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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÔ HẠN Ở TỈNH
NINH THUẬN DỰA TRÊN CHỈ SỐ KHÔ HẠN K

Huỳnh Phú1

Tóm tắt: Tại tỉnh Ninh thuận tính hình hạn hán, thiếu nước ngày càng gia tăng, nguồn nước đang
ngày càng khan hiếm. Để đảm bảo đủ nước phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội thì công tác quản
lý, phòng chống hạn là vấn đề cần được quan tâm. Kết quả ứng dụng chỉ số hạn K (chỉ số cán cân
nguồn nước, đánh giá mức độ khô hạn, thiếu nước và xây dựng bản đồ hạn hán tại tỉnh Ninh thuận
đã cho một cái nhìn tổng quan về hạn và khả năng xảy ra hạn và đây cũng là cơ sở để tham khảo
trong thiết lập hệ thống đánh giá, giám sát và cảnh báo hạn hán, cho phép định hướng khai thác
nguồn nước hợp lý.

Từ khóa: Hạn hán, thiếu nước, chỉ số khô hạn K.

1. Giới thiệu
Nắng nóng, hạn hán là thiên tai gây thiệt hại

vào hàng thứ 3 sau lũ, bão và xu hướng hạn hán
vùng Nam trung bộ nói chung và tỉnh Ninh thuận
nói riêng xảy ra ngày càng gay gắt hơn, khó kiểm
soát hơn do tác động gián tiếp hay trực tiếp của
con người. Nghiên cứu đánh giá khô hạn, thiếu
nước tại tỉnh Ninh Thuận sẽ góp phần giúp cho
các nhà quản lý môi trường, quản lý đất đai có
hiệu quả hơn. Đồng thời giúp cho cán bộ quản lý
của địa phương có những quyết sách phù hợp để
khai thác, sử dụng vùng đất hoang hóa, khô cằn
trở nên hữu dụng theo yêu cầu phát triển kinh tế
xã hội với thực tiễn tại địa phương.

2. Đánh giá mức độ khô hạn thiếu nước tại
tỉnh Ninh Thuận

2.1. Phân tích lựa chọn chỉ số khô hạn cho
khu vực tỉnh Ninh thuận 

2.1.1. Các chỉ số tính toán khô hạn
Để xây dựng hệ thống giám sát hạn, trước hết

cần phân tích và lựa chọn được các chỉ số hạn
phản ánh sát nhất diễn biến hạn hán thực tế ở địa
phương. Hiện nay, có nhiều chỉ số tính toán khô
hạn khác nhau được áp dụng trên thế giới và
trong nước như: chỉ số SI (Severity Index); SPDI
(Palmer Drought Seveiry Index); CMI (Crop

Moisture Index); SPI (Standardizet  Precipita-
tion Index); SWSI (Surface Water Supply Index),
chỉ số gió mùa GMI, chỉ số Sazônov (Sa I), chỉ
số cán cân nước K của GS. Nguyễn Trọng Hiệu
[1, 2, 3, 4, 5].

Để đánh giá mức độ khô hạn, thiếu nước trên
lưu vực sông, hiện nay đã có rất nhiều chỉ số, hệ
số hạn khác nhau. Kinh nghiệm trên thế giới cho
thấy hầu như không có một chỉ số nào có ưu
điểm vượt trội so với các chỉ số khác trong mọi
điều kiện. Vấn đề đặt ra là cần lựa chọn được
những chỉ số hạn phù hợp, phản ánh sát diễn biến
hạn thực tế. 

2.1.2. Công thức tính toán chỉ số khô hạn
Qua quá trình tính toán, chọn lọc các chỉ tiêu

khô hạn, tần suất xuất hiện khô hạn ở khu vực
Ninh Thuận, nghiên cứu sử dụng công thức tính
chỉ số khô hạn K (xét theo tiêu chuẩn cán cân
nước) của GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu để tính
toán tình hình khô hạn của tỉnh Ninh thuận.

Chỉ số khô hạn Ki; K i = E i / Ri

Trong đó Ri là lượng mưa thời đoạn tính toán
(sử dụng số liệu tháng, mùa, năm); Ei là lượng
bốc hơi Picche thời đoạn tính toán (sử dụng số
liệu tháng, mùa, năm).

