RainScapes

ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ የመሬት አጠቃቀም ጤናማ የውሃ
ፍሰትን በመፍጠር

መነሻ
RainScapes ፕሮግራም
RainScapes ፕሮግራም
በዝናብ ወቅት
ከአቅጣጫ የሚወጣ
የውሃ ፍሳሽን የሚቀንስ
ለአካባቢ ተስማሚ
የሆነ ፕሮግራም
ነው፡፡ የካውንቲው RainScapes ፕሮግራም
በአካባቢው ለሚኖሩት የንብረት ባለቤቶች እና
አካካቢያቸውን ለመጠበቅ ፍላጎት ላላቸው ሰዎች
መረጃ እና አቅጣጫን የሚሰጥ ነው፡፡ በሞንቶ
ጎመሬ ካውንቲ ዝናብ በሚዘንብበት ወቅት
የተወሰነው የዝናብ ውሃ ወደ መሬት ይገባል፡
፡ አብዛኛው የዝናብ ውሃ ግን በመኪና መንገድ፣
በቤቶች ጣሪያ ላይ እና በሌሎች አካባቢዎች
ቆሻሻ ነገሮችን ጠራርጎ በመውሰድ ወደ ወደ
ጅረቶቻችን ይፈሳል፡፡ በመሬት ላይ የሚፈሰው
የዝናብ ውሃ ከአጠቃላይ የዝናብ ውሃ ፍሰቱ 60

በመቶ ይይዛል፡፡ የዝናብ ውሃ ፍሰቱ በካውንቲው
ዋና የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ውስጥ ይገባል ከዛም
የዝናብ ውሃ ፍሰቱ ወደ ጅረቶቻችን በመግባት
ጉዳት ያስከትላል፡፡ ቱቦውንም በመሸርሸር እና
እንደቆሻሻ፣ መብል ንጥረ ነገሮች እና የእንሰሳት
አይነምድር በመሳሰሉ በካይ ነገሮች ጉዳት
ያደርሳሉ።
RainScapes ፕሮጀክቶች በዝናብ ምክንያት
በከተማዋ ውስጥ የሚፈጠሩትን ጎርፎች
በመቀነስ ወደ ጅረቶቻችን የሚገቡትን አካባቢን
የሚበክሉ ቆሻሻዎችን ይዞ የሚሄደውን ጎርፍ
ለመቀነስ ነው፡፡ ወደ መሬት የሚገባው
የዝናብ ውሃ በአፈር የሚጣራ ሲሆን የከርሰ
ምድር ውሃ መጠኑ ይጨምራል፡፡ ወደ መሬት
ሰርጎ የሚገባው ውሃ የጅረቶቻችን ጤንነት
ከመጠበቁም በላይ በርካታ ጥቅሞችን ያስገኛል፡
በነዚህ ፕሮጀክቶች የሚገኙትን ተጨማሪ
የአካባቢ ጥቅሞች ሀይልን መቀነስ እና የውሃ

ፍጆታን መቀነስ እንዲሁም የአካባቢውን የአየር
ጥራት ማሻሻልን ይጨምራል፡፡
የሞንቶጎመሪ ካውንቲ የአካባቢ ጥበቃ መምሪያ
RainScapes ለተፈጥሮ የውሃ ፍሰት ፕሮጀክቶች
ያስቀመጣቸውን ዘዴዎች ተጠቅመው
የአካባቢው የንብረት ባለቤቶች ከንብረቶታቸው
የሚወጡትን የዝናብ ውሃ ፍሰቱን እንዲቀንሱ
ያበረታታል፡፡ RainScapes ዘዴዎች በዝናብ
ውሃ ምክንያት የሚፈጠረውን ጎርፍ የሚቀንሱ
እና የካውንቲውን የውሃ ጥራት የሚያሻሽሉ
እንዲሁም የንብረትዎትን እሴት የሚጨምሩ
ናቸው፡፡

