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Tóm tắt: Ninh Thuận là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải cực Nam Trung Bộ, do tác động 
của biến đổi khí hậu, nên hàng năm phải thường xuyên gánh chịu những tổn thất nặng nề 

do thiên tai gây ra. Chỉ tính riêng trong vòng 10 năm trở lại đây (2006-2015), tình hình 
thiệt hại do thiên tai gây ra là rất nghiêm trọng. Theo con số thống kê, đã có tổng số gần 
30 người thiệt mạng do thiên tai và thiên tai đã gây thiệt hại tổng giá trị kinh tế khoảng 

1.500 tỷ đồng, trong đó chủ yếu thiệt hại rơi vào những công trình trọng điểm như: Thủy 
lợi, giao thông.... Đặc biệt nhất là, năm 2010 do xuất hiện trận mưa lũ lịch sử vào cuối 
tháng 10 - đầu tháng 11, con số người chết là 07 người và hàng loạt sự cố về đập vật liệu 
địa phương xảy ra trong đợt lũ này; giá trị thiệt hại lên đến hơn 1.100 tỷ đồng (Xem hình 

1 và 2).  
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1. Biến đổi khí hậu tác động tới đập vật liệu địa phương tại tỉnh Ninh Thuận 



1.1. Biến đổi khí hậu 

Theo Luật Khí tượng Thủy văn: Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một 

khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, 

biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng khí 

tượng thủy văn cực đoan. 

1.2. Tác động của biến đổi khí hậu tới đập vật liệu địa phương tại tỉnh Ninh Thuận 

Tính đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 20 hồ chứa đã hoàn thành đưa vào sử 

dụng với tổng dung tích hồ là 192,21 triệu m3; trong đó có tới 19 hồ là đập vật liệu địa 

phương, gồm: Sông Sắt, Trà Co, Cho Mo, Phước Trung, Ba Chi, Ma Trai, Sông Trâu, Bà 

Râu, Phước Nhơn, Thành Sơn, Nước Ngọt, Ông Kinh, Lanh Ra, Tà Ranh, Bầu Zôn, Sông 

Biêu, CK7, Bầu Ngứ, Suối Lớn và chỉ riêng hồ Tân Giang là đập bê tông trọng lực. Trong 

những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các hiện tượng khí 

tượng thủy văn cực đoan, đặc biệt là hiện tượng mưa lớn cực đoan và hạn hán nghiêm 

trọng; dẫn tới hàng loạt các sự cố, sự kiện về đập vật liệu địa phương, gây ra thiệt hại đáng 

kể về kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận.  

1.2.1. Sự cố vỡ đập Phước Trung 

Do tình hình thời tiết từ ngày 30/11/2010 đến ngày 01/11/2010 đã xảy mưa lớn trên toàn 

tỉnh và lượng mưa trên lưu vực hồ Phước Trung đạt tới trên 700mm. Với đặc thù hình thức 

tràn xả lũ là tràn tự do vì vậy không thể điều tiết nước được trong khi đập đất mới thi công 

xong chưa được thử thách nhưng phải chịu lũ quá lớn nên dẫn đến sự cố vỡ đập với chiều 

dài 33m, sâu 10m.  

1.2.2. Sự cố thấm đập Trà Van 

Đập phụ hồ chứa nước sông Biêu thi công đến ngày 30/10/2010 đạt đến cao trình đỉnh đập 

thiết kế. Sự cố sạt mái hạ lưu bờ phải đập Trà Van xảy ra vào lúc 4 giờ ngày 08/11/2010. 

Xuất hiện vết nứt và tụt mái ở cao độ +88,40 với chiều dài 34m kể từ giáp chân đồi và đập 

đất, lúc này mực nước thượng lưu ở cao trình +96,35. Tình trạng thấm nước mạnh qua vai 

đập và nền. Đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp xử lý tạm thời tầng lọc thoát nước hạ lưu. 