- Qua chuỗi số liệu thực đo khí tượng - thủy
văn hiện nay ở khu vực tỉnh Ninh Thuận, căn cứ
vào số lượng trạm khí tượng, căn cứ độ dài của

1Trường Đại học Công nghệ TP. HCM 
Email: h.phu@hutech.edu.vn
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chuỗi tài liệu, độ chính xác của tài liệu hiện có,
chúng tôi lựa chọn các Trạm đo có chuỗi số liệu
đáng tin cậy để đưa vào tính toán chính.

- Tính toán chỉ số khô hạn (chỉ số K) cho

vùng nghiên cứu sử dụng số liệu của 4 trạm:
Trạm Phan rang, trạm Tân mỹ, trạm Sông pha,
trạm Nha Hố được kéo dài chuỗi số liệu để xác
định chỉ số khô hạn (chỉ số K) cho vùng núi.

Bảng 1. Ngưỡng các chỉ tiêu đánh gián khô hạn [5]
           

Bảng đối chiếu các mức khô hạn 

Hệ số K K<1,0 1,0  K  2,0 2,0 < K <4,0 K=4 và K> 4 

Mức hạn ẩm hơi khô Khô hạn rất khô 

 

                                                                                   

  

              
 

         

    

  
 

      
 

    

       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

           

           

           

Tóm tắt kết quả tính toán chỉ số khô hạn năm,
năm xuất hiện khô hạn và tần suất xảy ra với diễn
biến hạn thực tế ở Ninh Thuận khoảng gần 30
năm. Bảng 2 & Bảng 3

2.2. Công thức tính toán tần suất hạn
Công thức tính tần suất khô hạn:

(1)   

Trong đó Hh là sự kiện xảy ra hạn (năm,
tháng, vv… ); Ph là tần suất hạn cần tính (năm,
tháng, vv…); m(Hh) là số lần xảy ra khô hạn
(năm, tháng,  vv…); n (Hh) là số lần tính toán
(năm, tháng, vv…).

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Kết quả tính toán chỉ số khô hạn
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Bảng 2. Kết quả tính chỉ số khô hạn năm, năm xuất hiện khô hạn và tần suất xảy ra khô hạn khu
vực miền núi tỉnh Ninh Thuận

           

       

                 

         

 

                                                                                   

  

             Trạm 
 

        Năm 

Tân Mỹ Sông Pha 

Chỉ số 
K 

Mức khô hạn năm Chỉ số 
K 

Mức khô hạn năm 

Ẩm Hơi khô Khô Ẩm Hơi khô 

1977 2.24     x       

1978 1.56   x         

1979 1.95     x       

1980 1.14   x         

1981 1.42   x         

1982 2.74     x       

1983 2.33     x       

1984 1.47   x         

1985 2.01     x       

1986 1.27   x         

1987 2.13     x       

1988 2.20     x       

1989 1.80   x         

1990 1.87   x         

1991 2.60     x       

1992 2.49     x       

1993 1.36   x   1.03   x 

1994 2.29     x 1.06   x 
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Bảng 3. Chỉ số khô hạn năm tần suất xảy ra khô hạn khu vực Ninh Thuận

           

       

                 

         

 

                                                                                   

  

             Trạm 
 

        Năm 

Tân Mỹ Sông Pha 

Chỉ số 
K 

Mức khô hạn năm Chỉ số 
K 

Mức khô hạn năm 

Ẩm Hơi khô Khô Ẩm Hơi khô 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

           

           

           

           

       

                 

         

 

                                                                                   

  

              
 

         

    

  
 

      
 

    

       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

           

1995 1.57   x   1.49   x 

1996 0.88 x     1.01   x 

1997 1.61   x   1.36   x 

1998 0.85 x     0.76 x   

1999 1.44   x   1.02   x 

2000 0.87 x     0.80 x   

2001 1.90   x   1.39   x 

2002 1.92   x   1.93   x 

2003 1.65   x   1.12   x 

2004 2.45     x 1.49   x 

2005 1.89   x   0.80 x   

2006 3.51     x 0.85 x   

Số lần xuất hiện   3 15 12   4 10 

Tần suất P (%)   10.0 50.0 40.0   28.6 71.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Mức độ hạn 
Trạm 

