VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỆ THỐNG GIÁM SÁT, CẢNH BÁO HẠN HÁN
THỜI GIAN THỰC CHO VIỆT NAM
(http://dubaokhihau.vn)
GIỚI THIỆU
Hệ thống giám sát hạn hán thời gian
thực cho Việt Nam được xây dựng
trên cơ sở số liệu viễn thám. Mức độ
khô hạn được đánh giá qua chỉ số hạn
KBDI. Người sử dụng có thể khai thác
thông tin phân bố không gian và diễn
biến thời gianvề mức độ khô hạn hiện
tại các khu vực quan tâm. Đây là một
phần kết quả nghiên cứu của đề tài
KC.08.17/11-15.

Khu vực hạn hán
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Khi chỉ số KBDI có giá trị >450
Chỉ số khô hạn hiện tại (KBDI)  cảnh báo khô hạn

Lượng mưa ngày

CÁCH KHAI THÁC THÔNG TIN
1) Truy cập trang web giám sát và cảnh báo
hạn hán: http://dubaokhihau.vn
2) Xác định khu vực có cảnh báo hạn hán
3) Thông tin mức độ khô hạn ngày hiện tại
4) Thông tin tình trạng khô hạn quy mô
tháng, năm, diễn biến thời gian

Phương pháp và số liệu
Chỉ số KBDI được xây dựng dựa trên cân bằng nước hàng ngày, trong đó hạn được
xác định theo cân bằng giữa lượng bốc hơi (tính theo nhiệt độ bề mặt) và lượng mưa (Keetch
và cộng sự ,1965) [2]. Phương trình tính toán chỉ số KBDI như sau:
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Bảng 1. Phân cấp hạn theo chỉ số KBDI
Khoảng giá trị

Mức độ hạn

000 - 200

Độ ẩm đất cao và không bị hạn

200 - 400

Có khả năng xảy ra hạn

400 - 600

Xảy ra hạn

600 - 800

Hạn nặng

Trong nghiên cứu này, chỉ số hạn KBDI được tính toán từ số liệu vệ tinh; nhiệt độ bề
mặt đất (LST) từ MTSAT và lượng mưa từ bản đồ vệ tinh toàn cầu (GSMaP) được cung cấp
bởi JAXA, Nhật Bản.

