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TÓM TẮT  

Bài này các tác giả trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng phần mềm 
bản đồ dự báo hạn hán khu vực tỉnh Ninh Thuận theo các chỉ số khô hạn 
K. Kết quả tính toán tại 25 trường hợp ứng với 17 kịch bản khác nhau 
cho thấy mức bảo đảm của các phương án dự báo và kết quả dự báo thử 
nghiệm phần mềm bản đồ mùa kiệt năm 2006 - 2007 là khả quan.   
Từ khóa: Bản đồ dự báo hạn, chỉ số khô hạn K, hạn hán, phần mềm, 
Ninh Thuận 

 
ABSTRACT 

The paper has presented the results of study on the drought map 
forecast software in Ninhthuan province by  drought indexes (K). 
Results of 25 cases estimation with 17 different scenarios show that the 
reliability of forecast alternatives and pilot forecast results of map 
software in dry season 2006 to 2007 is satisfactory. 
Keyword: Drought forecast map, drought index K, drought, software, 
Ninhthuan 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

 Vấn đề dự báo hạn khí tượng nói chung và dự báo hạn vừa, hạn dài mùa 
kiệt nói riêng đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Ở Việt Nam, vấn đề dự 
báo hạn vừa, hạn dài mùa khô đã được quan tâm từ những năm 60 của thế kỷ 
trước. Một số nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dự báo của nước ngoài vào 
dự báo dòng chảy 10 ngày (tuần), tháng, mùa, năm tại các trạm cơ bản trên hệ 
thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được áp dụng, chẳng hạn như việc xây 
dựng quan hệ dòng chảy tháng với biến đổi của các dạng hoàn lưu khí quyển. 
Gần đây, Nguyễn Quang Kim [1] và cộng sự đã phát triển thành công phần mềm 
MeDF2005 (Meteorological Drought Forecast) dự báo các chỉ số hạn SPI và Sa.I, 
phần mềm dự báo dòng chảy cạn (hạn thủy văn) HyDF2005 (Hydrological 
Drought Forecast) các thời đoạn 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng cho các trạm thủy văn 
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thuộc hệ thống sông ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên v.v... Trong khuôn khổ đề 
tài khoa học cấp tỉnh [5], bài viết này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu xây 
dựng phần mềm bản đồ dự báo hạn hán tỉnh Ninh Thuận theo các chỉ số khô hạn 
K, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình hệ thống giám sát và cảnh báo hạn 
sớm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

II. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM BẢN ĐỒ DỰ BÁO 
HẠN HÁN TỈNH NINH THUẬN 

Chúng tôi xây dựng phần mềm bản đồ dự báo khô hạn tháng dựa trên các 
cơ sở sau: 

- Bản đồ phân vùng đẳng khô hạn tháng tỉnh Ninh Thuận.  
- Các trường hợp có thể xảy ra khô hạn trên địa bàn tỉnh của khu vực đồng 

bằng và miền núi phối hợp với nhau.  
- Nếu các mức khô hạn giữa 2 vùng (núi và đồng bằng) có sự khác biệt khá 

lớn thì nội suy các khu vực khô hạn trung gian (chuyển tiếp) ở giữa. 
Ở đây, quy định phân cấp các mức khô hạn trên bản đồ ký hiệu từ K1 đến K5. 

   K1:      K < 0,5     :   Rất ẩm 
   K2:    0,5 ≤ K< 1 :  Ẩm 
   K3:       1 ≤ K< 2    :  Hơi khô hạn 
   K4:       2 ≤ K< 4   :  Khô hạn 
   K5:       K  ≥ 4   :  Rất khô hạn 

Bảng 1: Các mức khô hạn ở khu vực đồng bằng và miền núi Ninh Thuận 

   Khu vực đồng bằng Khu vực miền núi 
K ≥  4 K ≥  4 

2 ≤ K< 4 2 ≤ K< 4 
1 ≤ K< 2 1 ≤ K< 2 

0,5 ≤ K< 1 0,5 ≤ K< 1 
K < 0,5 K < 0,5  

 
III. KỊCH BẢN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DỰ BÁO HẠN HÁN TỈNH  

NINH THUẬN 
Kết quả nghiên cứu tính toán cho thấy có tất cả 25 trường hợp khô hạn và 

17 kịch bản được trình bày dưới đây:  

III.1. Trường hợp 1 (Kịch bản 1): Kđồng bằng  ≥ 4 và Kmiền núi  ≥ 4 
Toàn tỉnh ở mức rất khô hạn, bản đồ dự báo hạn hán được trình bày ở Bản 

đồ 1.  
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- Khu vực không bị hạn được xét ở đây là diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
(SXNN) có đủ nước tưới từ các công trình thủy lợi trong tỉnh cung cấp. 

- Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 335.779,87ha, trong đó diện tích rất khô 
hạn là 307.288,39ha; diện tích không bị hạn 28.511,48ha. 

 

 
 
III.2. Trường hợp 2 (Kịch bản 2): Kđồng bằng  ≥ 4 và 2 ≤ Kmiền núi < 4 

Trường hợp này chia thành 2 khu vực, bản đồ dự báo khô hạn được trình 
bày ở Bản đồ 2:  

- Khu vực thượng lưu (miền núi) ở mức khô hạn với diện tích 
181.390,82ha, diện tích không bị hạn 4.704,37ha. 

- Khu vực đồng bằng ở mức rất khô hạn với diện tích 125.877,57ha, diện 
tích không bị hạn là 23.807,11ha. 

III.3. Trường hợp 3 (Kịch bản 3): Kđồng bằng  ≥ 4 và 1 ≤ Kmiền núi < 2 
Trong tỉnh chia làm 3 khu vực, được trình bày ở  Bản đồ 3. 

- Khu vực thượng lưu ở mức hơi khô có diện tích 127.374,60ha, diện tích 
không bị hạn 3.994,62ha. 

- Khu vực đồng bằng ở mức rất khô hạn với diện tích 125.877,57ha. Diện 
tích không bị hạn 23.807,11ha. 
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- Giữa là khu vực chuyển tiếp ở mức khô hạn, diện tích khu vực này là 
54.015,55ha, diện tích không bị hạn 709,75ha. 

III.4. Trường hợp 4 (Kịch bản 4): Kđồng bằng  ≥ 4 và 0,5 ≤ Kmiền núi < 1 
Trường hợp này chia thành 4 khu vực, được trình bày ở  Bản đồ 4: 

- Khu vực miền núi ở mức ẩm, có diện tích 74.319,68ha. Diện tích không bị 
hạn 427,46ha. 

- Khu vực đồng bằng ở mức rất khô hạn với diện tích 129.979,23ha. Diện 
tích không bị hạn 13.777,72ha. 

- Khu vực chuyển tiếp 1 (phía giáp vùng núi): Diện tích hơi khô hạn 
68.936,43ha. Diện tích không bị hạn 716,17ha. 

- Khu vực chuyển tiếp 2 (phía giáp biển): Diện tích khô hạn 47.222,43ha. 
Diện tích không bị hạn 400,75ha. 

 

 
 
III.5. Trường hợp 5: Kđồng bằng  ≥ 4 và Kmiền núi < 0,5 

Khu vực đồng bằng ở mức rất khô hạn và khu vực miền núi ở mức rất ẩm. 
Trường hợp này trên thực tế không thể xảy ra được, nên chúng tôi loại trường 
hợp này khỏi các kịch bản dự báo khô hạn. 

9
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III.6. Trường hợp 6: 2 ≤ Kđồng bằng  < 4 và Kmiền núi < 4 
Khu vực đồng bằng ở mức khô hạn, khu vực miền núi ở mức rất khô hạn, 

vùng núi khô hạn hơn khu vực đồng bằng. Điều này trên thực tế không thể xảy ra 
được, vì vùng núi bao giờ cũng mưa nhiều hơn khu vực đồng bằng, nên chúng tôi 
loại trường hợp này khỏi các kịch bản dự báo khô hạn.   

III.7. Trường hợp 7 (Kịch bản 5): 2 ≤ Kđồng bằng  < 4 và 2 ≤ Kmiền núi < 4 
Toàn tỉnh ở mức khô hạn, bản đồ dự báo khô hạn được trình bày ở Bản đồ 5. 
Diện tích khu vực khô hạn trong tỉnh là 320.457,77ha. Diện tích không bị 

hạn 15.322,10ha. 

III.8. Trường hợp 8 (Kịch bản 6): 2 ≤ Kđồng bằng  < 4 và 1 ≤ Kmiền núi < 2 
Bản đồ dự báo khô hạn được trình bày ở Bản đồ 6. 

- Khu vực miền núi ở mức hơi khô hạn có diện tích 184.550,81ha. Diện tích 
không bị hạn 1.544,38ha. 

