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ĐĂC̣ ĐIỂM VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI HAṆ KHÍ TƯƠṆG Ở
TÂY NGUYÊN

Vũ Anh Tuân1, Vũ Thanh Hằng2, Trịnh Hoàng Dương3

Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá đặc điểm và xu thế biến đổi của hạn hán tại 13 trạm khí
tượng ở Tây Nguyên. Chỉ số SPI và chỉ số hạn nghiêm trọng Palmer được sử dụng để xác định tình
trạng hạn hán. Kết quả cho thấy, ở phía Bắc Tây Nguyên có TGH hạn hán cao hơn ở phiá Nam, và
xác định được 8 đợt hạn khí tượng nghiêm trọng trong thời kỳ 1979-2016. Tâǹ suât́ hạn theo tháng
phổ biến khoảng 12% đến 20%. Xu thế tăng tuyến tính của TGH tại một số trạm như Đăḱ Nông,
Ayunpa, Pleicu và Đăḱ Tô khoảng 1,5- 2,0 tháng/39 năm, các traṃ còn laị có xu thế TGH giảm
khoảng 0,5-1,5 tháng/39 năm. Nhiǹ chung, TGH trung bình trong các năm El Nino cao hơn so với
năm Non ENSO và năm La Nina khoảng từ 0,8 đến 3 tháng, ngoại trừ tỉnh Lâm Đồng.

Từ khóa: Hạn hán, thời gian hạn hán (TGH), chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (SPI), chỉ số hạn hán
nghiêm trọng Palmer (PDSI).
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1. Mở đầu
Hạn hán là một trong những thiên tai có tác

động lớn đến môi trường, kinh tế - xã hội. Hạn
hán ảnh hưởng đến đa ngành kinh tế - xã hội; tài
nguyên nước, nông nghiệp, giao thông đường
thủy, sản xuất điện,... Ngoài ra hạn hán còn dẫn
tới nguy cơ sa mạc hoá. Biến đổi khí hậu cũng là
những nhân tố góp phần làm tăng nguy cơ hạn
hán ở nhiều nơi.

Hạn hán bắt nguồn từ sự thiếu hụt lượng mưa
trong một thời gian dài so với điều kiện trung
bình dài hạn. Hạn hán có thể được phân thành
bốn loại: (1) hạn khí tượng; (2) hạn nông nghiệp;
(3) hạn thủy văn; và (4) hạn kinh tế - xã hội [1].
Sự phức tạp vốn có của hiện tượng hạn hán gợi
ý rằng không có chỉ số hạn hán nào là lý tưởng
cho tất cả các khu vực [7], do đó, để đánh giá
điều kiện hạn hán ở khu vực cụ thể, rất hữu ích
để xem xét các chỉ số khác nhau. Các chỉ số hạn
hán thường được định nghĩa từ lượng mưa hoặc

các biến khí tượng, thủy văn như độ âm̉ đât́, bôć
thoát hơi tiêm̀ năng, dòng chảy,...Trong số đó,
lượng mưa là yếu tố chính trong các chỉ sô ́haṇ
như chỉ sô ́SPI của McKee và cs (1993) [6] hay
chỉ số PDSI của Palmer (1965) [8]. Svoboda
(2016) [9] cho thấy về nguồn gốc, ưu điểm và
tồn tại, bao hàm cả việc dễ sử dụng của chỉ số
dưạ trên nguồn số liệu có sẵn và các chỉ số
thường được sử dụng ở các quốc gia.

Ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu
nguyên nhân, đặc điểm, giải pháp, giám sát, dự
báo hạn hán cũng đã được đầu tư nghiên cứu
trong năm gần đây, nhưng quy mô đánh giá chủ
yếu ở phạm vi cả nước, có thê ̉kê ̉đêń như Trâǹ
Thục (2008) [2], Nguyêñ Văn Thăńg (2010) [1].
Về xu thế biến đổi của hạn hán cũng đã được
nghiên cứu như Nguyễn Văn Thắng và cs
(2010), Vũ Thanh Hằng (2013) [4]. Xu thế nhiệt
độ tăng nhanh trong năm gần đây, khu vực Tây
Nguyên có mức tăng nhiệt độ lớn nhất, hạn hán
xuất hiện thường xuyên hơn trong mùa khô, do
đó khảo sát một cách toàn diện, chi tiêt́ hơn về
đặc điểm và xu thế biến đổi hạn hán trên từng
tiểu vùng sẽ góp phâǹ tăng thêm thông tin trong
việc định lượng rủi ro hạn hán, xây dựng kế
hoạch quản lý hạn hán hiệu quả.
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2. Số liệu và phương pháp 
2.1. Số liệu
Bài báo này chủ yếu sử dụng lượng mưa quan