Rất 
khô 

 
Khô Hơi khô Ẩm Tổng 

Chỉ số 
K (TBNN) 

Mức độ hạn 
( năm) 

Phan Rang 0% 55% 45% 0% 100% 2.2 Khô hạn 

Nha Hố 0% 61% 39% 0% 100% 2.1 Khô hạn 

Nhị Hà 4% 54% 42% 0% 100% 2.11 Khô hạn 

Cà Ná 10% 43% 42% 5% 100% 1.9 Hơi khô  

Ba Tháp 7% 67% 27% 0% 100% 2.19 Khô hạn 

Quán Thẻ 0% 71% 29% 0% 100% 2.23 Khô hạn 

Sông Pha 0% 0% 28% 72% 100% 0.79 Ẩm 

Tân Mỹ 0% 13% 76% 11% 100% 1.45 Hơi khô 

 

                  

    
  
 

        
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                            

3.2. Chỉ số khô hạn, tần suất xuất hiện theo
mùa (theo chỉ số cán cân nước K)

a. Mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 8)
Có một số nhận xét chung sau: 
- Mùa mùa khô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

đều có tần suất xảy ra từ hơi khô đến rất khô hạn
chiếm tỷ lệ 80-100 %.

- Chỉ riêng khu vực Trạm Sông Pha trường
hợp rất khô là không xảy ra, khô chiếm 9%, hơi
khô 57%, ẩm chiếm tỷ lệ 35%.

- Trạm Tân Mỹ chủ đạo là xảy ra ở mức khô

đến hơi khô chiếm tỷ lệ 92%; rất khô chỉ chiếm
8%.

- Tất cả các Trạm ở khu vực đồng bằng, trong
mùa khô đều có tần suất xảy ra từ mức khô đến
rất khô chiếm 80-100 %.

- Khu vực đồng bằng, chỉ số khô hạn K đều ở
mức 3.0-4.0 ( ở mức khô hạn)

- Khu vực miền núi, chỉ số khô hạn khu vực
Sông Pha  K = 1,6 ở mức hơi khô hạn. Khu vực
Tân Mỹ K= 3,5 ở mức rất khô hạn.

Như vậy chỉ số đánh giá mức độ khô hạn xảy
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3.3. Phân vùng nắng nóng khô hạn tỉnh
Ninh thuận

3.3.1 Phương pháp nội suy không gian IDW
(Inverse Distance Weight)

Để xây dựng bản đồ phân vùng hạn chúng tôi
đã dùng phương pháp nội suy không gian IDW.
Phương pháp tính nội suy dựa theo khoảng cách
đến các trạm lân cận có cùng điều kiện theo công
thứ sau:

(2)

Trong đó P là tần suất hạn hán; i là chỉ số các

trạm lân cận thứ i; ri là khoảng cách không gian
giữa 2 điểm nghiên cứu đến trạm thứ i;

Số mũ b càng cao thì mức độ ảnh hưởng của
các điểm ở xa càng thấp và một số xem như
không đáng kể, thông thường b = 2 [3, 5].

3.3.2. Bản đồ khô hạn khu vực tỉnh Ninh
Thuận

Xây dựng bản đồ khô hạn tháng khu vực tỉnh
Ninh Thuận trên cơ sở xem xét tổng hợp các lọai
hạn: hạn khí tượng, hạn nông nghiệp và hạn thủy
văn. Chỉ số khô hạn K được tính trung bình
nhiều năm của từng Trạm đo ở vùng núi và vùng
đồng bằng. 

Bảng 4. Tần suất phần trăm, chỉ số K trong 8 tháng mùa khô khu vực Ninh Thuận

ra mùa khô từ tháng 1-8 là rất phù hợp với tình
hình mưa tại tỉnh Ninh thuận, mùa khô thường
chỉ có khoảng  20% lượng nước mưa trong năm. 

