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Tóm tắt: Hạn xảy ra ở hầu hết các vùng khí hậu, ở vùng mưa nhiều cũng như mưa ít. Hạn hán
ít khi là nguyên nhân trực tiếp gây tổn thất về con người, nhưng thiệt hại tới kinh tế - xã hội do hạn
gây ra rất lớn. Trong những năm gần đây hạn hán xảy ra liên tục trên phạm vi cả nước nói chung
và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Năm 2016 hạn hán xảy ra trên diện rộng, đã gây suy giảm nguôǹ nước
dẫn tới tình trạng thiêú nươć cho toàn tỉnh Lâm Đồng. Những diễn biến về thời tiết tại Việt Nam nói
chung và Lâm Đồng nói riêng cho thấy tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ,
đặc biệt là các điều kiện khí hậu cực đoan. Nghiên cứu này thực hiện đánh giá tác động của biến
đối khí hậu đến hạn hán tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào đánh giá mức độ hạn hán
theo kịch bản RCP4.5 và RCP 8.5, kịch bản xuất bản năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Các kết quả nghiên cứu này là số liệu quan trọng để định hướng phát triển ngành nông nghiệp tại
địa phương.

Từ khóa: Hạn hán, Lâm Đồng.

1. Đặt vấn đề
Hạn hán là thiên tai lớn thứ 3 sau lũ lụt và

bão. Nó gây ra những thiệt hại to lớn về người,
tiền của, kinh tế xã hội và môi trường. Thiên tai
này không có cách “phòng chống” mà chỉ có thể
tránh và giảm thiểu thiệt hại do nó gây ra. Ở Việt
Nam, trong những năm gần đây, tình trạng hạn
hán ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do hiện
tượng El Nino tăng lên làm cho lượng mưa ít
hơn, thêm vào đó là tác động chặt phá rừng đốt
nương làm rẫy… của con người dẫn đến hàng
ngàn hecta hoa màu bị mất trắng, nhiều người
dân sống trong cảnh đói nghèo [4]. Việc nghiên
cứu về hạn hán từ bộ số liệu quan trắc sẽ giúp
cho các nhà quản lý thiết lập được các khung
chương trình quản lý nguồn nước thích hợp cho
nông nghiệp. Tuy nhiên trong xu thế nóng lên
toàn cầu, sự biến đổi của hạn hán cũng hết sức
phức tạp. Việc dự tính nó ngày càng khó khăn
hơn, do vậy nhiều nghiên cứu đã tập trung dự

tính sự biến đổi hạn hán trong tương lai dựa trên
các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau.

Biến đổi khí hậu hiện nay ảnh hưởng đến
lượng mưa, nhiệt độ, sự bốc thoát hơi tiềm năng
và do đó sẽ ảnh hưởng đến sự xuất hiện, thời
gian kéo dài và tính khắc nghiệt của hạn khí
tượng. Lâm Đồng là một trong năm tỉnh thuộc
vùng Tây Nguyên, có tổng diện tích tự nhiên
toàn tỉnh là 9.764,8 km2. Dân số toàn tỉnh Lâm
Đồng năm 2015 là 1.273.088 người, người dân ở
đây sống chủ yếu bằng hình thức sản xuất nông
nghiệp, diện tích đất sản xuất nông nghiệp
(SXNN) trên 910.146,20 ha, canh tác các loại
cây trồng chuyên canh rau, hoa, chè lớn nhất cả
nước. Đến cuối năm 2015, vùng chuyên canh rau
có diện tích trên 54.000 ha, sản lượng thu hoạch
gần 2 triệu tấn/năm [3]. Địa hình Lâm Đồng khá
phức tạp, có độ dốc dưới 25o chiếm trên 50%,
đất dốc trên 25o chiếm gần 50% là một trong
những nguyên nhân chủ yêú gây nên tình trạng
thiêú huṭ lươṇg nước trong mùa khô cao điêm̉.
Lâm Đồng có khí hậu, thủy văn nói chung là
tương đối điều hòa, không đó nhiều biến động
cực đoan về thời tiết như các vùng khác. Tuy
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nhiên lại có mùa khô kéo dài 6 tháng nên hàng
năm tình trạng hạn thường xuyên xảy ra ở hầu
hết các địa bàn trong toàn tỉnh. 