trắc từ số liệu tại 13 trạm khí tượng, trong đó có
5 trạm có thời kỳ số liệu dài 1961 - 2017 (57
năm), 08 trạm có thời kỳ 1979 - 2017 (39 năm)
và sức chứa ẩm tối đa của đất của Cơ quan Hàng
không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), độ phân giải 0.05o,
được cung cấp miễn phí và được chiết xuất cho
Tây Nguyên (Hình 1) [10].

2.2. Các số hạn hán
a) Chỉ số chuẩn hóa lượng mưa (SPI): Chỉ số

SPI được McKee và cs [6] xây dựng dựa trên các
mối quan hệ của hạn hán với tần suất, thời gian
và quy mô thời gian. Năm 2009, WMO khuyến
nghị SPI là chỉ số hạn khí tượng chính mà các

quốc gia nên sử dụng để giám sát hạn hán. 

Trong đó R và    là lượng mưa và lượng mưa
trung bình (mm), δ_R là cho độ lệch chuẩn cuả
R. Giá trị thấp của chỉ số SPI biểu hiện điều kiện
khô hạn, giá trị cao biểu thị điều kiện ẩm ướt.
Giá trị lớn hơn +2.0 biểu thị các tình trạngquá
ẩm; từ (1,5) đến (1,99) cho thấy tình trạng rất
ẩm; từ (1,0) đến (1,49) cho thấy tình trạng ẩm
vừa; từ (0,99) đến (-0,99) tình trạng là gần bình
thường; từ (-1,0) đến (-1,49) là tình trạng hạn
vừa; (-1,5) đến (1,99) là hạn nặng; và giá trị nhỏ
hơn -2.0 biểu thị tình trạng hạn rất nặng.

Hình 1. Sơ đô ̀traṃ khí tươṇg (a) và sức chứa ẩm tối đa của đất (b)[10]

b) Chỉ số hạn nghiêm trọng Palmer (PDSI):
PDSI được Palmer (1965) [8] phát triển
phương pháp kết hợp số liệu nhiệt độ và lượng
mưa với thông tin cân bằng nước để xác định
hạn hán ở các vùng sản xuất cây trồng của Hoa
Kỳ. Sự thiếu hoặc thừa ẩm đất trong một tháng
được tính (d): (2)

(1)

Trong đó P là lượng mưa,    là CAFEC (Cli-
matically Appropriate for Existing Conditions):

(3)
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Trong đó PE là bốc thoát hơi nước tiềm năng
theo Thornthwaite (1948) [5]; PL là lượng nước
tổn thất tiềm năng; PR là lượng nước có thể được
hấp thụ bởi đất, PR = AWC - (Su + Ss); PRO là
dòng chảy tiềm năng, PRO = AWC - PR.Các hệ
số α, β, γ và    là tỷ lệ trung bình của từng giá trị
thực tế (ET, R, RO và L) với giá trị tiềm năng
tương ứng (PE, PR, PRO và PL). Các tỷ lệ này
được gọi là hệ số cân bằng nước, nó có tác dụng
điều chỉnh các giá trị tiềm năng để giải thích sự
thay đổi trong mùa và được tính như sau:

Giá trị d là thiếu hụt hoặc dư thừa độ ẩm đât́,
được điều chỉnh theo sự thay đổi theo mùa để tạo
ra dị thường độ ẩm Z (chỉ số Zpalmer), đại diện
cho điều kiện ướt hoặc khô đối với mùa hiện tại và
khí hậu địa phương. Điều này được thực hiện
bằng cách đơn giản nhân d và đặc trưng khí hậu K

Giá trị của K thay đổi tùy thuộc vào vị trí và
thời gian trong năm:

Công thức của K khá phức tạp và thật khó để
giải thích, nó liên quan đến mức trung bình của
PE, R, RO, P và L. Giá trị 17,67 là giá trị thực
nghiệm cuả Palmer.   được xác định theo công
thức sau:

Với dị thường về độ ẩm được tính toán, PDSI
có thể được tính toán. Có ba chỉ số trung gian, X1

là chỉ số thiết lập cho một đợt ẩm ướt, X2 chỉ số

thiết lập cho một đợt khô và X3 là chỉ số thiết lập
cho một đợt ẩm ướt hoặc khô hiện tại. Giá trị
PDSI thực tế được xác định bằng cách chọn một
trong ba chỉ số theo một bộ quy tắc, giá trị chỉ số
PDSI được tính từ X1, X2 và X3. Một trong ba
chỉ số này được tính theo cùng một cách. Ví dụ:
X3 = PDSI3 tính như sau:

Giá trị thấp của chỉ số PDSI biểu hiện điều
kiện hạn, giá trị cao biểu thị điều kiện ẩm ướt.
Giá trị lớn hơn +4.0 biểu thị điều kiện quá ẩm; từ
(3,0) đến (3,99) là rất ẩm; từ (2,0) đến (2,99) là
ẩm vừa; từ (1,0) đến (1,99) là ẩm nhẹ; từ (0,5)
đến (0,99) là chớm ẩm; từ (0,49) đến (-0,49) là
gần chuẩn; từ (-0,5) đến (-0,99) là chớm hạn; từ
(-1,0) đến (-1,99) là hạn nhẹ; từ (-2,0) đến (-2,99)
là hạn vừa; từ (-3,0) đến (-3,99) là hạn nặng và
nhỏ hơn -4.0 biểu thị hạn rất nặng.

3. Đặc điểm và xu thế biến đổi của hạn khí
tượng

3.1 Tần suất của hạn 
a) Tần suất hạn theo tháng
Tâǹ suất xảy ra hạn hán theo chỉ số SPI-1t

(quy mô thời gian 1 tháng) đươc̣ thê ̉hiêṇ ơ ̉hình
2a cho thâý tâǹ suât́ hạn xảy ra cao là từ tháng 5
đến tháng 10 ở hầu hết các trạm, ngoaị trừ Đà
Lạt và Bảo Lộc có tâǹ suât́ hạn cao hơn đáng kể
vào tháng 3. Tâǹ suất hạn hán thấp hơn thường
được tìm thấy từ tháng 12 đến tháng 1 khoảng
5% đêń 10%, thậm chí băǹg không như tại trạm
Pleicu, Kon Tum. Theo chỉ số PDSI (hình 2b),
tâǹ suất hạn xảy trong phạm vi từ 5% đến hơn
31%, phổ biến khoảng 15% đến 25%. Tần suất
hạn cao hơn trong tháng 1 đêń tháng 8, phô ̉biêń
khoảng 15%-20%, và giá trị thâṕ hơn thường
thâý từ tháng 9 đêń tháng 12, phô ̉biêń khoảng
10-15%, ngoaị trừ M'ĐRăḱ. Nhìn chung, chỉ số
SPI và PDSI cho thâý điều kiện hạn hán xảy ra
trong cả mùa ít mưa và mùa mưa với tâǹ suât́
cao.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Hiǹh 2. Tần suất xảy ra hạn dựa trên chỉ số: a) chỉ số SPI-1t <-1), và b) chỉ số PDSI<-2

b) Tần suất hạn theo năm
Tần suất hạn theo ngưỡng MD (-1.5 < SPI <

-1) có thể xảy ra ở tất cả các traṃ ở Tây Nguyên
khoảng từ 5% đêń 14,6%, những trạm có tâǹ suât́
hạn cao như traṃ Kon Tum, Pleicu, Ayunpa,
Buôn Mê Thuôṭ, Đăḱ Nông. Tâǹ suât́ hạn theo
ngưỡng haṇ SD (SPI < -1.5) từ 1,8% đêń 8,3%,
xảy ra cao ở Buôn Hồ, Ayunpa và Đăḱ Tô

khoảng 7 đêń 9% (Hình 3a).Tâǹ suất hạn theo
ngưỡng MD (-3 < PDSI <-2) được ước tính bởi
chỉ số PDSI khoảng 9,2% đêń 13,9% và theo
ngưỡng SD (PDSI < -3) khoảng 2,7% đêń 9,0%
(Hình 3b). Nhìn chung, PDSI có tâǹ suât́ hạn
theo ngưỡng MD và SD cao hơn SPI. Các trạm
có tần suất hạn cao hơn như tại Ayunpa, An Khê,
M'ĐRăḱ, Buôn Hô ̀và Kon Tum.