- Khu vực đồng bằng ở mức khô hạn có diện tích 135.906,96ha. Diện tích 
không bị hạn 13.777,72ha. 

 
 

 
 
 

 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008 

 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM                                                               211

III.9. Trường hợp 9 (Kịch bản 7): 2 ≤ Kđồng bằng  < 4 và 0,5 ≤ Kmiền núi < 1 
Trong tỉnh chia làm 3 khu vực, bản đồ khô hạn được trình bày ở Bản đồ số 7. 

- Khu vực thượng lưu ở mức ẩm với diện tích 130.535,27ha. Diện tích 
không bị hạn 834,62ha. 

- Khu vực đồng bằng ở mức khô hạn có diện tích 135.906,96ha. Diện tích 
không bị hạn 13.777,72ha. 

- Khu vực chuyển tiếp ở giữa có mức hơi khô với diện tích 54.015,45ha. 
Diện tích không bị hạn 709,75ha. 

III.10. Trường hợp 10 (Kịch bản 8): 2 ≤ Kđồng bằng  < 4 và Kmiền núi < 0,5  
Toàn tỉnh chia làm 4 khu vực, bản đồ khô hạn được trình bày ở Bản đồ 8. 

- Khu vực thượng lưu ở mức rất ẩm, diện tích khu vực này là 76.749,00ha. 
Diện tích không bị hạn 671,31ha. 

- Khu vực đồng bằng ở mức khô hạn có diện tích 130.632,69ha. Diện tích 
không bị hạn 13.777,73ha. 

- Khu vực chuyển tiếp 1 giáp vùng núi ở mức ẩm có diện tích 59.286,27ha. 
Diện tích không bị hạn 163,31ha. 

- Khu vực chuyển tiếp 2 giáp vùng ven biển ở mức hơi khô hạn có diện tích 
51.791,81ha. Diện tích không bị hạn 709,75ha. 

  

 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008 

 

212                                                                       VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

III.11. Trường hợp 11: 1 ≤ Kđồng bằng  < 2 và Kmiền núi ≥ 4    
Khu vực miền núi ở mức rất khô hạn, khu vực đồng bằng ở mức hơi khô 

hạn. Khu vực miền núi khô hạn hơn khu vực đồng bằng 2 cấp, điều đó không thể 
xảy ra được, nên chúng tôi loại trường hợp này khỏi các kịch bản dự báo khô hạn. 
III.12. Trường hợp 12 (Kịch bản 9): 1 ≤ Kđồng bằng  < 2 và 2 ≤ Kmiền núi < 4  

Trong tỉnh chia làm 2 khu vực, bản đồ khô hạn được trình bày ở Bản đồ 9. 
- Khu vực miền núi ở mức khô hạn có diện tích 185.247,85ha. Diện tích 

không bị hạn 1.544,37ha. 
- Khu vực đồng bằng ở mức hơi khô hạn có diện tích 135.209,92ha. Diện 

tích không bị hạn 13.777,73ha. 
III.13. Trường hợp 13 (Kịch bản 10): 1 ≤ Kđồng bằng  < 2 và 1 ≤ Kmiền núi < 2 

Toàn tỉnh ở mức hơi khô hạn, bản đồ khô hạn được trình bày ở Bản đồ 10.  
Diện tích khu vực hơi khô hạn 320.457,77ha và diện tích không bị hạn là 

15.322,10ha. 
III.14. Trường hợp 14 (Kịch bản 11): 1 ≤ Kđồng bằng  < 2 và 0,5 ≤ Kmiền núi < 1 
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Trong tỉnh chia làm 2 khu vực, bản đồ khô hạn được trình bày ở Bản đồ 11. 

- Khu vực miền núi ở mức ẩm có diện tích 184.500,82ha. Diện tích không 
bị hạn 1.544,37ha. 

- Khu vực đồng bằng ở mức hơi khô hạn với diện tích 135.906,95ha. Diện 
tích không bị hạn 13.777,73ha. 

III.15. Trường hợp 15 (Kịch bản 12): 1 ≤ Kđồng bằng  < 2 và Kmiền núi < 0,5 

Trong tỉnh chia làm 3 khu vực, bản đồ khô hạn được trình bày ở Bản đồ 12.  

- Khu vực thượng lưu ở mức rất ẩm với diện tích 130.535,28ha. Diện tích 
không bị hạn 834,62ha 

- Khu vực đồng bằng ở mức hơi khô hạn có diện tích 135.906,94ha. Diện 
tích không bị hạn 13.777,73ha. 

