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2. Xây dựng công trình thủy - chỉnh trị sông - bảo vệ bờ sông, bờ biển - phòng
chống thiên tai
3. Địa chất nền móng - vật liệu xây dựng - công nghệ mới, vật liệu mới trong xây
dựng thủy lợi
Chúng tôi hy vọng Tuyển tập sẽ là tài liệu chuyên khảo có giá trị khoa học cho các
nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, các nghiên cứu sinh, học viên cao học
và sinh viên các trường Đại học kỹ thuật chuyên ngành, độc giả trong và ngoài ngành.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chân thành cảm ơn những ý kiến quý báu của
bạn đọc đóng góp cho Tuyển tập; cảm ơn các tác giả đã tham gia bài báo, các chuyên gia
chuyên ngành đã phản biện, thẩm định cho các bài báo để Viện xuất bản Tuyển tập này.
Trân trọng giới thiệu Tuyển tập KH&CN năm 2019 - 2020 cùng bạn đọc.

VIỆN TRƯỞNG
PGS. TS. TRẦN BÁ HOẰNG
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÒNG CHẢY VÀ XU THẾ MẶN XÂM NHẬP
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Some issues of hydrological flow and salinity intrusion trend
in the Mekong Delta
GS. TS. Tăng Đức Thắng, PGS. TS. Trần Bá Hoằng, TS. Nguyễn Đình Vượng,
TS. Tô Quang Toản, ThS. Trần Minh Tuấn, ThS. Lê Văn Thịnh
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
TÓM TẮT: Đồng bằng sông Cửu Long là một hệ thống hở - thấp, nằm cuối nguồn lưu vực
sông Mê Công, chịu tác động mạnh bởi triều biển nên vào các tháng mùa khô mặn xâm nhập là
đặc thù của vùng. Thời gian xuất hiện, duy trì, không gian mặn xâm nhập phụ thuộc nhiều yếu
tố, trong đó dòng chảy thượng lưu về đồng bằng là một trong các yếu tố tác động rõ nhất đến
diễn biến mặn. Bài tham luận này trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá về dòng chảy
thượng lưu về đồng bằng và định hướng một số giải pháp ứng phó, chủ động phòng chống hạn,
mặn vùng ĐBSCL.
Từ khóa: Xâm nhập mặn, Phát triển thượng lưu, Biến đổi khí hậu.
ABSTRACT: The Mekong Delta is a low lying area and open canal systems, located at the end
of the Mekong River basin, strongly influenced by semi tidal cycle, seasonal affected by salinity
intrusion during the dry season. The occurrence of time, duration and salinity intrusion in space
depends on many factors, of which the upstream flow to the delta is one of the key factors. This
paper presents some research results to evaluate the change of upstream flow to the delta and
proposed some solutions adapt with drought and salinity in the Mekong Delta.
Keywords: Salinity Intrusion, Upstream development, Climate change.

1. TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC SÔNG
MEKONG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG
Sông Mekong chảy qua lãnh thổ của
6 quốc gia (Trung Quốc, Myanmar, Lào,
Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) với
tổng chiều dài dòng chính hơn 4.800 km,
diện tích lưu vực 795.000 km2. Dòng chảy
trung bình hàng năm của sông Mê Công
[18] vào khoảng 475 tỷ m3; trong đó 82%
tổng lượng dòng chảy được hình thành từ
bốn nước hạ lưu: Lào 35%, Thái Lan
18%, Campuchia 18% và Việt Nam 11%
và 18% dòng chảy đóng góp từ hai nước
thượng lưu.
Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) là phần cuối cùng của Châu thổ
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

sông Mekong, tổng diện tích tự nhiên
khoảng 4 triệu ha, chiếm 79% diện tích
toàn Châu thổ và bằng 5% diện tích toàn
lưu vực sông Mekong. ĐBSCL có vị trí
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội
và là chìa khóa chính trong chiến lược an
ninh lương thực Quốc gia. Với tiềm năng
nông nghiệp và thủy sản to lớn, trong
những năm qua, ĐBSCL luôn đóng góp
khoảng 53% tổng sản lượng lương thực,
65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và
70% trái cây của cả nước. Tuy nhiên,
đứng trước những nguy cơ thách thức lớn
làm ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh
vùng đồng bằng do biến đổi khí hậu nước biển dâng cùng với các tác động do
phát triển ở thượng lưu.
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Bảng 1. Diện tích và tổng lượng dòng chảy lưu vực sông Mekong từ các quốc gia
TT

Tên quốc gia

1
2
3
4
5
6

Trung Quốc
Myanmar
Lào
Thái Lan
Campuchia
Việt Nam
Tổng diện tích:

Diện tích trong
lưu vực (km2)
165.000
24.000
202.000
184.000
155.000
65.000
795.000

% so với tổng
diên tích lưu vực
21
3
25
22
20
9
Tổng dòng chảy năm:

% dòng chảy
đóng góp
16
2
35
18
18
11
475 km3

(Nguồn: MRC, 2005; Nguyễn Quang Kim, 2010)

2. PHÁT TRIỂN TRÊN LƯU VỰC
SÔNG MEKONG VÀ Ở ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG
2.1. Phát triển ở thượng lưu
Kế hoạch phát triển của các quốc gia
trên lưu vực trong tương lai gần chủ yếu là
gia tăng phát triển thủy điện và nông

nghiệp. Phát triển nông nghiệp trong kịch
bản phát triển thấp (PTT) gia tăng 1,5 lần
và 2 lần trong kịch bản nông nghiệp phát
triển cao (PTC) so với diện tích canh tác
năm 2000 (BL00) [8,11], tổng diện tích
nông nghiệp ở kịch bản phát triển thấp là
4,2 triệu ha và kịch bản cao khoảng 6,62
triệu ha.

Bảng 2. Tổng hợp dung tích hữu ích của các hồ ở lưu vực Mê Công theo các giai đoạn
và khu vực quan tâm chính
T
T

Ký hiệu

Số hồ
(hồ)

Dung tích
hữu ích (tỷ m3)

1 Phát triển thủy điện tính đến năm 2000

BL00

18

13,6

2 Thủy điện Trung Quốc

TĐTQ

6

22,7

3 Phát triển thủy điện tính đến năm 2015

ĐK15

42

40

4 Thủy điện ở tương lai gần + thủy điện dòng chính TLG+TĐDC

54

51,6

5 Thủy điện theo tương lai quy hoạch

150

106

Điều kiện phân tích

TLQH

Ghi chú: BL00 được xem như là điều kiện nền. Các ký hiệu ở cột 3, Bảng 2 ứng với điều kiện
phân tích cột 2 sẽ được sử dụng trong suốt bài báo.

Phát triển thủy điện ở thượng lưu
thuộc Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành
với tổng dung tích hữu ích 6 bậc thang
thủy điện lớn lên tới 22,7 tỷ m3, đặc biệt
hồ Xiaowan (9,8 tỷ m3) và Nuozhadu
(12,4 tỷ m3), việc tăng hay giảm vận hành
của mỗi tổ máy phát điện ở cuối bậc thang
này có thể làm thay đổi đáng kể chế độ
4

dòng chảy mùa khô so với điều kiện tự
nhiên [11]. Phía hạ lưu sẽ có việc gia tăng
đáng kể các hồ chứa ở Lào và kể cả việc
phát triển thủy điện trên dòng chính là mối
lo ngại tác động xấu đến thay đổi phù sa
và thủy sản ở ĐBSCL. Tổng hợp phát
triển thủy điện theo các giai đoạn được
đưa ra ở Bảng 2 [8, 10, 11].
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM
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2.2. Phát triển nội tại trên Đồng bằng
sông Cửu Long
Theo số liệu thống kê [1] đến 2013,
tổng diện tích đất nông nghiệp ở ĐBSCL
vào khoảng 3.663 ngàn ha, trong đó diện
tích sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng
2.606,5 ngàn ha, diện tích đất lâm nghiệp
vào khoảng 303 ngàn ha và diện tích nuôi
trồng thủy sản 753,5 ngàn ha. Diện tích
nuôi trồng thủy sản có xu hướng tăng
mạnh từ năm 1999 đến nay. Trong khi đó
diện tích trồng lúa có xu thế giảm, diện
tích lúa gia tăng chủ yếu là lúa Thu Đông. Sản xuất nông nghiệp trên đồng
bằng được xem là đã đạt đến mức cao,
diện tích đất nông nghiệp có xu thế giảm
nếu không có chiến lược quản lý hữu hiệu
do việc chuyển đổi diện tích đất nông
nghiệp sang các mục đích khác, đô thị hóa
và công nghiệp hóa.
Sự gia tăng phát triển nuôi trồng
thủy sản ở các vùng ven biển, nơi thiếu
nguồn bổ sung nước ngọt từ nước mặt để
pha loãng nhằm duy trì nồng độ thích hợp
cho nuôi trồng thủy sản, việc khai thác
nước ngầm quá mức đã làm mực nước
ngầm hạ thấp và có thể làm gia tăng sụt
lún đất trên đồng bằng. Sụt lún đất trên
đồng bằng được xem là có thể ảnh hưởng
nhanh hơn so với ảnh hưởng của nước
biển dâng, các nghiên cứu gần đây đã dự
báo tốc độ sụt lún 1 cm đến 3 cm/năm
[15]. Thêm vào đó, việc phát triển thủy
sản tăng mạnh trong khi cơ sở hạ tầng
phân ranh mặn ngọt chưa được phát triển
đồng bộ làm ảnh hưởng đến các vùng sản
xuất lúa phụ cận. Thực hiện chiến lược tái
cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng
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tăng chất lượng và giá trị lợi nhuận từ sản
xuất nông nghiệp cơ cấu sản xuất cây
trồng, mùa vụ sẽ có những chuyển biến
lớn trong giai đoạn tới.
3. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN
THƯỢNG LƯU ĐẾN NGUỒN
NƯỚC VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG
3.1. Tác động làm thay đổi tổng lượng
dòng chảy lũ về đồng bằng
a) Thay đổi dòng chảy lũ ở thời điểm
hiện tại
Theo dõi diễn biến nguồn nước lũ về
ĐBSCL những năm gần đây cho thấy có
những thay đổi rất lớn, mực nước tại
Jonghong (thuộc Trung Quốc) trong mùa
mưa lũ từ tháng 6 đến tháng 10 (xem Hình
1) thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn
trước năm 2000, nhiều khi mực nước
chính lũ tháng 8, tháng 9 còn thấp hơn cả
mực nước ở giai đoạn mùa khô và đầu
mùa lũ (đầu tháng 6), điều đó chứng tỏ
phần lớn dòng chảy lũ đã bị tích lại ở các
hồ thủy điện.
Diễn biến mực nước và lưu lượng lũ
về đồng bằng cũng được xem là có ảnh
hưởng phần nào bởi các thay đổi dòng
chảy đến từ thượng lưu khi mà liên tục các
năm lũ nhỏ từ 2002 đến nay, ngoại trừ
năm lũ lớn 2011. Đường quá trình lũ các
năm gần đây cũng có những thay đổi khác
thường: năm 2014 đỉnh lũ lớn xuất hiện
trước đỉnh lũ nhỏ, trái với quy luật đã
thấy. Lũ được xem là xuất hiện muộn hơn
đến cả nửa tháng so với trước đây và thời
gian lũ nhỏ là ngắn lại, đặc biệt các năm
như 2013 và 2015.
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Hình 1. Diễn biến mực nước mùa mưa một số năm ở Jinghong (trên), Kratie (dưới)

b) Thay đổi dòng chảy lũ ở tương lai
Phần lớn các hồ chứa thượng lưu là
hồ thủy điện có nhiệm vụ điều tiết năm
hoặc nhiều năm, hồ sẽ được tích đầy dung
tích hữu ích của hồ và sử dụng lượng trữ
này để cấp nước hoặc xả phát điện trong
suốt mùa khô. Hồ điều tiết năm thì cuối
mỗi năm thủy văn hồ đạt đến mực nước
chết. Do lưu vực sông Mekong là một lưu
vực lớn, có giàu tiềm năng nước mặt, tổng
dung tích hữu ích của các hồ chứa theo
quy hoạch đạt khoảng 106 tỷ m3 (Bảng 2),
tương đương với 21 - 48% tổng lượng
dòng chảy mùa lũ ở năm nhiều nước hoặc
năm khô. Tổng dung tích trữ được xem là
còn nhỏ hơn tiềm năng nước đến hồ, vì
vậy phần lớn các hồ trên lưu vực được
thiết kế là hồ điều tiết hàng năm. Như vậy,
6

hồ sẽ tích đầy và xả cạn đến mực nước
chết ở mỗi năm.
Việc xây dựng các thủy điện trên
lưu vực, một phần dòng chảy lũ sẽ được
tích lại trong hồ, chính vì vậy tổng lượng
dòng chảy lũ xuống hạ lưu sẽ giảm đi một
lượng tương đương với tổng dung tích
hữu ích của các hồ này. Nghiên cứu sử
dụng chuỗi số liệu từ 1924 đến 2000,
được xem là đủ dài, giả thiết được lặp lại
trong tương lai làm cơ sở để phân tích
đánh giá thay đổi về tổng lượng lũ xuống
hạ lưu do tác động của các kịch bản phát
triển thủy điện. Kết quả phân tích được
đưa ra ở Bảng 3.
Kết quả phân tích cho thấy sẽ có sự
thay đổi rất lớn đến tổng lượng lũ xuống
hạ lưu do tác động của phát triển thủy
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM
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điện: nếu chưa xét đến BĐKH thì TĐTQ
độc lập đã có thể làm tăng thêm 15% số
năm lũ có tổng lượng nhỏ hơn tần suất
75%, ở ĐK15 (điều kiện 2015) sẽ chiếm
đến 48%, và ở kịch bản hoàn thiện các
quy hoạch thủy điện ở thượng lưu
(TLQH) sẽ có đến 90%. Ngược lại, số
năm lũ có tổng lượng dòng chảy lớn hơn
tần suất 25% sẽ giảm đáng kể, chỉ còn
chiếm 8% ứng với điều kiện thủy điện như

hiện nay và gần như hiếm có tổng lượng
lũ vượt tần suất 25% khi mà các thủy điện
thượng lưu được hoàn tất theo quy hoạch.
Trường hợp xét thêm yếu tố biến đổi khí
hậu với lượng gia tăng tổng lượng lũ
khoảng 10% so với trước thì lũ lớn có thể
chiếm 4% ở TLQH+BĐKH, tuy nhiên
được xem là vẫn ít hơn nhiều so với trước
đây (điều kiện nền 2000 chiếm 23%).

Bảng 3. Phân tích thay đổi tổng lượng lũ về châu thổ Mekong (tại Kratie)
theo tần suất và theo các kịch bản phát triển thủy điện
Tần suất tổng Tổng lượng lũ
lượng lũ - P%
W (tỷ m3)
P < 75%
75%≤P<25%
P ≥ 25%

W<320
320≤W<397
W≥397

% số năm lũ đạt tổng lượng theo các cấp tần suất ứng
với các kịch bản phát triển thủy điện lưu vực Mekong
TLG+
TLQH+
BL00
TĐTQ ĐK15
TLQH
BĐKH
TĐDC
21%
36%
48%
56%
90%
67%
56%
51%
44%
36%
10%
29%
23%
13%
8%
8%
0%
4%

Ghi chú: Các ký hiệu xem diễn giải ở Bảng 2. TLQH+BĐKH: Tương lai quy hoạch + Biến đổi
khí hậu. Giả thiết rằng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tổng lượng dòng chảy mùa lũ có thể
tăng thêm 10% như theo nghiên cứu của MRC [14]. Các hồ tích nước hợp lý trong mùa lũ (tích
nước tỷ lệ thuận với tổng lượng lũ đến ở mỗi tháng theo kịch bản nền BL00).

Mặc dù xu thế số năm lũ vừa và nhỏ
sẽ gia tăng đáng kể, số lượng các năm lũ
lớn giảm. Tuy nhiên, do diễn biến khó
lường của thời tiết và biến đổi khí hậu,
mặc dù số lượng các năm lũ lớn giảm và
tần suất xuất hiện trở lại của các trận lũ
lịch sử lâu hơn, nên vẫn không thể chủ
quan với sự xuất hiện trở lại của những
năm lũ lịch sử như 2000.
3.2. Thay đổi tần số lũ xuất hiện ứng
với các cấp cảnh báo ở vùng lũ ĐBSCL
Từ kết quả phân tích đánh giá thay
đổi tổng lượng lũ về ĐBSCL như Bảng 3
kết hợp với kết quả phân tích tương quan
các đặc trưng lũ [8, 10], tần số năm mực
nước lũ vượt các mức báo động tại Tân
Châu ứng với tác động độc lập do thay đổi
dòng chảy đến từ thượng lưu theo các điều
kiện phát triển thượng lưu được đưa ra
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

ở Bảng 4.
Kết quả phân tích cho thấy, sẽ có sự
thay đổi rất lớn về diễn biến lũ và mực
nước lũ ở ĐBSCL trong tương lai. Chưa
xét đến BĐKH thì số năm có lũ nhỏ sẽ gia
tăng đáng kể, ở điều kiện nền số năm lũ
nhỏ dưới báo động cấp I chỉ chiếm 3%, có
thể tăng lên 13% ở điều kiện thủy điện
như 2015, và có thể chiếm 47% ở TLQH.
Số năm lũ vượt báo động cấp III ở điều
kiện nền chiếm đến 32%, trong khi đó ở
các kịch bản ĐK15 và TLQH lũ vượt báo
động cấp III sẽ giảm đáng kể, chỉ còn là
8% và 1%. Xu thế lũ liên tục nhỏ làm
nguồn nước về ĐBSCL thấp sẽ là rất bất
lợi cho sản xuất vụ Đông Xuân do mặn có
thể xuất hiện sớm và nguy cơ ô nhiễm môi
trường nước làm ảnh hưởng đến nuôi
trồng thủy sản.
7
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Bảng 4. Kết quả phân tích thay đổi % số năm lũ theo các mức báo động
tại Tân Châu ứng với các kịch bản phát triển thủy điện ở thượng lưu
% số năm lũ vượt các cấp báo động ứng với các kịch bản
phát triển thủy điện lưu vực Mekong
TLG+
TLQH+
BL00
TĐTQ
ĐK15
TLQH
TĐDC
BĐKH
Z< 3,5
3%
5%
13%
15%
47%
28%
Vượt BĐ I
3,5≤Z<4,0
18%
31%
36%
42%
43%
39%
Vượt BĐ II
4,0≤Z<4,5
47%
48%
43%
35%
9%
25%
Vượt BĐ III
Z≥4,5
32%
16%
8%
8%
1%
8%
Ghi chú: mực nước lũ ở Tân Châu có thể bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng [3,4,5], kết quả
phân tích ở bảng này chưa xét đến ảnh hưởng do nước biển dâng mà chỉ xét đơn thuần ảnh
hưởng từ thay đổi diễn biến lũ sông Mê Công.
Cấp báo
động

Mực nước
Tân Châu
Z (m)

3.3. Các tác động của phát triển thượng
lưu đến thay đổi dòng chảy kiệt
Việc tích nước mùa lũ và điều tiết
phát điện trong mùa khô có tác động làm
lưu lượng trung bình cả mùa khô nhìn
chung được gia tăng, tuy nhiên vẫn còn
nhiều bất cập, dòng chảy về hạ lưu thay
đổi trái quy luật là rất bất lợi đến sản xuất
nông nghiệp, đặc biệt là tác động do việc
tích nước sớm và tích nước muộn như
phân tích đưa ra dưới đây.
a) Tác động của việc vận hành tích nước
sớm

Việc vận hành tích nước sớm ở các
con đập có thể ảnh hưởng rất lớn đến dòng
chảy về hạ lưu ở các tháng cuối mùa khô
và đầu mùa mưa. Kết quả phân tích được
đưa ra ở Bảng 5 cho thấy: Ở điều kiện
BL07, tần suất các năm dòng chảy về
đồng bằng nhỏ hơn P75% chiếm 31,9%.
Trong khi đó hoàn thiện các quy hoạch
của hơn 150 đập thủy điện ở thượng lưu
như TLQH có thể làm 69,2% số năm có
thể bị ảnh hưởng thiếu nước đầu mùa mưa
ở các vùng ven biển. Đây được xem là các
điều kiện rất bất lợi cho sản xuất nông
nghiệp trên đồng bằng.

Bảng 5. Ảnh hưởng do vận hành tích nước sớm đến nước về theo các tần suất ở
các tháng đầu mùa mưa ứng với các kịch bản phát triển thủy điện ở thượng lưu
TT

Kịch bản
thủy điện

1

BL07

2

TLG+TĐDC

3

TLQH

8

Thay đổi các năm lũ
Số năm (năm) % số năm(%)
≥P25%
Năm nhiều nước
22
24,2
P75%÷P25%
Trung bình đến khá
40
44,0
≤P
75%
Năm ít nước
29
31,9
≥P
25%
Năm nhiều nước
11
12,1
P
÷P
Trung bình đến khá
75%
25%
36
39,6
≤P75%
Năm ít nước
43
47,3
≥P25%
Năm nhiều nước
5
5,5
P75%÷P25%
Trung bình đến khá
23
25,3
≤P75%
Năm ít nước
63
69,2
Ghi chú: BL07 là điều kiện phát triển đến năm 2007
Năm thủy văn

Tần suất
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b) Tác động của việc vận hành tích nước
muộn
Việc vận hành tích nước muộn ở các
con đập có thể ảnh hưởng rất lớn đến dòng
chảy về hạ lưu ở các tháng cuối mùa mưa
và đầu mùa khô. Kết quả tổng hợp phân
tích được đưa ra ở Bảng 6 cho thấy: Ở
điều kiện BL07, tần suất các năm dòng

chảy về đồng bằng nhỏ hơn P75% chiếm
26,4%. Hoàn thiện các quy hoạch của hơn
150 đập thủy điện ở thượng lưu (như
TLQH) có thể làm 82,4% số năm có thể bị
ảnh hưởng thiếu nước cuối mùa mưa, đầu
mùa khô ở các vùng ven biển. Đây được
xem là các điều kiện rất bất lợi cho sản
xuất nông nghiệp trên đồng bằng.

Bảng 6. Ảnh hưởng do vận hành tích nước muộn đến nước về theo các mức tần suất
ở các tháng đầu mùa khô ứng với các kịch bản phát triển thủy điện ở thượng lưu
TT

Kịch bản
thủy điện

1

BL07

2

TLG+TĐDC

3

TLQH

Năm thủy văn

Tần suất

Năm nhiều nước
Trung bình đến khá
Năm ít nước
Năm nhiều nước
Trung bình đến khá
Năm ít nước
Năm nhiều nước
Trung bình đến khá
Năm ít nước

≥P25%
P75%÷P25%
≤P75%
≥P25%
P75%÷P25%
≤P75%
≥P25%
P75%÷P25%
≤P75%

4. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI
PHÁP ỨNG PHÓ HẠN, MẶN
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các
ảnh hưởng rất lớn và bất lợi do tác động
của các phát triển ở thượng lưu: thay đổi
dòng chảy trái quy luật tự nhiên cả về mùa
mưa và mùa khô; xu thế lũ vừa và nhỏ sẽ
gia tăng đáng kể về số lượng, chiếm đến
92 - 99% khi hoàn thành 150 con đập ở
thượng lưu; lũ nhỏ nối tiếp lũ nhỏ là điều
kiện rất bất lợi cho môi trường chất lượng
nước và nuôi trồng thủy sản trên đồng
bằng. Dòng chảy bình quân cả mùa khô có
gia tăng, tuy nhiên do việc điều tiết vận
hành của thủy điện đã làm dòng chảy thay
đổi trái quy luật tự nhiên, đã và sẽ gây ảnh
hưởng rất lớn đến tính chủ động trong sản
xuất trên đồng bằng. Số năm dòng chảy
xuống thấp ngay từ đầu mùa khô có thể
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

Thay đổi các năm lũ
Số năm (năm) % số năm(%)
15
16,5
53
58,2
24
26,4
7
7,7
36
39,6
49
53,8
1
1,1
15
16,5
75
82,4

tăng gấp 4 lần so với hiện nay và số năm
dòng chảy xuống thấp ở đầu mùa mưa
tăng gấp 2 lần so với hiện nay sẽ làm mặn
đến sớm và rút muộn trở lên thường
xuyên. Xu thế dòng chảy thấp ngay từ đầu
mùa khô lại gặp năm hạn như 2016 đã gây
nên hạn mặn lịch sử, chính vì vậy được
xem là cảnh báo trước cho những năm
sau. Hơn nữa, mặn còn thay đổi bất
thường theo chế độ vận hành của thủy
điện như đã được thấy trong vận hành
thủy điện ở thượng lưu năm 2016, điều
này sẽ gây ảnh hưởng đến việc sản xuất
của cả 2 vụ lúa chính Đông - Xuân và Hè
- Thu. Chính vì vậy, để chủ động hơn cho
việc phòng chống hạn hán và xâm nhập
mặn những năm tới, một số kiến nghị giải
pháp được đưa ra dưới đây.
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4.1. Giải pháp công trình ứng phó chính
trên đồng bằng

tăng khả năng trữ nước của hệ thống thủy
lợi.

- Rà soát lại quy hoạch lũ ĐBSCL
trong bối cảnh có xét đến các tác động bất
lợi về dòng chảy lũ, số lượng năm có lũ
vừa và nhỏ sẽ tăng, trong khi ngập vùng
ven biển và trung tâm đồng bằng lại có xu
thế gia tăng do ảnh hưởng của nước biển
dâng. Xem xét lại sự cần thiết và thứ tự ưu
tiên của việc xây dựng các cống kiểm soát
lũ ven sông Hậu, các cống kiểm soát lũ
Nam kênh Tân Thành - Lò Gạch trong khi
các mối đe dọa ngập trước mắt là ảnh
hưởng từ biển trong điều kiện nước về từ
thượng nguồn giảm.

- Bố trí các trạm bơm có quy mô
vừa và nhỏ cho các vùng ven biển để đáp
ứng các yêu cầu về nước phục vụ sản
xuất, bơm tưới, tiếp nước và gạn ngọt
(tranh thủ khi triều xuống) trong các
trường hợp mặn xâm nhập kéo dài.

- Ưu tiên các cống ngăn mặn cặp
theo sông Tiền, sông Hậu để ứng phó với
các trường hợp mặn xuất hiện sớm, vào
sâu theo các dòng chính, đồng thời ứng
phó với các trường hợp mặn rút muộn
hoặc mặn bất thường trong các trường hợp
bất lợi do vận hành thủy điện ở thượng
lưu, vừa kết hợp kiểm soát mặn và ngăn
triều cường gây ngập trong điều kiện có
xét đến BĐKH-NBD.
- Thay thế từng phần các cửa cống
hay từng bước chuyển đổi hình thức vận
hành của các cống ngăn triều và kiểm soát
mặn, đặc biệt các cống lớn cặp theo các
sông chính để chủ động đóng mở khi cần,
góp phần chủ động về nước tưới, tích trữ
nước hay tiêu thoát nước, bảo vệ môi
trường chất lượng nước trong các vùng
hưởng lợi của hệ thống thủy lợi.
- Liên kết các hệ thống thủy lợi nhỏ
lẻ thành các hệ thống lớn hơn để đảm bảo
chủ động nguồn nước trong các thời kỳ
mặn có thể kéo dài hơn, các hệ thống Gò
Công-Bảo Định, Nam Măng Thít-Vĩnh
Long, Nam-Bắc Bến Tre, Tiếp Nhật-Kế
Sách (Sóc Trăng) và khép kín hệ thống
ngăn mặn ven Biển Tây, định kỳ nạo vét
10

- Phát triển hệ thống thủy lợi nội
đồng phục vụ các cánh đồng mẫu lớn có
kết hợp với các trạm bơm vừa và nhỏ để
chủ động sản xuất, nâng cao hiệu quả tưới,
kiểm soát dịch bệnh và từng bước nâng
cao chất lượng gạo, góp phần xây dựng
thương hiệu lúa gạo vùng ĐBSCLvà thực
hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.
- Thiết lập và xây dựng hệ thống
SCADA chuyên ngành (quan trắc mực
nước, độ mặn ở các hệ thống thủy lợi),
tăng cường dự báo nguồn nước, dự báo
chuyên ngành (lũ và xâm nhập mặn) để
phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất và vận
hành của các công trình thủy lợi.
- Trong tương lai lâu dài, cần xem
xét các giải pháp ngăn các cửa sông lớn
(các cống Hàm Luông, Cổ Chiên…).
Trước mắt, cần bổ sung các cống trên các
sông lớn như Cái Lớn, Cái Bé, Vàm Cỏ…
vừa tăng cường kiểm soát nước mùa khô,
kiểm soát xâm nhập mặn lại góp phần chủ
động ngăn triều cường, thích ứng với
nước biển dâng.
- Quy hoạch các tuyến đê biển, đê
cửa sông cần phải tính đến các ảnh hưởng
gia tăng do xói lở, bố trí hành lang ngoài
đê hợp lý, bảo vệ đê bằng các giải pháp
sinh thái, rừng ngập mặn thay vì cứng
hóa, các tác động suy giảm phù sa và biến
đổi khí hậu có thể làm biến đổi đường bờ
phức tạp và kéo dài trước khi đạt đến mức
ổn định tương đối.
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4.2. Giải pháp phi công trình ứng phó
chính trên đồng bằng
- Trong điều kiện các tác động bất
lợi đến 2 vụ lúa chính trên đồng bằng đã
thấy rõ cùng với sự suy thoái lũ, mất phù
sa, rất cần thiết nghiên cứu các giải pháp
thay đổi thời vụ cho các vùng nhằm giảm
tập trung nước trong các tháng đầu mùa
mưa và đầu mùa khô kết hợp với giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng đất mùa lũ, hay
cần rà soát lại quy hoạch sử dụng đất vùng
ĐBSCL trong điều kiện có xét đến suy
giảm cả lũ và phù sa.
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng
để chủ động thích ứng với các tác động
của biến đổi khí hậu và phát triển thượng
lưu, để người dân cần có ý thức bảo vệ
môi trường nước, sử dụng phân bón và
thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, thu gom các
rác thải nông nghiệp.
- Nâng cao năng lực thích ứng cho
người dân vùng ĐBSCL, cung cấp kịp
thời các thông tin về nước để có sự chuẩn

bị trước các tình huống có thể xảy ra trên
đồng bằng trong tương lai, được tích lũy
kiến thức, kinh nghiệm ứng phó với các
tình huống cụ thể.
- Xây dựng các thể chế, chính sách,
xây dựng các quy hoạch sử dụng đất hợp
lý cùng các giải pháp sinh kế nhằm giảm
thiểu thiệt hại cho các nhóm dễ bị ảnh
hưởng (hộ nghèo, ít đất sản xuất…). Đồng
thời tăng cường năng lực cho các cấp
quản lý bằng việc xây dựng các quy trình
vận hành các công trình và các hệ thống
thông tin cảnh báo.
- Xây dựng và triển khai các giải
pháp xã hội nhằm hỗ trợ các hộ phụ thuộc
chính vào sản xuất nông nghiệp lại có ít
diện tích, người nghèo có thu nhập thấp:
Chính sách hỗ trợ về sinh kế, đào tạo dạy
nghề cho các hộ gia đình nghèo, tập huấn
chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật… Cung
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở các
vùng nông thôn.
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BIẾN ĐỘNG NGUỒN NƯỚC MÙA LŨ HÀNG NĂM
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DO ẢNH HƯỞNG
CỦA CÁC HỒ ĐẬP THƯỢNG LƯU
Change of water resource condition during the flood season in the Mekong
River Delta of Vietnam due to the impact of upstream Mekong River dams
TS. Tô Quang Toản, ThS. Trần Minh Tuấn, ThS. Phạm Khắc Thuần
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
TÓM TẮT: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị ảnh hưởng lũ hàng năm từ thượng nguồn
sông Mekong, với diện tích ngập lũ dao động từ 1 đến 2 triệu ha, mực nước lũ lớn nhất tại trạm
đầu nguồn Tân Châu dao động trong khoảng 2,4-5,1 m. Lũ lớn (>4,5 m) thường gây ra nhiều
thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, con người và tài sản. Bên cạnh các tác hại, lũ
cũng đem lại nhiều lợi ích cho đồng bằng như bồi đắp phù sa, nguồn lợi thủy sản, cải tạo môi
trường đất và nước, điều tiết nước mùa cạn, bổ sung nguồn nước dưới đất... Các vụ canh tác
chính trên đồng bằng (đông xuân và hè thu) đều né tránh thời kỳ lũ cao để giảm thiệt hại và
khai thác các lợi ích mà lũ đem lại. Nghiên cứu đã phân tích và chỉ ra các thay đổi lũ hàng năm
trên đồng bằng theo các kịch bản phát triển thủy điện ở thượng lưu từ giả thiết trong thời gian
tới có thể lặp lại chuỗi khí tượng-thủy văn tương tự như trong quá khứ từ năm 1924 đến 2014
và kiến nghị sự cần thiết chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trên đồng bằng để thích ứng với các thay
đổi thủy văn dòng chảy.
Từ khóa: chuyển đổi mùa vụ, diễn biến lũ, ĐBSCL, hồ đập thượng lưu, nguồn nước, sử dụng
đất.
ABSTRACT: The Mekong River Delta of Vietnam is affected by floods from the Mekong River
Basin with the annual flood prone area which varies from 1-2 million ha; the flood peak at Tan
Chau - the upstream station in Vietnam - varies from 2.4-5.1 m. Large floods (flood peak >4.5
m at Tan Chau) often cause many damages for agricultural production, infrastructure, people
and properties. However, floods may also bring a lot of benefits to the delta such as alluvial
sediment to fertilise the soil, fishery resources, water quality improvement, and soil
reclamation. The existing crops like Winter - Spring and Summer - Autumn rice crops all evade
from the flooding period to avoid the damages and exploit the advantages of flood. The
hydropower development at the upstream of Mekong River will cause a large change to the
flood conditions in the delta. This paper presents the change of annual flood due to the
upstream hydropower development scenarios and recommendations to change the cropping
pattern in the delta to adapt with the hydrological change.
Keywords: change of cropping pattern, flood, land use, Mekong River Delta, upstream river
dams, water resources.