RainScapes Rewards ፕሮግራም ይሰጣል፡
የሞንቶ ጎሞሪ ካውንቲ የአካባቢ ጥበቃ መምሪያ
በአካባቢው ለሚኖሩ የሬንስኬፕስ ዘዴዎች
በንብረቶታቸው ላይ ለሚዘረጉ ባለንብረቶች
RainScapes Rewards ይሰጣል፡፡
ብቁ የሆኑ የፍሳሽ ማስወገጃ ፕሮጀክቶች
የሚከተሉትን ያካትታሉ፡• በዝናብ ሊጸድቁ የሚችሉ የጓሮ
አትክልቶችን መትከል
• ሊጸድቅ የማይችል ሳርን በሌላ የጓሮ
አትክልት መተካት
• አዳዲስ ዛፎችን መትከል
• የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ የሌላቸውን
አካባቢዎች በፍሳሽ ማስወገጃ
ቱቦዎች መተካት

መነሻ

• የዝናብ ማጠራቀሚያ በርሜሎች፣ ደረቅ
ጉድጓድ ወይም አረንጓዴ ዛፎች መትከል
• የፍሳሽ ማስወገጃ የሌላቸውን የእግር
መጓጓዣዎችን ማስወገድ
በአካባቢው የሚገኝ የመኖሪያ ቤትም ሆነ የንግድ
መገልገያ ድርጅት ወይም የቤተሰብ መኖሪያ
ወይም ለመስሪያ ቤት አገልግሎት የሚውል
ህንፃ በሙሉ ፕሮግራሙ ለሚሰጠው የዋጋ
ቅናሽ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ፡፡ ለፕሮግራሙ
የተመደበው ዓመታዊ በጀት የተወሰነ በመሆኑ
ቀድሞ ለሚመጣ አመልካች የዋጋ ቅናሽ በቅድሚያ
የሚያገኝ ይሆናል፡፡
ይህ መመሪያ በካውንቲው RainScapes
ፕሮግራም ውስጥ የተቀመጠውን የዝናብ ፍሳሽ

ውሃ አስተዳደርን በሚመለከት ፈቃደኛ ለሆኑ
የቤት ባለቤቶች በሙሉ እቅድና የአገጣጠም
መመሪያ ይሰጣል፡፡
RainScapes ፕሮግራም በካውንቲው የውሃ
ጥራት ጥበቃ ፕሮግራም በተሰጠ ገንዘብ የሚታገዝ
ይሆናል፡፡
ፕሮጀክትህን ተግባራዊ ከማድረግህ በፊት
ፕሮጀክቱ እንዲጸድቅ ለአካባቢ ጥበቃ መመሪያ
ፕሮጀክትህን ማቅረብ ይጠበቅብሀል፡፡ ፕሮጀክቱ
ከጸደቀ በኃላ የዋጋ ቅናሹን ማግኘት እንድትችል
ደረሰኞችህን በኢሜይል ማቅረብ ይጠበቅብሃል፡፡
ለተጨማሪ መረጃ ወይም ማመልከቻህን
ለማቅረብ www.rainscapes.org
የሚለውን ድህረገጽ መመልከት ትችላለህ፡፡
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ለፕሮግራሙ ብቁ መሆን የሚችለው
ማን ነው?
የካውንቲው RainScapes ባቀረበው የዋጋ ቅናሽ
ተጠቃሚ ለመሆን የመኖሪያ ቤትህ ወይም የንግድ
መገልገያ ቤትህ በሞንቶጎመሪ ካውንቲ ውስጥ የሚገኝ
መሆን አለበት፡፡ ማለትም ከሮክቪል ከተማ አስተዳደር
ውጪ፣ ከታኮማ ፓርክ ከተማ ወይም ጌተርስበርግ
ከተማ አስተዳደር ወሰን ውጪ የሚገኝ መሆን አለበት፡፡
ለአዳዲስ የሕንፃ ግንባታዎች፣ በህንፃዊች ላይ ለሚደረጉ
ጭማሪዎች ወይም በህንፃዎች ላይ ለሚደረግ እድሳት
የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች በፕሮግራሙ ተጠቃሚ መሆን
አይችሉም፡፡