- Khu vực chuyển tiếp ở giữa với mức ẩm có diện tích 54.015,55ha. Diện 
tích không bị hạn 709,75ha. 

III.16. Trường hợp 16: 0,5 ≤ Kđồng bằng  < 1 và Kmiền núi ≥ 4 

Khu vực miền núi ở mức rất khô hạn, khu vực đồng bằng ở mức ẩm. Khu 
vực miền núi khô hạn hơn khu vực đồng bằng 3 cấp, không thể xảy ra được, nên 
chúng tôi loại trường hợp này khỏi các kịch bản dự báo khô hạn. 

III.17. Trường hợp 17: 0,5 ≤ Kđồng bằng  < 1 và 2 ≤ Kmiền núi < 4 

Khu vực miền núi ở mức khô hạn, khu vực đồng bằng ở mức ẩm. Khu vực 
miền núi khô hạn hơn khu vực đồng bằng 2 cấp, trường hợp này cũng không thể 
xảy ra nên chúng tôi loại trường hợp này khỏi các kịch bản dự báo khô hạn. 

II.18. Trường hợp 18 (Kịch bản 13): 0,5 ≤ Kđồng bằng  < 1 và 1 ≤ Kmiền núi < 2 

Trong tỉnh chia làm 2 khu vực, bản đồ khô hạn được trình bày ở Bản đồ 13. 

- Khu vực miền núi ở mức hơi khô hạn có diện tích 185.583,21ha. Diện tích 
không bị hạn 1.544,37ha.  

- Khu vực đồng bằng ở mức ẩm với diện tích 134.874,56ha. Diện tích 
không bị hạn 13.777,73ha. 
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III.19. Trường hợp 19 (Kịch bản 14): 0,5 ≤ Kđồng bằng  < 1 và 0,5 ≤ Kmiền núi < 1 
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Toàn tỉnh ở mức ẩm, bản đồ dự báo khô hạn được trình bày ở Bản đồ 14. 
Diện tích khu vực ẩm 320.457,77ha. Diện tích không bị hạn 15.322,10ha. 

III.20. Trường hợp 20 (Kịch bản 15): 0,5 ≤ Kđồng bằng  < 1 và Kmiền núi < 0,5 

Bản đồ dự báo khô hạn được trình bày ở Bản đồ 15. 

- Khu vực miền núi ở mức rất ẩm có diện tích 184.550,82ha. Diện tích 
không bị hạn 1.544,37ha.  

- Khu vực đồng bằng ở mức ẩm với diện tích 135.906,95ha. Diện tích 
không bị hạn 13.777,73ha.  

III.21. Trường hợp 21: Kđồng bằng  < 0,5 và Kmiền núi ≥ 4 

Khu vực đồng bằng ở mức rất ẩm. Khu vực miền núi ở mức rất khô hạn. 
Khu vực miền núi khô hạn hơn khu vực đồng bằng 4 cấp khô hạn, bất hợp lý. 
Chúng tôi loại trường hợp này khỏi các kịch bản dự báo khô hạn. 

III.22. Trường hợp 22: Kđồng bằng  < 0,5 và 2 ≤ Kmiền núi < 4 

Khu vực đồng bằng ở mức rất ẩm. Khu vực miền núi ở mức khô hạn. Khu 
vực miền núi khô hạn hơn khu vực đồng bằng 3 cấp khô hạn, bất hợp lý. Chúng 
tôi loại trường hợp này khỏi các kịch bản dự báo khô hạn. 

III.23. Trường hợp 23: Kđồng bằng  < 0,5 và 1 ≤ Kmiền núi < 2 

Khu vực đồng bằng ở mức rất ẩm. Khu vực miền núi ở mức hơi khô hạn. 
Khu vực miền núi khô hạn hơn khu vực đồng bằng 2 cấp khô hạn, bất hợp lý. 
Chúng tôi loại trường hợp này khỏi các kịch bản dự báo khô hạn. 

III.24. Trường hợp 24 (Kịch bản 16): Kđồng bằng  < 0,5 và 0,5 ≤ Kmiền núi < 1 

Bản đồ dự báo khô hạn được trình bày ở Bản đồ 16. 

- Khu vực đồng bằng ở mức rất ẩm có diện tích 137.084,90ha. Diện tích 
không bị hạn 13.777,73ha.  

