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Tóm tắt: 
 

Kon Tum là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên - Việt Nam với thế mạnh kinh tế là nông 
nghiệp và có trên 80% lực lượng lao động tham gia trong lĩnh vực này. Nghiên cứu này tập trung 
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lượng bốc hơi tiềm năng ET0 và đưa ra những nhận 
định về xu hướng thay đổi lượng bốc hơi tiềm năng trong tương lai. Những phân tích và mô 
phỏng sẽ được thực hiện để làm rõ mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu với lượng bốc hơi tiềm 
năng hàng năm theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Kết quả phân tích cho thấy sự thay đổi của 
nhiệt độ là rõ nét nhất và làm gia tăng tổng lượng bốc hơi tiềm năng trong vùng. Các kết quả này 
sẽ là cơ sở cho việc quy hoạch và định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Kon Tum 
theo hướng bền vững 
 

         Từ khóa: Cropwat; Kon Tum; Bốc hơi chuẩn; Biến đổi khí hậu; Cây trồng. 
 

Abstract: 
 

Kon Tum is a province in the Central Highlands of Vietnam whose economic strength is 
agriculture and over 80% of the labor force are engaged in this field. This study focuses on 
assessing the impact of climate change on reference evaporation ET0 and provides comments on 
the changing trends of the reference evaporation in the future. The analysis and simulation will 
be done to clarify the relationship between climate change and the reference evaporation, and 
estimate the changing trends of the reference evaporation under climate change scenarios. The 
results show that the change of temperature is most evident and increases the reference 
evaporation in this region. These results will form the basis for the planning and development 
orientation of agricultural sector of Kon Tum province in the direction of sustainability.        
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