Hiǹh 3. Tần suất xuất hiện hạn khi ́tươṇg dựa trên các chỉ số: a) chỉ số SPI và b) chỉ số PDSI
3.2. Thời gian hạn hán(TGH)
TGH của SPI-1t, SPI-12t (tính toán theo quy

mô thời gian 1 và 12 tháng) và PDSI đươc̣ thể
hiện ở hình 4 cho thâý phân bô ́không gian và
thời gian là khá tương tư ̣nhau và thê ̉hiện khá
nôỉ bật những năm hạn điên̉ hiǹh. Giá trị của
TGH của SPI-1t và SPI-12t có sự khác biệt nhau
đáng kê;̉ đôí với SPI-1t, TGH dao đôṇg từ 0 đêń
7 tháng, phô ̉biêń từ 2 đêń 5 tháng, trong khi đó
SPI-12t có TGH cao hơn SPI-1t khoảng 2 đêń 3
tháng. Sở dĩ vậy là vì khi quy mô thời gian tăng
sự tách biệt giữa ngưỡng khô, ẩm sẽ rõ ràng hơn,
có thể có ý nghĩa phát hiện dấu hiệu tốt về thời
kỳ hạn hán kéo dài. Các giá trị SPI ở các thang

thời gian dài hơn được tích lũy từ các giá trị SPI
với thời gian ngắn hơn, các giá trị SPI ở quy mô
thời gian dài hơn có xu hướng nghiêng về 0,
ngoaị trừ xảy ra hạn hoặc lũ lụt bất thường [3]. 

Các giá trị trung bình nhiều năm thời kỳ
1979-2017 của TGH cho mỗi trạm có thể minh
chứng thêm vê ̀sư ̣biêń đôṇg không gian của hạn
hán và được thê ̉hiện ở hình 4d: TGH cao được
tìm thâý tại trạm Đăḱ Tô, Kon Tum, An Khê và
Ayunpa. Nhìn chung, các trạm có TGH cao chủ
yếu được phân bô ́ở các khu vực phía Bắc và
giảm dâǹ vê ̀phía Nam Tây Nguyên, thâṕ nhât́ ở
trạm Bảo Lộc.
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Hiǹh 4. TGH taị 13 traṃ khi ́tươṇg1979 đêń 2017 (a, b, c);  TGH trung bình nhiều năm (d)
Bài báo định nghĩa một đợt hạn được giả định

dựa trên SPI-12t và PDSI là một số tháng liên
tục trong đó các giá trị SPI nhỏ hơn -1 và PDSI
là nhỏ hơn -2. Trên cơ sở diễn biêń theo thời gian
của chỉ số SPI-12t và PDSI có thể xác định được
các đợt hạn hán xảy ra ở Tây Nguyên như năm
1982-1983, 1991-1992, 1994-1995, 1997-1998,
2001-2002, 2004-2005, 2010-2011 và 2015-
2016. Các đợt ẩm ướt như năm 1984-1985,
1986-1987, 1995-1996, 1999-2000, 2005-2006,
2011-2012 va ̀2016-2017. 

TGH của các đợt hạn theo PDSI và SPI-12t
đêù dao động phô ̉biêń từ 7 tháng đêń 15 tháng.

Tác động của các đợt hạn hán đêń các vùng của
Tây Nguyên là có sự khác biệt, kể cả các đợt hạn
có cường độ mạnh, ví dụ như đợt hạn gâǹ đây
năm 2015-2016, vùng phía Nam của Tây
Nguyên như Đad Lạt, Liên Khương và Bảo Lộc
có TGH khá thấp khoảng nhỏ hơn 8 tháng, trong
khi đó đợt hạn năm 1991-1992 khu vực này chịu
ảnh hưởng gâǹ như khá điển hình có TGH cao
nhât́ trong cả vùng.Nêú tính trung bình các đợt
hạn thì nhìn chung trạm có TGH cao có xu
hướng giảm dâǹ từ Băć đêń Nam Tây Nguyên,
cao hơn ở Đăḱ Tô, Pleicu, Ayunpa, Eakmat.