1.2.3. Sự cố vỡ khối thượng lưu đập Lanh Ra 

Trong các ngày 27, 28, 29 và ngày 30 tháng 5/2011 đã xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều này 

trên lưu vực hồ Lanh Ra; tổng lượng mưa đo được tại trạm Tân Mỹ trong 04 ngày là 

168,8mm. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 30/5/2011, khi mực nước hồ duy trì ở cao trình 

+30,0m đến +31.00m, tại vị trí MC14+14m, xuất hiện lỗ nước từ trong nền đập trào lên từ 

chân mái taluy khối đắp thượng lưu ra khối lõi. Theo thời gian lỗ nước này chảy ra càng 

mạnh và ngày càng mở rộng, đến 5 giờ sáng ngày 31/5/2011, khi mực nước hồ hạ xuống 

cao trình +28.5m đã xảy ra vỡ khối thượng lưu đập dài khoảng 10m. 



1.2.4. Sự cố tràn nước qua đập Bà Râu 

Trong các ngày 27, 28, 29, 30 tháng 5/2011 đã xảy ra mưa kéo dài với tổng lượng mưa đo 

được tại trạm Bà Râu là 177,1mm. Do nước đổ từ thượng nguồn còn tiếp diễn nên đơn vị 

thi công đã khơi dòng đoạn mặt cắt CN9 dài khoảng 10m để cho nước tràn qua nhằm giảm 

mực nước trong lòng hồ và đảm bảo an toàn cho tuyến đập.  

1.2.5. Sự kiện hạn hán thiếu nước nghiêm trong xảy ra liên tiếp 

Trước tình hình hạn hán xảy ra nghiêm trọng, ngày 09 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định công bố khẩn cấp tình trạng hạn hán trong toàn tỉnh. Giá 

trị thiệt hại trực tiếp cho trồng trọt ước tính 204 tỷ đồng. 

Tiếp đến, vào ngày 14/3/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã Quyết định công bố 

thiên tai do hạn hán diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/3/2016; đây 

là lần thứ hai tỉnh công bố thiên tai do hạn hán.  

Đã hơn hai năm liên tiếp, do sự kiện hạn hán nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh 

Ninh Thuận; mực nước của toàn bộ các hồ chứa nước trong tỉnh luôn trong tình trạng thấp 

hơn nhiều so với mực nước dâng bình thường, nhiều hồ hết nước, đã tác động không nhỏ 

tới chất lượng ổn định của đập vật liệu địa phương, đặc biệt là trong mùa mưa sắp tới. 

2. Những nhân tố Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới an toàn đập vật liệu địa phương  

2.1. Cập nhật kết quả kịch bản biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận 

- Về nhiệt độ: Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm tăng trung 

bình 0,7°C (0,3 ÷ 1,2°C) so với thời kỳ cơ sở. Vào giữa thế kỷ, nhiệt độ tăng 1,4°C (0,9 ÷ 

2,1°C). Đến cuối thế kỷ, nhiệt độ tăng 1,9°C (1,2 ÷ 2,7°C). Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu 

thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm tăng 0,8°C (0,5 ÷ 1,1°C). Vào giữa thế kỷ, nhiệt độ tăng 

1,9°C (1,4 ÷ 2,7°C). Đến cuối thế kỷ, nhiệt độ tăng 3,4°C (2,6 ÷ 4,5°C). 

- Về lượng mưa: Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa năm tăng trung bình 

8,3 % (0,3% ÷ 23%) so với thời kỳ cơ sở; Vào giữa thế kỷ, lượng mưa năm tăng 12,5% 

(0,8% ÷ 24%). Đến cuối thế kỷ, lượng mưa năm tăng 14,7 % (- 1,9% ÷ 29%). Theo kịch 

bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, lượng mưa năm tăng 15,4% (3,5% ÷ 29%); Vào giữa thế kỷ, 

lượng mưa năm tăng 10% (1% ÷ 20%). Đến cuối thế kỷ, lượng mưa năm tăng 8,3% (- 4% 

÷ 19%). 

