያገለግላል። አሁን በሥራ ላይ ያለዉ የስልክ መተግበሪያ እትም (3.0, 2018) መሠረታዊ የሆኑ የአፈርና የእፅዋት

ሽፋን ለመሰብሰብ፣ በተቀላጠፈ ሁኔታ ለማከማቸትና ከሌሎች ጋር ለማጋራት ያገለግላል።

http://www.landpotential.org/