በንብረቴ ላይ በቀላሉ ተግባራዊ
ላደርጋቸው የምችላቸው RainScapes
ዘዴዎች የትኛዎቹ ናቸው?
የተለያዩ RainScapes ዘዴዎች የዝናብ ውሃ በቤቶች
ጣሪያ ላይ ሙሉ በሙሉ እንዳይፈሱ፣ በተሽከርካሪ
መንገዶች ላይ፣ በእግረኞች መንገድ ላይ እና በጎዳናዎች
ላይ ሙሉ በሙሉ እንዳይፈሱ በመያዝ መጠው
የሚያስቀሩ ዘዴዎች ናቸው፡፡ ዘዴዎቹ የዝናብ ውሃ ወደ
መሬት ሰርጎ እንዲገቡ በማድረግ በአነስተኛ ጎርፍነት
የሚፈሰውን የውሃ መጠን ይቀንሳሉ፡፡ ዘዴዎቹም ወደ
ጅረቶቻችን የሚገቡትን በካይ የውሃ ፍሰቶችን ይቀንሳሉ፡
ብቃት ያላቸው RainScapes ዘዴዎች በሚከተሉት ገጾች
ላይ ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል፡፡

RainScapes ዘዴዎች ጠቃሚ የሆኑት ለምድን ነው?
RainScapes ዘዴዎች የዝናብ ውሃ ንብረቶቻችንን
በጎርፍ ከማጥለቅለቁ በፊት ውሃውን ለመያዝ የሚያስችሉ
ብቃት ያላቸው መሳሪያዎች ናቸው፡፡ ከባድ የሆነ የዝናብ
ውሃ በአካባቢያችን የውሃ መጥለቅለቅ፣ጎርፍ እና ሌሎች
ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል፡፡ በተጨማሪም ከባድ
የዝናብ ውሃ በምንኖርበት አካካቢ ሌሎች ችግሮችን
ሊያስከትል ይችላል፡፡
RainScapes ፕሮግራም የዝናብ ውሃን ለመምጠጥ የሚያስችሉ ወይም የዝናብ
ውሃውን ለማቆር የሚያስችሉ ዘዴዎችን ይጠቀማል፡፡ በዚህም ሊፈጠር የሚችለውን
የጎርፍ አደጋ ይቀንሳል፡፡ በካይ የውሃ ፍሰት ወደ ጅረቶቻችን እንዳይገቡ ይከላከላል፡
፡ RainScapes ዘዴዎች ጥቃቅን ዘዴዎች ሲሆኑ በመኖሪያ ቤታችን፣ ተቋማችን እና
በንግድ ድርጅቶቻችን ላይ በቀላሉ ጥቅም ላይ ልናውላቸው የሚችሉ ዘዴዎች ናቸው፡፡
እነዚህ ዘዴዎችን በርካታ የአካባቢ እና የማህበረሰብ ጥቅማ ጥቅሞችን ያስገኛሉ፡፡
ከሚያስገኙአቸው ጥቅማ ጥቅሞች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል፡• አነስተኛ የሆነ የዝናብ ጎርፍ እንዲፈጠር ማድረግ
• የውሃ ጥራት እንዲሻሻል ማድረግ
• የአየር ጥራቱ የተሻሻለ እንዲሆን ማድረግ
• በድርቅ ወቅት የውሃ አጠቃቀሙ እንዲቀንስ ማድረግ
• የአካባቢን ውበት መጨመር
• የዱር አራዊቶችን የመኖሪያ አካባቢ ጥሩ እንዲሆን ማድረግ
• የመኖሪያ ቤትህን ለማሞቅ እና ለማቀዝቀዝ የምታወጣውን የሀይል ወጪ መቀነስ
• የንብረትህን ዋጋ እንዲጨምር ማድረግ ናቸው፡፡

ዝናባማ የጓሮ አትክልት በሚድ ሰመር
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RainScapes የዋጋ ቅናሽ ብቁ የሆኑ ስምንት ዘዴዎች
የዝናብ የጓሮ አትክልት

የዝናብ የጓሮ አትክልት
የዝናብ ውሃ በመያዝ
ወደ ውስጥ እንዲሰርግ
የሚያደርግ ዘዴ ነው፡፡
የዝናብ የጓሮ አትክልት
• የዝናብ ውሃን የሚይዙ ሲሆን በንብረት
ላይ ውሃውን ያጣራሉ፣
• ንብረትህ ለጓሮ አትክልት የሚሆን እና
የዝናብ ውሃ ሊፈስበት የሚችል በቂ ቦታ
ያለው ከሆነ ጥሩ አማራጭ ነው፡፡
• የአካባቢህን መሬት እይት የተዋበ እንዲሆን
ያደርጋል፡፡
• በግቢህ ውስጥ በቂ ስፍራን ይፈልጋል፡፡
• የጓሮ አትክልቱ የዝናቡ ውሃ ወደ ውስጥ
ወደ ውስጥ እንዲያሰርግ የሚያደርግ አፈር
ይፈልጋል፡፡
• በጓሮ ላይ የሚተከሉትን የእጽዋት
ቁጥር እና አይነት መሰረት ከዚህ ስራ
የምትመድበው ገንዘብ ሊለያይ ይችላል፡፡
• እንደየተክሉ አይነት የጥገና ስራው ሊለያይ
ይችላል፡፡