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình: Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ tăng khoảng 0,6 ÷ 

0,8°C; giữa thế kỷ tăng khoảng 1,4 ÷ 1,5°C; đến cuối thế kỷ tăng khoảng 1,8 ÷ 2,0°C so 

với thời kỳ cơ sở. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, mức tăng tăng khoảng 0,7 ÷ 

0,9°C; giữa thế kỷ tăng lên khoảng 1,9 ÷ 2,1°C; đến cuối thế kỷ tăng khoảng 3,4 ÷ 3,7°C. 



- Nhiệt độ tối cao trung bình: Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ tăng khoảng 0,5 ÷ 

0,7°C, giữa thế kỷ tăng khoảng 1,3 ÷ 1,5°C và đến cuối thế kỷ tăng khoảng 1,8 ÷ 2,0°C so 

với thời kỳ cơ sở. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ tối cao trung bình tăng 

khoảng 0,7 ÷ 0,9°C, giữa thế kỷ tăng khoảng 1,8 ÷ 2,0°C và đến cuối thế kỷ tăng khoảng 

3,3 ÷ 3,6°C. 

- Lượng mưa 1 ngày lớn nhất trung bình: Theo kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ tăng 

khoảng 20 ÷ 40%, giữa thế kỷ tăng 40 ÷ 50% và đến cuối thế kỷ, tăng khoảng 30 ÷ 40% 

so với thời kỳ cơ sở. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, tăng khoảng 40 ÷ 50%, giữa 

thế kỷ tăng 50 ÷ 60% và đến cuối thế kỷ, tăng khoảng 30 ÷ 40%. 

2.2. Một số hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan tác động tới tỉnh Ninh Thuận 

Theo Luật Khí tượng Thủy văn: Hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan là hiện tượng khí 

tượng thủy văn bất thường về mức độ, thời gian xuất hiện, khu vực xảy ra, có thể gây thiệt 

hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế 

- xã hội. 

2.2.1. Ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) 

Do tác động của biến đổi khí hậu, cho nên số lượng cơn bão ảnh hưởng tới Ninh Thuận 

ngày một nhiều hơn; xuất hiện trái với quy luật TBNN. Điển hình như cơn bão số 1 năm 

2012 xuất hiện ngay giữa mùa khô hạn, có hoàn lưu kết hợp với không khí lạnh tăng cường 

gây ra đợt mưa to đến rất to cho khu vực tỉnh Ninh Thuận, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 

250 mm.   

2.2.2.  Ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lớn 

Điển hình đáng kể tới là đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 30/10 - 4/11/2010: Do ảnh hưởng 

của không khí lạnh tăng cường mạnh, kết hợp với ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ và nhiễu 

động đới gió Đông trên cao, khu vực tỉnh Ninh Thuận xuất hiện mưa đặc biệt to, tại Phan 

Rang đạt 757mm. Trên sông Cái Phan Rang tại trạm Phan Rang đã xuất hiện đỉnh lũ là: 

5,38m, vượt đỉnh lũ lịch sử. Lũ lớn kết hợp với xả lũ của các hồ chứa ở thượng lưu đã gây 

nên tình trạng ngập lụt trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày và hàng loạt sự cố về đập vật 

liệu địa phương xảy ra trong đợt lũ này. 

 2.2.3.  Ảnh hưởng của lũ quét, trượt lở đất 

Lũ quét tại Ninh Thuận tràn qua rất nhanh, với đỉnh lũ rất lớn. Trường hợp này, lũ quét xảy 

ra rất bất bất ngờ nên khó đo đạc trực tiếp các đặc trưng của nó, mà chỉ điều tra vết lũ và 

quan sát ghi nhận thiệt hại khi lũ đã đi qua. Chỉ tính từ năm 2007 đến nay đã xảy ra khoảng 

hơn 10 trận lũ quét, trượt lở đất gây ra thiệt hại rất lớn về người và tài sản. 