Những nghiên cứu về hạn hán nói riêng cho
Lâm Đồng còn chưa nhiều. Chính vì vậy, trong
nghiên cứu này nhóm tác giả sẽ tiến hành dự tính
sự biến đổi của hạn hán ở khu vực tỉnh Lâm
Đồng trong giai đoạn 2016-2035 thông qua việc
tính toán, phân tích sự biến đổi của chỉ số ẩm MI
theo các kịch bản biến đổi khí hậu trung bình
RCP4.5 và cao RCP 8.5. Kết quả nghiên cứu
này, sẽ góp phần nhất định vào việc phòng chống
và giảm nhẹ khô hạn đến sản xuất nông nghiệp
ở tỉnh Lâm Đồng.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp thu thập và tôn̉g hợp tài

liệu
Các tài liệu, sô ́ liệu khí tượng thủy văn

(KTTV), kịch bản biêń đôỉ nhiệt độ, lươṇg mưa
và mực nước dâng taị khu vưc̣ nghiên cứu phục
vụ dự báo nguy cơ hạn hán tại tỉnh Lâm Đồng
đươc̣ thu thâp̣ tại Đài Khí tượng Thủy văn của
tỉnh, các cơ quan hữu quan taị điạ phương và Bộ
Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo độ tin cậy
trong tính toán.

2.2.  Phướng pháp thống kê, phân  tích và so
sánh

- Phương pháp phân tích nguyên nhân hình
thành: Dựa trên các số liệu thu thập được ở nội
dung thứ nhất, phương pháp phân tích được sử
dụng để nghiên cứu và tìm ra các nguyên nhân
về mặt tự nhiên gây ra tình trạng hạn hán ở tỉnh
Lâm Đồng.

- Phương pháp đối chiếu so sánh theo các chỉ
tiêu: Phương pháp này được sử dụng để đánh giá
các nguyên nhân tìm được so với các kết quả đã
được tham khảo trong các nghiên cứu trước đây.
Kết quả của nội dung này là kiểm chứng quan
trọng cả về mặt khoa học và thực tiễn cho các
kết quả nghiên cứu được tìm ra trong việc giải
thích các nguyên nhân gây ra hạn hán ở tỉnh Lâm
Đồng;

- Phương pháp phân tích tương tự: Các
phương pháp này được sử dụng để tìm ra các
hiện tượng hán hạn giống nhau hoặc gần tương

tự dựa trên chuỗi số liệu nghiên cứu theo các
khía cạnh khác nhau như thời gian xảy ra,
nguyên nhân hình thành, phạm vi ảnh hưởng,
mức độ hạn hạn, thời gian kéo dài. Các kết quả
phân tích các đặc tính giống nhau của các hiện
tượng hạn hán chính là những tiêu chí quan trọng
để phân loại các dạng hạn hán ở tỉnh Lâm Đồng
theo các tiêu chí đưa ra cũng như phát triển
phương pháp dự báo hạn hán theo lý thuyết
tương tự hoặc dạng thống kê quán tính.

- Phương pháp tổng hợp: Phương pháp này sẽ
được sử dụng sau khi có đầy đủ các kết quả từ 3
phương pháp nói trên để tổng hợp kết quả, phân
tích và tìm ra những kết quả chính, quan trọng
nhất có liên quan đến hiện trạng, nguyên nhân
gây ra hạn hán ở tỉnh Lâm Đồng. Đây chính là
những đầu vào quan trọng cho bài toán phân tích
và xây dựng các phần mềm dự báo hạn ở tỉnh
Lâm Đồng.

2.3. Phương pháp GIS
Bằng cách khai thác các tính năng của map-

infor trong nghiên cứu với mục tiêu cụ thể là dựa
vào số liệu đã được phân tích và tổng hợp trên cơ
sở kế thừa dữ liệu của những dữ liệu đã có sẳn
phù hợp với những mục đích và mục tiêu nghiên
cứu riêng của đề tài, biên tập bản đồ tuần suất
hạn hán theo giai đoạn từ 1990 - 2014.

2.4 Phần mềm CROPWAT
Phần mềm CROPWAT ra đời năm 1992,

được tổ chức Lương thực - Nông nghiệp thế giới
(FAO) xây dựng để tính toán nhu cầu nước cho
cây trồng và lập kế hoạch tưới dựa trên dữ liệu
được cung cấp từ người sử dụng. Phương pháp
của FAO là dựa vào ETo để tính toán nhu cầu
nước cho các loại cây trồng khác nhau bằng cách
nhân ETo với một hệ số cây trồng Kc cho từng
loại cây trồng cụ thể. Trong nghiên cứu này phần
mềm được sử dụng để tính ETo làm cơ sở cho
việc tính chỉ số ẩm MI để dự báo cho sự khô hạn
ở tỉnh Lâm Đồng đến 2050.

Dữ liệu đầu vào CROPWAT bao gồm: nhiệt
độ, độ ẩm, số giờ nắng và tốc độ gió.