- Khu vực miền núi ở mức ẩm với diện tích 183.372,87ha. Diện tích không 
bị hạn 1.544,37ha.  
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III.25. Trường hợp 25 (Kịch bản 17): Kđồng bằng  < 0,5 và Kmiền núi < 0,5 
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Toàn tỉnh ở mức rất ẩm với diện tích 320.457,77ha, diện tích không bị hạn 
15.322,10ha. Bản đồ dự báo khô hạn được trình bày ở Bản đồ 17. 

IV. KHAI THÁC PHẦN MỀM BẢN ĐỒ DỰ BÁO HẠN HÁN TỈNH NINH 
THUẬN 

IV.1. Giới thiệu phần mềm bản đồ dự báo khô hạn  
Phần mềm dự báo hạn hán tỉnh Ninh Thuận được viết bằng ngôn ngữ lập 

trình Visual Basic 6.0, có giao diện thân thiện với người sử dụng, dễ dàng truy 
cập và khai thác dữ liệu. Mở đầu, click chuột vào phần mềm ta có giao diện giới 
thiệu phần mềm. 

 
 

 
 
 
 
IV.2. Dự báo khô hạn tháng 
IV.2.1. Dự báo khô  hạn tháng cho khu vực đồng bằng  

Ví dụ chọn dự báo tháng 1 năm 2007, đưa các tham số vào, kết quả dự báo 
như sau: Lượng mưa dự báo là 4mm, chỉ số khô hạn là 48,8; thuộc loại “Rất khô 
hạn”. 
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IV.2.2.. Dự báo khô hạn tháng cho khu vực miền núi  
Bấm chọn nút “Chuyển vùng dự báo”. Đưa thêm tham số chuẩn sai khí áp 

tháng 5 vào mô hình cho đủ tham số dự báo. Kết quả dự báo : Lượng mưa là 6 
mm, chỉ số khô hạn là 32,5; thuộc loại Rất khô hạn.  
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IV.3. Xem bản đồ dự báo khô hạn tháng 
Bấm chọn nút: "Xem Bản Đồ". Kết quả cho ra Bản đồ 4 dự báo: Hầu như 

toàn tỉnh đều ở mức rất khô hạn. Các vùng có màu xanh trong đất liền là vùng 
không bị khô hạn về nông nghiệp do được cung cấp nước của các công trình thủy 
lợi trong tỉnh. 

Lưu ý: Muốn xem Bản đồ dự báo khô hạn tháng thì phải dự báo cho cả 2 
khu vực đồng bằng và miền núi mới có thể xem được bản đồ. 

Nếu ta muốn in Bản đồ thì bấm chọn nút “In Bản Đồ”, nếu không thì chọn 
nút “Thoát” để quay lại màn hình chính. 

 
 

 
 
 
V. KẾT LUẬN 

 Trên cơ sở các nghiên cứu về (i) Đặc điểm khí hậu - thủy văn, tài nguyên 
nước, sự hình thành dòng chảy mùa cạn trên các sông khu vực tỉnh Ninh Thuận 
và (ii) Tác động của ENSO và các yếu tố khí hậu toàn cầu cũng như tại địa 
phương, ứng dụng phương pháp hồi quy lọc từng bước với các kỹ thuật tiên tiến 
đã xác định được các nhân tố dự báo hạn khí tượng (hạn vừa) cho các tháng. Kết 
quả tính toán phần mềm bản đồ dự báo tại 25 trường hợp ứng với 17 kịch bản 
khác nhau cho thấy mức bảo đảm của các phương án dự báo và kết quả thử 
nghiệm phần mềm bản đồ dự báo mùa kiệt năm 2007 là khá tốt. Có thể nói đây là 

9
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lần đầu tiên một phần mềm bản đồ dự báo hạn hoàn chỉnh được xây dựng cho 
tỉnh Ninh Thuận (từ các khâu tổng hợp, xử lý số liệu đến mô hình dự báo và dự 
báo dòng chảy mùa kiệt). Công nghệ phần mềm bản đồ dự báo đơn giản và dễ sử 
dụng, truy cập. Kết quả nghiên cứu này sẽ tạo ra cơ sở quan trọng để cảnh báo, 
dự báo khả năng hạn hán, thiếu nước ở Ninh Thuận về mùa khô. 

Lời cảm ơn : Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Dự báo KTTV 
Ninh Thuận đã giúp đỡ tác giả về tài liệu và công cụ để thực hiện bài viết này. 
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