2.2.4.  Tác động của hạn hán thiếu nước nghiêm trọng liên tiếp 

http://www.tinmoitruong.vn/tim-kiem/ Ninh Thu%e1%ba%adn_trang-1.html


Theo thống kê tổng hợp của Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, trên địa bàn tỉnh có 253.555 

khẩu/67.001 hộ cần hỗ trợ lương thực do hạn hán thiếu nước không sản xuất được. Thời kỳ 

cao điểm đã có 43.935 khẩu/8.916 hộ, cư trú tại 24 thôn/12 xã/5 huyện thiếu nước sinh hoạt. 

Kể từ cuối tháng 2 năm 2014 đến nay (4/2016), hầu hết các hồ chứa trong tỉnh liên tục duy 

trì dung tích nhỏ hơn 50% so với dung tích thiết kế, nhiều hồ trong nhiều giai đoạn dưới 

mực nước chết và hết nước; dẫn đến thảm cỏ bảo vệ mái hạ lưu chủ yếu đã bị chết do hết 

nước tưới và gia súc thả dông tàn phá. Mặt khác trong thời gian dài các hồ không được tích 

nước dẫn tới liên kết cơ lý của phần vật liệu đắp đập và thiết bị chống thấm bị thay đổi bất 

lợi. 

2.3. Nhân tố lượng mưa trung bình năm có xu thế tăng  

2.3.1. Xu thế lượng mưa trung bình năm tăng 

 

 

 

 
 
 
 

Hình 3: Biến trình lượng 
mưa trạm Tân Mỹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4: Biến trình lượng 
mưa trạm Phan Rang 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIẾN TRÌNH LƯỢNG MƯA NHIỀU NĂM TRẠM TÂN MỸ (1977-2015)
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BIẾN TRÌNH LƯỢNG MƯA NHIỀU NĂM TRẠM PHAN RANG (1993-2015)
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Qua phân tích chuỗi số liệu quan trắc mưa của các trạm khí tượng thủy văn điều tra cơ bản 

tại Ninh Thuận, nhận thấy xu thế lượng mưa năm các trạm đều tăng, trong đó vùng đồng 

bằng tăng nhiều hơn vùng núi; giá trị tăng phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu.  

+ Trạm thủy văn Tân Mỹ có chuỗi số liệu dài 39 năm (1977-2015); xu thế lượng mưa năm 

tăng với giá trị từ 1000 đến 1300mm (xem hình 3). 

+ Trạm khí tượng Phan Rang có chuỗi số liệu dài 23 năm (1993-2015); xu thế lượng mưa 

năm tăng với giá trị từ 790 đến 1060mm (xem hình 4). 

2.3.2. Tổng lượng dòng chảy năm thiết kế tăng  

a) Dùng mô hình tính toán lượng dòng chảy năm đến các lưu vực 

* Giới thiệu mô hình thủy văn NAM: 

Bộ mô hình MIKE là một phầm mềm tiên tiến đã được áp dụng, quảng bá tại nhiều nước 

trên thế giới. Bộ mô hình bao gồm các mô hình với các chức năng tính toán khác nhau như 

mô hình NAM, MIKE BASIN, MIKE 11, MIKE 21C… Mô hình thuỷ văn NAM mô 

phỏng quá trình lượng mưa-dòng chảy mặt xảy ra trong phạm vi lưu vực sông. NAM 

hình thành nên một phần mô đun lượng mưa-dòng chảy (RR - Rainfall Runoff) của bộ mô 

hình MIKE11.  

Mô đun mưa-dòng chảy (RR) có thể áp dụng độc lập hoặc sử dụng để trình bày một hoặc 

nhiều lưu vực tham gia, tạo ra dòng chảy bổ sung vào mạng lưới sông. Theo cách này thì việc 

thực hiện xử lý một lưu vực sông nhỏ riêng lẻ hoặc xử lý một lưu vực sông lớn có nhiều lưu 

vực sông nhỏ và một mạng lưới sông ngòi phức tạp trong một khung công việc lập mô hình 

đều có thể thực hiện.  