የአፈር ጥበቃ የተደረገለት መሬት

የዛፎች ጥላ

የአፈር ጥበቃ
የተደረገለት መሬት
በሞንቶጎመሪ ካውንቲ
አካባቢ ያሉትን
የተፈጥሮ እጽዋትን
በከፊል በመተካት
የአካባቢውን የዝናብ እና የአፈር ሁኔታ ነው፡
፡ ዛፎች በተፈጥሮአቸው በስሮቻቸው አማካኝት
የዝናብ ውሃን የሚመጡ ናቸው፡፡

የዝናቡን ውሃ ዛፎቹ
በቅጠሎቻቸው እና
በቅርንጫፎቻቸው
አማካኝነት ይሰበስባሉ፡
ዛፎች ተቀራርበው
የተተከሉ ከሆነ
በአካባቢያቸው ጥላ የሚፈጥሩ ሲሆን ጥላውም
የአካባቢውን መሬት የሚሸፍን ይሆናል፡፡

የአፈር ጥበቃ የተደረገለት መሬት
• የውሃውን ጥራት በማሻሻል ለዱር አራዊት
የተሻለ አካባቢ እንዲኖር ያደርጋል
• የሃይልና የአየር ጥራት ጥቅሞችን
የሚያስገኘውን የማጨድን አስፈላጊነት
ይቀንሳል
• የማዳበሪያ ፍላጎት ይቀንሳል
• ውሃ የማጠጣት አስፈላጊነት ይቀንሳል
• አካባቢው በየወቅቱ መኮትኮትን ይፈልጋል

የዛፎች ጥላ
• የዝናቡን ውሃ በስሮቻቸው አማካኝነት
በመምጠጥ እንዲሁም በቅጠሎቻቸው እና
በቅርንጫፎቻቸው ውሃውን በመሰብሰብ
የዝናብ ጎርፉ እንዲቀንስ ያደርጋል፡፡
• ጥላ ይፈጥራሉ
• ጥሩ የሆነ እና ሳቢ የሆነ አካባቢ እንዲኖር
በማድረግ የንብረቱ ዋጋ እንዲጨምር
ያደርጋሉ
• ዛፉ ትልቅ ሲሆን ለቤቱ ጥላ በመስጠት
ለቤቱ አየር ኮንዲሽነር የሚወጣውን ሀይል
እንዲቆጥብ ያደርጋል፡፡
• የዛፍ መትከል ስራ የረዥም ጊዜ
ኢንቨስትመነት ስራ ነው
• በአንጻራዊነት የዛፍ ተከላ ስራን አነስተኛ
ወጪ የሚጠይቅ ነው፡፡
• አነስተኛ የሆነ የጥገና ስራን የሚፈልግ ስራ
ነው፡፡ (ለምሳሌ ቅጠል መሰብሰብ)
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ውሃ የሚያስገቡ ጥርጊያ መንገዶች እና
ጥርጊያ መንገድ ማስወገድ

በንብረትዎ ያሉትን
ደረቅ ሽፋኖች በተቀያሪ
ነገሮች መለወጥ
የዝናብ ውሃን ወደታች
መሬት ለማስረግ፣ እና
በንብረትዎ የሚወጣውን
ፍሳሽ ለመቀነስ ይረዳል።
ውሃ የሚያስገቡ ጥርጊያ መንገዶች:
• መስረግን በማመቻቸት የጎርፍ
መጥለቅለቅን ይቀንሳሉ
• ብዙ ደረቅ ሽፋኖች (ኮንክሪት፣አስፋልት)
ካሉ ጥሩ አማራጭ ነው
• ከሌሎች ቴክኒኮች ዋጋው ይወደዳል
• መጠምዘዣ መንገድን ያሳምራል
• በሰርቲፋይድ ኮንትራክተር መግጠምን
ይጠይቃል
• በጠረጋ እና ተከላ ቅያሪ የሚደረግ አመታዊ
ጥገናን ይጠይቃል