1. MỞ ĐẦU
ĐBSCL được biết đến là vựa lúa
gạo của Việt Nam, với tổng sản lượng
lương thực tăng từ 6,3 triệu tấn năm 1985
lên 25,9 triệu tấn năm 2015 [1], đóng góp
hơn 50% sản lượng lương thực và 90%
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước.
Phần lớn lượng lúa gạo được sản xuất từ
hai vụ lúa chính đông xuân và hè thu
nhằm khai thác các lợi ích mà nước lũ
đem lại từ bồi đắp phù sa và né tránh các
thiệt hại do lũ gây ra.
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Diễn biến dòng chảy mùa lũ những
năm gần đây có những biến động lớn, đặc
biệt từ khi các hồ thủy điện Trung Quốc
với tổng dung tích hữu ích 22,7 tỷ m3 đi
vào vận hành đã làm giảm đáng kể dòng
chảy mùa lũ về hạ lưu. Phần lớn dòng
nước lũ từ Trung Quốc đã bị trữ lại ở các
hồ thủy điện và chỉ xả một lượng nhỏ
xuống hạ lưu, thậm chí còn thấp hơn cả
dòng chảy mùa kiệt (hình 1, vị trí
Jinghong xem hình 2). Thêm vào đó, còn
có sự gia tăng đáng kể của các đập thủy
điện ở Tây Nguyên (Việt Nam) và thủy
điện ở Lào, kết hợp với các hồ chứa đã có
ở Thái Lan, nâng tổng dung tích hữu ích
các hồ chứa trên lưu vực lên tới khoảng 40
tỷ m3. Hoàn thiện kế hoạch phát triển thủy
điện trên lưu vực ở các quốc gia trong
tương lai có thể nâng tổng dung tích hữu
ích các hồ chứa lên tới 106 tỷ m3, tương

đương 21-49% tổng lượng dòng chảy mùa
lũ tùy theo các năm lũ lớn hoặc nhỏ.
Lũ trung bình và nhỏ liên tục xảy ra
trong những năm gần đây, từ 2003 đến
2010 và 2012 đến nay, đặc biệt là trong lũ
nhỏ lịch sử 2015, mực nước tại Tân Châu
chỉ đạt 2,51 m. Do lũ nhỏ liên tục, điều
kiện sản xuất trong mùa lũ có thuận lợi
hơn, diện tích sản xuất lúa vụ 3 (thu đông)
trên đồng bằng đã gia tăng đáng kể (từ
500 ngàn ha năm 2005 tăng lên 826 ngàn
ha năm 2016). Tuy nhiên, việc sản xuất
lúa vụ 3 có phải là thích hợp trong tương
lai khi mà còn có sự gia tăng thêm của các
hồ thủy điện ở thượng lưu? Vì vậy, xem
xét ảnh hưởng của các hồ đập thượng lưu
đến diễn biến lũ hàng năm ở ĐBSCL là rất
cần thiết để từ đó đưa ra các kiến nghị về
khai thác sử dụng đất vùng ngập lũ trên
đồng bằng một cách hợp lý.
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534
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Trung bình: 98-13

Hình 1. Diễn biến mực nước mùa lũ qua một số năm ở hạ lưu đập Jinghong (Cảnh Hồng) thuộc
Trung Quốc [2].
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(Việt Nam)

(Việt Nam)

Hình 2. Bản đồ lưu vực sông Mekong và phát triển thủy điện qua các thời kỳ.

2. CƠ SỞ SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở số liệu
Cơ sở số liệu dùng để phân tích
đánh giá diễn biến lũ hàng năm về
ĐBSCL là chuỗi số liệu lịch sử về lưu
lượng dòng chảy hàng ngày lấy từ nguồn
Ủy hội sông Mekong [2, 3] và các nghiên
cứu liên quan [4-6] từ năm 1924 đến 2014
ở trạm Kratie (thuộc Campuchia, trên
dòng chính Mekong) cách biên giới Việt
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

Nam khoảng 310 km. Thêm vào đó, chuỗi
số liệu mực nước lớn nhất hàng năm tại
trạm đầu nguồn Tân Châu từ 1977 đến
2014 được cập nhật từ Đài khí tượng thủy
văn khu vực Nam Bộ đã được sử dụng cho
nghiên cứu. Các số liệu về thủy điện được
tổng hợp từ nguồn dữ liệu của Ủy hội
sông Mekong (MRC) và các nghiên cứu
liên quan [4-6]. Mực nước lũ ứng với các
cấp báo động trạm Tân Châu được lấy từ
Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày
10/5/2010.
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2.2. Quá trình phát triển trên lưu vực
Quá trình phát triển nông nghiệp và
thủy điện trên lưu vực sông Mekong [6]
qua các giai đoạn cho thấy:
Trước 2000: trước đây, phát triển
trên lưu vực chủ yếu là nông nghiệp (ở
vùng đông bắc Thái Lan, Campuchia và
Lào); giai đoạn sau 1961 có thêm phát
triển các hồ thủy lợi và thủy điện ở vùng
đông bắc của Thái Lan, ở Lào và khu vực
Tây Nguyên của Việt Nam cùng thủy điện
Manwan của Trung Quốc. Tổng dung tích
các hồ chứa giai đoạn này vào khoảng
13,6 tỷ m3.
Giai đoạn từ 2001 đến nay: có bổ

sung nhiều hồ chứa ở Tây Nguyên, Lào và
các thủy điện ở Trung Quốc, đặc biệt là
các hồ lớn Xiaowan (2010) và Nuozhadu
(2012). Cùng với các hồ chứa trước đó đã
nâng tổng dung tích các hồ chứa trên lưu
vực đến năm 2015 (ĐK15) vào khoảng
hơn 40 tỷ m3.
Trong tương lai, sẽ còn có nhiều hồ
thủy điện được xây dựng, trong đó phải kể
đến kế hoạch phát triển đến tương lai gần
(TLG, 2020), thủy điện trên dòng chính
(TĐDC) sông Mekong hay hoàn thiện các
kế hoạch phát triển thủy điện ở các quốc
gia thượng lưu (TLQH). Tổng hợp dung
tích hữu ích của các hồ theo các điều kiện
phân tích được tổng hợp đưa ra ở bảng 1.

Bảng 1. Tổng hợp dung tích hữu ích của các hồ trên lưu vực theo các giai đoạn.
Số hồ Dung tích hữu
(hồ)
ích (tỷ m3)
Phát triển thủy điện tính đến năm 2000
BL00
18
13,6
Thủy điện Trung Quốc
TĐTQ
6
22,7
Phát triển thủy điện ở điều kiện 2015
ĐK15
42
40
Thủy điện ở tương lai gần + thủy điện dòng chính TLG + TĐDC 54
51,6
Thủy điện theo tương lai quy hoạch
TLQH
150
106

TT Điều kiện phân tích
1
2
3
4
5

Ký hiệu

Ghi chú: BL00 được xem như là điều kiện nền.

Giai đoạn trước 2000, sự gia tăng
các hồ chứa trên lưu vực là nhỏ, bình quân
khoảng 178-344 triệu m3/năm, là rất nhỏ
so với tổng lượng dòng chảy mùa lũ của
lưu vực vào khoảng 222-498 tỷ m3. Giai
đoạn từ 2001 đến nay, sự gia tăng dung
tích của các hồ chứa bình quân vào
khoảng 1,75 tỷ m3/năm. Tổng dung tích
các hồ chứa hiện đã chiếm vào khoảng 818% tổng lượng dòng chảy lũ của lưu vực
sông Mekong, lượng tích này được xem là
có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến lũ về
ĐBSCL và đã phần nào liên quan đến các
chuỗi sự kiện lũ nhỏ liên tục và lũ thấp kỷ
lục những năm qua (2003-2010 và 2012
đến nay).
16

2.3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu kế thừa kết quả phân
tích tương quan giữa các đặc trưng về
dòng chảy lũ (tổng lượng lũ, lưu lượng lũ)
tại trạm Kratie và mực nước lũ lớn nhất
hàng năm tại trạm đầu nguồn Tân Châu
của tác giả và cộng sự [6, 7] để phân tích
đưa ra mực nước lũ lớn nhất tại Tân Châu
theo các kịch bản phát triển thủy điện ở
thượng lưu với giả thiết lặp lại các chuỗi
khí tượng thủy văn từ 1924 đến 2014.
Trong đó, thay đổi tổng lượng dòng chảy
lũ xuống hạ lưu theo các kịch bản phát
triển thủy điện ở thượng lưu và tổng dung
tích hữu ích của các hồ chứa thượng lưu
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM
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theo các kịch bản.
Từ kết quả tương quan được kế thừa,
mực nước lớn nhất tại Tân Châu qua các
năm còn thiếu từ 1924 đến 1976 được phân
tích đưa ra, kết hợp với số liệu thực đo giai
đoạn 1977 đến 2014 được sử dụng để tính
toán các thay đổi về lũ hàng năm theo các
kịch bản và theo các cấp báo động. Từ số
liệu phân tích cho 91 năm lũ giả thiết lặp
lại trong tương lai, số lượng các trận lũ ứng
với các cấp báo động được phân tích thống
kê để thấy được xu thế thay đổi lũ hàng
năm và từ đó đưa ra các kiến nghị chuyển
đổi cơ cấu mùa vụ hợp lý.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thay đổi về tần số lũ xuất hiện ứng
với các kịch bản phát triển thủy điện
thượng lưu, dựa theo tổng lượng lũ
Nghiên cứu giả thiết rằng, trong
tương lai nếu chưa xét đến ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu (BĐKH), dòng chảy
xuống hạ lưu sẽ lặp lại tương tự thời gian
qua. Do tác động của việc xây dựng các
thủy điện trên lưu vực, một phần dòng
chảy lũ sẽ được tích lại trong hồ, chính vì
vậy tổng lượng dòng chảy lũ xuống hạ lưu
sẽ giảm đi một lượng bằng tổng dung tích
hữu ích của các hồ này. Từ chuỗi số liệu
lịch sử, tổng dung tích hữu ích các hồ theo
các kịch bản kết hợp phân tích thống kê,
thay đổi về tần số lũ theo các cấp tần suất
được phân tích đưa ra ở bảng 2.

Bảng 2. Thay đổi về tần số lũ xuất hiện ứng với các kịch bản phát triển thủy điện.
Tần số lũ theo các kịch bản thủy điện (số năm
trong 100 năm)
Tần suất tổng lượng lũ Tổng lượng lũ
3
được phân tích (P%)
W (tỷ m )
TLG +
TLQH +
BL00 TĐTQ ĐK15
TLQH
TĐDC
BĐKH
P<75%
W<320
21
36
48
56
90
67
75%≤ P<25%
320≤W<397
56
51
44
36
10
29
P≥25%
W≥397
23
13
8
8
0
4
Ghi chú: Giả thiết rằng do ảnh hưởng của BĐKH, tổng lượng dòng chảy mùa lũ có thể tăng
thêm 10% (tham khảo kết quả nghiên cứu của MRC [4]). Các hồ tích nước hợp lý trong mùa lũ
(tích nước tỷ lệ thuận với tổng lượng lũ đến ở mỗi tháng).

Kết quả phân tích theo các kịch bản
phát triển thủy điện ở thượng lưu cho
thấy, đã và sẽ có sự thay đổi rất lớn tần số
xuất hiện của các năm lũ theo tổng lượng
lũ ứng với các mức tần suất 25 và 75%.
Trong 100 năm tới, nếu chưa xét đến
BĐKH thì TĐTQ độc lập đã có thể làm
tăng thêm 15 năm lũ nhỏ (<75%); hoàn
thiện các quy hoạch thủy điện ở thượng
lưu (TLQH) sẽ có đến 90 năm lũ nhỏ.
Ngược lại, số năm lũ có tổng lượng dòng
chảy vượt mức tần suất 25% sẽ giảm đáng
kể, chỉ chiếm 8 năm ở ĐK15 và gần như
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

lũ lớn có tổng lượng dòng chảy vượt 397
tỷ m3 (tương đương với tổng lượng ứng
với tần suất 25% trong lịch sử 1924-2014)
được xem là rất hiếm khi mà các thủy điện
thượng lưu được hoàn tất theo quy hoạch
(có thể hơn 100 năm mới có 1 lần). Nếu
xét thêm yếu tố BĐKH với lượng gia tăng
tổng lượng lũ khoảng 10% so với trước thì
lũ lớn vượt tần suất 25% có thể chiếm 4
năm trong 100 năm ở TLQH + BĐKH
được xem là vẫn ít hơn nhiều so với trước
đây (điều kiện nền 2000).
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3.2. Thay đổi số lượng lũ ứng với các cấp báo động tại Tân Châu theo các kịch bản
phát triển thủy điện ở thượng lưu

a) Số trận lũ theo các cấp báo động: BL00.

d) Số trận lũ theo các cấp báo động: TLG_TĐDC.

b) Số trận lũ theo các cấp báo động: TĐTQ.

e) Số trận lũ theo các cấp báo động: TLQH.

c) Số trận lũ theo các cấp báo động: ĐK15.

f) Số trận lũ theo các cấp báo động: TLQH +
BĐKH.

Hình 3. Tổng hợp phân tích số lượng lũ ứng với các cấp báo động theo các cấp báo động tại
Tân Châu.
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Ghi chú: III(Z), II(Z), I(Z) là các cấp báo động mực nước lũ; III(W), II(W), I(W) là tổng lượng
lũ tương ứng với các cấp báo động mực nước; số màu đỏ chỉ tần số lũ xuất hiện (trong tổng số
91 năm thủy văn được phân tích) tương ứng với không gian giới hạn bởi các cấp báo động mực
nước và tổng lượng lũ tương ứng. Ví dụ: số 17 trong hình 3(a) là tần số lũ xuất hiện trong tổng
số 91 năm có mực nước lớn nhất tại Tân Châu lớn hơn 350 cm (BĐ I) và nhỏ hơn 400 cm (BĐ
II), đồng thời có tổng lượng lũ lớn hơn tổng lượng lũ ở BĐ I (253 tỷ m3) và nhỏ hơn tổng lượng
lũ ở BĐ II (321 tỷ m3). Lưu ý rằng, kết quả phân tích ở này chưa xét đến ảnh hưởng do nước
biển dâng mà chỉ xét đơn thuần ảnh hưởng từ lũ sông Mekong.

Từ kết quả phân tích tổng lượng
dòng chảy lũ theo các kịch bản phát triển
thủy điện ở thượng lưu và kết quả tính
mực nước lớn nhất tại Tân Châu theo
tương quan, số lượng lũ hàng năm theo
các cấp báo động được phân tích đưa ra ở
hình 3 cùng với phân bố các năm lũ trong
mối quan hệ giữa tổng lượng lũ và mực
nước lớn nhất tại Tân Châu.
Kết quả phân tích ở hình 3 cho thấy,
đã và sẽ có sự thay đổi rất lớn về tần số
xuất hiện của các năm lũ theo các cấp báo
động trong tương lai theo các kịch bản
phát triển thủy điện thượng lưu. Ở điều
kiện như kịch bản nền năm 2000, phần lớn
các trận lũ đều vượt báo động cấp I, chỉ có
4 năm lũ không vượt mức báo động nào
trong tổng số 91 năm lũ. Trong tương lai
khi hoàn thiện các thủy điện ở thượng lưu
(TLQH), chưa xét đến BĐKH thì hầu như
lũ chỉ còn là dưới báo động III. Nếu có xét
thêm ảnh hưởng do BĐKH với giả thiết sẽ
có thêm sự gia tăng 10% tổng lượng lũ so
với trước đây thì lũ vượt báo động III vẫn
xuất hiện nhưng số lượng ít hơn nhiều so
với trước đây, chỉ có vào khoảng 5 năm lũ
vượt báo động III trong tổng số 91 năm.
4. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã phân tích mối tương
quan giữa mực nước lũ lớn nhất tại Tân
Châu với các đặc trưng lũ về châu thổ
Mekong tại Kratie và chỉ ra rằng đỉnh lũ
lớn nhất ở Tân Châu có tương quan khá tốt
với tổng lượng dòng chảy lũ và lưu lượng
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

lũ bình quân tháng lớn nhất tại Kratie. Từ
kết quả phân tích tương quan này, nghiên
cứu đã ứng dụng và phân tích đưa ra các
đánh giá về xu thế lũ từ thượng nguồn sông
Mekong về ĐBSCL giảm cả về tổng lượng
và mực nước lũ lớn nhất trong tương lai.
Xu thế lũ vừa và nhỏ sẽ gia tăng
đáng kể về số lượng ở ĐBSCL, số năm lũ
vượt báo động cấp III giảm đáng kể, riêng
thủy điện Trung Quốc đã làm giảm 1/2 số
năm lũ lớn, ở điều kiện thủy điện như hiện
nay thì tần suất trở lại của các năm lũ lớn
vào khoảng 10-12 năm/lần, hoàn thiện các
thủy điện theo quy hoạch của các quốc gia
thượng lưu thì gần như lũ lớn có tần suất
trở lại là hơn trăm năm, hoặc có xét đến
ảnh hưởng của BĐKH thì tần suất lũ lớn
lặp lại cũng khá thưa, 10-12 năm một lần.
Mặt khác, số năm có lũ nhỏ sẽ gia tăng
đáng kể, đặc biệt mực nước lớn nhất ở
năm lũ nhỏ có thể còn nhỏ hơn rất nhiều
so với mực nước các năm kiệt trước đây
(điển hình như 2015). Với các xu thế lũ
giảm rất đáng kể như phân tích và dòng
chảy kiệt cũng sẽ bị thay đổi theo, điển
hình như hạn lịch sử 2016 thì chuyển đổi
cơ cấu sản xuất phù hợp với những thay
đổi dòng chảy đến từ thượng lưu và các
biến động thời tiết cực đoan trên đồng
bằng là rất cần thiết. Xu thế gia tăng diện
tích lúa vụ 3 (lúa thu đông) là phù hợp với
quy luật tự nhiên, tuy nhiên việc phát triển
lúa vụ 3 trên cả diện tích đất thấp chưa
được bao bảo vệ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro
cao nếu gặp năm lũ trung bình.
19

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tổng cục Thống kê (2015), Diện tích và sản lượng lương thực phân theo các địa phương,
http://www.gso.gov.vn.
2. MRC (2015), Hymet - phần mềm cập nhật dữ liệu trực tuyến.
3. MRC (2013), MRC Toolbox.
4. MRC (2010), Đánh giá tác động của BĐKH và phát triển đến chế độ dòng chảy sông
Mekong.
5. Nguyễn Quang Kim (2011), “Nghiên cứu giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước
tương thích với các kịch bản phát triển công trình ở thượng lưu để phòng chống hạn và xâm
nhập mặn ở ĐBSCL”, Báo cáo tổng kết đề tài KC08-11/06-10, Trường Đại học Thủy lợi.
6. Tô Quang Toản (2015), “Nghiên cứu tác động của các bậc thang thủy điện dòng chính đến
thay đổi dòng chảy, môi trường và kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL và đề xuất các giải pháp
thích ứng”, Báo cáo tổng kết đề tài KC08.13/11-15, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.
7. Tô Quang Toản và cs (2016), “Phân tích ảnh hưởng của các hồ đập thượng lưu đến thay đổi
đỉnh lũ ở ĐBSCL”, Tạp chí Thủy lợi và Môi trường, 52, tr.50-58.

20

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY VÀ XÂM NHẬP MẶN ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY
Change in flow and salinity intrusion in the Mekong delta in periods
of 1998-2012 and 2013-2018
ThS. Trần Minh Tuấn, GS. TS. Tăng Đức Thắng, ThS. Nguyễn Phương Mai,
ThS. Phạm Văn Giáp, ThS. Lê Văn Thịnh; KS. Nguyễn Văn Tưởng
TÓM TẮT: Các hồ chứa lưu vực Mê Kông đã làm thay đổi phân bố dòng chảy trong năm về
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), kéo theo thay đổi xâm nhập mặn ở các vùng ven biển của
Đồng bằng. Nhằm làm rõ hơn đặc điểm này, chúng tôi đã khảo cứu sự thay đổi về dòng chảy và
xâm nhập mặn ở ĐBSCL theo hai giai đoạn (2004-2012) và (2013-2018), với điểm khác biệt là
dung tích hồ đã tăng mạnh trong giai đoạn 2. Một số kết quả tìm được qua nghiên cứu là (1)
Dòng chảy mùa khô về Đồng bằng giảm đầu mùa đến giữa tháng 2 và tăng lên nhanh sau đó;
(2) Mặn xâm nhập sớm hơn so với trước đây 1-1,5 tháng (có năm đến 2 tháng), độ mặn đầu
mùa đã tăng, cuối mùa (tháng 3, 4) giảm mạnh.
Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, trạm Tân Châu, trạm Châu Đốc, dòng chảy kiệt tháng,
giai đoạn 2013-2018, giai đoạn 2004-2012, xâm nhập mặn, độ mặn lớn nhất tháng, trạm Trà
Vinh, trạm Đại Ngãi.
ABSTRACT: The Mekong basin reservoirs have changed the seasonal flow distribution to the
Mekong Delta (MRD), leading to changes in saline intrusion in the coastal areas of the Delta.
In order to clarify this feature, we have studied the changes in flow and saline intrusion in the
Mekong Delta in two periods (2004-2012) and 2013-2018, with the difference that the reservoir
capacity has increased sharply. Some results found through the study are (1) The dry season
flow to the Delta decreases at the beginning of the season until mid-February (usually) and
increases rapidly thereafter; (2) Salinity intrusion is 1-1.5 months earlier than before (some
years to 2 months), salinity at the beginning of the season has increased, and at the end of the
season (March and April) it has decreased sharply. Details will be presented in this paper.

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Thay đổi chế độ thủy văn trên lưu
vực Mê Kông, chủ yếu do phát triển thủy
điện trong trên lưu vực, nhất là trong vài

chục năm qua (xem Hình 1), đã có tác
động lớn đến nhiều mặt, trong đó điển hình
là đến dòng chảy và xâm nhập mặn trong
mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long.
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Bảng 1: Thay đổi dung tích hữu ích (tỷ m3) các hồ chứa thượng lưu Mê Kông theo thời gian
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Nguồn: [3].
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Đến nay, đã có một số đánh giá sơ
bộ, định tính về sự thay đổi này [1, 2, 4,
5]. Việc đánh giá định lượng cũng đã có
một vài nghiên cứu, nhưng chủ yếu là theo
một số trường hợp cụ thể (năm cụ thể hay
kịch bản cụ thể), chưa có các nghiên cứu
làm rõ quy luật thay đổi này, nhất là kết
nối giữa thay đổi dòng chảy với thay đổi
xâm nhập mặn.
Nhằm cung cấp thêm thông tin về
nguồn nước trên Đồng bằng phục vụ cho
phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi tiếp tục
đánh giá dòng chảy về Việt Nam (trạm
Tân Châu, Châu Đốc) theo các tháng và
tác động của chúng tới xâm nhập mặn
tương ứng cho hai giai đoạn 2002-2012 và
2013-2019.

2. VẤN ĐỀ, NGUỒN SỐ LIỆU VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vấn đề nghiên cứu
Như đã đề cập ở trên, nghiên cứu
này tập trung vào phân tích biến động
dòng chảy và xâm nhập mặn theo các
tháng mùa khô về ĐBSCL theo các giai
đoạn có sự khác nhau lớn về dung tích hồ
chứa thượng lưu, cụ thể là 2004-2012 và
2013-2019; qua đó làm rõ thêm mối quan
hệ dòng chảy-xâm nhập mặn; trên cơ sở
đó có những giải pháp thích ứng phù hợp.
Vị trí các trạm nghiên cứu được
trình bày trên Hình 1.

Tân Châu
Châu Đốc

Trà Vinh
Đốc
Đại Ngãi

Hình 1: Vị trí các trạm thủy văn ĐBSCL
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2.2. Nguồn số liệu
Nguồn số liệu trong nghiên cứu này
cơ bản là từ các nguồn chính thống của Việt
Nam (các trạm đo Quốc gia, và các nguồn
khác có liên quan ([6], [7]). Loại số liệu cơ
bản là lưu lượng tại trạm chính vào ĐBSCL
(Tân Châu và Châu Đốc) và số liệu đo mặn
tại các vùng cửa sông Cửu Long.
Chú ý rằng, số liệu đo lưu lượng tại
Tân Châu và Châu Đốc (TC, CĐ) còn
nhiều hạn chế. Từ nhiều nguồn đo đạc và
đánh giá khác nhau, cho thấy số liệu tại 2
trạm nguồn TC và CĐ giai đoạn sau 1998
có độ tin cậy cao hơn so với giai đoạn
trước đó. Tuy vậy, số liệu cũng còn nhiều
vấn đề, là do việc đo lưu lượng còn hạn
chế (dựa trên quan hệ Q-Z, với một số lần
đo bổ sung bằng máy ADCP, trong mùa
khô dòng chảy 2 chiều (xuôi, ngược) nên
đường quan hệ có độ chính xác chưa cao).
2.3. Phương pháp và công cụ nghiên cứu
Phương pháp cơ bản sử dụng trong
nghiên cứu này là thống kê. Trong đó,
phân tích tương quan và so sánh sẽ được
sử dụng.
Một vấn đề hạn chế của phương
pháp này là số liệu trong cả hai thời kỳ
xem xét đều khá ngắn, do đó việc thiết lập
quan hệ có thể tìm được về xu thế thay
đổi, còn định lượng các thông số của mối
quan hệ giữa các yếu tố tác động (nhânquả) thì chưa đủ. Vấn đề này có thể xử lý
được tốt hơn nếu đi theo phương pháp
khác, chẳng hạn phương pháp thủy động
lực (dù rằng phương pháp này cũng bộc lộ
những hạn chế).
Nghiên cứu này sử dụng năm thủy
văn theo quy định của Ủy hội Mê Kông
quốc tế, bắt đầu từ đầu mùa mưa năm
trước (1/5 đến 30/10) đến mùa khô năm
sau (1/11 - 30/4). Trong bài báo này, để
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ngắn gọn cho trình bày, chúng tôi xin
được rút gọn cách ký hiệu về năm thủy
văn, cụ thể là chỉ gọi tên 1 năm đầu chứa
mùa mưa, chẳng hạn năm 2019 thì hiểu là
1999-2000 (tức là từ 1/5/2019 –
30/4/2020). Khi cần nhấn mạnh thì vẫn
viết đầy đủ (2019-2020 hoặc viết
2019(20)). Với quy định này, khi nghiên
cứu xâm nhập mặn ta cũng theo năm thủy
văn. Tuy vậy, để tiện theo theo dõi, trong
phân tích này, chúng tôi chỉ xét mặn trong
thời đoạn đầu các năm dương lịch, nên lấy
tên của năm thực. Khi cần phân tích tác
động dòng chảy thượng lưu tác động đến
mặn của một năm nào đó, chẳng hạn, mặn
năm 2020 (1/1/2020 – 30/4/2020) thì ta
xét dòng chảy năm thủy văn 2019-2020
(từ 1/5/2019 - 30/4/2020).
Mùa khô thực sự trên ĐBSCL
thường từ tháng 11 năm trước đến đầu
tháng 5 năm sau, và xâm nhập nhập mặn
thường diễn ra (đáng kể) từ tháng 1 năm
sau. Những năm hạn nặng đến nghiêm
trọng, mặn xâm nhập sớm hơn, thường từ
giữa tháng 12. Rất tiếc là các số liệu đo
mặn thời kỳ đầu mùa rất ít được quan tâm,
do vậy, chưa đủ điều kiện để xem xét
trong nghiên cứu này.
Một điểm quan trọng trong nghiên
cứu này là phân chia giai đoạn nghiên cứu.
Dựa trên tính sẵn có của số liệu (đã thảo
luận ở mục 2), và tiến độ xây dựng hồ chứa
thượng lưu, nghiên cứu này chọn hai giai
đoạn: (1) 2004-2012 (hồ chưa nhiều) và
2013-2018(19) (khá nhiều hồ, và có đột
biến gia tăng ở năm 2013). Trong mỗi giai
đoạn đó, tổng lượng dòng chảy năm là
tương đối, có đầy đủ các nhóm năm thủy
văn (nhiều, vừa và ít nước). Cũng cần nhấn
mạnh rằng, tổng dung tích hồ cũng vẫn liên
tục gia tăng trong mỗi giai đoạn và giữa hai
giai đoạn. Trong phân tích thay đổi dòng
chảy, nhất là trị trung bình của liệt số liệu,
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thì dung tích hồ cũng được xét theo giá trị
đại diện (chẳng hạn chọn là dung tích hữu
ích các hồ).
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thay đổi dòng chảy theo các tháng
mùa khô

Kết quả phân tích sự thay đổi dòng
chảy theo trung bình tháng về ĐBSCL
(qua trạm TC+CĐ) trong hai giai đoạn
2004-2012 và 2013-2018 được trình bày
trong Bảng 2 và Hình 2.