Cấu trúc mô hình NAM được thể hiện mô phỏng các tầng chứa nước trong chu trình thuỷ 

văn. NAM mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy bằng việc tính toán liên tục lượng nước 

trong bốn bể chứa có quan hệ với nhau mà chúng diễn tả các thành phần vật lý khác nhau 

trong lưu vực. Những bể chứa bao gồm: Bể chứa tuyết, bể chứa mặt, bể chứa tầng sát mặt và 

cuối cùng là bể chứa ngầm.  

* Tài liệu cơ bản sử dụng tính toán thủy văn 

+ Tài liệu địa hình: Sử dụng bản đồ cao độ số Dem có độ phân giải 90 x 90 để phân chia 

lưu vực trong địa bàn tỉnh. 

+ Tài liệu khí tượng thủy văn: Sử dụng tài liệu mưa, bốc hơi và lưu lượng của các trạm đo 

trên địa bàn và vùng lân cận từ năm 1993 đến 2014 để hiệu chỉnh mô hình: 

- Tài liệu mưa: Sông Pha, Tân Mỹ, Nhị Hà, Ba Tháp, Phan Rang, Cà Ná; 

- Tài liệu bốc hơi: Phan Rang và Phan Thiết; 

- Tài liệu thực đo lưu lượng: Sông Lũy và Tân Mỹ. 



b) Kết quả tính toán dòng chảy năm thiết kế 

Kết quả tính toán tổng lượng dòng chảy năm thiết kế cho các hồ chứa thuộc khu vực tỉnh 

Ninh Thuận ứng với tần suất 50%, 75%, 85% và 90%; so sánh với dung tổng lượng thiết 

kế năm của các hồ tại thời điểm thiết kế hầu hết cho giá trị cao hơn khi ở cùng một giá trị 

tần suất. Trong đó có hồ Sông Sắt tăng nhiều nhất và chỉ có hai hồ: Sông Trâu và Sông 

Biêu là thiếu hụt nguồn nước. 

2.4. Nhân tố lượng mưa lớn nhất ngày có xu thế tăng  

2.4.1. Xu thế lượng mưa lớn nhất ngày tăng 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hình 5: Biến trình lượng 
mưa ngày lớn nhất 

 trạm Tân Mỹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6: Biến trình lượng 
mưa ngày lớn nhất  trạm 

Phan Rang 

 
Qua phân tích chuỗi số liệu quan trắc mưa của trạm Tân Mỹ và Phan Rang, nhận thấy xu 

thế lượng mưa ngày lớn nhất các trạm đều tăng, trong đó vùng đồng bằng tăng nhiều hơn 

một ít so với vùng núi; giá trị tăng phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu.  

BIẾN TRÌNH LƯỢNG MƯA NGÀY LỚN NHẤT TRẠM TÂN MỸ 
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BIẾN TRÌNH LƯỢNG MƯA NGÀY LỚN NHẤT TRẠM PHAN RANG 

(1993-2015)
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+ Trạm thủy văn Tân Mỹ lựa chon chuỗi số liệu dài 23 năm (1993-2015); xu thế lượng 

mưa năm tăng với giá trị từ 95 đến 150mm (xem hình 5). 

+ Trạm khí tượng Phan Rang có chuỗi số liệu dài 23 năm (1993-2015); xu thế lượng mưa 

năm tăng với giá trị từ 80 đến 140mm (xem hình 6). 

2.4.2. Tổng lượng dòng chảy lũ thiết kế tăng  

Do đặc thù khu vực tỉnh Ninh Thuận không có tài liệu thực đo lưu lượng nước. Vì vậy, khi 

thiết kế chúng ta thường tính toán dòng chảy lũ từ chuỗi số liệu lượng mưa ngày lớn nhất 

của một trạm có giá trị đặc trưng lớn nhất trong các trạm mưa trên lưu vực hoặc bao quanh 

lưu vực.  