ጥርጊያ መንገድ ማስወገድ:

የዝናብ በርሜሎች እና የውሃ
ማጠራቀሚያዎች

አረንጓዴ ጣራዎች

በአትክልት የተሸፈኑ
ጣራዎች የዝናብ
ውሃን ስለሚመጡ እና
ስለሚሰበስቡ አረንጓዴ
ጣራዎች ይባላሉ።
አረንጓዴ ጣራዎች፥
• የዝናብ ውሃን በመያዝ ከጣራ
የሚወጣውን የጎርፍ ውሃ ይቀንሳሉ
• የኢነርጂ ክፍያን ይቀንሳሉ
• ዋጋው ውድ ነው (ወጪው በግንባታው
ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ ከሆነ ረጅም
የጣራ ጊዜ በመስጠትና የኢነርጂ ወጪን
በመቀነስ ሊካካስ ይችላል)
• በሰርቲፋይድ ኮንትራክተር ዲዛይኑ
ሊዘጋጅና ሊገጠም ያስፈልጋል
• የክብደት መጠን ውስንነት አለው
(ሞዱላር ሲስተሞች ይህንን ችግር
ይቀንሳሉ)
• ወቅታዊ የጣራ ፍሰት ምርመራ እና
አረም ማውጣትን የሚያካትት የጥገና
ፕላን ይፈልጋሉ

የዝናብ በርሜሎች እና
የውሃ ማጠራቀሚያዎች
የዝናብ ውሃን
ከጣራዎችዎ ሰብስበው
ያስቀምጣሉ።
የዝናብ በርሜሎች እና የውሃ ማጠራቀሚያዎች:
• የዝናብ ውሃን ለሳር፣ አትክልት ወይም
ጓሮ ጥቅም በድጋሚ ለማዋል ከፈለጉ ጥሩ
አማራጭ ነው
• ከጣራው የሚወርደው ወደ መኪና መንገድ
ወይም ወደ እግረኛ መንገድ የሚሄድ ከሆነ
ጥሩ አማራጭ ነው
• ለመግጠም ቀለል ያለ ነው
• ዋጋው ረከስ ያለ ነው
• ንቁ ተሳትፎን ይጠይቃል፤ የዝናብ በርሜሉ
ወይም የውሃ ማጠራቀሚያው ከኤፕሪል
እስከ ኖቬምበር ባሉት የዝናብ ወቅቶች ባዶ
መሆን አለበት
• ለመሬት አቀማመጥ ማሳመሪያ የሚውል
የተጣራ የቧንቧ ውሃ መጠቀምን ይቀንሳል

• ከላይ የተጠቀሱትን
አራት ነገሮች ይሰራል
• አፈሩን ያስፋፋል

መነሻ
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ደረቅ ጉድጓዶች

RainScapes ዘዴን በንብረቴ ላይ መጠቀሜ ምን አይነት የማህበረሰብ
ጥቅም ያስገኛል?
RainScapes ዘዴዎች ለግለሰብ የንብረት ባለቤቶች ከሚሰጧቸው በርካታ
ጥቅሞች በተጨማሪ ለማህበረሰቡ የተለያዩ ጥቅሞችን ያስገኛሉ፡፡ በግለሰብ
ደረጃ ለአካባቢ ጥበቃ ላበረከትከው አስተዋጽኦ ጥሩ የሆነ ስሜት ይፈጥራል፡፡
በማህበረሰብ ደረጃ ሬንስፔስ የተባሉት ዘዴዎች የመኖሪያ አካካቢ ያስውባሉ፣
የአካባቢ ጎርፍ ይቀንሳሉ እንዲሁም ጥሩ የሆነ የዱር አራዊት የመኖሪያ አካባቢ
ይፈጥራሉ፡፡ ይህም የንብረቱ ዋጋ እንዲጨምር ያደርጋሉ፡፡ ጥቅሞቹን
ለመጨመር በርካታ የተለያዩ RainScapes ዘዴዎችን በንብረትህ ላይ ተግባራዊ ማድረግ እንዳለብህ
ልታስታውስ ይገባል፡፡
እነዚህን ዘዴዎች ተግባራዊ ለማድረግ ማህበረሰቡብ በሰፊው የሚጠቅሙ የተለያዩ ጥቅሞችን ማግኘት
ይቻላል፡፡