Bảng 2: Thay đổi dòng chảy kiệt theo các tháng về ĐBSCL (trạm Tân Châu + Châu Đốc)
Tháng

Trung bình 1998Trung bình
2012 (m3/s)
2013-18 (m3/s)

Trung bình (13-18) - Trung
Mức tăng
bình (1998-12) (m3/s)
tương đối (%)

Qtb T11

18755

17417

-1338

-7.1

Qtb T12

12641

11621

-1020

-8.1

Qtb T1
Qtb T2

7544
4789

7495
4972

-48
184

-0.6
3.8

Qtb T3
Qtb T4
Qtb năm

3140
2777
12580

4183
4548
12632

1043
1771

33.2
63.8
Tương đương

Hình 2: Thay đổi lưu lượng trung bình tháng mùa khô theo hai giai đoạn 2004-2012
và 2013-2018

Trong đó, mức tăng tương đối được tính theo công thức:
/
Đ,
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với: Qixx là lưu lượng tháng i, chỉ số phía
trên là giai đoạn xem xét. Mức tăng tương
đối tháng i ( rTC+CĐ,i(2013-2018)/(2004-2012) ) sẽ
được chuyển theo % cho dễ cảm nhận.

sông Cửu Long: (1) trạm Trà Vinh trên
nhánh Cung Hầu thuộc sông Tiền; và (2)
trạm Đại Ngãi trên nhánh Trần Đề thuộc
sông Hậu.

Từ kết quả trên có thể rút ra một số
nhận xét sau khi đem so sánh với thời kỳ
trước đây (2004-2012):

Kết quả phân tích sự thay đổi xâm
nhập mặn ở mỗi cửa sông được biểu thị
trên Hình 3 và Hình 4, trong đó dùng độ
mặn trung bình tháng, xét với đặc trưng là
độ mặn lớn nhất trong tháng.

- Lưu lượng các tháng đầu mùa khô
giai đoạn gần đây (2013-2018) có chiều
hướng giảm so với giai đoạn 2004-2012,
sau đó tăng mạnh. Điều này có thể là do
các thủy điện tiếp tục tích nước tăng
cường cuối mùa mưa, đầu mùa khô và xả
mạnh vào thời kỳ giữa và cuối mùa khô.
Các trị số trên mang tính trung bình, nên
thực tế những năm lưu vực ít nước thì
dòng chảy đầu mùa khô sẽ còn bị giảm
nhiều hơn những năm có nguồn nước
phong phú;
- Dòng chảy mùa khô trong giai
đoạn gần đây giảm nhỏ nhất vào tháng 3
và sau đó tăng, khác với giảm liên tục đến
cuối mùa khô như trước đây. Trên thực tế,
nếu phân tích chi tiết hơn, thời đoạn lưu
lượng nhỏ nhất giai đoạn gần đây thường
xảy ra vào cuối tháng 2 đến đầu tháng 3,
tùy từng năm;
- Dòng chảy trung bình tháng 4 tăng
mạnh nhất (so với quá khứ), mức tăng
thêm có thể đến gần 64%, mặc dù theo
từng giai đoạn mức tăng giữa các tháng ít
hơn nhiều (trên dưới 10%).
3.2. Thay đổi xâm nhập mặn ĐBSCL
Nghiên cứu sự thay đổi xâm nhập
mặn theo hai giai đoạn được xem xét cho
hai trạm đo mặn đại diện cho vùng cửa
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Từ kết quả phân tích số liệu (quá
trình đọ mặn theo thời gian ngày) và trên
đồ thị có thể rút ra một số nhận xét:
- Trên mỗi cửa sông: mặn trong giai
đoạn 2013-2018 đã xâm nhập sớm hơn 11,5 tháng so với giai đoạn 2004-2012. Một
số năm mặn đã xuất hiện ngay trong tháng
12, tháng 1, ảnh hướng lớn đến sản xuất
vụ Đông-Xuân (là vụ chính trên Đồng
bằng);
- Cao điểm của mùa mặn cũng dịch
chuyển sớm hơn 1-1,5 tháng so với trước
đây (2004-2012). Cụ thể: trước đây mặn
lớn nhất thường xuất hiện tháng 4, nay
xuất hiện vào tháng 2 hoặc tháng 3.
Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là
sự suy giảm lưu lượng về Đồng bằng vào
đầu mùa khô và tăng lên thời kỳ sau đó;
Giữa hai cửa sông: sông Hậu mặn
biến đổi nhanh hơn so với trên sông Tiền.
Một trong những nguyên nhân quan trọng
là triều sông Hậu mạnh hơn ở sông Tiền
(biên độ lớn hơn). Trên thực tế, các thời
kỳ xuất hiện nước ngọt trên sông Hậu sớm
hơn ở sông Tiền, đặc biệt mặn tháng 4
giảm nhiều so với trước đây.
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Hình 3: Diễn biến độ mặn đặc trưng trạm Trà Vinh (nhánh Cung Hầu – sông Tiền) theo các
giai đoạn 2004-2012 và 2013-2018 và các năm cực hạn gần đây (2016 và 2020)

Hình 4: Diễn biến độ mặn đặc trưng trạm Đại Ngãi (nhánh Trần Đề – sông Hậu) theo các giai
đoạn 2004-2012 và 2013-2018 và các năm cực hạn gần đây (2016 và 2020)

4. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
• Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu trên đây có
thể rút ra một số kết luận: (1) so với trước
đây (2004-2012) lưu lượng các tháng mùa
khô tại trạm TC+CĐ giai đoạn 2013-2018
26

giảm đầu mùa (tháng 11, 12, 1) và sau đó
tăng đến cuối mùa (tháng 2,3,4), với mức
tăng thêm lớn nhất là khoảng 64%
(khoảng 1784 m3/s) xảy ra vào tháng 4;
(2) Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu
Long đã biến động tương ứng vơi thay đổi
lưu lượng, xuất hiện sớm hơn 1-1,2 tháng
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(có thể đến 1,5-2 tháng những năm hạn
nặng), thời kỳ mặn nghiêm trọng cũng
chuyển dịch sớm hơn 1-1,5 tháng (từ
thngá 4 lên giữa tháng 2-đầu tháng 3.
Sự dịch chuyển mặn sớm hơn trong
thời gian gần đây đã gây khó khăn lớn cho
cấp nước ngọt và sản xuất vụ Đông Xuân
ở các vùng ven biển Đồng bằng, nhiều nơi
đã làm đảo lộn lịch trình và cơ cấu mùa vụ
sản xuất nông nghiệp.
Dòng chảy cuối mùa khô về Đồng
bằng tăng lên rất mạnh trong những năm
gần đây, vùng nước ngọt dồi dào hơn ở
các vùng ven biển. Đây là một thay đổi
lớn, cần được tận dụng trong thời gian tới.
• Kiến nghị
Nghiên cứu được thực hiện với
chuỗi số liệu giai đoạn gần đây (2013-

2018(19)) còn khá ngắn trong bối cảnh
các hồ chứa vẫn không ngừng được xây
dựng trên lưu vực; do vậy các kết quả tuy
đã đánh giá khá tốt về xu hướng “trung
bình thời đoạn”, nhưng chưa đủ chi tiết
với những năm đặc thù. Việc này cần
được tiếp tục nghiên cứu.
Thêm vào đó, do nguồn nước ngọt
vùng ven biển xuất hiện sớm hơn trước
đây, nên cần nghiên cứu lại cơ chế mùa vụ
nông nghiệp ở các vùng này, tận dụng tốt
nhất tài nguyên đât-nước, vốn đã bị hạn
chế ở các vùng ven biển.
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cảm ơn.
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PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG
CỬU LONG (TÂN CHÂU VÀ CHÂU ĐỐC) DỰA TRÊN DÒNG CHẢY
THƯỢNG LƯU TẠI TRẠM KRATIE (CAMPUCHIA) TRONG GIAI
ĐOẠN GẦN ĐÂY (2013-2019)
Method calculating flow to Tan Chau and Chau Doc depending on flow at
Kratie station (Campuchia) in period of 2013-2019
GS. TS. Tăng Đức Thắng; ThS. Phạm Văn Giáp; PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải;
ThS. Nguyễn Văn Hoạt, ThS. Phạm Ngọc Hải, TS. Tô Quang Toản,
ThS. Nguyễn Phương Mai
TÓM TẮT: Việc đánh giá, tính toán dòng chảy mùa kiệt và dòng chảy năm về ĐBSCL đóng
vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế-xã hội của Đồng bằng. Cho đến nay, việc này vẫn
còn chưa được nghiên cứu nhiều, nhất là dự báo. Nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo
sớm dong chảy và hạn mặn cho Đồng bằng, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu tính toán dòng
chảy về Đồng bằng theo số liệu trạm Kratie, nơi có nhiều số liệu với mức độ đủ tin cậy. Các
phương pháp tính toán dòng chảy mùa kiệt và dòng chảy năm cho trạm Tân Châu + Châu Đốc
đã được đề xuất, với độ tin cậy chấp nhận được.
Từ khóa: Trạm Kratie; Tân Châu, Châu Đốc, dòng chảy kiệt, dòng chảy năm, giai đoạn 20132018.
ABSTRACT: The assessment and calculation of flow in dry season and annual flow to the
Mekong Delta plays an important role in socio-economic activities of the Delta. Until now, this
has not been studied much, especially forecast. To improve forecasting flow and salinity
intrusion for Delta, we have made research that calculated the flow to the delta according to
flow data at the Kratie station, where data are availabe with acceptable quality. The calculation
methods of flow in dry season and annual flow for Tan Chau and Chau Doc station have been
proposed, with acceptable reliability. Details of this study are outlined below.

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Phát triển hạ tầng lưu vực sông Mê
Kông, nhất là thủy điện, đã làm thay đổi
rất lớn chế độ thủy văn trên toàn lưu vực,
đặc biệt là dòng chảy về châu thổ của nó
(xét bắt đầu từ Kratie, Campuchia), .
Sự thay đổi dòng chảy thượng lưu
về ĐBSCL không chỉ phụ thuộc vào sự
thay đổi dòng chảy đầu châu thổ mà còn
phụ thuộc quan trọng vào thay đổi nguồn
nước nội sinh ở Campuchia (từ Kratie đến
biên giới Việt Nam), với các thay đổi của
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hệ thống thủy văn và sử dụng nước trên
tiểu vùng này.
Thay đổi dòng chảy trên lưu vực
trong thời gian qua đã được nghiên cứu,
xem [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11], trong đó,
nghiên cứu [5] đã làm rõ tác động của
thủy điện đối với thay đổi dòng chảy về
đầu châu thổ Mê Kông (trạm Kratie) trong
mùa khô cho hai thời kỳ ít hồ (1960-1990)
và nhiều hồ (gần đây, giai đoạn 20132019(20)), xem Bảng 1.
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Bảng 1: Thay đổi dung tích hữu ích (tỷ m3) các hồ chứa thượng lưu Mê Kông theo thời gian

Nguồn: [5].

Trong nghiên cứu này, chúng tôi
tiếp tục đánh giá dòng chảy về Việt Nam
(trạm Tân Châu, Châu Đốc) theo dòng
chảy trạm Kratie, cho thời đoạn mùa khô
(tháng 12- tháng 4) và cả năm. Đây là
những đại lượng đặc biệt quan trọng để
đánh giá nguồn nước và xây dựng kế
hoạch sản xuất hạn dài trong mùa khô (1-2
vụ, kéo dài từ cuối mùa mưa năm trước,
toàn mùa khô và đến đầu mùa mưa năm
sau), nhằm thích ứng với chế độ hạn mặn
hàng năm trên Đồng bằng.
2. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, NGUỒN
SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Vấn đề nghiên cứu
Như đã đề cập trên, vấn đề được đề
cập trong nghiên cứu này là dòng chảy
mùa khô và dòng chảy năm trong gian
đoạn gần đây (2013-2019(20)) về
ĐBSCL.
Việc nghiên cứu dòng chảy về
ĐBSCL (mùa khô, năm) gặp khó khăn về
tài liệu tại trạm TC+CĐ (sẽ đề cập ở mục
2.1), do đó nghiên cứu sẽ đề cập, kết nối
với trạm Kratie, nguồn dòng chảy quan
trọng nhất về Đồng bằng.
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Hình 1: Vị trí trạm Kratie (Campuchia) và
Tân Châu, Châu Đốc (Việt Nam), [….]

2.2. Nguồn số liệu
Nguồn số liệu trong nghiên cứu này
cơ bản là từ các nguồn chính thống của
Việt Nam (các trạm đo Quốc gia, Ủy hội
Mê Kông Quốc tế [6, 7, 8] và các nguồn
khác có liên quan (được đề cập trong mục
tài liệu tham khảo). Loại số liệu cơ bản là
lưu lượng tại trạm chính vào ĐBSCL (Tân
Châu và Châu Đốc), số liệu mực nước và
lưu lượng tại trạm Kratie (đầu châu thổ
Mê Kông). Ngoài ra, một số loại số liệu,
thông tin của các dự án ở Campuchia
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM
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được tham khảo.
Trong khi số liệu tại Kratie khá đầy
đủ, số liệu tại Tân Châu và Châu Đốc (TC,
CĐ) còn nhiều hạn chế. Từ nhiều nguồn đo
đạc và đánh giá khác nhau, cho thấy số liệu
tại 2 trạm nguồn TC và CĐ giai đoạn sau
1998 có độ tin cậy cao hơn so với giai đoạn
trước đó. Tuy vậy, số liệu cũng còn nhiều
vấn đề, đặc biệt là trong mùa khô dòng
chảy 2 chiều (xuôi, ngược) trong khi đo lưu
lượng vẫn theo đường quan hệ Q-Z, với
một số lần đo bổ sung bằng máy ADCP.
Trong nghiên cứu này, liệt số liệu lưu
lượng tại hai trạm TC và CĐ giai đoạn từ
1998 về sau được sử dụng.
2.3. Phương pháp và công cụ nghiên
cứu
Phương pháp cơ bản sử dụng trong
nghiên cứu này là thống kê. Trong đó,
việc phân tích tần suất, phân tích tương
quan và so sánh sẽ được sử dụng.
Năm thủy văn trong nghiên cứu này
lấy theo quy định của Ủy hội Mê Kông
quốc tế, bắt đầu từ đầu mùa mưa năm
trước (1/5 đến 30/10) đến mùa khô năm
sau (30/4). Trong bài báo này, để ngắn
gọn cho trình bày, chúng tôi xin được rút
gọn cách ký hiệu về năm thủy văn, cụ thể
là chỉ gọi tên 1 năm đầu chứa mùa mưa,
chẳng hạn năm 2019 thì hiểu là 19992000 (tức là từ 1/5/2019 – 30/4/2020). Khi
cần nhấn mạnh thì vẫn viết đầy đủ (20192020 hoặc viết 2019(20)).
Trên lưu vực Mê Kông, tuy mùa khô
bắt đầu từ tháng 11 hàng năm, nhưng
thường tháng này hầu hết các hồ vẫn đang
tích nước, chỉ từ tháng 12 trở đi các hồ
mới xả theo các mục tiêu và đối tượng
phục vụ trong mùa khô. Dựa theo đặc
điểm này, trong phân tích dòng chảy, thời
đoạn mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 4 (5
tháng) được lựa chọn.
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Một điểm quan trọng được đặc biệt
chú ý trong nghiên cứu này là phân chia
giai đoạn để đánh giá. Do dung tích hồ có
thay đổi đột biến từ năm 2013 (khi dung
tích hiệu dụng các hồ Trung Quốc tăng
thêm rất lớn, ước tính thêm khoảng 22 tỷ
m3 do các hồ Xiaowan và Nozhadu đóng
góp), dẫn đến thay đổi dòng chảy về mùa
kiệt hạ lưu Mê Kông nói chung và
ĐBSCL nói riêng biến động theo chiều
hướng tương đồng với dung tích điều tiết
của các hồ, theo chiều hướng tăng. Như
vậy, giai đoạn nghiên cứu 1998-2019(20)
được chia làm hai giai đoạn là 1998-2012
và 2013-2019(20). Trong mỗi giai đoạn
này, dung tích hữu tích các hồ cũng tăng
liên tục, và việc đánh giá cũng phải chấp
nhận tính trung bình (nghĩa là một số
thông số tác động được ngầm hiểu là
mang tính trung bình, chẳng hạn dung tích
hữu ích hồ chứa). Trong tương lai, khi có
được các thông tin chi tiết hơn liên quan
đến nguồn nước trên lưu vực (chẳng hạn
lượng chứa trong các hồ cuối mùa mưa,
vận hành các hồ, sử dụng nước ở
Campuchia,…) thì việc phân tích dòng
chảy có thể được thực hiện cho từng
năm/nhóm năm thủy văn và vai trò của
các yếu tố ảnh hưởng sẽ được làm rõ
(được định lượng).
Nghiên cứu này cũng bị hạn chế về
loại năm thủy văn (ít, vừa và nhiều nước),
do đó chúng tôi cũng chỉ xem xét được
cho năm có dòng chảy thuộc nhóm ít, vừa
và tương đối nhiều nước (trong đó năm
“tương đối” nhiều nước ở Kratie ước tính
với tần suất lũy tích dòng chảy năm P=2025%). Đối với những năm nhiều nước,
nghiên cứu này chưa có điều kiện để thực
hiện, và trên thực tế cũng là những năm
dồi dào nước về mùa khô (không phải là
mục tiêu chính của nghiên cứu này), do đó
không có vấn đề về nguồn nước (ngoại trừ
vấn đề về ngập).
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Quan hệ dòng chảy năm trạm
Kratie và Tân Châu + Châu Đốc
giai đoạn gần đây (2013-2019)

Kết quả phân tích sự thay đổi dòng
chảy năm về TC+CĐ và dòng chảy năm
trạm nguồn Kratie được trình bày trong
Hình 2.

C
B

A

Hình 2: Quan hệ dòng chảy năm trạm Tân Châu + Châu Đốc và dòng chảy năm ở trạm nguồn
Kratie trong giai đoạn gần đây (2013-2019(20))

Phương trình tương quan tính toán
dòng năm về Đồng bằng qua Tân Châu và
Châu Đốc, giai đoạn 2013-2019(20) theo
ă ,

Đ

0,0025

dòng chảy năm (tính theo tỷ m3) tại Kratie
được biểu thị:
2,7239

ă ,

ă ,

268,79 ; (1)
(R2 = 0,9921)

Nếu đưa thêm yếu tố biến động so với phương trình tương quan (để xét tính đặc
thù, cụ thể từng năm), ta có:
ă ,
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Đ

0,0025
#$

ă ,
ă ,

2,7239
Đ%

;

ă ,

268,79
(2)
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Trong đó [εnăm,TC+CĐ2013-2018] là biến
động dòng chảy năm tại TC+CĐ của một
năm cụ thể so với dòng chảy năm đó nếu
tính bằng phương trình hồi quy (1). Trong
giai đoạn nghiên cứu 2013-2019, lượng biến
động này thay đổi khoảng 0 tỷ m3 đến +/- 12
tỷ m3 tùy theo điều kiện năm thủy văn thực
tế, chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện về mưa
(phân bố không gian, thời gian).
Từ kết quả trên có thể rút ra một số
nhận xét sau:
- Dòng chảy năm trạm Tân
Châu+Châu Đốc quan hệ rất chặt chẽ với
dòng chảy năm ở trạm nguồn Kratie (theo
luật đa thức, với hệ số tương quan
R2=0,9921), cho dù chưa xét đến tác động
của phần dòng chảy nội sinh từ
Campuchia (trong đó có biển hồ Tonle
Sap) trong phương trình tương quan. Điều
này có thể được giải thích bởi 2 lý do: (1)
Dòng chảy nội sinh từ Campuchia chỉ
đóng góp khoảng 10% so với phần phía
trên Kratie, nghĩa là dòng chảy từ Kratie

“áp đảo”; (2) Mưa trên lưu vực (yếu tố
chính yếu sinh dòng chảy) ở phần trên
Kratie và mưa ở Campuchia tương đồng
cao, nghĩa là khi dùng dòng chảy trên
Kratie để lập tương quan thì cũng đã ẩn
chứa xem xét cho cả phần dưới (theo biến
ảnh hưởng);
- Có thể sử dụng công thức (4) để
dự báo dòng chảy năm về trạm TC+CĐ
với thông tin từ trạm Kratie ở phía trên,
với độ tin cậy cao. Đây là một thuận lợi,
bởi trạm Kratie có nhiều thông tin, độ tin
cậy số liệu khá tốt và có những phương
pháp để dự báo trước dòng chảy năm.
3.2. Mối quan hệ giữa sự thay đổi dòng
chảy mùa khô về ĐBSCL với dòng
chảy năm tại trạm nguồn Kratie
Kết quả phân tích sự thay đổi dòng
chảy về TC+CĐ trong thời đoạn T12-T4
theo dòng chảy năm trạm nguồn Kratie
được trình bày trong Hình 3.

2016(17)

2015(16)
2019(20)

Hình 3: Thay đổi dòng chảy tại trạm Tân Châu + Châu Đốc trong thời đoạn T12-T4, giai đoạn
2013-2018(19).
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Phương trình tương quan tính toán
dòng chảy kiệt về Đồng bằng qua Tân
Châu và Châu Đốc, giai đoạn 2013&,

Đ,

'

= 0,1054(

Tuy vậy, để đánh giá dòng chảy kiệt
về ĐBSCL cho từng năm theo điều kiện
cụ thể (đặc điểm mưa lưu vực, bao gồm cả
&,

Đ,

'

= 0,1054(

Trong đó [εk,TC+CĐ,T12-T42013-2018] là
biến động dung tích kiệt về TC+CĐ so với
trị được ước lượng trong phương trình (2).
Chẳng hạn, trong giai đoạn nghiên cứu
2013-2019, lượng biến động này thay đổi
khoảng +/- 9 tỷ m3 đến +/- 18 tỷ m3 tùy
theo năm ít hay vừa nước (xét tại Kratie).
Trong việc đánh giá trên, trị số biến động
ở năm thủy văn 2016(17) bị loại trừ do có
sự gia tăng bất thường so với các năm
khác trong liệt nghiên cứu. Cũng xin lưu ý
là công thức này chỉ dùng cho năm ít, vừa
và “tương đối” nhiều nước (xét tại Kratie),
như đã đề cập trên đây.
Từ kết quả phân tích trên có thể rút
ra một số nhận xét:
- Dòng chảy thời đoạn T12-T4 về
ĐBSCL quan hệ khá chặt chẽ (R2= 0,633)
với dòng chảy năm trạm nguồn. Điều này
có thể được giải thích là do các hồ thượng
lưu đã tích nước từ mùa lũ và xả ra vảo
mùa kiệt, nghĩa là dòng chảy năm tại
thượng lưu (trên Kratie) đóng vai trò
chính, quan trọng đối với dòng chảy về
Đồng bằng T12-T4;
- Hệ số quan hệ giữa hai trạm chưa
thật sự cao (R2= 0,633), là do dòng chảy
kiệt T12-T4 về Đồng bằng còn phụ thuộc
thêm vào dòng chảy trên phần Campuchia
đóng góp, trong đó dòng chảy từ biển hồ
Tonle Sap (rất quan trọng) trong thời kỳ
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2019(20) theo dòng chảy năm tại Kratie
được biểu thị:

ă ,

,
),
(R2 = 0,633)

(3)

Biển hồ Tonle Sap,…) ta đưa thêm vào
yếu tố biến động:

ă ,

)

,

,

+ [$&,

'

]

(4)

đầu mùa khô (T12-T2). Tuy vậy, cũng
thấy thêm rằng, tuy dòng chảy Campuchia
chưa được đưa vào phương trình tương
quan nhưng đã có mối tương đồng với
dòng chảy năm tại Kratie (do mưa có tính
tương đồng khá cao) như đã được phân
tích ở mục 3.1;
- Mặt khác, nếu có phân tích thêm
cả dòng chảy ở Campuchia thì hệ số tương
quan cũng chỉ được cải thiện, nhưng
không phải sẽ tăng rất cao. Điều này là do
mối quan hệ không tuyến tính của dòng
chảy T12-T4 với dòng chảy năm tại chính
trạm Kratie, kéo theo mối quan hệ dòng
chảy T12-T4 trạm TC+CĐ với dòng chảy
năm trạm Kratie cũng bị ảnh hưởng;
- Có thể sử dụng công thức (4) để
đánh giá dòng chảy về ĐBSCL thời đoạn
T12-T4 theo dòng chảy năm tại Kratie,
với sự lựa chọn phù hợp lượng biến động
[εk,TC+CĐ,T12-T42013-2018] theo điều kiện cụ
thể, nhất là phân bố mưa lưu vực (cả
không gian và thời gian). Trong đó, việc
tính toán dự báo dòng chảy năm sẽ được
trình bày trong một báo cáo tiếp theo của
nghiên cứu này;
- Điều cần lưu ý là công thức đã nêu
được áp dụng trong giai đoạn hiện nay và
tương lai gần, với dung tích hữu ích hồ
thượng lưu 50-60 tỷ m3; trong tương lai xa
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hơn, khi tổng dung tích hữu ích tăng lên
cần phải có sự điều chỉnh phù hợp.
Qua kết quả và phân tích trên, có thể
thấy rằng, việc tính toán dòng chảy về
ĐBSCL theo phương pháp đơn giản hóa
trên đây là có thể thực hiện được trong
giai đoạn thiếu số liệu hiện nay. Trong
tương lai, phương pháp trên đây có thể
được cải thiện nhiều hơn khi chuỗi số liệu
dài hơn, làm rõ hơn tính biến động của các
thông số. Thêm vào đó, việc phân tích hồi
quy đa biến, trong đó đưa thêm phần dòng
chảy nội sinh từ Campuchia về Việt Nam,
sẽ tăng thêm được độ tin cậy dự báo.
4. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
• Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu trên đây có
thể rút ra một số kết luận: (1) Dòng chảy
năm trạm Kratie và dòng chảy năm trạm
TC+CĐ có quan hệ chặt chẽ, được xác
định theo công thức số 2; (2) Dòng chảy
trong mùa khô, thời đoạn T12-T4 về
TC+CĐ có quan hệ khá chặt với dòng
chảy năm tại Kratie, và có thể xác định
theo công thức (4). Kết luận này giúp cho
việc đánh giá, dụ báo nguồn nước về
ĐBSCL được thuận lợi.

giúp ta có thêm phương pháp và công cụ
đánh giá nguồn nước về ĐBSCL, nhất là
trong mùa khô. Nó sẽ là công cụ hữu hiệu,
có độ tin cậy cao hơn khi liệt số liệu dài
hơn, đầy đủ hơn.
• Kiến nghị
Việc nghiên cứu thực hiện với chuỗi
số liệu 2013-2018(19), rất ngắn, và chứa
nhiều năm ít nước, chưa đại diện cho các
loại năm thủy văn, do vậy độ tin cậy của
công thức tính dòng chảy mùa kiệt (tháng
12 - tháng 4) vẫn còn hạn chế. Việc cải
thiện độ tin cậy cần phải được tiếp tục
trong tương lai.
Đối với công thức tính dòng chảy
mùa kiệt, lượng biến động (so với phương
trình hồi quy (4)) còn lớn. Việc phân tích
để đánh giá đại lượng này cho từng trường
hợp cụ thể cần được nghiên cứu tiếp trong
tương lai, vừa để hoàn thiện phương pháp,
vừa có được công cụ đánh gía nguồn nước
tin cậy.
LỜI CẢM ƠN
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MỘT SỐ KHÍA CẠNH VỀ BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY THƯỢNG LƯU
VỀ CHÂU THỔ SÔNG MÊ KÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 1960 ĐẾN NAY
Some issues on flow change from Mekong uptream to Mekong Delta
(at Kratie station, Campuchia)
GS. TS. Tăng Đức Thắng; ThS. Phạm Văn Giáp; PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải;
ThS. Nguyễn Văn Hoạt, ThS. Phạm Ngọc Hải, TS. Tô Quang Toản,
ThS. Nguyễn Phương Mai
TÓM TẮT: Lưu vực sông Mê Kông đang có nhiều biến động về chế độ thủy văn, chủ yếu do
phát triển thủy điện liên tục trong nhiều năm qua. Qua nghiên cứu biến động dòng chảy về châu
thổ Mê Kông, tại tram Kratie đầu châu thổ cho các giai đoạn ít hồ chứa (1960-1990) và gần
đây (2013-2018 và 2013-2019), chúng tôi đã rút ra được một số kết luận quan trọng, bao gồm:
(1) Phân bố dòng chảy theo thời gian về châu thổ Mê Kông đã thay đổi mạnh mẽ sau khi các hồ
chứa đã được phát triển, theo đó dòng chảy mùa lũ được cắt giảm, dẫn đến dòng chảy mùa khô
tăng mạnh tương ứng (trung bình giai đoạn 2013-2019 tăng thêm đến 45% - khoảng 15-16 tỷ
hàng năm); (2) Dòng chảy mùa kiệt biến động mạnh do vận hành các hồ chứa, thay đổi quy luật
so với trước đây (điều kiện tự nhiên hay lúc còn ít hồ), giảm từ đầu mùa khô đến giữa mùa khô
(khoảng tháng 2) và gia tăng khá mạnh sau đó đến hết mùa khô thay vì triết giảm dần từ đầu
đến cuối mùa như trước đây; (3) Biến động tổng lượng dòng chảy các tháng kiệt điển hình
(T12-4) ổn định hơn so với khi còn ít hồ chứa.
Từ khóa: Trạm Kratie; Thay đổi dòng chảy; Hồ chứa thượng lưu; Giai đoạn 1960-1990, 20132018; 2013-2019.
ABSTRACT: Hydrological regime in Mekong basin has been changing, mainly from
hydropower development. This study shows that flood flow has been reduced and dry flow has
been increased at Kratie station. This paper will present in detail the change for three stages
(1960-1990 and 2103 – 2018, and 2013-2019).

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Lưu vực sông Mê Kông đã và đang
trải qua nhiều thay đổi trong gần 20 năm
qua, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng
của hạ tầng thủy điện. Theo đó, chế độ
thủy văn trên cả lưu vực thay đổi rất lớn
theo không gian (từ thượng nguồn ra biển)
và thời gian (cả năm, từ mùa mưa sang
mùa khô).
Thay đổi dòng chảy trên lưu vực
trong thời gian qua đã được nghiên cứu,
[1, 2, 3, 4, 5, 9, 11], với những đánh giá
theo các khía cạnh khác nhau. Các nghiên
cứu chủ yếu tiến hành cho giai đoạn trước
khi hai hồ thủy điện lớn của Trung Quốc
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

trên sông Lan Thương đi vào vận hành
(2013). Trên thực tế, kể từ khi các thủy
điện này vận hành và hàng loạt công trình
trên dòng nhánh các nước hạ lưu tiếp tục
được xây dựng và đi vào hoạt động, chế
độ thủy văn lưu vực đã liên tục thay đổi
mạnh mẽ, quy luật dòng chảy cả mùa lũ
và mùa kiệt đã thay đổi khác biệt so với
trước đây.
Để phục vụ cho các yêu cầu quản lý
nước và phòng tránh thiên tai ở Đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đặc biệt
là hạn mặn, chúng tôi đã thực hiện các
nghiên cứu đánh giá làm rõ thay đổi này
cho hai phân khúc lưu vực: (1) phía trên
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châu thổ Mê Kông (lấy trạm đầu châu thổ
Kratie (Campuchia) để xem xét), và (2)
phía trên biên giới Việt Nam (lấy trạm
Tân Châu và Châu Đốc) để đánh giá sự
thay đổi nguồn nước đối với ĐBSCL.
Bài báo này sẽ đề cập đến các thay
đổi về dòng chảy về châu thổ Mê Kông
(tại trạm Kratie, Campuchia, xem Hình 1)
cả mùa lũ và mùa kiệt với các so sánh
theo các giai đoạn ít hồ chứa (1960-1990)
và giai đoạn sau khi thủy điện lớn Trung
Quốc đi vào vận hành (2013-2019/20). Do
thời gian vận hành còn ngắn, trong khi đó
dung tích các hồ chứa vẫn không ngừng
tăng lên, vì vậy việc đánh giá cũng chỉ
mới thực hiện được ở bước đầu, chưa đầy
đủ về các thay đổi này. Đối với phân khúc
thứ hai (phía trên Tân Châu, Châu Đốc) sẽ
được đề cập trong bài báo khác.