Kết quả đầu ra của mô hình gồm: lượng bốc
thoát hơi tiềm năng ETo theo phương pháp Pen-
man-Monteith.
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Lượng bốc hơi mặt ruộng chuẩn hay lượng
bốc thoát hơi cây trồng tham chiếu ETo (Refer-
ence Crop Evapotranspiration) bao gồm lượng
bốc hơi khoảng trống và lượng nước do cây
trồng hút lên (gồm có lượng nước tạo thành thân,
lá và lượng hơi nước bốc thoát qua lá). Trong đó,
lượng bốc hơi mặt lá chiếm phần lớn còn lượng
nước để tạo thành thân và lá chỉ chiếm khoảng
0,2% lượng nước mà cây hút lên. Do đó, người
ta gộp hai đại lượng trên thành một. Lượng bốc
hơi khoảng trống chiếm 1 tỷ lệ lớn trong lượng
bốc hơi mặt ruộng và có liên quan chặt chẽ với
lượng bốc hơi mặt lá. Trong CROPWAT, ETo

(mm/ngày) được tính theo công thức Penman -
Monteith:

(1)

Trong đó Rn là bức xạ mặt trời trên bề mặt
cây trồng (MJ/m2/ngày); G là dòng nhiệt trong
đất (MJ/m2/ngày); T là nhiệt độ trung bình ngày
(oC); u2 là tốc độ gió ở độ cao 2 m (m/s); es là áp
suất hơi bão hòa (kPa); ea là áp suất hơi nước

thực tế (kPa); ∆ là độ dốc áp suất theo nhiệt độ
(kPa/oC); γ là hằng số ẩm (kPa/oC).

2.5. Phương pháp chuyên gia
Phương pháp chuyên gia được sử dụng để

thực hiện tham vấn trong việc đưa ra các giải
pháp trong việc khắc phục hoặc giảm thiểu tác
động của hạn hán đến các mặt đời sống xã hội
của tỉnh Lâm Đồng. Để tăng cường quản lý khai
thác và đồng bộ hiệu quả các công trình thủy lợi
để đảm bảo chống hạn, thực hiện tốt quy hoạch
cân bằng nước, xây dựng các hồ thủy lợi và hồ
chứa nước, khai thác nguồn nước mặt và ngầm
bền vững, điều tiết nước hợp lý, cũng như tăng
cường công tác dự báo và cảnh báo hạn, công tác
cảnh báo sớm hiện tượng hạn xảy ra.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Tình hình hạn hán tại Lâm Đồng
Qua thống kê tình hình hạn hán trên địa bàn

tỉnh Lâm Đồng từ năm 1990 đến 2014 chúng tôi
nhận thấy: Tình trạng hạn hán xảy ra hầu hết các
khu vực trong tỉnh, mỗi năm có khoảng từ 1 đến
2 đợt hạn chủ yếu tập trung vào thời kỳ vụ Đông
xuân kéo dài từ 1 đến 3 tháng. 

Bảng 1. Biến động tình hình hạn hán ở Lâm Đồng giai đoạn 1990 - 2014
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Trong những năm gần đây hạn hán xảy ra liên
tục trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Lâm
Đồng nói riêng. Trong vụ Đông xuân năm 1997-
1998, hạn hán xảy ra trên diện rộng với quy mô
toàn tỉnh, đã gây suy giảm nguôǹ nước, dâñ tơí

tình trạng thiêú nước cho toàn tỉnh. Hạn có thể
xảy ra liên tục từ 3 đến 4 năm liền. Những năm
bị hạn là năm 1990, 1991, 1992, 1993, 1997,
1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008,
2010, 2011, 2012, 2013.

Hình 1. Bản đồ thể hiện tần suất hạn hán giai đoạn 1990 - 2014 tại tỉnh Lâm Đồng

Các năm bị hạn nặng nhất là 1997, 1998,
2002, 2006, 2011 và 2012, 2015.

- Khu vực thường xuyên bị hạn là huyện Đơn
Dương, Lâm Hà, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và
Cát Tiên. Khu vực khác ít bị hạn là Bảo Lâm và
Bảo Lộc.

Lâm Đồng là tỉnh thường xuyên xảy ra hạn
hán với các mức độ khác nhau. Tổng diện tích
những năm bị hạn trong toàn tỉnh thời kỳ vụ
Đông xuân phổ biến 34.638 ha, bị mất trắng
5.278 ha. Thời kỳ vụ hè thu phổ biến 1.629 ha,
bị mất trắng 987 ha. Hạn thường bắt đầu từ tháng
12 và kết thúc vào cuối tháng 4 trong thời kỳ vụ
Đông xuân. Trong thời kỳ vụ Hè thu, đây là hạn
dị thường của khu vực Tây Nguyên thường xảy
ra với thời gian rất ngắn trong tháng 6, 7 hoặc
tháng 8.