ከ ዚህ
የደረቅ ጉድጓድ ማለት
በድንጋይ የተሞላ
ጉድጓድ ማለት ሲሆን
ከጣሪያ የሚወርደውን
የዝናብ ውሃ ወይም
ከመሬት የሚፈሰውን
የዝናብ ውሃ ማለትም ከፍሳሽ ማስወገጃ
ትቦዎች የሚወጣውን ውሃ የሚሰበስብ
ጉድጓድ ሲሆን ውሃውን አጣርቶ ወደ መሬት
የሚወስድ ነው፡፡
ደረቅ ጉድጓዶች
• ከጣሪያ የሚፈሰውን ወይም ከፍሳሽ
ማስወገጃ ቱቦዎች የሚመጣውን የዝናብ
ውሃ በመያዝ ጎርፍ እንዲቀንሱ ያደርጋሉ፡፡
ውሃውም ወደ መሬት ውስጥ ሰርጎ እንዲገባ
ያደርጋሉ፡፡

መመሪያ ምን
በካውንቲው ውስጥ የዝናብ ጎርፍ
እንዲቀንስ በማድረግ ፕሮግራሙ
የግለሰቦችን ተነሳሽነት ያበረታታል፡፡

ከዚህመመሪያ ምን መጠበቅ እችላለሁ?
እያንዳንዱ የዚህ መመሪያ ክፍል የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን እና ማበረታቻዎችን ጨምሮ RainScapes
ዘዴዎችን ያብራራል፡፡
• እንዴት ንብረትህን መገመት የምትችል
• ዘዴውን እንዴት መቅረጽ፣ ማቀድ እና መተግበር እንደምትችል
• የሚጠይቀውን ዋጋ እና ለጥገና የሚያስፈልገውን ዋጋ
• RainScapes ዘዴ የተለያዩ ትግበራዎች እና አፈጻጸሞች
• ተጨማሪ ምንጮች
• እያንዳንዱ ንብረት የተለየ ባህሪ ያለው በመሆኑ በተናጥል መገመት መቻል አለበት፡፡
የእያንዳንዱ ዘዴ የመስክ ግምገማ ለእያንዳንዱ ክፍል ተዘጋጅቷል፡፡

• የመሬት ጥበት በሚኖርበት ወቅት ጥሩ
አማራጮች ናቸው፡፡
• ውሃው ወደ መሬት ሰርጎ እንዲገባ አፈር
አይፈልጉም፡፡
• ጉድጓዶቹ በተረጋገጠለት ስራ ተቋራጭ
ቅርጽ ሊይዙ እና ሊገጠሙ ይገባል፡፡
• ጉድጓዶቹን አነስተኛ የጥገና ስራ ይፈልጋሉ፡፡

የአካባቢ የማስዋብ ስራ በዊተን፣ ሜሪላንድ
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»» ንብረትህ ከፍተኛ የሆነ ደረቅ የመሬት
አካባቢ አለው?

የእቅድ አወጣጥ መመሪያ
ከዚህ በታች የተቀመጠው የቅድመ መግጠም
እቅድ አወጣጥ መመሪያ ለንብረትህ የበለጠ
ውጤት ሊያስገኝ የሚችለውን RainScapes
ዘዴን ለመምረጥ ይረዳሀል፡፡ RainScapes
ዘዴን ተግባራዊ ከማድረግህ በፊት ከግምት
ውስጥ ማስገባት የሚገቡህን ነገሮች አስመልክቶ
ከዚህ በታች የተቀመጡት ዝርዝሮች ለመለየት
ይረዱሃል፡፡ ለአንድ ለተለየ ንብረት የትኞቹ
RainScapes ዘዴዎች ተገቢ መሆናቸውን
ለመወሰን የተለያዩ ችግሮችን ማለትም የመሬቱ
ስፋት፣ በመሬት ውስጥ ባሉት መገልገለያዎች
እና የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ አካባቢ ከግምት
ውስጥ መግባት አለባቸው፡፡ በምታቀርበው
RainScapes Rewards መጠየቂያ ማመልከቻ
መሰረት የተሟላ ዝርዝር የሚሰጥህ ይሆናል፡፡
ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ጥያቄዎች
• ምን አይነት ችግር ወይም ችግሮች
ለመፍታት ትሞክራለህ?