2. VẤN ĐỀ, NGUỒN SỐ LIỆU VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vấn đề nghiên cứu
Chế độ thủy văn lưu vực sông Mê
Kông có nhiều vấn đề, có thể phân theo
một số nhóm (1) yếu tố sinh thủy và phù
sa (mưa, tuyết, bốc hơi, nhiệt độ, thảm
phủ, địa hình, thổ nhưỡng…), (2) chế độ
dòng chảy (lưu lượng, mực nước, phù
sa,…) theo không gian, thời gian trong
mạng sông kênh (dòng chảy mùa lũ, mùa
kiệt) và (3) Yếu tố tác động đến nguồn
nước (công trình điều tiết (hồ, đập, trạm
bơm), sử dụng nước...). Tùy theo mục tiêu
nghiên cứu mà lựa chọn yếu tố hoặc nhóm
yếu tố nảo đó làm trọng tâm, các yếu tố
khác đóng vai trò tác động.
Trong nghiên cứu này, một số vấn
đề sau đây được xem xét:
- Biến động dung tích hồ chứa
thượng lưu Mê Kông đến đầu năm 2020;
- Sự thay đổi dòng chảy tại trạm
Kratie trong mùa mưa và mùa khô dưới
tác động của các hồ chứa theo các giai
đoạn.
2.2. Nguồn số liệu
Nguồn số liệu trong nghiên cứu này
cơ bản là từ Ủy hội Mê Kông Quốc tế [6,
7] và các nguồn khác có liên quan (được
đề cập trong mục tài liệu tham khảo). Loại
số liệu cơ bản là mực nước và lưu lượng
tại trạm Kratie.

Chiang Saen

Kratie

Hình 1: Vị trí trạm Kratie (Campuchia) và
Chiang Saen (Thái Lan), [12]
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Các số liệu trong nghiên cứu này
được cập nhật đến hết mùa khô (4/2020),
việc phân tích được tiến hành cho thời
gian 1960-2020, trong đó sẽ chia theo các
giai đoạn phát triển hồ chứa thượng lưu
Mê Kông.
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2.3. Phương pháp và công cụ nghiên
cứu
Phương pháp cơ bản sử dụng trong
nghiên cứu này là thống kê. Trong đó,
việc phân tích tần suất, phân tích tương
quan và so sánh sẽ được sử dụng.
Do mục tiêu nghiên cứu là đánh giá
tác động của thượng lưu đến châu thổ Mê
Kông, do đó trạm thủy văn đầu châu thổ
(Kratie, trên dòng chính Mê Kông) sẽ
được lựa chọn.
Trong nghiên cứu, để đánh giá tác
động của phát triển thượng lưu (đặc biệt là
hồ chứa), chúng tôi đã lựa chọn một số
giai đoạn điển hình để so sánh. Dựa trên
số liệu sẵn có và tính tin cậy của số liệu
trong các giai đoạn cùng với đặc điểm
phát triển hồ chứa, nghiên cứu này đã lựa
chọn các giai đoạn 1960-1990 (ít hồ),
2013-2018 (nhiều hồ, với một số đặc
trưng dòng chảy khá tương đồng (dòng
chảy năm, tính đại diện trong liệt số liệu
(năm nhiều, vừa và ít nước)). Chúng tôi
cũng phân tích thêm cho giai đoạn 20132019(20), nhưng chỉ để tham khảo vì
trong giai đoạn này thời gian ngắn mà có
đến 2 năm cực hạn ít nước (2015-2016 và
2019-2020), không tương thích với hai
giai đoạn vừa nêu.

đầu từ mùa mưa năm trước (1/5 đến
30/10) đến mùa khô năm sau (1/11 đến
30/4). Trong bài báo này, để ngắn gọn cho
trình bày, chúng tôi xin được rút gọn cách
ký hiệu về năm thủy văn, cụ thể là chỉ gọi
tên 1 năm đầu chứa mùa mưa, chẳng hạn
năm 2019 sẽ hiểu là 1999-2000 (tức là từ
1/5/2019 – 30/4/2020). Khi cần nhấn
mạnh thì vẫn viết đầy đủ (2019-2020 hoặc
viết gọn hơn là 2019(20)).
Việc phân tích thủy văn sẽ được
thực hiện theo tháng và theo mùa và chủ
yếu là tính các đặc trưng trung bình theo
liệt lựa chọn. Cũng cần chú ý là trên lưu
vực Mê Kông, tuy mùa khô bắt đầu từ
tháng 11 hàng năm, nhưng thường tháng
này hầu hết các hồ vẫn đang tích nước, chỉ
từ tháng 12 trở đi các hồ mới xả. Do đó
khi phân tích dòng chảy mùa khô, chúng
tôi chú ý đến thời kỳ xả nước và phân tích
theo đặc tính này, theo đó thời kỳ từ tháng
12-4 được đặc biệt chú ý.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Sự thay đổi dung tích các hồ chứa
Theo các số liệu được đề cập trong
các nghiên cứu [1, 2, 4, 9], kết hợp với các
số liệu về kế hoạch các hồ chứa thượng
lưu, kết quả về thay đổi dung tích các hồ
chứa được trình bày trong Bảng 1.

Việc phân tích các thông số thủy
văn sẽ thực hiện theo năm thủy văn, bắt

2013

2016

2018

0 3,4 6,8 10,2 13,6 15

30

42

49

55* 59 -62**

Nguồn: MRC(2017,[9]) MDS2014[1],
20[4] và KC08.25/16-20[5]).

*

Bộ TN-MT [2],
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2019
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1984

1978

2001

Dung
tích hồ

1961

Năm

1940

Bảng 1: Thay đổi dung tích hữu ích (tỷ m3) các hồ chứa thượng lưu Mê Kông theo thời gian
Tương lai QH
(khoảng 2040)
100-110

VKHTLMN (Đề tài KC08.04/16-
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Hiện nay dung tích hữu ích các hồ đã
đạt đến khoảng 60% so với tổng thể quy
hoạch. Trong vòng 20 năm tới (khoảng
2040) sẽ hoàn thành và dung tích hữu ích
khoảng 100-110 tỷ. Trong khoảng 20132020 dung tích hữu ích hồ chứa tăng
khoảng 20 tỷ, bằng 1/3 toàn bộ dung tích
trong 60 năm qua (1940-2020). Hiện nay,
tốc độ xây dựng vẫn đang gia tăng mạnh,

nhất là ở Lào (cả dòng chính và dòng
nhánh).
3.2. Sự thay đổi dòng chảy theo thời
gian các tháng tại trạm Kratie
Các đặc trưng dòng chảy mùa khô
về lưu vực theo các giai đoạn 1960-1990,
2013-2018, 2013-2019 được trình bày
trong Bảng 2 và Hình 2.

Bảng 2: Biến động dòng chảy các tháng trong năm tại trạm Kratie theo các giai đoạn 19601990, 2013-2018(2019) và 2013-2019(2020)
TT

Giai đoạn

1960-1990 2013-18

2013-19

Đặc trưng

1

Tỷ số

Tỷ số

[TB2013-18]/
[TB1960-90]

[TB2013-19]/
[TB1960-90]

Dung tích hồ
8,5
48,5
51
thượng lưu (Vh), tỷ (3,4 -13,6) (42 – 55) (42 – 60)
m3

2

Qtb-năm (m3/s)

12776

12595

12080

0.99

0.95

3

Qtb_T5 (m3/s)

3054

4864

4870

1.59

1.59

4

Qtb_T6 (m3/s)

10773

8844

8531

0.82

0.79

5

Qtb_T7 (m3/s)

20086

20144

18347

1.00

0.91

6

Qtb_T8 (m3/s)

33596

33783

31603

1.01

0.94

7

Qtb_T9 (m3/s)

35309

31376

33071

0.89

0.94

8

Qtb_T10 (m3/s)

22663

19684

18126

0.87

0.80

9

Qtb_T11 (m3/s)

11220

10047

9228

0.90

0.82

10

Qtb_T12 (m3/s)

5921

6111

5734

1.03

0.97

11

Qtb_T1 (m3/s)

3827

4590

4372

1.20

1.14

12

Qtb_T2 (m3/s)

2608

3677

3493

1.41

1.34

13

Qtb_T3 (m3/s)

1942

3791

3554

1.95

1.83

14

Qtb_T4 (m3/s)

1731

4225

4029

2.44

2.33

15

Wk_T12-T4 tỷ m3

42.1

58.7

55.5

1.39

1.32

Nguồn: Đề tài KC.08.25_16-20 [5]
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Hình 2: Thay đổi dòng chảy tháng mùa khô tại trạm Kratie trong thời kỳ T12-T4 theo hai giai
đoạn 1960 và 2013-2018(19).

Số liệu phân tích thống kê trên đây
cho thấy, dòng chảy trên lưu vực về châu
thổ Mê Kông (tại trạm Kratie) đã thay đổi
rất lớn giữa hai mùa lũ và kiệt, theo đó
mùa lũ đã giảm mạnh và mùa khô đã tăng
lên, phản ảnh tác động điều tiết lớn của
các hồ.
Đối với các tháng mùa khô, dòng
chảy trong các tháng này trong hai giai
đoạn điển hình 1960-1990 và 20132019(20) có những khác biệt:
- Dòng chảy tháng 11 giai đoạn hiện
nay giảm nhẹ so với trước đây. Có thể việc
tích nước muộn cuối mùa mưa - đầu mùa
khô là nguyên nhân chính. Điều này cũng
gặp ở hầu hết các lưu vực sông có các hồ
chứa nói chung và thủy điện nói riêng;
- Thời kỳ từ tháng 12-4 dòng chảy
giai đoạn 2013-2019 ở các tháng đều tăng
so với giai đoạn 1960-1990 khi lưu vực
còn ít hồ chứa. Hiển nhiên thay đổi này là
do các hồ chứa mang lại;

biến động phức tạp hơn: giảm từ đầu mùa
khô đến khoảng tháng 2- đầu tháng 3, sau
đó tăng lên rất nhanh đến cuối mùa khô
(do các hồ tăng lượng xả đáng kể để đáp
ứng nhu cầu điện tăng cao). Đặc biệt, lưu
lượng trung bình tháng 3 đã tăng thêm
95% (nghĩa là bằng 1,95 lần) và tháng 4
đã tăng thêm 144% (nghĩa là bằng 2,44
lần) so với trước đây (1960-1990), xem
dòng 13, 14, Bảng 2. Đây là lý do mặn
trên ĐBSCL đã giảm mạnh trong thời kỳ
này (trước đây là thời kỳ mặn cao nhất);
- Một điểm rất thú vị, là dòng chảy
đầu mùa mưa (tháng 5) giai đoạn hiện nay
(2013-2019) đã tăng thêm đến 59% (bằng
1,59 lần) so với trước đây (1960-1990).
Điều này một phần là do các hồ không chỉ
điều tiết nước cho mùa khô mà còn cho cả
thời kỳ đầu mùa mưa năm sau; và càng
được thể hiện rõ trong những năm dòng
chảy thấp (vừa và ít nước).

- Trước đây, dòng chảy giảm dần từ
đầu đến cuối mùa khô, giai đoạn hiện nay
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM
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3.3. Mối quan hệ giữa sự thay đổi dòng
chảy năm và dòng chảy mùa khô
tại Kratie
Do các hồ tích nước mùa lũ và điều
tiết vào mùa khô, nên mối quan hệ giữa
dòng chảy kiệt và dòng chảy năm khi có
hồ trở nên chặt chẽ hơn so với trước khi

có hồ. Để làm rõ hơn điều này, chúng tôi
đã tiến hành lập mối quan hệ giữa tổng
lượng dòng chảy kiệt (chỉ xét trong
khoảng T12-T4, ký hiệu Wk_T12-T4) với
dòng chảy năm (Wn) cho hai giai đoạn
1960-1990 và 2013-2019(20), kết quả
xem Hình 3.

Hình 3: Thay đổi tổng lượng dòng chảy trong mùa khô (trong khoảng T12-T4) tại trạm Kratie
phụ thuộc dòng chảy năm, theo hai giai đoạn 1960 và 2013-2019(2020).

Từ các đồ thị trong Hình 3, có thể
rút ra một số nhận xét sau:
- Mối quan hệ giữa dòng chảy kiệt
với dòng chảy năm đã trở nên chặt chẽ
trong giai đoạn nhiều hồ (2013-2019), hơn
hẳn so với giai đoạn ít hồ 1960-1990; với
hệ số tương quan R2 hai giai đoạn tương
ứng là 0,7055 và 0,2981. Điều này phản
ảnh rằng giai đoạn hiện nay dòng chảy
mùa kiệt đã phụ thuộc rất mạnh vào dòng
chảy năm, nghĩa là tỷ lệ với dòng chảy
năm. Đây là luận điểm quan trọng đối với
42

vấn đề quản lý nước trên ĐBSCL;
- Từ các đường quan hệ dòng chảy
kiệt tháng 12-4 và dòng chảy năm
(Wk_T12-T4 với Wn, Hình 3), tính trung
bình giai đoạn 2013-2019 và 1960-1990,
đối với năm vừa nước (dòng chảy năm tại
Kratie khoảng 400 tỷ m3) thì dòng chảy
trong quãng thời gian T12-4 về ĐBSCL
tương ứng ước khoảng 58 tỷ m3 và 40 tỷ
m3, tăng khoảng 18 tỷ m3 (tăng thêm
khoảng 45%), bình quân mỗi tháng tăng
khoảng 1300-1400 tỷ m3/s;
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- Mặc dù dòng chảy kiệt thời kỳ
nhiều hồ chứa (2013-2019) có quan hệ khá
chặt với dòng chảy năm, nhưng ngay cả
khi các năm có dòng chảy năm tương
đương thì dòng chảy kiệt T12-4 của chúng
vẫn có thể rất khác nhau, biên độ giao động
lớn nhất có thể đạt đến 16 tỷ m3; tương tự
là khác đến 18 tỷ m3 đối với thời kỳ 19601990. Điều này phụ thuộc vào thời gian
mưa và phân bố mưa hàng năm trên lưu
vực. Ngoài ra, cách thức vận hành xả nước
ở các hồ cũng đóng vai trò quan trọng.
- Biến động tương đối (so với dòng
chảy trung bình mùa kiệt) thời kỳ 20132019 thấp hơn đáng kể so với thời kỳ
1960-1990, nghĩa là khi có hồ thì lượng
dòng chảy kiệt biến động ít hơn. Đây là ưu
điểm của các hồ trong việc tăng khả năng
ổn định dòng chảy mùa kiệt, tạo nên thuận
lợi trong quản lý sử dụng nước ở hạ lưu
nói chung và ĐBSCL nói riêng;
- Mặc dù sự thay đổi dòng chảy mùa
kiệt về châu thổ gia tăng sau khi có các hồ
chứa (nghĩa là hồ chứa đóng vai trò chính),
nhưng các giá trị thay đổi đó lại còn ảnh
hưởng của các yếu tố khác nữa như sử
dụng nước, biến động nước ngầm chảy vào
sông,… Chi tiết các vấn đề này sẽ được
thảo luận trong những bài báo tiếp theo.
4. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ
• Kết luận
Qua nghiên cứu, chúng tôi đã rút ra
một số kết luận: (1) Phân bố dòng chảy
theo thời gian về châu thổ Mê Kông đã
thay đổi mạnh mẽ sau khi các hồ chứa đã
được phát triển, theo đó dòng chảy mùa lũ
được cắt giảm, dẫn đến dòng chảy mùa khô
tăng mạnh tương ứng (trung bình giai đoạn
2013-2019 tăng thêm đến 45% - khoảng 16
tỷ /năm); (2) Dòng chảy mùa kiệt biến
động mạnh do vận hành các hồ chứa, thay
đổi quy luật so với trước đây (điều kiện tự
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

nhiên hay lúc còn ít hồ), giảm từ đầu mùa
khô đến giữa mùa khô (khoảng tháng 2) và
gia tăng sau đó đến hết mùa khô thay vì
triết giảm dần từ đầu đến cuối mùa như
trước đây; (3) Biến động tổng lượng dòng
chảy các tháng kiệt điển hình (T12-4) ổn
định hơn so với khi còn ít hồ chứa.
• Kiến nghị
Trong nghiên cứu này, hai chuỗi số
liệu 2013-2018(19) và 2013-2019(20) còn
ngắn, do đó một số đặc trưng thủy văn
trong giai đoạn này mới chỉ là khám phá
ban đầu, tính quy luật được định hình, còn
định lượng vẫn phải tiếp tục cập nhật
trong tương lai khi số liệu đủ dài.
Mặt khác, các đặc trưng thủy văn
giai đoạn hiện tại đang không ngừng thay
đổi do số lượng hồ trên lưu vực liên tục
tăng lên. Ngoài tác động chính làm thay
đổi các đặc trưng dòng chảy lưu vực là
phát triển hồ chứa, còn có các tác động
khác như thay đổi sử dụng đất, sử dụng
nước,… Biến đổi khí hậu, đang là mối
quan tâm hiện nay, với các tác động trên
lưu vực còn chưa rõ ràng, cũng là những
điểm cần quan tâm trong nghiên cứu tới.
Cuối cùng, các khảo cứu trên đây là
đối với đặc trưng (năm, tháng, mùa) trung
bình giai đoạn, đã cho một bức tranh về
tổng thể về dòng chảy theo các thời đoạn
trong năm ở các giai đoạn khác nhau. Việc
nghiên cứu biến động các đặc trưng thủy
văn theo các nhóm năm điển hình (nhiều,
vừa và ít nước) sẽ làm rõ hơn tính đặc thù
của lưu vực theo các điều kiện về nước.
Điều này cũng cần được nghiên cứu trong
thời gian tới.
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH
SÁCH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HẠN VÙNG NAM TRUNG BỘ
Initial measures to improve institution and policy on drought management
in the South Central region of Vietnam
ThS. Bùi Văn Cường, TS. Nguyễn Đình Vượng
ThS. Trần Minh Tuấn, PGS. TS. Võ Khắc Trí
TÓM TẮT: Hạn hán thường xuyên xảy ra ở khu vực Nam Trung Bộ và ngày càng trở nên gay
gắt đã gây khó khăn cho cuộc sống người dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội
trong vùng. Hệ thống thể chế, chính sách về hạn đã được trung ương và các địa phương ban
hành, tuy nhiên còn hạn chế trong sự phối hợp quản lý và khắc phục hạn hán giữa các đơn vị
liên quan. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu công tác thể chế, chính sách ở Việt
Nam và khu vực Nam Trung Bộ về hạn hán và đưa ra các giải pháp hoàn thiện thể chế chính
sách trong công tác quản lý hạn vùng Nam Trung Bộ.
Từ khóa: Hạn hán, quản lý hạn, thể chế chính sách, Nam Trung Bộ, Phòng chống thiên tai.
ABSTRACT: Drought often occurs in the South Central region and becomes increasingly
serious, causing difficulties for people's lives and affecting on the socio-economic development
in the region. The institutional and policy system on drought has been issued by the central and
local Government; however, it is still limited in the coordination and management of drought
among the concerned organizations. This article presents the initial research results on
institution and policy in Vietnam and the South Central region on drought as well as offers
solutions to improve institution and policy on drought management in the South Central region.
Keywords: Drought, Drought management, Institution and policy, South Central region,
Natural disaster prevention.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nam Trung Bộ là vùng ít mưa,
nhiều nắng, mùa khô kéo dài đến 8÷9
tháng, hầu như năm nào cũng xảy ra hạn
hán, thiếu nước cục bộ. Từ cuối năm 2014
đến 2016, do ảnh hưởng của hiện tượng El
Nino, nắng nóng xuất hiện sớm trên diện
rộng, lượng mưa thiếu hụt khoảng 15-30%
so với trung bình nhiều năm, nhiều nơi
không có mưa gây khô hạn nặng. Vụ
Đông Xuân 2015-2016, các tỉnh Ninh
Thuận, Bình Thuận và Phú Yên (vụ Hè
Thu 2014) đã công bố thiên tai hạn hán
xảy ra trên địa bàn là minh chứng cho việc
hạn hán ngày càng gay gắt, đã tác động to
lớn tới đời sống và phát triển kinh tế, xã
hội vùng Nam Trung Bộ. Do đặc điểm về
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khí hậu khô hạn cộng với trình độ dân trí
còn thấp và hạn chế về kinh tế, nơi đây về
mùa khô thường xuyên gặp rất nhiều khó
khăn như thiếu nguồn nước tưới, nước cho
sinh hoạt, hiện tượng hạn hán, sa mạc hóa
đang là mối đe dọa uy hiếp cuộc sống của
hàng triệu con người.
Trên thế giới, nhiều nước đã áp
dụng những mô hình quản lý hạn mang
tính chủ động và thu được nhiều thành
tựu. Tại Australia, các chính sách bao cấp
trực tiếp và các dạng hỗ trợ khác để bảo
hiểm rủi ro hạn hán đã bị loại bỏ vào năm
1992 và được thay thế bằng chính sách
hạn của Quốc gia 7. Mỹ là quốc gia có
trình độ quản lý hàng đầu thế giới về lĩnh
vực quản lý tài nguyên nước, phòng chống
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và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra.
Các hoạt động nhằm giảm thiểu hạn hán
một cách lâu dài có thể liên quan đến hàng
loạt các công cụ như hệ thống chính sách,
hành động, kế hoạch và các chương trình.
Năm 1998, Quốc hội Mỹ đã thông qua sắc
lệnh chính sách hạn quốc gia, Sắc lệnh đã
tuyên bố rằng quốc gia này sẽ được lợi ích
từ chính sách hạn quốc gia dựa vào phòng
bị và giảm thiểu để giảm sự cần thiết cho
cứu trợ trong những tình trạng khẩn cấp 8.
Các quốc gia vùng Tây Á và Bắc Phi, để
giảm các tác động của hạn hán, các Chính
phủ thông qua vùng đã đưa ra những
chính sách quản lý hạn hán tổng hợp trong
những thập kỷ gần đây, các can thiệp này
tập trung vào việc cung cấp bổ sung thức
ăn để bảo vệ an toàn vật nuôi.
Tại Việt Nam, công tác phòng,
chống hạn hán đã được các cấp, ngành
quan tâm thực hiện nhưng có thời điểm
vẫn mang tính bị động, chỉ quản lý theo
kiểu ứng phó và khắc phục hậu quả khi
xảy ra. Để tăng cường công tác phòng,
chống thiên tai nói chung, trong đó có hạn
hán, ở cấp Trung ương, Chính phủ thành
lập Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng
chống thiên tai (PCTT) văn phòng tại Bộ
Nông nghiệp và PTNT (thường trực là
Tổng cục Phòng chống Thiên tai); Các
Bộ, cơ quan ngang Bộ thành lập Ban chỉ
huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN).
Ở cấp địa phương, các tỉnh thành lập Ban
chỉ huy (BCH) PCTT & TKCN cấp tỉnh,
cấp huyện, cấp xã. Ở cấp Trung ương do
hạn hán thường gắn liền với sản xuất nông
nghiệp nên Bộ Nông nghiệp và PTNT
(thường trực là Tổng cục Thủy lợi) là cơ
quan trực tiếp điều hành phòng chống hạn
hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Hàng
năm, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Tập
đoàn Điện lực, Bộ Công Thương để điều
tiết hồ chứa thủy điện, cấp nước cho nông
nghiệp giảm thiểu hạn hán, thiếu nước và
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phối hợp với Cục Trồng trọt trong điều
hành sản xuất và phòng chống hạn. Để
phát huy hiệu quả trong công tác phòng,
chống hạn, Trung ương đã ban hành nhiều
văn bản pháp quy như Luật phòng chống
thiên tai, Luật thủy lợi, các Nghị định,
Quyết định có liên quan ở cấp vĩ mô. Các
tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ đã ban
hành các chỉ thị, các quyết định liên quan
đến hạn hán 1.
Công tác phòng chống hạn đều phải
thông qua sự chỉ đạo chung xuyên suốt
của các chính quyền từ Trung ương xuống
các địa phương và sự phối hợp của các
ban ngành liên quan. Tuy vậy công tác
quản lý hạn vẫn còn phải qua nhiều khâu
báo cáo. Để đảm bảo cho công tác quản lý
hạn hán tại các tỉnh Nam Trung Bộ phục
vụ sản xuất nông nghiệp ổn định, việc đề
xuất giải pháp bổ sung, hoàn thiện cơ cấu
tổ chức, thể chế, chính sách để thực hiện
quản lý hạn hán cho các tỉnh thuộc khu
vực Nam Trung Bộ là cần thiết.
2. PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

TIẾP

CẬN

Nghiên cứu tập trung vào việc rà
soát, phân tích thực trạng cơ chế chính sách
trong công tác quản lý hạn hiện nay ở nước
ta nói chung, vùng Nam Trung Bộ nói
riêng nhằm giải quyết được vấn đề đặt ra,
một số phương pháp tiếp cận chính được
sử dụng trong nghiên cứu này như sau:

- Tiếp cận mô hình quản lý hạn hán trên
thế giới;

- Tiếp cận hệ thống các văn bản pháp
quy về quản lý tài nguyên nước, quản
lý thiên tai trong công tác phòng chống
hạn hán ở Việt Nam;

- Tiếp cận liên ngành ảnh hưởng đến hạn
hán;

- Phương pháp kế thừa: Sử dụng tiếp nối
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các nghiên cứu đã có trước đây về cơ
chế chính sách liên quan đến hạn hán;

- Phương pháp tổng hợp, phân tích tài
liệu/số liệu đã có để đánh giá: Phân
tích, đánh giá cơ chế chính sách quản
lý hạn của Trung ương và các địa
phương, năng lực quản lý của các cấp
có liên quan;

- Phương pháp điều tra thực địa/phỏng
vấn để nghiên cứu thực trạng ở địa
phương trong việc tổ chức quản lý khi
hạn hán xảy ra.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Thực trạng thể chế, chính sách liên
quan đến công tác quản lý hạn hán tại
Việt Nam và vùng Nam Trung Bộ
a. Hệ thống thể chế trong quản lý
thiên tai hạn hán tại Việt Nam
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong
công tác phòng chống, ứng phó và khắc
phục hậu quả thiên tai hạn hán, Việt Nam
đã từng bước hình thành và củng cố bộ
máy có hệ thống từ Trung ương đến địa
phương (cấp xã), bao gồm 02 hệ thống:
- Cơ quan quản lý Nhà nước về
phòng chống hạn: Cấp Trung ương: Bộ
Nông nghiệp & PTNT (trực tiếp là Tổng
cục Thủy lợi); Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp
& PTNT (Trực tiếp là Chi cục Thủy lợi);
Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp & PTNT
hoặc Phòng Kinh tế - hạ tầng; Cấp xã:
UBND xã, thường giao cho 1 công chức
cấp xã kiêm nhiệm.
- Cơ quan điều phối liên ngành về
PCTT: Cấp Trung ương: Ban chỉ đạo
Trung ương về PCTT và Ủy ban Quốc gia
Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu
nạn là các cơ quan điều phối liên ngành
của Chính phủ; BCH PCTT & TKCN các
bộ, ngành; Cấp Địa phương: Ban chỉ huy
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PCTT&TKCN ở các cấp: cấp tỉnh, cấp
huyện và cấp xã. Nhân sự ở BCH các cấp
đều là công chức, lãnh đạo các cơ quan
thuộc chính quyền và các tổ chức chính
trị, xã hội trên địa bàn hoạt động theo chế
độ kiêm nhiệm.
Bộ máy được tổ chức có hệ thống từ
Trung ương đến cấp xã tương ứng theo hệ
thống chính quyền 4 cấp. Thực tế đã huy
động được gần như toàn bộ hệ thống
chính trị vào hoạt động PCTT nói chung
và hạn hán nói riêng đã có tác động tích
cực đến thực tiễn trong công tác chỉ đạo,
chỉ huy PCTT & TKCN, đã đảm bảo
thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.
Nguồn lực cứu trợ về cơ bản cũng được
phân phối tới người dân kịp thời, minh
bạch, công bằng và có kiểm soát, việc hỗ
trợ phục hồi các công trình hạ tầng công
cộng, phục hồi sau thiên tai được phân bổ,
đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.
Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, đó
là sự chồng chéo giữa Tổng cục PCTT và
Tổng cục Thủy lợi về chức năng quản lý
nhà nước về hạn hán. Lực lượng tham
mưu chính cho BCH PCTT & TKCN cấp
tỉnh là Chi cục Thủy lợi, thường chỉ có 23 biên chế chuyên trách, với những tỉnh
thường xuyên có thiên tai hạn hán lớn như
các tỉnh Nam Trung Bộ, số lượng cán bộ
chuyên trách này không đủ thời gian và
nhân lực đi hướng dẫn, kiểm tra kế hoạch
phòng bị trước, trong thiên tai hạn hán
cũng như tham gia các đoàn kiểm tra đánh
giá tình trạng thiệt hại sau hạn hán để
tham mưu cho các hoạt động tái thiết,
phục hồi 5.
Cơ cấu nhân sự của BCĐ Trung
ương về PCTT và BCH PCTT & TKCN
các cấp hiện tại chưa đảm bảo tính khẩn
trương và hiệu lực cao trong chỉ đạo: Đối
với BCĐ Trung ương về PCTT, Trưởng
Ban chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ NN& PTNT
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sẽ rất khó trong việc chỉ đạo các thành
viên là Bộ trưởng các bộ liên quan, đặc
biệt là trong tình huống khẩn cấp, cần có
những quyết định tại chỗ; Đối với BCH
PCTT & TKCN cấp tỉnh: Trưởng ban là
Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng thành viên
BCH, ngoài Phó trưởng ban là Giám đốc
Sở NN & PTNT và một số giám đốc sở,
ngành, còn lại, hầu hết là cấp phó, khi
nhận nhiệm vụ liên quan đến huy động
nguồn lực của ngành mình đều phải báo
cáo xin ý kiến của cấp trưởng, khi nhận
các nhiệm vụ có liên quan đến huy động
nguồn lực của đơn vị mình thì lại mất thời
gian trình bày, báo cáo, xin ý kiến của cấp
trưởng đơn vị. Tương tự đối với BCH
PCTT & TKCN cấp huyện.
Tình trạng trên đã dẫn đến thực
trạng làm giảm đi hiệu lực và tính khẩn
trương trong chỉ đạo PCTT & TKCN, nhất
là trong các trường hợp khẩn cấp. Do vậy
cần phải đổi mới cơ cấu nhân sự nhằm
nâng cao hiệu lực chỉ đạo và tiến độ thực
hiện nhiệm vụ của hệ thống PCTT. Theo
đó, đối với BCĐ Trung ương về PCTT,
trưởng Ban chỉ đạo phải là Phó Thủ
trướng Chính phủ phụ trách ngành; Các
thành viên BCĐ phải là Bộ trưởng; BCH
PCTT &TKCN cấp tỉnh, cấp huyện, các
thành viên phải là thủ trưởng các đơn vị
tương đương. Cần tăng cường lực lượng
tham mưu chuyên trách ở mỗi cấp cả về
số lượng và chất lượng.
b. Hệ thống văn bản quy phạm
pháp luật trong quản lý thiên tai hạn hán
tại Việt Nam và khu vực Nam Trung Bộ
Cơ quan Trung ương ban hành:
(i) Các luật: Luật Phòng, chống
thiên tai (33/2013/QH13); Luật Thủy lợi
(08/2017/QH14); Luật Tài nguyên nước
(17/2012/QH13).
(ii) Các Nghị định: Nghị định
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160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy
định một số điều của Luật phòng chống
thiên tai 3; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP
ngày 21/03/2017 của chính phủ quy định
tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn; Nghị quyết số
76/NQ-CP ngày 18/06/2018 củ Chính phủ
về công tác phòng, chống thiên tai; Nghị
định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017
của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ
trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản
xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch
bệnh; Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày
17/10/2014 quy định về thành lập và quản
lý Quỹ phòng, chống thiên tai.
(iii) Các quyết định: Quyết định số
44/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014 về
việc quy định chi tiết về cấp độ rủi ro
thiên tai; Quyết định 459/QĐ-TTg ngày
02/04/2014 quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc gia về
tài
nguyên
nước;
Quyết
định
172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 phê
duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống
và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;
Quyết định 257 QĐ/PCLBTW ngày
04/10/2013 về việc ban hành khung theo
dõi và đánh giá việc thực hiện chiến lược
quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ
thiên tai đến năm 2020; Quyết định
46/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014 quy
định về dự báo, cảnh báo và truyền tin
thiên tai; Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày
23/01/2014 phê duyệt kế hoạch hành động
quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo
vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai
đoạn 2014-2020; Quyết định số 1002/QĐTTg ngày 13/07/2009 phê duyệt Đề án
nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý
rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.
(iv) Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày
03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường công tác phòng, chống
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thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn
2016-2020.

độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.

(v) Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN
8643:2011 Công trình thủy lợi – Cấp hạn
hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng
được tưới.

Với kết quả như vậy, đã hình thành
hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách
tương đối đầy đủ với Luật Phòng, chống
thiên tai, Luật Tài nguyên nước, Luật
Thủy lợi; các chính sách huy động nguồn
lực cho công tác phòng, chống thiên tai;
Chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên
tai; Xây dựng chiến lược quốc gia phòng,
chống thiên tai,…Hệ thống tổ chức, đội
ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương
đã hình thành; Thiên tai hạn hán đã được
phân cấp.

Ngoài ra, ở Trung ương, Tổng cục
Thủy lợi – Bộ NN&PTNT đã có văn bản
gửi tất cả các tỉnh Nam Trung Bộ đề nghị
xây dựng Đề án phòng chống hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn.
Các địa phương ban hành: UBND
các tỉnh cực Nam Trung Bộ đã ban hành
các chính sách tăng cường công tác phòng
chống hạn hán: Chỉ thị số 07/CT-UBND
ngày 07/04/2016 của UBND tỉnh Ninh
Thuận về việc tăng cường thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán,
xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày
18/06/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng, chống hạn
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số
14/CT-UBND ngày 25/07/2016 của
UBND tỉnh Phú Yên về việc về tăng cường
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn
tỉnh Phú Yên; Chỉ thị số 08/CT-UBND
ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh Khánh
Hòa về công tác phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn năm 2018; Quyết định số
3308/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của
UBND tỉnh Bình Thuận ban hành phương
án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp

Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại,
bất cập: Việc triển khai thi hành các chính
sách vẫn còn chậm, không đáp ứng được
yêu cầu, nhiệm vụ; Hạn chế trong sự phối
hợp quản lý và khắc phục hạn hán giữa
các cơ quan cấp Bộ và UBND các tỉnh.
Đặc biệt ở các đơn vị cấp tỉnh, khi có
công bố thiên tai nói chung cũng như
thiên tai hạn hán nói riêng, các đơn vị ít
quan tâm triển khai, không có sự phối hợp
chặt chẽ, thiếu tính chủ động. Vai trò của
các tổ chức đoàn thể, mặt trận trong cộng
đồng dân cư trong công tác phòng, chống
hạn hán chưa phát huy được sức mạnh
tổng hợp của người dân.
Việc phân cấp độ hạn hiện nay như
Điều 7, Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg
còn bất cập, theo quyết định này, việc
phân cấp độ hạn theo 4 cấp như bảng dưới
đây 4:

Bảng 1. Phân cấp độ hạn theo Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg
Cấp độ hạn
Cấp độ 1

Cấp độ 2

Thiếu hụt lượng mưa tháng

Thiếu hụt nguồn nước

> 50 % ( 2 đến 3 tháng)

Từ 50 - 70 % so với TBNN

> 50 % ( 3 đến 6 tháng)

Từ 20 - 50 % so với TBNN

> 50 % ( 2 đến 3 tháng)

> 70 % so với TBNN

> 50 % ( 3 đến 6 tháng)

Từ 50 - 70 % so với TBNN
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Cấp độ hạn

Thiếu hụt lượng mưa tháng

Thiếu hụt nguồn nước

> 50 % ( > 6 tháng)

Từ 20 - 50 % so với TBNN

> 50 % (3 đến 6 tháng)

> 70 % so với TBNN

> 50 % ( > 6 tháng)

Từ 50 - 70 % so với TBNN

> 50 % ( > 6 tháng)

> 70 % so với TBNN

Cấp độ 3
Cấp độ 4

Theo quy định trên thì biên độ áp
dụng cấp độ hạn của việc thiếu hụt lượng
mưa và nguồn nước là khá lớn, trên thực
tế nhiều vùng đã xảy ra hạn cục bộ nhưng
vẫn không đáp ứng được các tiêu chí này.
Cụ thể, tại Ninh Thuận giai đoạn 20142016 hạn xảy ra rất lớn do nhiều vùng các
hồ chứa hầu như cạn nước với thời gian

kéo dài, không đáp ứng được nhu cầu sử
dụng nước trong khu vực, tuy nhiên khi
đối chiếu với các quy định trong quyết
định số 44/2014/QĐ-TTg thì Ninh Thuận
chỉ bị hạn ở cấp 1 đến cấp 2. Như vậy cần
phải nghiên cứu đưa ra các cấp độ hạn cho
phù hợp hơn với thực tế.

Bảng 2. Đánh giá cấp độ hạn theo QĐ 44/2014/QĐ-TTg so với cấp hạn thực tế
tại tỉnh Ninh Thuận

Lượng thiếu
hụt (%)

Thời gian
kéo dài

Thiếu hụt nguồn
nước (%)

Cấp hạn tối
đa theo QĐ
44/2014/QĐTTg

2014

>50% TBNN

2-3 tháng

20-50% TBNN

Cấp 1

Cấp 3

2015

>50% TBNN

3-4 tháng

30-60% TBNN

Cấp 2

Cấp 3

2016

>50% TBNN

4-5 tháng

30-60% TBNN

Cấp 2

Cấp 3

Lượng mưa tháng
Năm

Nguồn nước

Cấp hạn thực
tế xảy ra

3.2. Đề xuất các giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện chể chế, chính sách để thực
hiện quản lý hạn hán hiệu quả cho vùng Nam Trung Bộ
3.2.1. Giải pháp về tổ chức
i). Cơ quan Quản lý nhà nước
Kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền phân cấp chuyên ngành, xem
hình 1.
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Hình 1. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về công tác phòng chống hạn hán

Nâng cao năng lực cho các cán bộ
quản lý nhà nước; Xây dựng chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn; Xây dựng quy chế
làm việc; Đầu tư trang thiết bị và phương
tiện làm việc.
ii). Cơ quan điều phối liên ngành
Các bên liên quan trong Khung thể
chế quản lý hạn (xem Hình 2), đề xuất
thành lập mới 3 đơn vị (thực tế là lồng
ghép kiêm nhiệm tại các cơ quan quản lý
ở Trung ương và địa phương), bao gồm:
- Ban phòng chống hạn hán Quốc
gia (trực thuộc Ủy ban Quốc gia ứng phó
sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn): Cơ
cấu tổ chức bao gồm Trưởng ban là Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT, 01 phó ban thường
trực là Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi,
01 phó ban là Tổng cục trưởng Tổng cục
PCTT, thành viên là lãnh đạo các đơn vị
liên quan thuộc Tổng cục Thủy lợi và
Tổng cục PCTT;
- Ban dự báo, giám sát hạn hán:
Trưởng ban là lãnh đạo Tổng cục thủy lợi,
phó trưởng ban là lãnh đạo Trung tâm Dự
báo khí tượng thủy văn Trung ương, các
thành viên bao gồm Tập đoàn điện lực
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

Việt Nam, Các đơn vị nghiên cứu trực
thuộc Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT, các
đơn vị sự nghiệp chuyên ngành liên quan;
- Ban Phòng chống thiên tai hạn hán
cấp tỉnh: Trưởng ban là Chủ tịch UBND
tỉnh, 01 phó trưởng ban thường trực là
Giám đốc Sở NN&PTNT, 01 phó trưởng
ban là Giám đốc Sở TN&MT, Thành viên
là thủ trưởng các sở/ ngành: Tài Chính, Kế
hoạch & Đầu tư, LĐTB&XH, Xây dựng,
Giáo dục & Đào tạo, Thông tin & Truyền
thông, Y tế, Ban chỉ huy quân sự tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh, Đài KTTV, Đài
PTTH tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, Trưởng các tổ chức mặt trận, đoàn
thể xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về
PCTT hoạt động theo Điều 18 Nghị định
160/2018/NĐ-CP, kiến nghị Phó Thủ
tướng Chính phủ phụ trách ngành làm
trưởng Ban (Hiện tại Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT đang làm trưởng ban), Các Bộ
trưởng, Trưởng các đơn vị liên quan làm
thành viên; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự
cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoạt
động theo Nghị định 30/2017/NĐ-CP;
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ban
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ngành Trung ương hoạt động theo Điều 19
Nghị định 160/2018/NĐ-CP; Ban Chỉ huy
PCTT&TKCN cấp tỉnh/huyện/xã hoạt
động theo Điều 20, Điều 21, Điều 22 Nghị
định 160/2018/NĐ-CP, kiến nghị Thủ
trưởng các đơn vị liên quan làm thành

viên; Các sở ngành cấp tỉnh/huyện theo
ngành dọc, các công ty quản lý KTCT
Thủy lợi, các ban quản lý hồ chứa thủy
lợi, thủy điện; Các đối tượng sử dụng
nước.

Hình 2. Các bên liên quan trong khung thể chế quản lý hạn hán
tại khu vực Nam Trung Bộ
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3.2.2. Giải pháp về chính sách
Thể chế chính sách để điều hành và
quản lý hạn bao gồm những quy định, quy
chuẩn và các chính sách hỗ trợ điều hành
sản xuất khi có hạn hán, chính sách hỗ trợ
huy động các nguồn lực để ứng phó khi
hạn xảy ra. Việc thường xuyên bổ sung,
hoàn chỉnh các chính sách, thể chế trong
công tác phòng chống hạn là một yêu cầu
thực tế và khách quan. Những cơ chế
chính sách chủ yếu cần phải chỉnh sửa, bổ
sung như sau:
i). Xây dựng tiêu chuẩn, quy trình
- Cần nghiên cứu xây dựng lại tiêu
chuẩn phân cấp hạn (Quyết định số
44/2014/QĐ-TTg và TCVN 8643-2011);
- Xây dựng các định mức phòng,
chống hạn: Doanh nghiệp nhà nước quản
lý khai thác công trình thủy lợi cấp nước
cho nông nghiệp là loại hình dịch vụ công
ích, vì thế trong trường hợp gặp thiên tai
hạn hán các đơn vị làm dịch vụ công được
cấp bù chênh lệch từ ngân sách nhà nước.
Việc cấp bù đó phải trên cơ sở các định
mức kinh tế kỹ thuật của của 3 yếu tố
chính là nhân công, chí phí (năng lượng,
nạo vét, sửa chữa, vật liệu...), mức cấp bù
hỗ trợ. Những định mức này có thể xây
dựng theo cấp hạn hán. Đây là một căn cứ
rất quan trọng trong tiến trình làm lành
mạnh cơ chế tài chính của các doanh
nghiệp nhà nước hoạt động công ích trong
dịch vụ thủy lợi.
- Xây dựng quy trình tưới tiêu, vận
hành công trình: Đây là căn cứ pháp lý để
các đơn vị quản lý khai thác công trình
thủy lợi, các nhà quản lý và các hộ dùng
nước thực hiện việc vận hành các công
trình thủy lợi, phân phối nước theo nhiệm
vụ công trình và yêu cầu nước thực tế của
các hộ dùng nước. Trước mắt cần xây
dựng và bổ sung: (i) Quy trình tưới tiêu
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nước cho cây trồng; (ii) Quy trình cấp
nước cho dân sinh, chăn nuôi, thủy sản;
(iii) Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa;
(iv) Quy trình vận hành chuyển nước nối
mạng hệ thống công trình thủy lợi.
- Quy định thứ tự ưu tiên và chia sẻ
nguồn nước: Sử dụng nước có những đối
tượng không tiêu thụ nước (như thủy điện,
thủy sản, dòng chảy môi trường...) và
những đối tượng tiêu thụ nước (như sinh
hoạt, nông nghiệp, công nghiệp,...) thì cần
ưu tiên hơn đối với những đối tượng tiêu
thụ nước. Ở Nam Trung Bộ hiện nay cần
có chính sách quy định thứ tự ưu tiên cho
các đối tượng dùng nước theo thứ tự như
sau: (i) Nước cho sinh hoạt; (ii) Nước cho
chăn nuôi; (iii) Nước cho dịch vụ, du lịch;
(iv) Nước cho nuôi trồng thủy sản; (v)
Nước cho nông nghiệp; (vi) Nước cho
công nghiệp,…
Trong trường hợp thiếu nước và hạn
hán xảy ra tình trạng tranh chấp nguồn
nước là khó tránh khỏi, cần phải có văn
bản quy định thứ tự ưu tiên và chia sẻ
nguồn nước theo cấp hạn hán đối với công
trình thủy lợi. Theo cấp hạn hán (Cấp 1 –
Cấp 2 – Cấp 3 – Cấp 4), trường hợp mới
xảy ra hạn cấp 1 có thể chỉ cần giảm
lượng nước cấp cho các nhu cầu dùng
nước nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu tối thiểu
và như vậy cơ bản vẫn không ảnh hưởng
đến sản xuất và đời sống. Nhưng khi xảy
ra hạn cấp 2 sẽ phải xem xét giảm những
đối tượng dùng nước nào và cắt bớt những
đối tượng nào, tương tự như trường hợp
hạn cấp 3 và cấp 4. Tuy nhiên, riêng nhu
cầu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi thì
nhu cầu tối thiểu luôn phải được đảm bảo.
ii). Cơ chế tài chính
Cơ chế tài chính được xem là một
trong những động lực quan trọng hàng đầu
đối với các hoạt động kinh tế, xã hội. Trong
phòng chống hạn hán, cơ chế tài chính
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đúng đắn và phù hợp với điều kiện kinh tế
xã hội tại từng thời điểm của từng địa
phương sẽ nâng cao hiệu quả và giảm nhẹ
thiệt hại do hạn hán gây ra 2. Có một số vấn
đề chính cần được xác lập để có những
chiến lược cụ thể trong quản lý hạn hán:
- Nước là hàng hóa: Xét về lý luận
nước qua công trình thủy lợi có đủ 2 thuộc
tính của hàng hóa là có giá trị và có giá trị
sử dụng. Để có nước sử dụng phải xây
dựng hệ thống công trình thủy lợi, phải có
chi phí vận hành, quản lý. Về giá trị sử
dụng của nước đều thấy rất rõ vì nếu
không có nước thì toàn bộ xã hội sẽ ngừng
trệ và cuộc sống con người cũng không
thể tồn tại được. Thực tế trong những
vùng không có nước ngọt hoặc khi hạn
hán xảy ra thị trường đã chấp nhận 50.000
- 80.000 đ/m3 nước sạch, thậm chí có nơi
còn cao hơn như ở xã Thuận Hòa, huyện
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trong
đợt hạn 2019 vừa qua, giá nước sinh hoạt
và nước uống cho gia súc đã lên đến
120.000 đồng/m3. Vì thế, nước cần phải
được công nhận là một loại hàng hóa, tất
nhiên là hàng hóa đặc biệt và khi đã là
hàng hóa đặc biệt cần có những cơ chế từ
sản xuất, lưu thông phân phối,... đúng tính
chất của sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
- Chính sách hỗ trợ giá sản phẩm
dịch vụ thủy lợi: Hiện nay mức giá sản
phẩm dịch vụ thủy lợi được Chính phủ qui
định trong Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày
30/06/2018. Trong Nghị định này Chính
phủ quy định chi tiết cách tính giá sản
phẩm dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sản
phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. Bộ Tài
chính đã ban hành quyết định số
1050a/QĐ-BTC ngày 30/06/2018 về giá tối
đa sản phẩm dịch vụ công ích giai đoạn
2018-2020, UBND các tỉnh, thành phố căn
cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương
(thu nhập của người sản xuất nông nghiệp
54

và khả năng ngân sách của tỉnh) để quyết
định mức giá cụ thể cho phù hợp nhưng
không được vượt quá giá tối đa sản phẩm
dịch vụ công ích do Bộ Tài chính ban
hành. Để duy trì hoạt động công ích của
các đơn vị quản lý khai thác công trình
thủy lợi, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ
giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi. Như vậy
mới đảm bảo cho công trình hoạt động tốt
hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra.
- Chính sách hỗ trợ khi gặp thiên tai
hạn hán: Khi thiên tai hạn hán xảy ra để
hạn chế thiệt hại cho toàn bộ nền kinh tế
và những vấn đề xã hội, cần thiết phải có
chính sách hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ bao
gồm: (i) Hỗ trợ cho dân ở vùng hạn hán
như hỗ trợ lương thực cho dân do không
canh tác được vì hạn hán, hỗ trợ chi phí
vận chuyển nước sinh hoạt đến vùng
không có nước sinh hoạt, hỗ trợ giống cây
trồng cho vụ sau đối với vùng bị mất
giống do hạn hán; (ii) Hỗ trợ cho doanh
nghiệp bị thiệt hại do hạn hán, hỗ trợ cho
doanh nghiệp QLKT CTTL những chi phí
tăng thêm do hạn hán và cấp bù phần giá
sản phẩm dịch vụ thủy lợi các hộ dùng
nước được phần miễn giảm do hạn hán.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất khác
nếu có thiệt hại hoặc tăng thêm chi phí do
hạn hán cũng cần có chính sách hỗ trợ
thiệt hại để duy trì sản xuất. Chính sách
cấp hỗ trợ cần được nghiên cứu trên cơ sở
phân cấp hạn hán và mức thiệt hại đảm
bảo công bằng và đúng đối tượng.
- Chính sách bảo hiểm do hạn hán,
nắng nóng, xâm nhập mặn gây ra: Chính
phủ ban hành nghị định 58/2018/NĐ-CP
về bảo hiểm nông nghiệp, trong đó có rủi
ro thiên tai hạn hán, nắng nóng, xâm nhập
mặn gây ra. Cần sớm ban hành quyết định
cụ thể chi tiết về đối tượng tổ chức, cá
nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ,
loại tài sản được hỗ trợ, mức hỗ trợ.
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Tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân
sản xuất nông nghiệp thực hiện bảo hiểm
nông nghiệp.
(iii). Nâng cao vai trò công tác dự
báo, cảnh báo
Các Đài Khí tượng thủy văn các tỉnh
cần xây dựng chiến lược truyền thông để
quản lý hạn hán, chủ động trong công tác
khai thác thông tin dự báo, cảnh báo thiên
tai hạn hán ngắn hạn, trung hạn và dài
hạn, phối hợp với đài phát thanh truyền
hình tỉnh phát các bản tin dự báo, cảnh
báo về hạn để các cơ quan liên quan cũng
như cộng đồng người dân trong khu vực
có kế hoạch hành động nhằm chủ động
ứng phó, phòng chống giảm nhẹ thiệt hại
do thiên tai hạn hán gây ra.
4. KẾT LUẬN
Thời gian qua, hệ thống quy phạm
pháp luật, cơ chế chính sách phục vụ quản

lý thiên tai nói chung, hạn hán nói riêng
đã tương đối đầy đủ với Luật Phòng
chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước;
Luật Thủy lợi; Các chính sách huy động
nguồn lực cho công tác phòng, chống
thiên tai, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu
quả thiên tai; Chiến lược quốc gia phòng,
chống thiên tai đã được ban hành. Tuy
nhiên việc triển khai thi hành các chính
sách vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được
yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, còn hạn chế
trong sự phối hợp quản lý và khắc phục
hạn hán giữa các bộ, ngành, địa phương
và đoàn thể. Việc bổ sung, hoàn thiện thể
chế chính sách góp phần nâng cao hiệu
quả trong công tác quản lý rủi ro hạn hán
và ứng phó khắc phục hạn hán sẽ giảm
thiểu tác hại do hạn gây ra phục vụ phát
triển bền vững kinh tế xã hội vùng duyên
hải Nam Trung Bộ.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TƯỚI NƯỚC TIẾT KIỆM VÀ KIẾN
NGHỊ PHƯƠNG PHÁP TƯỚI PHÙ HỢP CHO CÂY MĂNG TÂY XANH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
Assessment of water-saving irrigation methods and recommend the appropriate
irrigation method for green asparagus in ninh thuan province
TS. Nguyễn Đình Vượng(1), ThS. Quảng Đức Thạch(2)
(1)
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
(2)
Trung tâm Thông tin-ƯD tiến bộ KH&CN Ninh Thuận
TÓM TẮT: Măng tây xanh là cây trồng có giá trị kinh tế cao và được xem là cây nông nghiệp
chủ lực của tỉnh Ninh Thuận. Với điều kiện khí hậu ít mưa và nhiều nắng tại Ninh Thuận, việc
tìm kiếm biện pháp tưới nước tiết kiệm cho loại cây trồng này là một trong những vấn đề rất
được quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Bài báo này
đánh giá hiệu quả của các mô hình tưới tiết kiệm nước khác nhau và kiến nghị phương pháp
tưới phù hợp cho cây măng tây xanh trồng trên vùng đất cát ven biển. Mô hình thực nghiệm
được triển khai tại xã An Hải, huyện Ninh Phước bao gồm tưới phun mưa, tưới bằng ống phun
tia và tưới nhỏ giọt nhằm so sánh để đánh giá hiệu quả của từng biện pháp tưới cho cây măng
tây xanh. Kết quả cho thấy, tưới nhỏ giọt phù hợp nhất với cây măng tây trên nền đất cát, tiết
kiệm nước khoảng 34,2 – 40,5% lượng nước tưới và tăng năng suất từ 25,6 – 40,3% so với kỹ
thuật tưới phun mưa và tưới ống phun tia mà người dân đang áp dụng tại khu vực nghiên cứu.
Đây là cơ sở khoa học và bằng chứng để đề xuất nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước (tưới
nhỏ giọt) cho cây măng tây xanh, thích ứng với điều kiện khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Từ khóa: Măng tây xanh, tưới tiết kiệm nước, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đất cát ven biển.
ABSTRACT: Green asparagus is a valuable agricultural production, it is one of the main
vegetables of Ninh Thuan province. Ninh Thuan is a sunny province with the lowest rainfall in
Vietnam, developing an appropriate irrigation method for asparagus crop is one of the most
important issues to improve the local agricultural production efficiency. This paper evaluates
efficiency of different water-saving irrigation methods and suggests an appropriate irrigation
method for green asparagus in the coastal sandy soils. The experiments of irrigation models
was conducted in An Hai commune, Ninh Phuoc district including sprinkler, sprayer tape and
drip irrigation models. The study compares the effectiveness of each models for green
asparagus production. It is interesting to find that drip irrigation is the best model for green
asparagus crop in the costal sandy soil, saving about 34.2 to 40.5% of irrigation water and
increasing the crop yields from 25.6 to 40.3% when compare with sprinkler and sprayer tape
irrigation models. The study suggested that water-saving irrigation (drip irrigation) method is
an appropriate irrigation should be applied for green asparagus, adapting to drought
conditions in Ninh Thuan province.
Keywords: Green asparagus, water-saving, drip irrigation, sprinkler irrigation, coastal sandy
soil.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng
duyên hải Nam Trung Bộ, được xác định
là nơi nắng nóng, khô hạn và thiếu nước
nhất cả nước. Tuy nhiên trong điều kiện
khó khăn đó, thiên nhiên lại ưu đãi cho
vùng đất này điều kiện thích hợp để trồng
và phát triển cây măng tây xanh. Đây là
loại cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao,
rất phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ
nhưỡng và đang được phát triển mạnh mẽ
trên vùng đất cát ven biển Ninh Thuận
những năm gần đây.
Măng tây xanh được trồng thử
nghiệm tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải,
huyện Ninh Phước từ năm 2009. Tuy
nhiên, phải đến năm 2016 khi hợp tác xã
dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú ra đời, sản phẩm
măng tây xanh mới có thương hiệu và được
người dân đẩy mạnh đầu tư trong canh tác.
Nguồn nước sử dụng để tưới cho cây măng
tây chủ yếu là nước ngầm khai thác tại chỗ
với kỹ thuật tưới chảy tràn còn phổ biến.
Đây cũng là nguyên nhân làm suy giảm
nguồn tài nguyên nước ngầm, dẫn đến tình
trạng khó khăn về nguồn nước tưới khi mở
rộng diện tích canh tác trong quỹ đất sản
xuất của người dân.
Công nghệ tưới tiết kiệm nước cho
rau màu trên các vùng khô hạn, khan hiếm
nước đã được áp dụng khá thành công (Lê
Sâm, 2002; Trần Việt Dũng và ctv, 2015)
và đạt hiệu quả kinh tế cao trên các vùng
hạn hán, thiếu nước (Lê Sâm và ctv, 2005;
Hồng Minh Hoàng và ctv, 2018). Việc áp
dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước (tưới
phun mưa, nhỏ giọt) là giải pháp tiên tiến
nhằm tăng hiệu quả sử dụng nước, nâng
cao chất lượng sản phẩm và mở rộng diện
tích măng tây xanh trên vùng đất cát khô
hạn Ninh Thuận. Cùng với lợi ích về trước
mắt và lâu dài từ kỹ thuật tưới tiết kiệm
mang lại so với tưới tràn truyền thống,
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hiện việc áp dụng các kỹ thuật tưới tiết
kiệm nước trên cây măng tây xanh vẫn
đang gặp nhiều khó khăn như chi phí lắp
đặt hệ thống tưới cao so với mặt bằng tài
chính của người dân, quy mô canh tác
măng tây còn nhỏ lẻ, người dân có nguy
cơ bỏ ngang nếu như có loại cây trồng
mang lại giá trị mùa vụ cao hơn măng tây.
Hiện trong vùng cũng chưa có nhiều số
liệu cụ thể để minh chứng về hiệu quả của
tưới tiết kiệm so với phương pháp tưới
tràn của nông dân, cần thiết phải có mô
hình trình diễn hiệu quả để người dân trực
tiếp tham quan, học tập kinh nghiệm.
Từ thực tế đó, nghiên cứu này nhằm
đánh giá, so sánh hiệu quả về tiết kiệm
lượng nước và năng suất sản lượng của 3
phương pháp tưới: Tưới phun mưa, tưới
phun tia và tưới nhỏ giọt trên cây măng
tây xanh, từ đó đưa ra một phần bức tranh
về hiện trạng và cơ sở khoa học của giải
pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tại xã
An Hải nói riêng và vùng trồng măng tây
xanh khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
nói chung.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Địa điểm tiến hành nghiên cứu là
vùng trồng măng tây xanh thuộc thôn Tuấn
Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh
Ninh Thuận. Đây là vùng chuyên canh
trồng rau an toàn ứng dụng công nghệ cao
và cũng là địa phương trồng cây măng tây
xanh đầu tiên tại Ninh Thuận, hiện đang có
hợp tác xã chuyên về măng tây xanh, người
dân tại địa phương đa số là đồng bào dân
tộc Chăm có nhiều kinh nghiệm sản xuất
rau màu trên vùng đất cát.
Mô hình tưới tiết kiệm nước được
thiết kế thí nghiệm tại các vườn măng tây
đang trong giai đoạn kinh doanh. Đặc
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điểm sinh trưởng và thu hoạch măng tây
tại Ninh Thuận kéo dài trong vòng 90
ngày, sau đó ngừng thu hoạch và dưỡng
cây mẹ với khoảng 30 ngày. Thời gian
nghiên cứu theo 3 đợt thu hoạch: Đợt 1:
Từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2018; Đợt 2:
Từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2018; Đợt 3:
Từ tháng 2/2019 đến tháng 4/2019.

2.2. Phương pháp tính toán nhu cầu
nước tưới cho cây măng tây xanh
Để xác định nhu cầu nước cho cây
măng tây xanh, trong thí nghiệm này sử
dụng phương pháp tính theo phương trình
FAO Penman – Monteith và dựa trên số
liệu khí tượng của trạm KTTV Phan Rang,
tính trung bình từ năm 2002 đến 2016
(xem Bảng 1).