Theo phân tích ở mục 2.4.1, thực tế lượng mưa ngày lớn nhất của các trạm khí tượng thủy 

văn điều tra cơ bản trong tỉnh đều có xu thế tăng liên tục. Bên cạnh đó, theo các kịch bản 

trong Kịch bản biến đổi khí hậu mới được cập nhật năm 2016: Tại Ninh Thuận, đến giữa 

thế kỷ 21, lượng mưa một ngày lớn nhất có xu thế tăng nhiều nhất với mức tăng phổ biến 

từ 50 đến 60%. 

Chính vì giá trị lượng mưa ngày lớn nhất có xu thế tăng, dẫn đến giá trị tổng lượng dòng 

chảy lũ cũng tăng lên so với dòng chảy lũ thiết kế ban đầu, tùy theo mức độ của từng diện 

tích lưu vực và hệ số dòng chảy của các công trình hồ chứa cụ thể. Dẫn đến sức chịu tải và 

khả năng điều tiết lũ của các công trình cũng bị tác động bất lợi. 

3. Kết luận và khuyến nghị 

Qua nghiên nghiên cứu đánh giá, chúng ta nhận thấy tình hình hiện trạng mất ổn định của 

các công trình hồ chứa tại Ninh Thuận trước những nhân tố như: Các hiện tượng khí 

hậu cực đoan ngày một gia tăng, tổng lượng dòng chảy năm, cũng như tổng lượng dòng 

chảy lũ thiết kế đều tăng. Trong khi các thông số kỹ thuật của công trình hồ chứa đã được 

thiết kế và thi công theo giới hạn kinh tế - kỹ thuật trong quá khứ. 

Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học để chúng ta xem xét lựa chọn các giải pháp công 

trình và phi công trình phù hợp theo từng trường hợp công trình, từng địa phương cụ thể. 

Nhằm nâng cao an toàn công trình hồ chứa đập vật liệu địa phương tại Ninh Thuận và khu 

vực miền Trung trước bối cảnh Biển đổi khí hậu toàn cầu đã và đang tác động mạnh mẽ.  
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Study on CC’s impact on stabilization of local  materials  
for constructing dam in Ninh Thuan province 

 
Dang Thanh Binh (Ninh Thuan Hydrometeorological Station), 

 Le Thanh Hung,  Duong Van Tien (Thuy Loi University) 

Ninh Thuan is the province located in the southernmost region of the South Central Coast 
of Vietnam. Due to climate change impact, it annually suffers from significant loss caused 

by natural disasters. Only in the last 10 years (2006-2015), the situation has been getting 
worse. According to statistics, natural disaster has caused nearly 30 dead and total 

economic loss of approximately VND 1,500 billion, mainly in key infrastructure such as: 
irrigation, transportation.... Especially in 2010, due to historical rains occuring in late 
October - beginning of November, 07 dead  and a series of breakdowns of dam built from 

local materials happenned; economic loss was more than 1,100 billion VND. 
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	Qua phân tích chuỗi số liệu quan trắc mưa của trạm Tân Mỹ và Phan Rang, nhận thấy xu thế lượng mưa ngày lớn nhất các trạm đều tăng, trong đó vùng đồng bằng tăng nhiều hơn một ít so với vùng núi; giá trị tăng phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu. 
	+ Trạm thủy văn Tân Mỹ lựa chon chuỗi số liệu dài 23 năm (1993-2015); xu thế lượng mưa năm tăng với giá trị từ 95 đến 150mm (xem hình 5).
	+ Trạm khí tượng Phan Rang có chuỗi số liệu dài 23 năm (1993-2015); xu thế lượng mưa năm tăng với giá trị từ 80 đến 140mm (xem hình 6).
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