• ለጥገና ምን ያህል ጊዜ አለዎት?
• ምን አይነት የመሬት አቀማመጥ ገጽታ
ለማግኘት ይፈልጋሉ?

»» በርካታ የዝናብ ጎርፍ በንብረትህ
አካባቢ ያርፋል?

• RainScapes ቴክኒኮችን ለመግጠም
የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች አለዎት?

»» እንዲሁም በቤትህ የሚያልፈው ጎርፍ
ለጎረቤቶች ችግር ፈጥሯል?

• እራስዎ የሚሰሩት ፕሮጀክት ወይስ
ኮንትራክተር መቅጠር ይፈልጋሉ?

• ምን ያክል ባጀት ይዘሀል?
• በድጋሜ ጥቅም ላይ ለማዋል የዝናብ ውሃ
ማጠራቀም ትፈልጋለህ? መልስህ አዎ ከሆነ
የት ነው ማጠራቅም የምትፈልገው?

በንብረተህ የሚያልፈውን
የዝናብ ጎርፍ የመቀነስ ችሎታ

የተሳትፎ ደረጃ

ዋጋ

የዝናብ የጓሮ አትክልት

መካከለኛ

መካከለኛ

መካከለኛ

አፈር እቀባ

መካከለኛ

መካከለኛ

ዝቅተኛ

የዛፍ ጥላ

መካከለኛ

ዝቅተኛ

ዝቅተኛ

RainScapes ዘዴዎች

»» በመኖሪያ አካባቢህ የተንጣለለ ውሃ
ወይም አረንቋ አለ?

ውሃ ወደታች የሚያሰርግ ንጣፍ

ከፍተኛ

ዝቅተኛ

ከፍተኛ

አረንጓዴ ጣሪያ

ከፍተኛ

ዝቅተኛ

ከፍተኛ

»» የቤትህ መሰረት ጎርፍ ይሄድበታል?

የዝናብ በርሜሎች

ዝቅተኛ

ከፍተኛ

ዝቅተኛ

አሸንዳ

ከፍተኛ

መካከለኛ

ከፍተኛ

ደረቅ ጉድጓድ

ከፍተኛ

ዝቅተኛ

ከፍተኛ

ጣራ ወደተዘጋጀ የመሬት አቀማመጥ የሚገናኝ
ከዛፎች ጥላ ወደተከለለ
የመኪና መንገድ የሚገናኝ

ጋራዥ ከአረንጓዴ ጣራ ጋር
ውሃ ወደሚያስገቡ ጥርጊያ
መንገዶች የሚገናኝ በረንዳ

ውሃ ፍሳሽ
የምሽግ መውረጃ ቱቦው የመኪና
መንገዱን ፍሳሽ ወደ ዝናባማ
የአትክልት ስፍራ ይልካል

ወደዝናብ በርሜል ወይም ውሃ
ማጠራቀሚያ የሚገናኝ ጣራ
ጣራ ወደዝናባማ
የአትክልት ስፍራ የሚገናኝ

ጣራ ወደደረቅ ጉድጓድ የሚገናኝ

እነዚህን ልምዶች በአንድነት በመጠቀም
ከንብረትዎ የሚፈስ ውሃ ፍሳሽን
ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
የተለያዩ የፍሳሽ አጠቃቀም ቴክኒኮችን የሚያሳይ የመኖሪያ ስፍራ
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ከሳይት ጋር ተያያዥነት
ያላቸው ችግሮች
• የመሬት ውስጥ ለውስጥ መገልገያዎች
የዝናብ የጓሮ አትክልት፣ዛፎች፣ ውሃ
ወደ ውስጥ የሚያሰርጉ መሬት፣ የአፈር
ማቀብ፣ ደረቅ ጉድጓዶች ወይም
ማንኛውም ቁፋሮ የሚፈልግ ስራ
ከመስራትህ በፊት በመሬቱ ውስጥ
ለውስጥ የዘረጉትን መገልገለያዎች
ለመለየት ሚስ ዩቲሊትን ማነጋገር
አለብህ፡፡
• መመለሻ እና መቅደሚያ ቦታዎች
• የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ስፋት
• የመሬቱ ስፋት
• የመሬቱ ተዳፋትነት ልክ
• የዛፍ ስር ዞኖች
• የውሃ ተፋሰስ አካባቢ
• የአፈሩ ባህሪ (RainScapes ዘዴዎች ውሃ
በቀላሉ የሚያሰርግ አፈር ጠቃሚ ነው)
• የአካባቢው ማዘጋጃ ቤት ህግ እንዲሁም
የቤት ባለንብረቶች ማህበር በመሩት
አጠቃቀም ዙሪያ ደንብ ሊኖራቸው
ይችላል፡፡