Bảng 1. Yếu tố khí hậu tại trạm khí tượng Phan Rang - Ninh Thuận trung bình
từ năm 2002 - 2016
Yếu tố
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TB năm

Nhiệt độ
(TB. oC)

Độ ẩm
(%)

Bốc hơi
ETo (mm)

Nắng
(giờ)

Mưa
(mm)

23.6
24.2
26.2
27.8
29.4
29.5
28.8
28.3
27.7
27.5
27.0
25.6
27.1

68
72
75
79
75
72
75
77
80
77
76
75
75

234.1
170.9
172.9
131.7
178.7
202.8
172.6
155.9
134.7
146.3
149.1
150.6
166.7

247.5
283.0
299.3
281.5
308.8
210.4
213.1
258.4
227.3
209.0
220.1
155.0
242.8

0.0
0.0
6.5
5.0
4.7
58.4
77.0
56.2
83.0
17.1
103.6
95.8

Gió (max)
Gió
TB (m/s) Hướng Tốc độ
5
4
3
2
2
3
3
3
3
3
4
5
3

NE
NE
NNE
ESE
WNW
W
WSW
WSW
WSW
NE
NE
NE

13
12
12
9
12
17
14
12
13
11
13
16

Nguồn : Đài KTTV Ninh Thuận, 2017

Măng tây xanh là loại cây trồng cạn,
sinh trưởng trên môi trường đất ẩm, nhu cầu
nước tưới cho cây trồng cạn nói chung được
xác định dựa trên phương trình cân bằng
nước viết cho tầng đất ẩm nuôi cây, phương
trình cân bằng nước xác định nhu cầu nước
tưới cho cây măng tây xanh có dạng:
IWRi = ∆Dri + ETci – Pei – CRi.
Trong đó:
- IWRi - lượng nước yêu cầu tưới
trong thời đoạn thứ i (mm);
- ∆Dri - sự thay đổi lượng nước chứa
trong tầng đất ở thời đoạn thứ
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i (mm);
- ETci - lượng bốc thoát hơi nước
cây trồng trong thời đoạn thứ i
(mm);
- Pei - lượng mưa hiệu quả trong thời
đoạn thứ i (mm).
- CRi – lượng nước mao dẫn từ mặt
nước ngầm trong thời đoạn thứ i
(mm).
Bốc thoát hơi cây trồng ETc
(mm/ngày) được tính theo công thức: ETc
= Kc x ETo. Trong đó, Kc là hệ số cây
trồng, Kc thay đổi theo loại cây trồng và
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giai đoạn sinh trưởng của cây. ETo
(mm/ngày) là bốc thoát hơi nước tham
chiếu (Allen et al., 1998). Hệ số Kc bao
gồm 3 giai đoạn sinh trưởng: Kc-ini - từ lúc
mới trồng đến lúc tán lá cây bao phủ 10%
mặt đất; Kc-mid – giai đoạn cây sinh trưởng
đến khi tán lá bao phủ từ 70 - 80% mặt đất
theo hàng trồng; Kc-end – giai đoạn thu
hoạch, biểu hiện bằng chuyển màu lá và
giảm hệ số bao phủ tán lá. Theo Stephanie
Tam et al.,(2005), hệ số Kc của cây măng
tây xanh là 0,30; 0,95 và 0,30 tương ứng
với giai đoạn Kc-ini, Kc-mid và Kc-end.
Lượng mưa hiệu quả được xác định
theo phương pháp hệ số Pe = αP. Trong
đó: P – lượng mưa rơi xuống tại khu vực
trồng cây (mm); α – hệ số sử dụng nước
mưa. Khi lượng mưa P < 5 mm, α = 0; khi
5 mm ≤ P ≤ 50 mm, α = 1,0 và khi P > 50
mm, α = 0,8. Xác định ETo theo phương
trình FAO Penman – Monteith chủ yếu
dựa vào tài liệu khí tượng và vị trí địa lý
của khu vực tính toán, bao gồm: nhiệt độ
tối đa và tối thiểu, độ ẩm tương đối trung
bình, tốc độ gió ở độ cao 2 m,…
2.3. Nội dung nghiên cứu
Thực hiện thí nghiệm so sánh 3
phương pháp tưới: Tưới bằng ống mềm
phun tia, tưới phun mưa và tưới nhỏ giọt
(phương pháp tưới mới được áp dụng trên
cây măng tây xanh gần đây) trên phương
diện về lượng nước tiết kiệm và năng suất
thu hoạch. Qua đó xem xét tính khả quan,
số liệu thực tế từ mô hình trình diễn thí
điểm tưới nhỏ giọt trên cây măng tây.
Mục đích cuối cùng là xác định được
phương pháp tưới phù hợp với công nghệ
tưới nhỏ giọt trên cây măng tây xanh.
Trong nghiên cứu này, 2 phương
pháp tưới tiết kiệm nước khác đó là tưới
phun mưa và tưới bằng dây tưới phun tia
người dân đang áp dụng trên cây măng
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tây. Tuy nhiên, về hiệu quả tưới và chất
lượng măng tây thu hoạch không khác biệt
so với tưới tràn truyền thống. Ở đây cả 2
phương pháp tưới này được xem như cách
tưới của nông dân, làm đối chứng so sánh
với tưới nhỏ giọt.
2.3.1. Bố trí mô hình thí nghiệm
Các mô hình thí nghiệm trình diễn
đều được bố trí tại hộ gia đình ông Hùng
Ky, thôn Tuấn Tú, xã An Hải. Tiêu chuẩn
thiết kế mô hình tưới dựa theo TCVN
9170 - 2012 về Hệ thống tưới tiêu – Yêu
cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun
mưa và nhỏ giọt.
Đối với mô hình sử dụng dây tưới
phun tia: Thiết kế mô hình trên diện tích
1000 m2 (20m x 50m). Với hệ thống tưới
phun tia có quy cách trồng theo hàng đôi:
1 hàng đôi (hàng cách hàng 50 cm, cây
cách cây 25 cm) và giữa hai hàng đôi cách
nhau 1,1 m (là lối đi để phun thuốc, chăm
sóc, thu hoạch, bón phân,...). Dây tưới
phun tia là loại dây PE mềm sanfu Ø 27
mm, bố trí dọc giữa hàng đôi, tưới cùng
lúc cho hai hàng măng tây. Một điểm
phun gồm 5 lỗ hình zigzag, khoảng cách
giữa hai điểm phun là 40 cm. Đường ống
chính của hệ thống là ống nhựa PVC Ø 34
mm. Sử dụng máy bơm 2 Hp, bơm nước
trực tiếp từ nguồn giếng khoan vào hệ
thống tưới không qua hệ thống lọc.
Đối với mô hình tưới phun mưa: Bố
trí mô hình trên diện tích 1000 m2 (25m x
40m). Quy cách trồng: Trồng hàng đơn,
hàng cách hàng 60 cm, cây cách cây 25
cm. Đường ống chính của hệ thống Ø 49
mm, đường ống nhánh Ø 27 mm, đường
ống chờ (dẫn lên vòi phun) Ø 21 mm,
chiều cao tính từ mặt đất là 1,7 m. Sử
dụng vòi phun mưa Gyronet lưu lượng
200 lít/h, khoảng cách giữa các vòi phun
4m x 4m. Công suất máy bơm là 2 Hp và
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bơm nước từ giếng khoan vào hệ thống
tưới có qua hệ thống lọc.

tưới/ngày (giờ); D: Số ngày tưới trong
một vụ (ngày); S: Diện tích tưới (ha).

Đối với hệ thống tưới nhỏ giọt: Bố
trí mô hình trên diện tích 1000 m2 (20m x
50m). Quy cách trồng: Trồng hàng đơn,
hàng cách hàng 60 cm, cây cách cây 25
cm. Sử dụng ống tưới nhỏ giọt bù áp
Rivulis, khoảng cách giữa hai lỗ 20 cm, Ø
16 mm. Một hàng măng tây có một đường
ống tưới nhỏ giọt nối với ống chính PVC
Ø 60 mm thông qua khởi thủy 16 mm, lưu
lượng tưới là 2 lít/h/lỗ. Hệ thống điều
khiển trung tâm bao gồm: Máy bơm 2 Hp,
bộ lọc, bộ châm phân tự động, van xả khí,
đồng hồ đo áp lực nước. Nguồn cấp nước
từ giếng nước ngầm tầng nông, phân bón
được hòa tan vào bồn và được hút bởi bộ
châm phân tự động tưới tới tận gốc cây
măng tây qua các lỗ tưới nhỏ giọt.

Năng suất: Măng tây xanh trong mô
hình thí nghiệm đang trong thời kỳ kinh
doanh, được thu hoạch hàng ngày vào
buổi sáng. Năng suất được tính bằng tổng
khối lượng thu được trong thời gian thí
nghiệm (90 ngày).

2.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi
Các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm
sóc, bón phân,… được thực hiện như nhau
trong cả 3 phương pháp tưới. Các chỉ tiêu
đánh giá hiệu quả của 3 phương pháp tưới
bao gồm:
Thời gian tưới: Thời gian tưới được
theo dõi hàng ngày và quy đổi theo đơn vị
- h/ngày/ha. Thời gian tưới phụ thuộc vào
điều kiện thời tiết, lượng mưa, độ ẩm của
đất,…
Lượng nước tưới: Xác định lượng
nước tưới trung bình tại vòi phun, lỗ nhỏ
giọt và điểm phun tia trong thời gian 1
phút và lặp lại 3 lần đo. Tổng lượng nước
tưới được tính bằng công thức: Q = K x Qt
x t x D x S. Trong đó: Q: Tổng lượng
nước tưới (m3); K: Số lượng đơn vị tưới
(vòi phun/số lỗ nhỏ giọt/ số điểm phun
tia); Qt: Lượng nước tưới trung bình của
đơn vị tưới (m3/h); t: Thời gian trung bình
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả tính toán nhu cầu nước
tưới cho cây măng tây xanh
Đặc tính của măng tây xanh là trồng
cây giống và dưỡng tới khi một bụi có từ
3 – 5 thân trưởng thành làm cây mẹ mới
thu hoạch các thân chồi non, giai đoạn này
mất gần 6 tháng. Trong thí nghiệm, măng
tây đang trong thời kỳ kinh doanh (giai
đoạn thu hoạch), do đó hệ số Kc tính toán
nhu cầu tưới chỉ lấy 1 chỉ số Kc-mid = 0,95.
Dựa vào bảng số liệu khí hậu (xem
Bảng 1) và thời gian tiến hành thí nghiệm,
cho thấy nhu cầu nước tưới trung bình
giữa các tháng mùa mưa và mùa khô tại
Ninh Thuận là 465,7 mm. Số liệu IWR =
465,7 mm có ý nghĩa là tổng lượng nước
cần cung cấp cho cây măng tây trong vòng
3 tháng (90 ngày), như vậy mỗi ngày cần
cung cấp 5,17 mm/ngày lượng nước tưới.
Trong 1000 m2 diện tích thí nghiệm cần
tưới 5,2 m3/ngày, tương tứng 4658
m3/ha/đợt thu hoạch (xem Bảng 2).
Trong thí nghiệm này, lượng nước
tưới với phương pháp tưới nhỏ giọt được
xác định dựa trên tính toán nhu cầu nước
của cây măng tây. Với phương pháp tưới
phun mưa và tưới dây phun tia, thời gian
tưới và lượng nước tưới được xác định
theo tập quán của nông dân địa phương.
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Bảng 2. Tính toán nhu cầu tưới cho cây măng tây xanh
Đợt TN
Đợt 1
Đợt 2
Đợt 3
Trung bình

Thời gian
(Tháng)
1, 2, 3
5, 6, 7
2, 3, 4

Kc-mid
(mm)
0,95
0,95
0,95

ETo (mm) ETc (mm)
577,9
554,1
475,5

3.2. Đánh giá hiệu quả của các phương
pháp tưới tiết kiệm nước trên cây măng
tây xanh
3.2.1. Hiệu quả về thời gian tưới và
lượng nước tưới
Trong mô hình thực nghiệm đồng
ruộng, ngoài việc sử dụng hệ thống tưới
tràn cho cây măng tây xanh trên đất cát của
nông dân tại xã An Hải, để tưới cho 1.000
m2 cần 3 giờ/ lần tưới, lưu lượng máy bơm
xả 10,5 m3/giờ, số lần tưới 25 lần/đợt thu
hoạch và cần tới khối lượng nước tưới
7.875 m3/ha/đợt. Cả hai phương pháp tưới
phun mưa và tưới phun tia đều là loại hình
tưới tiết kiệm nước phổ biến trong dân, tuy
nhiên trong quá trình tưới người dân không
tuân theo một quy trình cụ thể, chỉ tưới
theo kinh nghiệm đã từng tưới trong quá
trình canh tác các loại cây rau màu khác.
Trên cơ sở số liệu trong Bảng 3 dưới đây,
có thể thấy lượng nước tưới tiết kiệm được
ở 2 phương pháp tưới này so với tưới tràn
không đáng kể, chỉ tiết kiệm được lượng
nước là 9,6% đối với tưới phun mưa và
4,8% đối với tưới phun tia. Nguyên nhân là
cách quản lý tưới theo thói quen và tập
quán của nông dân, chỉ dừng tưới khi nào
bề mặt đất cát ướt đẫm, thậm chí lượng
nước bão hòa tạo thành đọng nước (tưới
phun tia). Tuy nhiên, xét về mặt nhân công
lao động cả hai phương pháp tưới này đều
có hiệu quả hơn so với tưới tràn nên người
dân vẫn chấp nhận được chi phí lắp đặt và
vận hành hai phương pháp tưới phun mưa
và tưới phun tia.
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549,0
526,4
451,7

P
(mm)
6,5
140,1
11,5

Pe
(mm)
6,5
112,1
11,5

IWR
(mm)
542,5
414,3
440,2
465,7

Nghiệm thức tưới nhỏ giọt trong thí
nghiệm có lượng nước tưới được xây
dựng dựa vào tính toán nhu cầu nước của
cây măng tây xanh ở Bảng 2. Tưới nhỏ
giọt có đặc điểm cấp nước tới tận gốc của
cây, không thất thoát nước, duy trì độ ẩm
hữu hiệu cây trồng trong thời gian dài, ổn
định, rễ cây khi tưới nhỏ giọt phát triển
mạnh và mật độ dày. Khi tính toán nhu
cầu nước tưới trên cây trồng với phương
pháp tưới nhỏ giọt có thể áp dụng gần
đúng với lượng nước tính toán được. Kết
quả tại Bảng 3 cho thấy, lượng nước khi
tưới ngoài thực tế chỉ chênh lệnh 2,9
m3/1000m2/đợt so với nhu cầu nước của
cây măng tây khi tính toán lý thuyết
(TT.Thủy nông, 2016[4]; TT.TBKT Ninh
Thuận, 2018[5]). Mức chênh lệch này do
thất thoát đường ống, xúc rửa hệ thống
tưới trong quá trình vận hành. Lượng
nước tưới nhỏ giọt trong thí nghiệm thấp
nhất trong 3 phương pháp tưới, chỉ với
tổng lượng 4686 m3/ha/đợt, tiết kiệm được
34,2% so với tưới phun mưa, 37,5% so
với tưới phun tia và 40,5% so với tưới tràn
của mô hình nông dân ở ngoài khu vực thí
nghiệm. Kết quả này được giải thích trên
cơ sở cấp nước tới cây trồng của từng loại
tưới, tốc độ gió mạnh (từ 3 – 5m/s) làm
thay đổi quỹ đạo rơi của giọt nước, để
đảm bảo độ ẩm tưới đòi hỏi phải tăng thời
gian tưới dẫn đến gia tăng tổng lượng
nước tưới. Dây tưới phun tia trong thí
nghiệm là loại dây LDPE không bù áp,
lượng nước phun cao từ 30 – 40 cm, các
lỗ thoát nước ra từ 1 điểm tưới (gồm 5
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lỗ/điểm) dễ bị nghẹt nên làm tăng áp lực
nước từ các điểm tưới khác trên cùng 1
đường ống, lưu lượng nước trong 1 đường
ống phun tia có biên độ dao động rộng từ
5 – 11,5 m3. Đây cũng chính là nhược
điểm của hệ thống tưới phun tia, tức là
khó kiểm soát được lượng nước tưới trong
ống nhánh và độ ẩm đất khi tưới không

đồng đều. Theo kinh nghiệm tưới của
nông dân, thời gian ngừng tưới được xác
định theo độ ẩm đất của dây tưới phun tia
có lưu lượng nước lớn nhất, vì vậy tổng
lượng nước tưới tiết kiệm được ở phương
pháp tưới này so với tưới tràn là thấp nhất
(4,8%).

Bảng 3. Thời gian tưới và tổng lượng nước tưới của 3 phương pháp tưới thí nghiệm
Phương pháp
tưới
Tưới phun mưa
Tưới phun tia
Tưới nhỏ giọt

Thời gian
tưới (h)

Lưu
Chênh lệch
Số lượng
Tổng lượng
so với nhu
lượng của
đơn vị Số ngày nước tưới
cầu tưới
đơn vị
3
2
tưới/1.000 tưới/đợt (m /1.000m /
tính toán
tưới
Sáng Chiều
2
m
đợt)
(m3)
(m3/h)
0,25 1,2
0,1650
35
85
711,8
246,1
2
0,0030
1470
85
749,7
284,0
0,5
1
0,0015
2450
85
468,6
2,9

3.2.2. Hiệu quả về năng suất
Ngoài vấn đề nước tưới, năng suất
của cây măng tây xanh phụ thuộc vào các
yếu tố như: giống, phân bón, điều kiện
chăm sóc và thổ nhưỡng, khí hậu. Trong
phạm vi của mô hình thí nghiệm, các điều
kiện ảnh hưởng đến năng suất là như
nhau, lượng và loại phân bón cũng như
nhau nhưng cách bón khác nhau. Trong
mô hình tưới nhỏ giọt, lượng phân được
hoà vào bồn chứa phân và bón thông qua
hệ châm phân tự động, còn với phương
pháp tưới phun mưa và tưới phun tia phân
bón được rải trực tiếp sát gốc măng tây.
Do vậy, lượng nước tưới sẽ quyết định
đến năng suất măng tây. Kết quả trong
Bảng 4 dưới đây cho thấy, năng suất trong
nghiệm thức tưới nhỏ giọt cao hơn nghiệm
thức tưới phun mưa và phun tia ở cả 3 đợt
theo dõi. Năng suất thực thu măng tây khi
tưới nhỏ giọt đạt 14,7 tấn/ha/đợt cao hơn
25,6% so với tưới phun mưa và 40,3% so
với tưới phun tia mà người dân đang áp
dụng. Hiện năng suất bình quân của các
hộ dân trồng măng tây tại Ninh Thuận
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theo phương pháp tưới tràn đạt từ 12 – 14
tấn/ha/đợt.
Năng suất từ nghiệm thức tưới phun
mưa và phun tia đều thấp hơn so với mặt
bằng năng suất chung của các hộ dân bên
ngoài mô hình thí nghiệm. Điều này được
giải thích như sau: Nguồn nước tưới trong
ô ruộng thí nghiệm và ở các hộ dân đều
được lấy từ nguồn nước ngầm có thời
điểm bị nhiễm mặn và với phương pháp
tưới phun mưa, hàm lượng muối khi tưới
đọng lại trên lá sẽ gây cháy lá, tăng độ ẩm,
tăng nguy cơ bị nhiễm nấm trên lá do đó
ảnh hưởng đến năng suất sản lượng măng
tây. Cách tưới bằng dây phun tia là loại
tưới tiết kiệm mà người dân được tiếp cận
sớm nhất, chiều cao phun chỉ từ 30 - 40
cm, tức là chỉ tương đương với chiều cao
măng tây khi thu hoạch, hạn chế nước tiếp
xúc trực tiếp trên bề mặt lá. Tuy nhiên,
tưới phun tia lại cấp nước trực tiếp vào
phần thân non, phần thu hoạch của cây
măng tây, hàm lượng muối trong nước
tưới đã làm ảnh hưởng đến chất lượng và
sinh trưởng của thân măng non. Mặt khác,
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khi tưới phun tia độ ẩm đất không đồng
đều dẫn đến sản phẩm thu hoạch cũng
không đồng đều về chất lượng, sau thu

hoạch có sự chênh lệch đáng kể khi phân
loại măng loại 1, loại 2 và loại 3.

Hình 1. Mô hình thí nghiệm tưới nhỏ giọt cho măng tây xanh tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải,
huyện Ninh Phước – Ninh Thuận

Mặc dù tưới tràn cung cấp đủ nước
cho cây măng tây và tưới tiết kiệm có
năng suất tăng không vượt trội so với tưới
tràn nhưng xét về mặt hiệu quả tưới,
lượng nước sử dụng và định hướng mở
rộng diện tích canh tác thì công nghệ tưới
tiết kiệm vẫn chiếm ưu thế hơn. Phương
pháp tưới nhỏ giọt bằng dây tưới có công
nghệ bù áp trực tiếp tại mỗi lỗ thoát nước
đảm bảo độ ẩm đất đồng nhất, không bị
nghẹt, hạn chế bốc hơi nước và tác động

của yếu tố ngoại cảnh khi tưới. Yêu cầu
tưới đảm bảo được độ ẩm là vấn đề quyết
định khi canh tác trên đất cát. Bên cạnh
đó, khác với hệ thống tưới phun mưa và
phun tia, hệ thống tưới nhỏ giọt còn áp
dụng được hệ thống châm phân tự động
đưa phân từ bồn hòa tan tới tận gốc của
cây trồng. Hiệu quả sử dụng phân bón
tăng và hiệu quả sử dụng nước tăng là 2
tiên đề đảm bảo năng suất măng tây xanh
tăng khi được tưới nhỏ giọt.

Bảng 4. Năng suất măng tây xanh với 3 phương pháp tưới (Thu hoạch trong 80 ngày)
Tưới phun mưa
Tưới phun tia
Tưới nhỏ giọt
Phương pháp
tưới
Năng suất Năng suất Năng suất Năng suất Năng suất Năng suất
/ Số đợt
thu hoạch
thực thu thu hoạch thực thu thu hoạch thực thu
(kg/ngày) (tấn/ha/đợt) (kg/ngày) (tấn/ha/ đợt) (kg/ngày) (tấn/ha/ đợt)
Đợt 1 (1/2018
14,5
11,6
12,5
10,0
17,5
14,0
- 3/2018)
Đợt 2 (5/2018
16,0
12,8
14,6
11,7
20,8
16,6
- 7/2018)
Đợt 3 (2/2019
13,5
10,8
12,0
9,6
17,0
13,6
- 4/2019)
Trung bình
14,7
11,7
13,0
10,4
18,4
14,7

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

63

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

Ngoài hiệu quả về thời gian tưới,
tổng lượng nước tưới và hiệu quả về năng
suất sản lượng măng tây xanh đã phân tích
đánh giá ở trên, biện pháp tưới tiết kiệm
nước về tổng thể cũng đã giảm nhân công
lao động trung bình từ 70 – 80% và giảm
từ 15 - 25% khối lượng và chi phí phân
bón so với tưới theo phương pháp truyền
thống, chi tiết hiệu quả về nhân công và
chi phí phân bón trong tưới tiết kiệm nước
cho cây măng tây xanh vùng nghiên cứu
chúng tôi sẽ phân tích kỹ và sâu hơn trong
một bài báo khác.
3.2.3. Phân tích khả năng mở rộng diện
tích sản xuất măng tây xanh trong điều
kiện khô hạn bằng hệ thống tưới nhỏ
giọt
Công nghệ tưới tiết kiệm nước hiện
là giải pháp cứu cánh cho nông nghiệp
vùng khô hạn tại Ninh Thuận. Thời gian
qua đã có nhiều nghiên cứu và đánh giá về
hiệu quả của tưới nước tiết kiệm. Tuy
nhiên, vấn đề quan trọng nhất của giải pháp
tưới tiết kiệm hướng đến là phải thích ứng
được với điều kiện đất đai thường xuyên
thiếu nước về mùa khô trong điều kiện biến
đổi khí hậu, góp phần ổn định sản xuất,
nâng cao đời sống người dân.
Việc xây dựng mô hình tưới nhỏ
giọt cho cây măng tây dựa trên điều kiện

thực tế tại địa phương. Đây là công nghệ
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chưa từng áp
dụng trên cây măng tây xanh trồng trên
vùng đất cát ven biển Ninh Thuận, là loại
cây rau được trồng theo hàng nên áp dụng
biện pháp tưới nhỏ giọt sẽ rất phù hợp và
không ảnh hưởng nhiều đến không gian đi
lại, bón phân, chăm sóc măng tây trên
đồng ruộng. Chi phí đầu tư hệ thống tưới
nhỏ giọt ban đầu tuy có giá thành cao hơn
so với các loại hình tưới khác nhưng hiệu
quả mang lại khá cao như phân tích ở trên.
Cụ thể, trong Bảng 5 dưới đây các
số liệu về năng suất và tổng lượng nước
tưới được lấy từ số liệu có được trong thí
nghiệm thể hiện ở Bảng 3, Bảng 4 phía
trên. Cây măng tây xanh mỗi năm có 2 đợt
thu hoạch kéo dài 3 tháng/đợt, thời gian
giữa 2 đợt thu hoạch là giai đoạn dưỡng
cây mẹ kéo dài 2,5 tháng. Với lượng nước
tưới thực tế trong mô hình tưới phun mưa
14.236 m3/ha/năm, nếu thay thế tưới phun
mưa bằng biện pháp tưới nhỏ giọt thì diện
tích trồng măng tây được mở rộng thêm
0,52 ha, năng suất tăng thêm 15,2 tấn.
Tương tự nếu thay đổi phương pháp tưới
phun tia bằng tưới nhỏ giọt trên diện tích
trồng măng tây thì khả năng mở rộng diện
tích tương ứng sẽ là 0,60 ha và năng suất
tăng thêm trong 1 năm là 17,6 tấn.

Bảng 5. Phân tích khả năng mở rộng diện tích của các phương pháp tưới nhỏ giọt
Tổng lượng
nước tưới
(m3/ha/năm)

Năng suất
thực thu
(tấn/ha/năm)

Khả năng
mở rộng
diện tích
(ha)

Năng suất tăng
thêm
(tấn/ha/năm)

So sánh tưới Tưới phun mưa
phun mưa và
tưới nhỏ giọt Tưới nhỏ giọt

14.236

23,4

-

-

9.372

29,4

0,52

15,2

So sánh tưới Tưới phun tia
phun tia và
tưới nhỏ giọt Tưới nhỏ giọt

14.994

20,8

-

-

9.372

29,4

0,60

17,6

Phương pháp
tưới
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4. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
Xây dựng và phát triển nền nông
nghiệp chủ động tưới tiêu theo hướng hiện
đại gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng
thích nghi với điều kiện khí hậu thường
xuyên khô hạn khắc nghiệt như Ninh
Thuận là giải pháp mang tính cần thiết và
bền vững. Theo xu hướng đó, thay đổi
phương pháp tưới truyền thống bằng giải
pháp tưới tiết kiệm (tưới nhỏ giọt, tưới
phun mưa) trên cây trồng có giá trị kinh tế
cao như cây măng tây xanh sẽ là tiền đề
nhằm phát triển bền vững nông nghiệp có
tưới trên các dải đất cát ven biển.
Từ kết quả nghiên cứu áp dụng các
phương pháp tưới tiết kiệm nước trên các
mô hình trình diễn thí nghiệm đồng ruộng
trồng măng tây xanh tại xã An Hải huyện
Ninh Phước đã chứng minh được hiệu quả
về sử dụng nước và cải thiện năng suất,
tăng độ đồng đều của măng tây xanh khi
thu hoạch. Phương pháp tưới nhỏ giọt trên
cây măng tây xanh là kỹ thuật tưới tiết
kiệm nước phù hợp với điều kiện khô hạn,
thiếu nước tưới trên các vùng đất cát ven
biển Ninh Thuận. Hiệu quả của phương
pháp/ kỹ thuật tưới nhỏ giọt được phân
tích ở trên là cơ sở lý thuyết và thực tiễn
nhằm phát triển nhân rộng mô hình tưới
nhỏ giọt trên cây măng tây xanh cũng như
một số cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao

khác ở địa phương theo đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị
gia tăng trên một đơn vị diện tích canh
tác.
Tuy vậy, để phương pháp tưới nhỏ
giọt trở thành giải pháp có tính bền vững
trong sản xuất nông nghiệp trên các vùng
đất cát ven biển Ninh Thuận, nơi thường
xuyên bị mặn xâm nhập vào tầng chứa
nước ngầm, cần tiếp tục nghiên cứu ảnh
hưởng độ mặn của nước tưới đến hiệu quả
của hệ thống tưới nhỏ giọt khi ứng dụng
về lâu dài. Bên cạnh đó cần có nghiên cứu
đánh giá trữ lượng nước ngầm trên toàn
vùng đất cát ven biển, từ đó khuyến khích
người dân đầu tư mở rộng diện tích nông
nghiệp trong mùa khô hạn.
Nghiên cứu này được sự hỗ trợ về số
liệu của Dự án “Xây dựng mô hình ứng
dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong
sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân
tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận” thuộc
Chương trình ứng dụng và chuyển giao
khoa học và công nghệ phục vụ phát triển
kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng
dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2025, do
Trung tâm thông tin - Ứng dụng tiến bộ
Khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận chủ
trì; Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và
Cấp nước - Viện Khoa học Thủy lợi miền
Nam chuyển giao công nghệ tưới, [5],[6].

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Việt Dũng, Phạm Văn Hiệp (2015). Kết quả ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước để
xác định chế độ tưới hợp lý cho cây dưa hấu, lạc và giải pháp nhân rộng phục vụ xây dựng
nông thôn mới vùng Bắc Trung Bộ. Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi số 30, 2015.
2. Hồng Minh Hoàng, Nguyễn Hồng Tín, Hồ Chí Thịnh, Võ Thùy Dương, Tô Thị Lai Hón,
Thạch Dương Nhân và Lê Văn Mưa (2018). Hiệu quả của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên
cây trồng cạn ở vùng đất giồng cát tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần
Thơ. 54(7B): 48-59.
3. Lê Sâm (2002). Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

65

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

4. Lê Sâm, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đình Vượng (2005). Công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm
nước cho những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 22,
2005.
5. Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2016).
Quy trình lý thuyết tưới tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt) trên cây măng tây xanh. Chủ trì
chuyển giao công nghệ tưới : TS. Nguyễn Đình Vượng.
6. Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Ninh Thuận (2018). Dự án
nông thôn miền núi “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản
xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận”.
7. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., and Smith, M. 1998. “Crop evapotranspiration:
Guidelines for computing crop water requirements” FAO Irrigation and Drainage Paper No.
56, Rome.
8. Stephanie Tam., 2005. Chapter 7 Irrigation Scheduling. In Irrigation management guide (T.
Janine Nyvall,. Lance Brown). British Columbia, pp.191-192.

66

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

ĐIỀU CHỈNH CHỈ SỐ WQI CHO PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG
NƯỚC MẶT TỈNH TIỀN GIANG
Adjusting WQI index for the zoning surface water quality
in Tien Giang province
PGS. TS. Bùi Việt Hưng *, ThS. Nguyễn Thị Bảo Trân **
*Giảng viên Khoa Môi Trường, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Tp. Hồ Chí Minh
**Sinh viên Khoa Môi Trường, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Tp. Hồ Chí Minh
Email: bvhung@hcmus.edu.vn
TÓM TẮT: Theo Quyết định số 711/QĐ-TCMT của Bộ Tài nguyên Môi trường, công thức chỉ
số chất lượng nước WQI đã được điều chỉnh theo hướng địa phương hóa mà cụ thể là áp dụng
cho cho lưu vực sông Nhuệ Đáy, sông Cầu. Trong đó, công thức chỉ số WQI mới được điều
chỉnh lại các trọng số của các thành phần chất lượng nước mặt. Đây là một bước tiến trong
việc tăng cường tính hiệu quả trong quản lý môi trường của địa phương, khi điều kiện phát triển
kinh tế địa phương đã và đang được định hình theo thế mạnh riêng và phù hợp với đặc điểm tự
nhiên và văn hóa vùng miền. Trên cơ sở bộ số liệu chất lượng nước mặt từ 2012 đến 2018 trên
địa bàn tỉnh Tiền Giang và lý thuyết đánh giá toàn diện mờ xác định trọng số thành phần,
nghiên cứu thực hiện điều chỉnh công thức chỉ số WQI phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như
đặc trưng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang và thiết lập bản đồ phân vùng chất lượng
nước mặt của Tỉnh.
Từ khóa: Chất lượng nguồn nước, phân vùng chất lượng nước, chỉ số chất lượng nguồn nước,
nước mặt, 879/QĐ-TCMT, 711/QĐ-TCMT.
ABSTRACT: According to Decision No. 711/QD-TCMT of the Ministry of Natural Resources
and Environment, the water quality index (WQI) formula has been adjusted toward the
localization, particularly, for the Nhue Day and Cau River basins. Inside, the new WQI’s formula
has been adjusted the weights of surface water quality components. This is an advance forward
the enhancing effectiveness of local environmental management, when the local economic
development condition have been shaped according to its own potential and in accordance with
natural characteristics and cultural regions. Based on the surface water quality data from 2012 2018 in Tien Giang province and the theory of fuzzy comprehensive assessment to identify the
component weights, the study has adjusted the WQI’s formula in accordance with natural
conditions as well as the special characteristic on socio-economic development of Tien Giang
province and set up a map of surface water quality zoning of the province.
Keywords: water quality, zoning water quality, water quality index, surface water, 879/QDTCMT, 711/QD-TCMT.