- Khu vực huyện Đơn Dương: Diện tích bị
hạn phổ biến là 700 ha, chiếm 11%; diện tích bị
mất trắng phổ biến là 493 ha, chiếm 8%.

- Khu vực huyện Lâm Hà: Diện tích bị hạn
đối với cây trồng hàng năm phổ biến là 556ha,
chiếm 29%; diện tích bị mất trắng phổ biến là
342 ha, chiếm 18%. Đối với cây công nghiệp,

diện tích bị hạn phổ biến là 1.370 ha, chiếm 3%.
- Khu vực huyện Di Linh: Diện tích bị hạn

phổ biến là 1.500 ha, chiếm 40%.
- Khu vực huyện Đa Huoai: Diện tích bị hạn

phổ biến là 4.750 ha, chiếm 42%; diện tích bị
mất trắng phổ biến là 524 ha, chiếm 7%.

- Khu vực huyện Đạ Tẻh: Diện tích bị hạn
phổ biến trong thời kỳ vụ Đông xuân là 242 ha,
chiếm 9%; diện tích bị mất trắng phổ biến là 51
ha, chiếm 2%. Diện tích bị hạn phổ biến trong
thời kỳ vụ hè thu là 305 ha, chiếm 8%; diện tích
bị mất trắng phổ biến là 77 ha, chiếm 2%.

- Khu vực huyện Cát Tiên: Diện tích bị hạn
phổ biến trong thời kỳ vụ đông xuân là 407 ha,
chiếm 11%; diện tích bị mất trắng phổ biến là 71
ha, chiếm 2%. Diện tích bị hạn phổ biến trong
thời kỳ vụ hè thu là 342 ha, chiếm 11%, mất
trắng phổ biến là 56 ha, chiếm 2%.

3.2. Tính chỉ số MI
Chỉ số ẩm MI được định nghĩa bằng tỷ số

giữa lượng mưa (X) với lượng bốc thoát hơi tiềm
năng (PET).

(2)
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Từ số liệu khí tượng quan trắc đầu vào kết
hợp với phần mềm CROPWAT 8.0 (FAO),

nhóm nghiên cứu tính được lượng bốc thoát hơi
tiềm năng ETo tại các trạm ở tỉnh Lâm Đồng:

Thu thập số liệu KTTV của vùng nghiên cứu
gồm các tài liệu mưa, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió,
số giờ nắng trung bình của các năm từ khi quan
trắc đến nay của các trạm khí tượng trong vùng
như: Đà Lạt, Liên Khương, Bảo Lộc. Từ số liệu
quan trắc tính lượng bốc thoát hơi tiềm năng
PET theo công thức Penman bằng phần mềm

ET0 do FAO cung cấp. Chỉ số ẩm được tính cho
các tháng I đến tháng XII. Kết quả tính PET
được thể hiện trong bảng 3 dưới đây. Thời kỳ
nền là 1995 - 2006. Kịch bản được dự báo cho
thời kỳ gần nhất là 2016 - 2035, ứng với 2 kịch
bản RCP4.5 và RCP8.5.

Bảng 2. Phân cấp mức độ hạn theo chỉ số ẩm MI

Hình 2. Kết quả tính lượng bốc hơi tiềm năng PET của trạm Đà Lạt giai đoạn 1984 -2015

Bảng 3. PET tại một số trạm tại tỉnh Lâm Đồng theo các kịch bản
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Bảng 4. Chỉ số ẩm MI tại một số trạm theo các kịch bản BĐKH

Dựa vào kết quả tính PET ở bảng 3 và lượng
mưa của thời kỳ 1995 - 2006, theo kịch bản
BĐKH giai đoạn 2016 - 2035 tính được MI theo

thời kỳ 2016 - 2035 tại các trạm trong vùng ghi
ở bảng 4.

Bảng 5. Phân cấp hạn theo chỉ số ẩm MI theo các kịch bản BĐKH

Ghi chú: HNT: Hạn nghiêm trọng; HN: Hạn nhẹ; ĐA: Đủ ẩm; TA: Thừa ẩm

Theo bảng 5 phân câp hạn chỉ số ẩm MI tại
một số trạm, đến giai đoạn 2016 -2035, trong  vụ
đông xuân tại 3 khu vực, ứng với các trạm là: Đà
Lạt, Liên Khương, Bảo Lộc theo các kịch bản
BĐKH cho thấy hạn xảy ra ở hầu hết các vùng.
Cấp độ hạn tương đối là nghiêm trọng, chỉ có
khu vực trạm Bảo Lộc là hạn hán nhẹ hơn, tuy
nhiên, trị số MI cũng xấp xỉ ngưỡng hạn nặng. 