Hiǹh 7. TGH của các đợt hạn điển hình; dựa theo chỉ số SPI-12t (a) và PDSI (b)
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3.3 Xu thế biến đổi của hạn khí tượng
Xu thế tăng/giảm, mức độ biến đổi của hạn

hán dựa trên dấu và độ lớn của hệ số a1 là được
xác định từ phương trình tuyến tính theo thời
gian. Mức đô ̣ý nghĩa của xu thê ́tuyến tính đươc̣
đánh giá dưạ trên kiêm̉ nghiệm Student đối với
độ lớn của hệ số tương quan tuyến tính theo thời
gian với giá trị    = 0.1 (10%). Nhằm so sánh,
kiêm̉ tra chéo vê ̀xu thê ́biêń đôỉ cuả haṇ hán, do
đó hệ sô ́a1 của phương trình tuyến tính của cả
chuôĩ thời gian giá trị chi ̉sô ́haṇ và thời gian hạn
(TGH) sẽ được khảo sát.

Kêt́ quả hệ số a1 được thể hiện ở hình 8 cho
thâý, xu thế tăng/giảm của hạn hán dựa trên hệ số
a1 theo giá trị chi ̉sô ́haṇ và TGH khá nhât́ quán
trên hâù hêt́ các trạm. Xu thê ́biêń đôỉ của hạn
hán có sư ̣khać biệt trong cùng một tỉnh: (1) Ở
tỉnh Kon Tum, xu thê ́tăng tuyến tính của hạn
hán tại Đăḱ Tô khoảng 1,5 tháng/39 năm và tại
Kon Tum lại có xu thê ́giảm tuyến tính khoảng

1,2 tháng/39 năm. (2) Ở tỉnh Gia Lai, xu thế
giảm tuyến tính của hạn hán tại An Khê khoảng
1,7 tháng/39 năm, tăng tuyến tính taị Ayunpa
khoảng 2,5 tháng/39 năm với có độ tin cậy 90%
và tăng nhẹ ở Pleicu khoảng 0,3 tháng/57 năm
nhưng không đạt độ tin cậy 90%. (3) Ở tỉnh Đăḱ
Lăḱ, xu thê ́giảm của hạn hán khá nhât́ quán trên
cả 3 chỉ sô ́hạn, tuy nhiên chỉ M'ĐRăḱ mới đạt độ
tin cậy 90%, ba trạm còn lại hạn hán có xu thế
giảm nhẹ nhưng không đạt mức ý nghĩa

=10%. (4) Ơ ̉tỉnh Đăḱ Nông, hạn hán có xu thế
tăng nhẹ khoảng 1,6 tháng/39 năm nhât́ quán
trên cả 3 chỉ sô,́ nhưng không đạt độ tin cậy 90%.
(5) Ở Lâm Đôǹg, tình trạng hạn hán có xu thế
giảm tại Đà Lạt với sự thôńg nhât́ của cả ba chỉ
sô.́Tuy nhiên, tại Liên Khương có xu thê ́tăng
nhẹ theo chỉ sô ́PDSI, nhưng lại có xu thê ́giảm
theo SPI và SPI-12t và tại Bảo Lộc có xu thế
giảm theo chi ̉sô ́SPI và SPI-12t, nhưng lại có xu
thê ́tăng nhẹ theo chi ̉sô ́PDSI.

Hiǹh 8. Xu thế tuyến tính (hệ số a1 được nhân với 10) theo chỉ số SPI-1t, SPI-12t, PDSI; giá trị của
chỉ số (a, c,e) và TGH (b, d, f). Hình tròn hoặc tam giác đậm nét là rxt có độ tin cậy 90%
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Nhăm̀ muc̣ đićh kiêm̉ tra vê ̀xu thê ́biêń đôỉ
của tình trạng hạn hán, bài báo đã tính chênh lệch
TGH trung bình thời kỳ 2107-1999 (19 năm)  và
1980-1998 (19 năm), tỉ lệ phâǹ trăm được so
sánh với thời kỳ 1980-1998. Kết quả cho thấy,
thời kỳ gâǹ đây (2017-1999) có TGH cao hơn
thời kỳ 1980-1998 tại các trạm Đăḱ Nông,

Ayunpa, Pleicu và Đăḱ Tô là khá rõ. Ngược lại,
các trạm ngược lại đều có TGH thâṕ hơn thời kỳ
1980-1998, ngoại trừ tại Liên Khương đôí với
chi ̉sô ́PDSI. Nhiǹ chung xu thế tăng/giảm của
điều kiện hạn hán trên các trạm khá nhất quán,
ngoại trừ Bảo Lộc và Liên Khương.