Trong khi đó lượng mưa khu vực ven biển chỉ
đạt 800-900 mm/năm. Vùng núi tại Sông Pha
lượng mưa năm đạt từ 1700-2200 mm/năm

                 

   
 

 
 

 
     

  
  

   
  

          

          

          

           

          

          

         

          

 

                  

Trạm/ Mức độ hạn 
Rất khô 

 
Khô Hơi khô Ẩm Tổng Chỉ số K 

TBNN 

Phan Rang 70% 30% 0% 0% 100% 4.2 

Nha Hố 36% 61% 3% 0% 100% 3.6 

Nhị Hà 52% 52% 0% 0% 103% 3.8 

Cà Ná 33% 62% 5% 0% 100% 3.4 

Ba Tháp 74% 26% 0% 0% 100% 4.7 

Quán Thẻ 53% 47% 0% 0% 100% 4.1 

Sông Pha 0% 9% 57% 35% 100% 1.6 

Tân Mỹ 8% 67% 26% 0% 100% 3.5 
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Hình 1. (a) Bản đồ khô hạn tháng 1,2,3; (b) tháng 4; (c) tháng 5; (d) tháng 6 tỉnh Ninh Thuận (Tỉ
lệ bản đồ 1/450000)

�

(a)
(b)

(c) (d)

 

  

4. Kết luận
Kết quả tính toán, đánh giá, xây dựng chỉ tiêu

đánh giá tình hình hạn hán được lựa chọn đã
phản ánh sát diễn biến hạn hán thực tế ở địa
phương. Các chỉ số khô hạn năm, tháng,
mùa…đều phù hợp với tình trạng ít mưa của các
thời kỳ trong năm.Việc phân tích lựa chọn, sử
dụng chỉ số K làm công cụ tính toán khô hạn là
phù hợp. Xác định tần suất xuất hiện khô hạn
theo mùa, quý, đợt, tháng, tuần (theo chỉ số K)
làm cơ sở cho việc dự báo và giám sát hạn hán
khu vực tỉnh Ninh Thuận.

Như đã phân tích tình hình nắng nóng, hạn
hán trong những năm gần đây của cả nước nói
chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng đã cho thấy
hạn hán, biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng rất
lớn đến phát triển kinh tế cũng như đời sống của

người dân. Ninh thuận được xem là tỉnh khô hạn
nhất cả nước, có lượng mưa bình quân năm thấp.
Phân bố mưa theo không gian và thời gian hết
sức bất lợi cho cây trồng. Mùa khô hạn chiếm từ
7 - 9 tháng trong năm, trong đó các tháng I, II,
III, IV hàng năm là khô hạn nặng.

- Chỉ số hạn K (chỉ số cán cân nguồn nươc)
thể hiện sự phù hợp cao với diễn biến hạn thực
tế trong tỉnh Ninh Thuận. Xây dựng bản đồ khô
hạn tháng khu vực tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở
xem xét một cách tổng hợp các loại hạn: hạn khí
tượng, hạn nông nghiệp và hạn thủy văn. Từ đó
có thể sử dụng để đánh giá và giám sát hạn hán
trên phạm vi toàn tỉnh. Bản đồ phân vùng hạn
hán đýợc phát triển có thể áp dụng hiệu quả vào
công tác đánh giá, cảnh báo hạn sớm trên địa bàn
nghiên cứu.
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Hình 2. Bản đồ khô hạn các tháng 7 đến tháng 12 tỉnh Ninh Thuận

�

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

 

Lời cảm ơn: Tác giả chân thành cám ơn Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh thuận đã phối
hợp để hoàn thành đề tài và có bài báo này. Trân trọng cám ơn Ban biên tập Tạp chí Khí tượng Thủy
văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
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STUDY DROUGHTS BASED ON THE K INDEX 
ON NINH THUAN PROVINCE

Huynh Phu1

1HUTECH University
Abstract: On Ninh thuan Province, growing water shortages, water resources are increasingly

scarce. To ensure enough water for socio-economic development, the management, prevention-term
problems that need attention. Results term application K index (index of water balance) assessing
drought, lack of water and construction of drought map on Ninh thuan gave an overview about the
term and limited ability to occur on river basin and this is also the basis for establishing reference
in the evaluation system, monitoring and drought warning, allowing orientation rational exploita-
tion of water resources.
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