Theo số liệu dự báo cho thấy vào thời kỳ
2016 -2035 hạn chủ yếu  tập trung vào tháng XII
đến tháng II ở khu vực Đà Lạt, Liên Khương hạn
kéo dài đến tháng 3, khu vực Bảo Lộc hạn nhẹ,
tình hình hạn kéo dài lại chủ yếu tập trung vào
mùa khô khiến tình hình hạn tương đối nghiêm

trọng hơn gây thiếu nước nghiêm trọng, đặt biệt
những vùng này lại là vùng chuyên SXNN tình
trạng thiếu nước kéo dài gây ảnh hưởng đến
SXNN và hơn nửa là ảnh hưởng trực tiếp đến
năng xuất cây trồng. Trái lại, mùa mưa từ tháng
IV đến tháng X mưa nhiều thừa độ ẩm, có thể
xảy ra ngập úng trên diện rộng ảnh hưởng trực
tiếp đến  lĩnh vực nông nghiệp.

4. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu

có tác động đến hạn hán tỉnh Lâm Đồng. Từ kết
quả tính chỉ số hạn MI tại các trạm khí tượng của
tỉnh Lâm Đồng cho thấy, lượng mưa bị giảm
trong tương lai sẽ tác động sâu sắc đến hoạt động
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nông nghiệp của tỉnh, so sánh với thời kỳ 1984 -
2016, mùa mưa của những năm thời kỳ 2016 -
2035 sẽ đến sớm hơn bình thường 1 tháng và kết
thúc mùa mưa cũng sớm hơn một tháng. Vì vậy
đến thời kỳ 2016 - 2035 thì vào cuối tháng 11
(đầu vụ Đông Xuân) tỉnh Lâm Đồng sẽ bị thiếu
nước mạnh và tháng 4 thì ít thiếu nước hơn
những năm trước (trong khi đó từ năm 2010 trở
về trước thì điều này là ngược lại). Như vậy vụ
lúa hè thu sẽ không xảy ra thiếu nước. Tuy nhiên,
có thể rủi ro cao đối với vụ lúa Đông Xuân do
thiếu nước vào vụ lúa Đông Xuân. 

Nhiệt độ tăng cao trong những năm tới và
phân bố lượng mưa cũng như thời gian mưa thay
đổi sẽ gây nên các loại dịch bệnh mới cho lĩnh
vực trồng trọt của tỉnh như đối với lúa thì có các

sâu bệnh (rầy, vàng lùn xoắn lá,…). Chất lượng
nước thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng mạnh đến
ngành nông nghiệp nuôi trồng thủy sản của tỉnh.

Tác động của khô hạn làm lượng mưa trong
tương lai sẽ giảm vào những tháng mùa khô
khiến tình trạng hạn hán vào mùa khô sẽ trở nên
gay gắt hơn. Điều này chắc chắn sẽ có ít nhiều
ảnh hưởng đến tình hình SXNN của tỉnh và nhất
là tình hình đáp ứng nhu cầu lương thực. Mặt
khác tỉnh Lâm Đồng là một tỉnh miền núi bộ
phận dân tộc thiểu số chiếm hơn 22% dân số của
tỉnh và khoảng 62% dân số sống ở khu vực nông
thôn. Hạn hán sẽ tác động và làm tổn thương rõ
rệt nhất đến đối tượng là người nghèo, người
nông dân phụ thuộc SXNN. 
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STUDYING THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON
THE DROUGHT OF LAM DONG PROVINCE
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Abstract: Drought occurs in most climate zones with heavy rains as well as little rainfall. Drought
is rarely a direct cause of human loss, but damage caused by drought is huge. In recent years,
droughts have been occurring nationwide in general and Lam Dong province in particular. In 2016,
it occurred on a large scale, causing water shortage, leading to water shortage for the whole
province. Weather developments in Vietnam in general and Lam Dong in particular show that the
impact of climate change is increasing, especially the emergence of extreme climatic conditions.
This study assesses the impact of climate change on drought in Lam Dong province. This research
will focus on drought assessments under scenarios RCP4.5 and RCP 8.5, published in 2016 by the
Ministry of Natural Resources and Environment. The results of this study are important data to guide
the development of local agriculture.

Keywords: Drought, LamDong.