RainScapes ፕሮግራም የዋጋ ቅናሽ
ተግባራዊ ማድረግ
• ንብረትህን መገመት
• ተግበራዊ ማድረግ የምትፈልገውን የ
RainScapes ዘዴ መምረጥ
• በኢንተርኔት ላይ የተለቀቀውን የዋጋ ቅናሽ
ማመልከቻ ቅጽ መሙላት
• በማመልከቻህ ላይ ለማካተት ያሰብከውን
የፕሮጀክት አካባቢ ፎቶ ግራፍ ማንሳት
• ፕሮጀክቱን ከመጀመርህ በፊት ያቀረብከው
ማመልከቻ እስኪጸድቅ መጠበቅ አለብህ
(ማመልከቻውን ምርመሮ ለማጽደቅ ሶስት
ሳምንታት ይወስዳል)

ያቀረብከው ማመልከቻ ከጸደቀ
• በአካባቢህ የዝናብ ጓሮ አትክልት፣ የመሬት
ማቀብ፣ የውሃ ማስረግ አፈር ዝርጋታ
ፕሮጀክት ለማከናወን ካሰብክ በፕሮጀክቱ
አካባቢ የሚገኙት የመሬት ውስጥ
ለውስጥ መገልገያዎችን ለመለየት MISS
UTILITY ማነጋገር አለብህ፡፡

• የአካባቢ ጥበቃ መምሪያው የመጀመሪያ
ደረጃ የፕሮጀክት ሳይት ምርመራ
የሚያከናውን ይሆናል፡፡

የአካባቢ ጥበቃ መምሪያው ያቀረብከውን
ማመልከቻ ከመረመረ በኃላ ያቀረብከው
ፕሮጀክት ብቁ መሆኑ ከተረጋገጠ
• ካውንቲው የመጀመሪያ ደረጃ የሳይት
ምርመራ ካደረገበት ቀን ጀምሮ በስድስት
ወራት ውስጥ ፕሮጀክትህን ሰርተህ
መጨረስ አለብህ፡፡
• የመጨረሻውን ምርመራ የሚደረግበትን
ቀን ለመወሰን RainScapes Rewards
አስተባባሪውን በስልክ ወይም በኢሜል
ማነጋገር ያለብህ ሲሆን ምርመራውም
ጥያቄህን ካቀረብክበት ቀን ጀምሮ በ10
የሥራ ቀናት ውስጥ የሚካሄድ ይሆናል፡፡
• የአካበቢ ጥበቃ መምሪያው የመጨረሻውን
ምርመራ ያካሂዳል፡፡
• የሚከተሉትን ጨምሮ የፕሮጀክት ሰነዶችን
ማስረከብ አለብህ
1.	በቁጥር የተለዩ ደረሰኞች ወይም የሥራ
ተቋራጭ ደረሰኞች
2.	RainScapes Rewards ባለንብረት
የውል ስምምነቱን ቅጽ ፈርመህ
መመለስ አለብህ
ፍላጎት ካለህ RainScapes ዘዴዎችን
ለመተግበር ጎረቤቶችህ እና የአካባቢህ የንግድ
ድርጅቶች በዚህ ስራ ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት
እንዲያድርባቸው በስራው መሳተፍ አለብህ፡፡
ለተጨማሪ መረጃ www.rainscapes.org
የተባለውን ድህረ ገጽ መመልከት ትችላለህ፡፡
በየትኛው የውሃ ተፋሰስ አካባቢ የምትኖር
መሆንህን ለመወሰን http://www.
montgomerycountymd.gov/
dectmpl.asp?url=/Content/dep/
maps/welcometowatershed.asp
በዚፕ ኮድ ለመፈለግ

አዲስ የተገጠሙ የመሬት ማስዋብ አጠቃቀም ከዝናባማ አትክልት ስፍራ በቀኝ በኩል

መነሻ
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