Hiǹh 9. Chênh lệch (%) của TGH thời kỳ 1999-2017 so với 1980-1998
3.4 Mối quan hệ của ENSO đôí với tình

trạng hạn hán ở Tây Nguyên
Chỉ số Đại dương Niño (ONI) đã trở thành

tiêu chuẩn để NOAA sử dụng xác định các sự
kiện El Nino và La Nina ở Thái Bình Dương
nhiệt đới. Trên cơ sở phân loại các năm ENSO
của NOAA săn̉ có từ Webside: https://gg-
weather.com/enso/oni.htm đã tính toán trung
bình TGH trong các năm ENSO và được thể hiện
ở hình 10 cho thấy: Ngoại trừ Pleicu và Đắk

Nông, các trạm từ tỉnh Kon Tum đến Đắk Nông
có TGH trung bình trong các năm El Nino cao
hơn so với năm Non ENSO và năm La Nina
khoảng 1,6 đến 2,2 tháng đối với chỉ số SPI-12t
(khoảng 70% đến 110% so năm Non ENSO) và
khoảng 2,0 đến 3,0 tháng đối với chỉ số PDSI
(khoảng 50% đến 80% so với năm Non ENSO).
Khu vực tỉnh Lâm Đồng (các trạm Đà Lạt, Liên
Khương và Bảo Lộc) có xu thế ngược lại thường
cao hơn trong năm Non ENSO.

Hiǹh 10. Thời gian haṇ trung bình trong các năm ENSO theo chỉ số SPI-12t (a) và PDSI (b)
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4. Kết luận
Trên cơ sở số liệu độ dài 57 năm (5 trạm) và

39 năm (8 trạm) đã đánh giá đặc điểm và xu thế
biến đổi của hạn hán dựa trên chi ̉sô ́SPI-1t, SPI-
12t và PDSI cho Tây Nguyên, đã thu đươc̣ môṭ
sô ́kêt́ quả sau:

Tâǹ suât́ hạn theo tháng của chỉ sô ́SPI phổ
biến khoảng 10% đến 18% và chỉ số PDSI
khoảng 15% đến 25%, tâǹ suât́ hạn cao trong
tháng mùa hè. Các trạm có TGH cao chủ yếu
được phân bô ́ở các khu vực phía Bắc và giảm
dâǹ vê ̀phía Nam Tây Nguyên.

Nhìn chung các xu thế tăng/giảm của hạn hán
khá nhất quán trên cả ba chỉ số, một số trạm có
xu thế tăng như Đăḱ Nông, Ayunpa, Pleicu và
Đăḱ Tô với mức tăng tuyến tính khoảng 1,5- 2,0
tháng/39 năm, các trạm còn lại có xu thế giảm
với mức giảm khoảng 0,5-1,5 tháng/39 năm. 

So với năm Non ENSO và năm La Nina,
TGH trung bình trong các năm El Nino cao hơn
khoảng từ 0,8 đến 3 tháng như ở Đắk Tô như
Kon Tum, An Khê, Ayunpa, M’ĐRắk, Eakmat
và Buôn Mê Thuột.
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THE CHARACTERISTICS AND TRENDS OF METEOROLOGICAL
DROUGHT IN CENTRAL HIGHLANDS
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Abstract: This study assesses the characteristics and trends of drought in 13 meteorological sta-
tions in the Central Highlands. SPI and PDSI indexs are used to determine drought conditions. The
results suggest that Dd drought duration (DD) is high in the North and low in the South Central
Highlands, it found that is the Central Highlands experienced eight severe meteorologycal droughts
in the period of 1979-2016. The monthly Ffrequency of monthly drought is about 12% to 20%. DD
is increased in some stations such as Dak Nong, Ayunpa, Pleicu and Dak To stations byabout 1.5 to
2.0 months/39 years, the remaining stations are decreased by about 0.5-1.5 months/39 years. The av-
erage TGH in El Nino years is higher than Non ENSO and La Nina years is about 0.8 to 3 months,
except for Lam Dong province.

Keywords: Drought, drought duration (DD), standardized precipitation index (SPI), Palmer
drought severity index (PDSI).