1. TỔNG QUAN
Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Tổng
Cục Môi Trường, Bộ Tài Nguyên và Môi
Trường, ra quyết định số 711/QĐ-TCMT
ban hành bộ trọng số trong công thức tính
toán chỉ số chất lượng nước đối với lưu
vực sông Cầu và lưu vực sông Nhuệ Đáy.
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

Quyết định 711/QĐ-TCMT điều chỉnh
công thức tính toán giá trị WQI được quy
định theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT
ngày 01 tháng 7 năm 2011 (TCMT, 2015).
Công thức WQI theo quyết định
879/QĐ-TCMT của Tổng Cục Môi Trường
được tính toán như sau (TCMT, 2011):
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WQI =

WQI pH  1 5

1 2
WQI a × ∑ WQI b × WQI c 
∑

100  5 a =1
2 b =1


1/ 3

(1)

Trong đó:
WQIa: Giá trị tính bằng trung bình
cộng của 05 thông số: DO, BOD5, COD,
N-NH4, P-PO4
WQIb: Giá trị tính bằng trung bình
cộng của 02 thông số: TSS, độ đục
WQIc: Giá trị tính toán đối với
thông số Tổng Coliform

WQIpH: Giá trị tính toán đối với
thông số pH.
Như vậy, các trọng số của các nhóm
thông số và các thông số trong từng nhóm
là như nhau. Quyết định 711/QĐ-TCMT
điều chỉnh lại các trọng số trên và cụ thể
hóa cho hai lưu vực sông Cầu và sông
Nhệu Đáy. Bảng trọng số của từng thông
số và nhóm thông số trong công thức tính
toán WQI đối với LVS Cầu và LVS Nhuệ
Đáy như sau:

Bảng 1. Bộ trọng số của các thông số và nhóm thông số công thức WQI
Tên nhóm
thông số
Nhóm 1
(WQIa)

Tên thông số

TSS
Độ đục
DO
COD
Nhóm 2
BOD
(WQIb)
N-NH4+
P-PO43Nhóm 3 (WQIc) Coliform

Trọng số của nhóm thông số Trọng số của thông số
Sông Cầu
Nhuệ Đáy
Sông Cầu Nhuệ Đáy
0.17
0.12
0.30
0.20
0.13
0.08
0.17
0.20
0.12
0.13
0.60
0.65
0.12
0.12
0.10
0.10
0.09
0.10
0.10
0.15
0.10
0.15
(Nguồn: TCMT, 2015)

Theo bảng tổng hợp các trọng số của
nhóm thành phần và các thành phần chất
lượng nước đã được xác lập mức độ quan
trọng khác nhau phù hợp với điều kiện tự
nhiên của hai lưu vực sông cùng các ngành
kinh tế chủ đạo (các ngành kinh tế thải ra
các loại thành phần ô nhiễm nguồn nước
chủ yếu là TSS, BOD, COD và tác động
trực tiếp tới lượng ô xy hòa tan DO, khi
trọng số các thành phần này cao).
Lý thuyết tập hợp mờ được sáng lập
bởi giáo sư L.A. Zadeh, đại học California,
Berkeley – Mỹ, năm 1965. Phương pháp
đánh giá toàn diện mờ dựa trên cơ sở ý
thuyết mờ và trọng số Entropy nhằm có thể
“xử lý” các dữ liệu cao biến, không rõ ràng
và không chắc chắn qua đó, đo tính đồng
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đều hay tính không chắc chắn của một
phân phối xác suất (Alex. w. Dawotola,
P.H.A.J.M.V.G., J.K Vrijling, 2009) hay
nói cách khác, một phân phối xác suất có
tính đồng đều càng cao thì các yếu tố cao
biến có xác suất xuất hiện thấp sẽ không
thể ảnh hưởng lớn lên toàn bộ chuỗi dữ
liệu (Chế Đình Lý, 2013). Khi đó, một
phân phối xác xuất sẽ thể hiện rõ mức độ
“quan trọng” của từng thành phần chất
lượng nước thông qua giá trị tần xuất xuất
hiện của nó trong phân phối.
Như vậy, chúng tôi đề xuất điều
chỉnh công thức tính toán giá trị chỉ số chất
lượng nguồn nước WQI mới áp dụng cho
đánh giá chất lượng nguồn nước mặt trên
địa bàn tỉnh Tiền Giang theo hướng thực
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hiện quyết định 711/QĐ-TCMT của Tổng
Cục Môi Trường. Dựa trên công thức WQI
mới, tính toán và lập bản đồ phân vùng
chất lượng môi trường nước mặt của tỉnh
Tiền Giang giai đọan 2012 – 2018.
2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
Hướng tiếp cận thiết lập công thức
đánh giá chất lượng nước mặt khu vực:
Công thức mới WQI cho đánh giá
chất lượng nước mặt tỉnh Tiền Giang được
thiết lập dựa trên công thức chỉ số theo
hướng dẫn của quyết định số 879/QĐDữ liệu đầu
vào:
- Liệt
số
liệu
chất
lượng nước
mặt thực đo
năm 2012 –
2018 gồm 9
thông
số:
pH, TSS, độ
đục, BOD,
COD, DO,
N-NH4, PPO4
và
coliform

TCMT và bộ số liệu chất lượng nước mặt
9 thông số (pH, TSS, Độ đục, COD,
BOD5, DO, N-NH4, P-PO4 và coliform).
Sử dụng lý thuyết đánh giá toàn diện mờ
kết hợp tính toán trọng số Entropy xác
định trọng số các nhóm thông số và các
thông số thành phần chất lượng nước theo
hướng dẫn thực hiện của quyết định
711/QĐ-TCMT. Hướng thiết lập bộ trọng
số cho công thức đánh giá chất lượng
nguồn nước mặt được thực hiện trình tự
theo hướng sau đây:

Chuẩn hóa số liệu đầu
vào bằng phương pháp
trọng số Entropy

Thiết lập ma trận đánh
giá bậc CLN theo bảng
phân loại BP 879/QĐTCMT

Sử dụng lý thuyết đánh
giá toàn diện mờ xác
định tỷ lệ đóng góp vào
từng mức CLN của từng
thành phần tại từng
điểm và thời gian đo.

Xác định tỷ trọng đóng
góp vào từng mức
CLN chung của từng
thành phần CLN bằng
xác suất thống kê

Sử dùng Arcgis xây
dựng bản đồ phân vùng
CLN tỉnh Tiền Giang
giai đoạn 2012 - 2018

Thiết lập công thức
WQI theo 711/QĐTCMT với bộ trọng số

Hình 1. Sơ đồ cách tiếp cận lập công thức WQI và phân vùng CLN khu vực

Thiết lập bộ trọng số:
“Chuẩn hóa” số liệu đo đạc chất lượng nước bằng phương pháp Entropy:
Sự dụng phương pháp tính toán trọng số Entropy với các bước tính như sau:
- Lập ma trận chuẩn hóa R như sau:
ri,j = (xi,j – Min(Σ xi,j))/( Max(Σ xi,j) - Min(Σ xi,j)) cho pH và DO

(2)

ri,j = (Max(Σ xi,j) - xi,j)/( Max(Σ xi,j) - Min(Σ xi,j)) cho thông số còn lại

(3)
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- Xác định số Entropy Hi :
=

∑

ln

với

,

=

,

∑

fij = (1+ rij)/∑

0 ≤

≤ 1.

(4)

1 + ! ) khi fij = 0

- Xác định trọng số Entropy như sau:
wi = (1- Hi)/(m - ∑"

), 0 ≤ wi ≤1, ∑" # = 1.

(5)

- Ma trận dữ liệu gốc X sau chuẩn hóa:
xEi,j = xi,j * (1-wi )
Xác định mức đóng góp của các
thông số CLN vào mức độ CLN với lý
thuyết đánh giá toàn diện mờ:
Áp dụng lý thuyết đánh giá toàn
diện mờ xác định mức độ đóng góp của
các thành phần CLN vào định mức độ ô

(6)
nhiễm của nguồn nước theo 5 mức độ.
Trình tự thực hiện:
- Xây dựng hệ thống phân bậc cho
các yếu tố đánh giá dựa theo Quyết định
879/QĐ-TCMT. Các mức phân chia bậc ô
nhiễm cho các thông số ở bảng 2.

Bảng 2. Phân lớp chất lượng nước mặt
THÔNG SỐ
pH
%DO bão hoà
BOD5
N-NH4
P-PO4
TSS
COD
Coliform
Độ đục

I
6.5 – 7.5
88 - 112
≤4
≤ 0.1
≤0.1
≤ 20
≤ 10
≤ 2500
≤5

II
6 – 6.5/7.5 – 8
75–88/112-125
6
0.2
0.2
30
15
5000
20

BẬC
III
5 – 6/8 – 9
50–75/125-150
15
0.5
0.3
50
30
7500
30

IV
4.5 – 5/9–9.5
20–50/150-200
25
1
0.5
100
50
10000
70

V
< 4.5 / > 9.5
≤ 20 / ≥ 200
≥ 50
≥5
≥6
> 100
> 80
> 10000
≥ 100

(Nguồn: Chế Đình Lý, 2013)

- Sử dụng kết quả ma trận dữ liệu
sau chuẩn hóa X, xác định mức đóng góp
xác định CLN cho từ thông số theo bảng
phân lớp CLN. Mỗi một mức CLN (mức
độ ô nhiễm) có một chuỗi các mức đóng
góp khác nhau.
- Lựa chọn tổ hợp/chuỗi các mức
đóng góp làm bộ trọng số cho công thức
WQI mới. Sử dụng điều kiện (1) độ lệch
chuẩn của chuỗi các mức đóng góp của
các thành phần CLN trong một bậc ô
nhiễm là nhỏ nhất; (2) độ lệch chuẩn của
70

chuỗi các mức đóng góp của các thành
phần CLN trong một bậc ô nhiễm là trung
bình; (3) độ lệch chuẩn của chuỗi các mức
đóng góp của các thành phần CLN trong
một bậc ô nhiễm là lớn nhất. Nói chung,
thông thường lựa chọn điều kiện (1), do
khi tăng kích thước bộ dữ liệu thực đo, bộ
trọng số các thành phần CLN và nhóm các
thành phần CLN nhanh hội tụ.
- Công thức WQI mới dự kiến được
viết dưới dạng:
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&'( )*+ =
&'(5

5

,-./0
11

2&'(3

3

4

4 &'(6 6 7

(7)

Trong đó:
WQIa = h1 WQIDO + h2 WQIBOD5 +
h3 WQICOD + h4 WQIN-NH4 + h5 WQIP-PO4
WQIb = ly1 WQITSS + ly2 WQIĐộ đục
WQIc = s WQIcoliform
ra, rb, rc các trọng số nhóm thành
phần với ra + rb + rc = 1
h1,.. h5; ly1, ly2 và s trọng số thành
phần với h1+h2+h3+h4+h5=1; ly1+ly2=1;
s=1.
- Sử dụng phần mềm ArcGis thiết
lập bản đồ phân vùng chất lượng nguồn
nước mặt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang các
năm 2012-2018 và hiện trạng 2019.
Các trọng số trên phản ánh tính khu
vực tỉnh Tiền Giang với bộ số liệu thực đo
năm 2012 - 2019. Kết quả được thể hiện ở
dưới đây.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Tỉnh Tiền Giang là tỉnh cuối nguồn
sông Tiền của đồng bằng sông Cửu Long.
Đây là một tỉnh có đặc điểm tự nhiên khá

đồng nhất với mọi hiện tượng tự nhiên
đều bị chi phối bởi chế độ thủy văn của hệ
thống sông rạch Cửu Long và hải văn theo
mùa rất rõ rệt. Đồng thời tỉnh Tiền Giang
cũng là một tỉnh thuần nông của đồng
bằng sông Cửu Long với hoạt động sản
xuất nông nghiệp trồng lúa chiếm ưu thế.
Tất nhiên cũng có thể kể tới một số lĩnh
vực sản xuất khác như nuôi trồng thủy
sản, cây ăn trái cùng với một số vùng đô
thị hóa cùng với các cảng sông vừa phục
vụ thương mại cho tỉnh vừa là vệ tinh cho
thành phố Hồ Chí Minh kề bên. Công tác
quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh luôn
được coi trọng với hệ thống quan trắc chất
lượng nguồn nước mặt khá hoàn thiện và
dày. Việc đánh giá được CLN cùng phân
bố của nó được làm thường xuyên. Tuy
nhiên hiện tại Tỉnh vẫn áp dụng công thức
WQI theo hướng dẫn của quyết định
879/QĐ-TCMT chung cho cả nước. Với
đặc điểm riêng của điều kiện tự nhiên và
cơ cấu các ngành sản xuất kinh tế, Tỉnh
Tiền Giang luôn mong muốn có được
công thức WQI phản ánh đúng điều kiện.
Quyết định 711/QĐ-TCMT là một định
hướng đúng trong việc địa phương hóa
công thức WQI.

Hình 2. Bản đồ hành chính và vị trí quan trắc tỉnh Tiền Giang
(Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang, 2016)
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Bộ số liệu chất lượng nước đo đạc
được sử dụng từ năm 2012 đến 2018. Bộ
số liệu chất lượng được thu thập gồm 9

thông số CLN gồm pH, BOD5, COD, DO,
N-NH4, P-PO4, TSS, độ đục và Coliform.

Bảng 3. Số liệu quan trắc chất lượng nước mặt (ví dụ cho 3/2018)

M1 - Vàm Cái Bè

NPĐộ
Coliform
NH4+ PO43đục
pH
MPN/
0
C
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
NTU
100mL
28.90 7.30 4.90 3.00 0.00 25.0 0.00 0.00
250
7.10

M2 - Cửa sông Ba Rài

28.40 6.86 4.22 13.0 5.00

22.0

0.00 0.00

350

6.30

M3 - Bến phà Ngũ Hiệp 28.00 6.80 4.25 17.0 7.00

26.0

0.00 0.00

400

7.40

M4- Khu CN Mỹ Tho

29.20 7.07 3.90 9.00 3.00 36.00 0.02 1.24

110

10.3

M5 - Bến CDương

29.50 7.17 4.26 8.00 3.00 46.00 0.02 0.05

130

13.1

M6 - Cảng cá Mỹ Tho

29.50 7.10 4.15 3.00 0.03 44.00 0.02 0.07

170

12.6

…

…

T3/2018

THÁNG

T0

Vị trí

M7 …..

…

DO TSS COD BOD5

….

…

…

…

…

…

…

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, 2019)

Xác định bộ trọng số thành phần
CLN và nhóm thành phần CLN tỉnh Tiền
Giang:
- Căn cứ vào bộ số liệu thực đo
CLN từ 2102 – 2018 (7 năm) các bước

thực hiện theo như mục 2. Bảng tổng hợp
mức đóng góp vào mức CLN cuối cùng
của các thành phần CLN được tổng hợp
dưới đây.

Bảng 4. Bảng mức đóng góp vào mức CLN cuối cùng của các thành phần CLN tại vị M1

M1-Vàm Cái Bè

Khu vực
Vị trí
Quý
T3/2018
T3/2012
T3/2012
T3/2012
T3/2012
T3/2012
T3/2012
T3/2012
T3/2012

Thông số
Loại
Giá trị
pH
7.23
%DObh
63.92
COD
0.03
BOD5
24.77
TSS
2.97
N-NH4
0.02
P-PO4
0.03
Coliform
247.66
Ðộ Ðục
7.08

1
0.268
0
1
0
1
1
1
1
0.138

- Thiết lập công thức đánh giá chất
lượng nguồn nước khu vực. Từ công thức
7, chúng ta xác định các hệ số thông qua
việc xác định mức độ đóng góp của các
72

2
0.731
0
0
0
0
0
0
0
0.861

BẬC
3
0
0.443
0
0.976
0
0
0
0
0

4
0
0.556
0
0.023
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

thông số chất lượng và các nhóm thông số
trong từng mức độ chất lượng nguồn
nước. Các bước tính toán được thống kê
trong bảng sau:
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Bảng 5. Bảng trọng số các thông số CLN của nhóm hữu cơ
Loại
%DObh
COD
BOD5
N-NH4
P-PO4

1
0.00
0.12
0.06
0.12
0.18

BẬC (Thống kê)
2
3
4
0.03 0.20 0.34
0.12 0.14 0.07
0.13 0.20 0.14
0.08 0.11 0.11
0.09 0.04 0.03

5
0.38
0.04
0.15
0.13
0.03

1
0.00
0.25
0.12
0.25
0.37

BẬC (Thống kê %)
2
3
4
0.07 0.29 0.50
0.27 0.20 0.10
0.29 0.29 0.20
0.18 0.15 0.15
0.20 0.06 0.05

5
0.52
0.06
0.20
0.17
0.05

Các hệ số
0.07
0.27
0.29
0.18
0.20

Bảng 6. Bảng trọng số các thông số CLN của nhóm Vật lý
Loại
TSS
Ðộ Ðục

BẬC (Thống kê)
1
2
3
4
0.14 0.12 0.09 0.07
0.09 0.14 0.10 0.17

5
0.05
0.12

BẬC (Thống kê %)
1
2
3
4
0.61 0.45 0.49 0.29
0.39 0.55 0.51 0.71

5
0.29
0.71

Các hệ số
0.49
0.51

Bảng 7. Bảng trọng số các nhóm thông số CLN
Nhóm
Hóa
Lý
Sinh

1
0.53
0.25
0.22

BẬC (Thống kê)
2
3
4
0.60 0.77 0.73
0.35 0.21 0.25
0.05 0.03 0.02

5
0.75
0.17
0.07

BẬC (Thống kê %)
1
2
3
4
0.53 0.60 0.77 0.73
0.25 0.35 0.21 0.25
0.22 0.05 0.03 0.02

5
0.75
0.17
0.07

Số mũ
0.53
0.25
0.22

Công WQI theo quyết định 711/QĐ-TCMT cho khu vực tỉnh Tiền Giang (Hung,
Trân, 2019):
&'()*+ =

,-./0
11

8 0.07&'(:;

0.20&'(DAD;C

1.EF

0.27&'(*;:

0.49&'(HII

0.29&'(>;:

0.18&'(@A@BC

1.LL
0.51&'(ĐĐ 1.LE &'(6M
NO

(8)

Bộ trọng số trong các bảng 5, 6, 7 không thay đổi nhiều khi số năm đưa vào tính
trên 5 năm. Mức độ giao động giá trị trọng số của các thành phần CLN được tổng hợp
theo như hình dưới.

Hình 3. Mức độ giao động của các giá trị trọng số
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Công thức số (8) có các giá trị trọng
số tương đối ổn định.
Tuy nhiên, nên kéo dài liệt số liệu
đo đạc CLN dài hơn để các giá trị trọng số
trên sẽ tiệm cận tới giá trị cuối cùng (áp
dụng cho tỉnh Tiền Giang).
Phân vùng chất lượng nguồn nước
khu vực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012
– 2018:

Công thức WQI theo đặc trưng địa
phương phù hợp với điều kiện tự nhiên:
Tỉnh Tiền Giang có điều kiện tự nhiên phụ
thuộc khá lớn tới chế độ dòng chảy trên
sông tiền nói riêng và lũ trên ĐBSCL.
Trong những năm gần đây, tình hình lũ tại
ĐBSCL diễn ra rất phức tạp và có xu hướng
giảm dần, lũ ngày một nhỏ về quy mô.

Hình 4. Đường diễn biến đỉnh lũ tại trạm Tân Châu và Châu Đốc

Tương ứng với nó, CLN tại tỉnh Tiền Giang cũng biến động theo quy mô lũ về
ĐBSCL. Ta có thể lấy ví dụ 3 năm 2013, 2014, 2015 và 2016 làm ví dụ.

Hình 5. Phân bố CLN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2013 – 2014 có lũ về khá.
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Hình 6. Phân bố CLN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2015 – 2016 có lũ về nhỏ.

Công thức tính WQI theo đặc trưng
địa phương phù hợp với đặc điểm phát triển
kinh tế vùng Tiền Giang – Tp. Hồ Chí Minh:
Giai đoạn 2012 – 2018, tỉnh Tiền Giang
phát triển khá nhanh các vùng tiếp giáp với
Tp. Hồ Chí Minh khi đón các nguồn đầu tư

phát triển hạ tầng cơ sở như khu dân cư, khu
công nghiệp và cảng dịch vụ chung truyển
cũng như dịch vụ xuất nhập. Ta có thấy rõ,
mức độ CLN của tỉnh Tiền Giang có xu
hướng ô nhiễm trung bình các vùng phụ cận
với Tp. Hồ Chí Minh.

Hình 7. Phân vùng CLN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 – 2018.

4. KẾT LUẬN
Qua ví dụ tính toán chất lượng
nguồn nước các sông trên địa bàn tỉnh
Tiền Giang các năm 2012 - 2018 theo chỉ
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

số đánh giá WQI được điều chỉnh theo
hướng quyết định 711/QĐ-TCMT, cho
thấy chất lượng nguồn nước đang bị ô
nhiễm với các mức nhẹ đến vừa và biến
động chất lượng trong năm. Kết quả đánh
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giá chất lượng nguồn nước mặt theo công
thức điều chỉnh bước đầu cho thấy sự phù
hợp với điều kiện tự nhiên cùng phát triển
kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, cũng
cần nhấn mạnh tính ổn định của bộ trọng

số các thành phần CLN cũng như nhóm
thành phần CLN để đưa ra công thức cuối
cùng, thông qua việc kéo dài số năm của
chuỗi số liệu thực đo.
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ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ HỆ THỐNG THỦY LỢI PHỤC VỤ
TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TỈNH BẠC LIÊU
Assessment of the roles of irrigation systems in agricultural restructuring for
new rural development in Bac Lieu province
TS. Nguyễn Đình Vượng, ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
TÓM TẮT: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nền nông
nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm là chủ trương lớn được các cấp chính
quyền tỉnh Bạc Liêu triển khai, thực hiện đồng bộ. Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, địa
phương luôn chú trọng gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó hạ tầng thủy lợi đóng một vai
trò rất quan trọng. Bài báo này trình bày một số phân tích đánh giá tiêu chí thủy lợi trong xây
dựng nông thôn mới và xác định nhiệm vụ của hệ thống thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp
ở Bạc Liêu. Trước tình hình biến đổi khí hậu, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh cần
được đầu tư hơn nữa, tiếp tục củng cố, nâng cấp và tăng cường quản lý khai thác, vận hành các
hệ thống thủy lợi với các giải pháp cơ bản và lâu dài, đáp ứng đa mục tiêu nhằm chủ động khai
thác nguồn nước một cách hợp lý ứng phó với BĐKH, NBD hiện nay và trong tương lai.
Từ khóa: Bạc Liêu, hệ thống thủy lợi, phát triển nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp.
ABSTRACT: Regarding to the agricultural restructuring bases on investing in infrastructure
for commodity agriculture and increasing product value is a major policy of Bac Lieu
provincial authority. The irrigation infrastructure plays a key role in the process of agricultural
restructuring and new rural development. This paper presents some assessments of irrigation
systems in new rural development and agricultural restructuring in Bac Lieu province. To adapt
to climate change and sea level rise, the irrigation systems need to be invested more in order to
improve its management capacity and operation, focusing on sustainable solutions and efficient
use of water resources.
Keywords: Bac Lieu, irrigation systems, new rural development, agricultural restructuring.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành
nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã và đang tập
trung đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu
nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình
tăng trưởng, nhất là tái cơ cấu nông
nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng trên
một đơn vị diện tích. Đồng thời, phát triển
các mô hình mới trong sản xuất nông
nghiệp, từng bước xây dựng nền kinh tế
hàng hóa cho nông nghiệp và lộ trình xây
dựng Bạc Liêu trở thành vùng nuôi tôm
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

thâm canh lớn nhất cả nước. Tái cơ cấu
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới theo hướng thực chất hơn. Cũng trong
giai đoạn này tỉnh đã và đang tập trung
khai thác và tận dụng tối đa lợi thế của 3
tiểu vùng sinh thái, đó là : (i) Tiểu vùng
giữ ngọt ổn định (TV sinh thái ngọt); (ii)
Tiểu vùng chuyển đổi sản xuất phía Bắc
Quốc lộ 1A (TV sinh thái lợ) và (iii) Tiểu
vùng phía Nam Quốc lộ 1A (TV sinh thái
mặn). Trong đó chú trọng giữ vững diện
tích đất chuyên trồng lúa 2 vụ và 3 vụ,
phát triển mở rộng mô hình trồng lúa trên
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nền đất nuôi tôm, xây dựng vùng nuôi
trồng thủy sản (NTTS) chuyên canh quy
mô lớn, mở rộng diện tích trên đất bãi bồi
ven biển nhằm phát triển các đối tượng
chủ lực (tôm sú, thẻ, cua biển, nhuyễn
thể),...
Thời gian qua hệ thống thủy lợi
(HTTL) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã cơ
bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ chuyển
đổi sản xuất theo hướng tái cơ cấu nông
nghiệp, tuy nhiên trước những vấn đề của
thực tiễn đặt ra trong thời gian tới, đòi hỏi
công tác thủy lợi cần phải được đầu tư
một cách tổng thể và toàn diện trong đó
chú trọng giải pháp mô hình nâng cấp và
hiện đại hóa HTTL nội đồng (thủy lợi cấp
xã), cần tổng hòa giữa tiêu chí thủy lợi với
các tiêu chí liên quan khác trong xây dựng
nông thôn mới ở địa phương. Hệ thống
công trình thủy lợi đứng trước yêu cầu tái
cơ cấu nông nghiệp nhằm đảm bảo chủ
động cấp thoát nước phục vụ sản xuất
nông - ngư - diêm nghiệp, đồng thời mở
rộng phát triển hệ thống giao thông nông
thôn, chống triều cường và kiểm soát mặn
xâm nhập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và
NTTS,… góp phần ổn định sinh kế người
dân gắn với phát triển nông thôn mới.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để hoàn thành nghiên cứu này,
chúng tôi sử dụng một số phương pháp
thực hiện chính như sau:
- Kế thừa các kết quả nghiên cứu đã
có liên quan đến “tiêu chí thủy lợi” trong
xây dựng nông thôn mới, các tài liệu
thống kê thực trạng hệ thống công trình
thủy lợi ở địa phương;
- Sử dụng phương pháp điều tra, thu
thập tổng hợp tài liệu về dân sinh, kinh tế
- xã hội nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sử
dụng đất nông nghiệp; khảo sát lấy ý kiến
của cư dân địa phương về các hệ thống
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thủy lợi nội đồng trong quá trình tái cơ
cấu nông nghiệp và xây dựng phát triển
nông thôn mới;
- Phương pháp chuyên gia được
thực hiện trong quá trình xin ý kiến thảo
luận của các chuyên gia liên ngành, có
trình độ cao; kết hợp tổ chức hội thảo lấy
ý kiến từ cơ quan quản lý địa phương, đơn
vị chuyên môn;
- Từ tổng hợp hiện trạng, sử dụng
phương pháp phân tích đánh giá kết quả
điều tra các hệ thống thủy lợi phục vụ
chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp
và xây dựng nông thôn mới ở Bạc Liêu.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ
THẢO LUẬN
3.1. Tiêu chí thủy lợi trong xây dựng
nông thôn mới ở Bạc Liêu
a. “Tiêu chí số 3 – thủy lợi” trong Bộ
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
Thủ tướng Chính phủ ra quyết định
số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc
ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông
thôn mới. Tiếp đó, ngày 20/2/2013 Thủ
tướng Chính phủ ra quyết định
số 342/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số
tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông
thôn mới.
Gần đây nhất, ngày 17/10/2016 Thủ
tướng Chính phủ đã ra quyết định số
1980/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc
gia về xã nông thôn mới giai đoạn 20162020 (Bộ tiêu chí quốc gia) thay thế cho các
quyết định 491/QĐ-TTg và 342/QĐ-TTg.
Thực hiện quyết định trên, ngày
9/1/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đã ban hành quyết định số
69/QĐ-BNN-VPĐP kèm theo Sổ tay
hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia
về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
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Bảng 1. Tiêu chí thủy lợi trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
Thứ tự
Tên tiêu
trong Bộ
chí
tiêu chí QG

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu chung

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất
nông nghiệp được tưới và tiêu
nước chủ động đạt từ 80% trở
lên.
3

Thủy lợi
3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp
ứng yêu cầu dân sinh và theo
quy định về phòng chống thiên
tai tại chỗ

Chỉ tiêu cho vùng
ĐBSCL

UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo
hướng đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu
ngành nông nghiệp, thích ứng với
biến đổi khí hậu và hình thành các
vùng sản xuất nông sản hàng hóa
phát triển bền vững

Đạt

Đạt

Nguồn : Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Chính phủ

Ngày 04/4/2017 UBND tỉnh Bạc
Liêu đã có Quyết định số 44/QĐUBND về việc ban hành quy định và
hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã nông
thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa
bàn tỉnh Bạc Liêu. UBND tỉnh cũng đã có
quyết định số 105/QĐ-UBND ngày
09/5/2019 về việc ban hành bộ tiêu chí,
chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 – 2020.
Xã đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi khi đáp
ứng các yêu cầu:
- Đối với các xã có diện tích đất
nông nghiệp chủ yếu là cây trồng hàng
năm (lúa, màu,…) và cây hàng năm thì tỷ
lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được
tưới và tiêu chủ động đạt tối thiểu 90%
(xã được đánh giá là đạt chỉ tiêu 3.1 khi
Ttưới ≥ 90% và TTiêu ≥ 90%);
- Đối với các xã có đất NTTS hoặc
đất làm muối, các xã đặc biệt khó khăn
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thuộc vùng bãi ngang, ven biển, các xã
nghèo thuộc Chương trình 135 thì tỷ lệ
diện tích đất sản xuất nông nghiệp được
tưới và tiêu chủ động đạt tối thiểu 80%
(xã được đánh giá là đạt chỉ tiêu 3.1 khi
Ttưới ≥ 80% và TTiêu ≥ 90%);
- Chỉ tiêu 3.2: Đảm bảo đủ điều kiện
đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định
về phòng chống thiên tai tại chỗ.
b. Đánh giá mối liên quan giữa “Tiêu
chí số 3 – thủy lợi” với một số tiêu chí
khác trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng
nông thôn mới
Trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng
nông thôn mới, có 6 tiêu chí sau đây liên
quan trực tiếp đến hệ thống công trình thủy
lợi (CTTL) nói chung, HTTL nội đồng do
cấp huyện, xã quản lý phục vụ xây dựng
nông thôn mới ở Bạc Liêu như sau:
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Bảng 2. Một số tiêu chí liên quan đến HTTL trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới
Thứ tự
trong Bộ
Tên tiêu chí
tiêu chí
QG

1

2

3

Quy hoạch

Nội dung tiêu chí
1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được
phê duyệt và được công bố công khai đúng
thời hạn
1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch
chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo
quy hoạch

Giao thông

2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận
chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm

Thủy lợi

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp
được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80%
trở lên.
3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu
dân sinh và theo quy định về phòng chống
thiên tai tại chỗ.
4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn

4

13

Chỉ tiêu
cho Bạc
Liêu

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

50%

50%

Đạt

≥90%

65%

45%

Đạt

Đạt

98%

98%

Đạt

Đạt

Điện

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an
toàn từ các nguồn
13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng
Hình thức tổ quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012
chức sản xuất 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với
tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững
17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ
sinh theo quy chuẩn Quốc gia

17

Chỉ tiêu
chung

Môi trường

17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh sạch - đẹp, an toàn
17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử
lý theo quy định

≥95%
≥95%
(≥60%
(≥65%
nước
nước sạch)
sạch)
Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Nguồn: Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Chính phủ và Quyết định số
44/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Công tác thủy lợi phục vụ tái cơ cấu
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Bộ
tiêu chí xã nông thôn mới được tiếp cận
thực hiện theo yêu cầu nâng cao các tiêu
chí hướng đến xây dựng nông thôn mới
kiểu mẫu của tỉnh, cụ thể đối với “Tiêu
80

chí thủy lợi” như sau: Nâng cấp và từng
bước hiện đại hóa (phát triển/hoàn thiện)
HTTL tổng thể và đi sâu chi tiết vào
HTTL cấp xã (thủy lợi nội đồng) phục vụ
phát triển các mô hình sản xuất nông- ngư
- diêm nghiệp kết hợp xây dựng nông thôn
mới tỉnh Bạc Liêu,[2],[3].
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Tiêu chí số 1: “Quy hoạch”, vai trò
“Tiêu chí thủy lợi” khi nâng cấp và hiện
đại hóa HTTL gắn với tiêu chí này trước
hết đó là quy hoạch bố trí HTTL nội đồng
phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông
– ngư - diêm nghiệp theo hướng hàng hóa.
Theo đó vấn đề nâng cấp, hiện đại hóa
HTTL nội đồng đó là thiết kế lại đồng
ruộng để chủ động tưới tiêu, trang bằng
mặt ruộng, dồn điền đổi thửa, quy hoạch
thành cánh đồng lớn để phục vụ sản xuất
hàng hóa (sản xuất tập trung quy mô
nhóm hộ và trang trại,…) đến năm 2025,
tầm nhìn 2030.
Trong quy hoạch phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn
mới, quy hoạch HTTL bao gồm: hạ tầng
hệ thống kênh cấp nước sạch và VSMT
nông thôn, hệ thống kênh thu gom và
thoát nước thải, hạ tầng công trình hồ trữ
nước sinh thái gắn với công viên cây
xanh,...
Tiêu chí số 2: “Giao thông”, ở đây
đó là cần bố trí HTTL nội đồng kết hợp
giao thông nông thôn, trong đó tỷ lệ km
đường từ khu dân cư ra đồng ruộng
(đường trục chính nội đồng) bao gồm
nâng cấp bờ kênh, bờ đê kết hợp đường
trục nội đồng,… được cứng hóa, xe cơ
giới đi lại thuận tiện phải đạt 50%, được
nghiên cứu tính toán nâng cấp theo chuẩn
quy định về giao thông nội đồng.
Tiêu chí số 3: “Thủy lợi”, tỷ lệ diện
tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và
tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên;
Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu
dân sinh và theo quy định về phòng chống
thiên tai tại chỗ.
Trong tiêu chí này “nâng cấp và
hiện đại hóa HTTL” được thực hiện
nghiên cứu ở việc nâng cấp xây dựng các
trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ để chủ
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

động tưới tiêu, một số vùng có thể bê tông
hóa kênh tưới của các trạm bơm điện quy
mô vừa và nhỏ bằng BTCT để chủ động
dẫn nước tưới đồng ruộng, kiên cố hóa
cống, đập thủy lợi tiêu thoát nước, đê bao
khép kín các vùng, nạo vét kênh mương,
cống bọng hoàn chỉnh phục vụ các mô
hình sản xuất nông nghiệp, NTTS và làm
muối trên các vùng sinh thái,…
Tiêu chí số 4: “Điện”, trong tiêu chí
này hệ thống điện bao gồm lưới điện phân
phối, trạm biến áp phân phối, đường dây
cấp trung áp, đường dây cấp hạ áp đáp
ứng yêu cầu phục vụ phát triển trạm bơm
điện quy mô vừa và nhỏ ở Bạc Liêu.
Tiêu chí số 13: “Tổ chức sản xuất”,
xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy
định của Luật Hợp tác xã năm 2012; Xã có
mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ
nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Hoạt
động quản lý khai thác và bảo vệ công
trình, đảm bảo kênh mương, cống, kè, đập,
bờ bao được vận hành có hiệu quả bền
vững, phục vụ cho sản xuất, dân sinh, được
đa số người dân hưởng lợi đồng thuận.
Tiêu chí thủy lợi được xét trong tiêu
chí này đó là HTTL nội đồng muốn phát
huy hiệu quả cao nhất phải có sự tham gia
của người dân (Participatory Irrigation
Management - PIM), giả sử công trình đầu
mối phát huy tốt nhưng ở nội đồng cấp xã
hoạt động kém thì cả hệ thống CTTL cũng
không phát huy được hiệu quả thiết kế đề ra.
Tiêu chí số 17: “Môi trường”, HTTL
nội đồng (cấp xã) sẽ đảm bảo môi trường
nước hợp vệ sinh và nước sạch nông thôn
theo quy chuẩn quốc gia, kênh rạch nội
đồng không bị ô nhiễm, tôn tạo các hồ
nước tạo cảnh quan đẹp và điều hoà sinh
thái môi trường nông thôn,…
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3.2. Hiện trạng hệ thống thủy lợi phục
vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp Bạc
Liêu
a. Mục tiêu của kế hoạch thực hiện tái
cơ cấu nông nghiệp Bạc Liêu
Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu
quả và khả năng cạnh tranh thông qua
tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia
tăng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của
người tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh
xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng GDP ngành
nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân
giai đoạn 2016-2020 là 5,47%/năm,[5].
Chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm
nội ngành nông, ngư, diêm nghiệp theo
hướng duy trì mức tăng trưởng ổn định
ngành thủy sản đến năm 2020 đạt 80,54%;
chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành
nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng
chăn nuôi đến năm 2020 đạt 28%. Sản
lượng thủy sản đến năm 2020 đạt 370.000
tấn, trong đó tôm là 147.000 tấn, cá và
thủy sản khác là 223.000 tấn. Sản lượng
lúa đến năm 2020 đạt 1.100.000 tấn, sản
lượng muối đến năm 2020 đạt 180.000
tấn,[5].
b. Hiện trạng hệ thống thủy lợi phục vụ
tái cơ cấu nông nghiệp
Thời gian qua bằng các nguồn lực ở
Trung ương và trong tỉnh, nhiều hệ thống
công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng
phục vụ kiểm soát mặn, cấp nước tưới tiêu
cho nông nghiệp, cấp thoát nước phục vụ
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã
được nâng cấp sửa chữa và đầu tư xây
dựng mới. Theo thống kê của Chi cục
Thủy lợi Bạc Liêu,[4], trên địa bàn tỉnh
hiện có 01 công trình đê biển dài 52,426
km; hệ thống đê sông dài 379 km và bờ
bao ngăn mặn dài 2.940 km; 102 cống
tưới, tiêu, trong đó có 83 cống tham gia
điều tiết nước (trong đó hệ thống cống dọc
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theo Quốc lộ 1A có 23 cống, hệ thống
phân rãnh mặn, ngọt Bạc Liêu - Sóc
Trăng có 55 cống và hệ thống Đông Nàng
Rền có 05 cống), 06 công trình kè chống
sạt lở bờ biển, bờ sông và khu dân cư,
trung tâm thị trấn; 33 kênh trục và kênh
cấp 1 dài 720 km; 304 kênh cấp 2 dài
1.616 km, 753 kênh cấp 3 vượt cấp dài
2.736 km và 3.141 kênh cấp 3, kênh nội
đồng dài 3.402 km; xây dựng 31 trạm
bơm điện; xây dựng được 269 ô thủy lợi
khép kín, diện tích mỗi ô 30 - 70 ha. Nhìn
chung, hệ thống công trình thủy lợi đã cơ
bản hoàn thành kênh trục, kênh cấp 1 và
kênh cấp 2 đối với Tiểu vùng giữ ngọt ổn
định và Tiểu vùng chuyển đổi sản xuất
phía Bắc Quốc lộ 1A, riêng đối với vùng
phía Nam Quốc lộ 1A thì còn hạn chế; các
công trình thủy nông nội đồng mới đáp
ứng khoảng 80 - 85% đối với Tiểu vùng
giữ ngọt ổn định, khoảng 75 - 80% đối với
Tiểu vùng chuyển đổi sản xuất và khoảng
70 - 75% đối với vùng Nam Quốc lộ 1A;
hệ thống đê biển, đê cửa sông đảm bảo
mức tối thiểu chống được bão cấp 9 và
thủy triều ứng với tần suất 5%.
Hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi
trên địa bàn tỉnh cũng được chia thành 6
hệ thống để quản lý, vận hành. Hệ kênh
mương được phân chia thành 3 cấp, trong
đó UBND tỉnh quản lý các tuyến kênh liên
huyện, còn lại do địa phương quản lý. Hệ
thống CTTL đã và đang đóng vai trò rất
quan trọng trong việc phát triển nông
nghiệp và phục vụ đời sống, sinh kế của
người dân. Đặc biệt là cung cấp nguồn
nước phục vụ cho hàng trăm ngàn héc-ta
đất sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao
hiệu quả hoạt động của các CTTL, từ năm
2018 đến nay, tỉnh đã đầu tư sửa chữa,
nâng cấp và xây dựng mới nhiều CTTL
phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh
góp phần phòng chống hạn hán, xâm nhập
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mặn có thể xảy ra. Trong đó, nhiều công
trình cống ngăn mặn đã được nâng cấp,
sửa chữa như: cống Hộ Phòng, cống Giá
Rai, cống Láng Trâm (TX. Giá Rai), cống
Cái Tràm (huyện Vĩnh Lợi),… Các công
trình sau khi được sửa chữa, nâng cấp
hoặc xây mới đã phát huy hiệu quả, bảo
đảm đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nước phục
vụ sản xuất của người dân.
Mặc dù hệ thống CTTL đã được đầu
tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, song
hiện nay, nhiều cống và kênh, nhất là các
cống nhỏ do địa phương quản lý, do thiếu
nguồn vốn cho việc duy tu, sửa chữa
thường xuyên nên đã xuống cấp, chưa
phát huy tối đa hiệu quả phục vụ. Bên

cạnh đó, kinh phí đầu tư xây dựng, sửa
chữa, nâng cấp hệ thống tưới tiêu còn hạn
chế, hạ tầng thủy lợi nội đồng còn lạc hậu,
chủ yếu là kênh mương nhỏ, dễ bị bồi
lắng. Mặt khác, nhiều cống vẫn chưa được
đầu tư lưới điện 3 pha để vận hành và phải
làm theo cách thủ công mỗi khi đóng, mở
cống,… Với hệ thống thủy lợi hiện có,
việc quản lý tốt được môi trường nước
theo yêu cầu sản xuất đang gặp nhiều khó
khăn, thách thức. Môi trường nước hiện
đang có dấu hiệu xấu đi do ý thức cộng
đồng chưa cao, các nguồn nước thải từ
hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản xuất
thủy sản, công nghiệp, dân sinh,… thải
trực tiếp xuống hệ thống kênh rạch.

Hình 1. Bản đồ hiện trạng và bố trí hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp
tỉnh Bạc Liêu,[4]
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM
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Để góp phần chủ động nguồn nước
trong sản xuất nông nghiệp, trước mắt cần
hoàn thiện HTTL, thủy nông nội đồng để
điều tiết nước giữa các khu vực, tiểu vùng,
đa dạng diện tích phục vụ, làm tiền đề cho
các hệ thống tưới hiện đại, tiết kiệm nước
về mùa khô. Đồng thời từng bước cải tạo,
sửa chữa, nâng cấp các CTTL xuống cấp
để nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ
sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an toàn
công trình. Qua đó góp phần nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất
nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới ở địa phương.
3.3. Nhiệm vụ giải pháp của hệ thống
thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp
tỉnh Bạc Liêu
a. Đối với lĩnh vực trồng trọt
Ổn định địa bàn sản xuất chuyên lúa
58.800 ha ở Tiểu vùng ngọt ổn định phía
Bắc Quốc lộ 1A; mở rộng địa bàn sản xuất
lúa trên đất tôm - lúa đạt 38.000 ha ở Tiểu
vùng chuyển đổi sản xuất phía Bắc Quốc
lộ 1A, gắn với đầu tư hoàn thiện kết cấu
hạ tầng, nhất là hệ thống CTTL phân ranh
mặn, ngọt, nạo vét hệ thống kênh mương
bị bồi lắng; phát triển hệ thống trạm bơm
điện vừa và nhỏ, từng bước thực hiện kiên
cố hóa kênh mương (gia cố bờ kênh, xây
dựng cống, đập, trạm bơm); thực hiện
điều tiết nước hợp lý, linh hoạt gắn với
điều chỉnh cơ cấu mùa vụ phù hợp với
điều kiện sinh thái của từng tiểu vùng;
hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác dùng
nước để hỗ trợ nhau về kiểm soát nguồn
nước và kỹ thuật sản xuất, nhất là sản
phẩm lúa hàng hóa, lúa chất lượng cao
70.000 ha, giống lúa thơm 85.000 ha và
lúa đặc sản địa phương 25.000 ha,[6].
Tập trung đầu tư công trình tạo
nguồn nước, hệ thống tưới và công nghệ
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phù hợp cho những vùng chuyên canh lúa
thành cánh đồng lớn, cây trồng cạn tập
trung có hiệu quả kinh tế cao, vùng
nguyên liệu của các cơ sở công nghiệp chế
biến, vùng cây ăn trái đặc sản có ưu thế
cạnh tranh trên thị trường trong nước và
thế giới. Đầu tư xây dựng HTTL cho vùng
chuyên canh cây trồng cạn cần nguồn vốn
lớn với phương châm nhà nước đầu tư
công trình tạo nguồn, hộ nông dân, chủ
trang trại và hộ gia đình tự đầu tư và quản
lý hệ thống phân phối nội đồng trong
phạm vi sản xuất của mình.
Ứng dụng, chuyển giao những mô
hình canh tác sử dụng nước tiết kiệm, hợp
lý để giảm chi phí và làm giảm áp lực về
nhu cầu nước trong các mô hình sản xuất
hiện nay. Áp dụng các công nghệ kỹ thuật
tưới tiết kiệm nước và sử dụng các giống
cây trồng mới có năng suất, chất lượng
cao, kháng sâu bệnh, có khả năng thích
ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
cao (giống chịu hạn, chịu ngập và chịu
mặn),[1].
b. Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản
Đầu tư xây dựng HTTL phục vụ
NTTS (tôm, cua, cá,…) với diện tích nuôi
trồng 144.159 ha, cần xem xét kỹ quy
hoạch sản xuất và tiến độ chuyển đổi cơ
cấu sản xuất trên cơ sở đó xây dựng quy
hoạch thủy lợi. HTTL phục vụ cho NTTS
có yêu cầu cao hơn, nghiêm ngặt hơn hệ
thống tưới cho nông nghiệp. Trong đó vấn
đề kiểm soát chất lượng nước đến phải hết
sức chặt chẽ. Vấn đề xử lý nước thải từ
các khu nuôi trồng và việc tiêu thoát nước
thải đảm bảo môi trường nhất thiết phải
quan tâm đầy đủ.
Tập trung đầu tư xây dựng hoàn
chỉnh kết cấu hạ tầng (thủy lợi gắn với
giao thông, lưới điện, chợ thủy sản đầu
mối,…) phục vụ NTTS, nhất là các vùng
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nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp
tập trung, đảm bảo các điều kiện nuôi
thâm canh, an toàn dịch bệnh theo hướng
tổ chức lại sản xuất các vùng NTTS tập
trung, sản xuất theo chuỗi giá trị ngành
tôm, phát triển bền vững, hiệu quả gắn với
xây dựng cánh đồng lớn, phấn đấu đạt quy
mô 35.000 ha,[6]; đầu tư xây dựng hoàn
chỉnh kết cấu hạ tầng thủy lợi, tự động hóa
trong quan trắc chất lượng môi trường
nước, kiểm soát chặt chẽ nguồn nước
trong NTTS,…
c. Đối với nghề làm muối
Tập trung đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ
tầng vùng muối, ưu tiên đầu tư xây dựng
vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ
cao với quy mô khoảng 1.500 ha (tại xã
Long Điền Đông và xã Điền Hải, huyện
Đông Hải) nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế
biến và xuất khẩu; nhân rộng mô hình sản
xuất kết hợp muối - NTTS để tăng thu
nhập trên đơn vị sản xuất và cải thiện đời
sống diêm dân. Xây dựng cánh đồng lớn
trong sản xuất muối cần tập trung thực hiện
tốt các giải pháp: Đầu tư xây dựng hoàn
thiện kết cấu hạ tầng ô ruộng thủy lợi đồng muối, tổ chức lại sản xuất (phát triển
các hợp tác xã, tổ hợp tác đường nước) gắn
với tiêu thụ sản phẩm cho diêm dân.
4. KẾT LUẬN
Hiện nay Đồng bằng sông Cửu
Long nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng
đều có phương châm chủ yếu trong sản
xuất nông nghiệp và NTTS là thích nghi,
né tránh và hạn chế đến mức thấp nhất tác
động của hạn hán - xâm nhập mặn và lũ
lụt, trong đó cần chú trọng xây dựng lịch
trình mùa vụ sản xuất và cơ cấu giống cây
trồng thích hợp với điều kiện biến đổi khí
hậu ngày càng có xu hướng cực đoan, dị
thường.
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Từ phân tích đánh giá ở trên cho
thấy vai trò quan trọng của HTTL thời
gian qua đã được khẳng định, tiêu chí thủy
lợi được xem là tiêu chí cơ sở hạ tầng nền
tảng quan trọng hàng đầu trong hệ thống
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn
với phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp nhằm
nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị
diện tích ở Bạc Liêu. Thủy lợi là “công
cụ” chủ yếu khai thác hiệu quả tài nguyên
nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đặc biệt là phục vụ sự nghiệp phát triển
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn
với mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất
nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Vì vậy, trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn và phát triển nông
thôn mới hiện nay gắn với tái cơ cấu sản
xuất nông nghiệp, giải pháp thủy lợi cần
được đầu tư xây dựng đồng bộ, quản lý
vận hành linh hoạt, ứng dụng công nghệ
mới, công nghệ tự động hóa trong điều
khiển hệ thống, chú trọng phát triển thủy
lợi nội đồng nhằm tạo thế đưa nước giàu
phù sa từ sông lớn vào nội đồng, tăng
cường khả năng lấy và tiêu nước, kiểm
soát xâm nhập mặn, tiêu rửa phèn, cải tạo
đất, cải tạo môi trường nước và vệ sinh
đồng ruộng, giúp người dân áp dụng thành
công các mô hình canh tác mới. Thời gian
tới HTTL cần hướng tới việc chủ động
được nguồn nước cho các đối tượng sản
xuất, thông qua việc đầu tư xây dựng mới
và nâng cấp các hệ thống công trình hiện
có, đặc biệt là hiện đại hóa các hệ thống
phục vụ cho cây con chủ lực và NTTS phù
hợp với Nghị quyết 120/NQ-CP của
Chính phủ về phát triển bền vững, thích
ứng với BĐKH – NBD.
Bài báo là một phần kết quả nghiên
cứu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu
các giải pháp kỹ thuật để nâng cấp và
hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng
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phục vụ phát triển các mô hình sản xuất
nông nghiệp theo tiêu chí xây dựng nông

thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. Chủ
nhiệm TS. Nguyễn Đình Vượng.
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MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ XU THẾ MỐI QUAN HỆ GIỮA BÃO VÀ LŨ LỤT
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2018
Some assessment of the trend on relationship between storm and flood
in the Mekong Delta on the period 2013-2018
PGS. TS. Bùi Việt Hưng
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Tp. Hồ Chí Minh
Email: bvhung@hcmus.edu.vn
TÓM TẮT: Hàng năm, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có từ 1,4 đến 1,9 triệu ha bị ngập
từ 3 đến 6 tháng với độ sâu từ 0,5 đến 4 m. Lũ lụt gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp,
tài sản và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như gián đoạn cuộc sống của người dân, giao thông
vận tải, giáo dục và y tế. Tác động của lũ bao gồm cả tiêu cực và tích cực về mặt kinh tế và xã
hội khu vực. Nguyên nhân gây lũ lụt tại ĐBSCL có nhiều, tuy nhiên biểu hiện lớn nhất và rõ
nhất có lẽ do ảnh hưởng của các trận bão nhiệt đới đổ bộ vào khu vực Miền Trung và Bắc
Trung Bộ của Việt Nam. Qua các số liệu khảo sát và thống kê cho thấy, sau mỗi trận bão, mực
nước trên sông Mê Kông và vùng đầu nguồn ĐBSCL thay đổi tăng lên rõ rệt. Bài báo xin trình
bày một số kết quả đánh giá mối quan hệ giữa số lượng trận bão cũng như cường độ của chúng
với sự xuất hiện và mức độ lũ tại ĐBSCL trong những năm gần đây (2013 – 2018). Qua đây,
phần nào cũng cho thấy mức độ tác động của việc phát triển thủy điện trên dòng chính phía Bắc
và các dòng nhánh quan trọng tới lũ lụt tại ĐBSCL.
Từ khóa: Bão nhiệt đới, lũ lụt, Đồng bằng sông Cửu Long, Mekong, thủy điện thượng nguồn
Mekong.
ABSTRACT: Every year, the Mekong River Delta (MRD) has about 1.4 to 1.9 million ha
inundated for 3 to 6 months with a flood depth of 0.5 to 4 m. Floods cause difficulties and
damages for agricultural production, property and infrastructure development as well as
disruption of people's lives, transportation, education and health. Flood impacts are both
negative and positive in the economic and social sides of the region. The causes of floods in the
Mekong Delta are many, but the biggest and clearest manifestations are probably due to the
effects of tropical storms landing at the Central and North Central regions of Viet Nam.
Through the survey data and statistics, it shows that, after the landing of each storm, the water
level in the Mekong River system and the upstream region of the Mekong Delta are changed
significantly. The article would like to present some results evaluating the relationship between
the number of storms landing in Viet Nam as well as their intensity with the occurrence and
level of floods in the Mekong Delta in recent years (2013 - 2018). Through this, it partly shows
the impact of Northern hydropower development on the main stream and important tributaries
on flooding in the Mekong Delta.
Keywords: Tropical storms, floods, Mekong River Delta, Mekong River Basin, upstream
hydropower plan of Mekong.

DẪN XUẤT
Khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng
Hạ lưu vực Mê Kông có đặc điểm là lượng
mưa phân bố theo mùa tạo nên đợt lũ lụt
hàng năm và phân ra hai mùa rõ rệt – mùa
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lũ và mùa kiệt. Mặc dù lũ lớn có thể gây ra
những thiệt hại đáng kể ở nhiều khu vực
trên lưu vực sông Mê Kông, nhưng lũ
thông thường cũng đem lại những lợi ích to
lớn khác cho khu vực hạ nguồn với điển
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hình là khu vực đồng bằng sông Mê Kông
(thuộc Việt Nam và Campuchia).
Sự xuất hiện lũ tại lưu vực sông Mê
Kông xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác
nhau như mưa lớn (bão, hình thái thời tiết
rãnh thấp hội tụ,…), tuyết tan từ thượng
nguồn và nhân tai (xả nước hồ chứa, vỡ đập
dâng,..). Có thể tựu chung lại hai nguyên
nhân chính là (i) Gió mùa Tây Nam xuất
phát từ vùng biển Ấn Độ dương tràn tới kết
hợp với (ii) các luồng khí áp từ Châu Úc
tạo nên một địa hình mưa nhiệt đới rất lớn

(Lê Tuấn Anh, 2018). Lũ lớn xuất hiện khí
hội tụ đủ hai (02) nhân tố trên, hoặc có các
nhiễu động nhiệt đới xảy ra liên tiếp, hoặc
khi hội tụ nhiệt đới có lưỡi của gió mùa Tây
Nam đi tới giai đoạn phát triển cùng với
nhiễu động nhiệt đới sau đó tiếp tục tồn tại
trong một khoảng thời gian (Đoàn Quyết
Trung, 1979). Bên cạnh đó, thời gian gần
đây, các yếu tố nhân tạo đang dần trở thành
nguyên nhân thứ ba (03) gây ra lũ trên lưu
vực như xả lũ, sự cố liên quan đến hoạt
động thử điện, hồ chứa…

Q.đảo Hoàng Sa
(Việt Nam)

Q.đảo Trường Sa
(Việt Nam)

Hình 1. Lưu vực sông Mekong và phạm vi ngập lũ tại ĐBSCL
(Nguồn: MRCs, 2017)

Tuy nhiên, với các phát triển kinh tế
khu vực (chủ yếu phát triển các ngành sử
dụng nước như thủy điện dòng chính và
nông nghiệp có tưới) của các nước thượng
nguồn như Trung Quốc, Lào, Thái Lan và
cả Campuchia đã làm suy giảm tài nguyên
nước đáng kể (MRC, 2018).
Việc lấy nước để phục vụ tưới của
Campuchia và Thái Lan hiện nay có thể
thuộc loại sử dụng nước dòng nhánh sông
Mê Kông trong mùa mưa. Các hình thức
lấy/chuyển nước này thường là lấy/chuyển
nước trên dòng chính sông Mê Kông qua
các dòng nhánh vào chứa trong các hồ/
đập có cửa van khống chế để trữ nước
tưới. Như vậy, dòng chảy trên sông Mê
88

Kông sẽ bị ảnh hưởng suy giảm về lượng
ngay trong mùa mưa bão, qua đó, lũ trên
lưu vực sông bị ảnh hưởng.
Phát triển thủy điện trên dòng chính
hay dòng phụ của hệ thống sông Mê Kông
tuy không làm suy giảm nhiều về lưu
lượng dòng chảy tính theo trung bình năm
(MRCs, 2017) nhưng làm thay đổi chế độ
dòng chảy rất lớn khi hầu hết các hồ giữ
nước vào mùa mưa và xả dần trong mùa
khô. Điều này dẫn đến, mùa lũ lượng
nước thượng nguồn đổ về không đủ lớn
tạo lũ “đẹp”, mùa khô lưu lượng tăng
khoảng 15% - 30% nhưng mực nước dâng
không đáng kể (MRCs, 2017).
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Hình 2. Phát triển thủy điện và nông nghiệp có tưới trên lưu vực sông Mekong
(Nguồn: MRCs, 2017)

Trong thời gian gần đây, yếu tố các
luồng khí áp (bão, áp thấp) từ Thái Bình
Dương (Châu Úc) khi đổ bộ vào khu vực
miền Trung của Việt Nam trở vào tạo các
đợt mưa lũ lớn phía Bắc và Trung Lào và
hình thành các đợt lũ xuất hiện tại Hạ lưu
Mê Kông trong đó có ĐBSCL của Việt
Nam (MRCs, 2019).
Như vậy, mức độ lũ về ĐBSCL
trong mùa mưa sẽ bị ảnh hưởng rất lớn cả
về lưu lượng (đỉnh lũ giảm) và quy luật
(khi lũ có thể xuất hiện sớm hay muộn
không còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện
khí tượng khu vực). Lũ tại ĐBSCL xuất
hiện thường đi kèm hay sau các thông báo
về một trận bão gây mưa lớn đổ bộ vào
các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ Việt Nam
(tương đương khu vực thượng Lào) trước
đó khoảng 1 đến 2 tuần (MRCs, 2019).
Xu thế mối quan hệ giữa bão và lũ
lụt vùng ĐBSCL
Qua ghi nhận, có rất nhiều năm lũ
lớn tại ĐBSCL đều là kết quả của các trận
bão nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam cùng
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

thời gian. Ta có thể liệt kê một số năm lũ
lớn như vậy:
- Trận lũ năm 1961 hình thành do
mưa của 5 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam,
đặc biệt là 2 cơn bão số 8 và số 10, gây ra
mưa lớn ở hạ Lào và Campuchia. Lượng
mưa tháng VIII và IX nhiều nơi đạt từ
500-700 mm/tháng. Đỉnh lũ tại Tân Châu
là 5,12 m vào ngày 10/X, tại Châu Đốc là
4,9 m vào ngày 13/X, xuất hiện cùng kỳ
đỉnh triều tháng X (Trần Như Hối, 2005).
- Trận lũ năm 1978 là một trong
những trận lũ lớn cả về lưu lượng, tổng
lượng và diễn biến bất thường. Năm 1978,
có 3 cơn bão, trong đó có 2 cơn liên tiếp
vào miền Trung (số 8, ngày 20/IX và số 9,
ngày 26/IX), gây mưa lớn ở trung hạ Lào
và Đông-Bắc Thái Lan trong 3 tháng VII,
VIII và IX. Lượng mưa tháng thường
400¸800 mm, thậm chí trên 900 mm
(tháng VIII, tại Pakse). Mực nước ở Tân
Châu 4,46 m ngày 30/VIII và 4,15 m tại
Châu Đốc ngày 5/IX. Đỉnh thứ hai vào
ngày 9/X là 4,78 m tại Tân Châu và 4,46
m tại Châu Đốc.
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- Trận lũ năm 1984 do mưa lớn
trong hai đợt gió mùa Tây - Nam liên tiếp
nhau trong cuối tháng VIII đầu tháng IX
tại Tân Châu và Châu Đốc. Đỉnh lũ cao
nhất 4,81 m vào ngày 13/IX tại Tân Châu
và 4,37 m vào ngày 15/IX tại Châu Đốc.
Mưa nội đồng không ảnh hưởng lớn và
thủy triều thấp, thuận lợi cho thoát lũ nên
từ dưới Tân Châu, Châu Đốc, mực nước
cao nhất trên sông chính thấp hơn so với
lũ 1978 chừng 5¸25 cm. Lũ rút sớm và
nhanh nên thời gian duy trì mực nước 4,50
m chỉ có 34 ngày, ngắn hơn nhiều so với
lũ 1978.
- Trận lũ năm 1991 xuất hiện do bão
FRED vào đèo Ngang qua Tây Nguyên,
trung Lào và bắc Campuchia, gây mưa lớn
(563 mm/tháng tại Pakse), gây lũ khá lớn
ở trung lưu. Lưu lượng đỉnh lũ tại Kratie
khoảng 64.000 m3/s, tổng lượng lớn nhất
trong 90 ngày là 296 tỷ m3. Lũ đạt đỉnh là
4,80 m ngày 13/IX.
- Trận lũ năm 2000 là trận lũ lịch sử
tại ĐBSCL. Các chuyên gia, nhất là
chuyên gia tư vấn về quy hoạch thủy lợi,
nông nghiệp, giao thông..., đặc biệt quan
tâm đến trận lũ này và được phân tích rất
chi tiết trong nhiều nghiên cứu về sau.
Trận lũ năm 2000 về sớm nhất lịch sử và
các đỉnh lũ đều rất cao với đỉnh lũ chính
vụ vào cuối tháng IX lớn nhất lịch sử ở
Châu Đốc (490 cm) và ở Tân Châu (506
cm). Có thể nói rằng, nguyên nhân sâu xa
gây nên trận lũ lụt lịch sử năm 2000 là do
tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu,
của hiện tượng La Nina mạnh kéo dài (từ
năm 1999 đến hết năm 2000) (Trần Như
Hối, 2005).
- Trận lũ năm 2001 là một trận lũ rất
lớn ở ĐBSCL (một trong 4¸5 trận lũ lớn
nhất thời kỳ 1961¸2004 về tổng lượng lũ
và đỉnh lũ). Đỉnh lũ thứ nhất tại Tân Châu
là 4,73 m vào ngày 3/IX và tại Châu Đốc
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là 4,45 m vào ngày 5/IX; đỉnh thứ hai tại
Tân Châu là 4,78 m ngày 20/IX, tại Châu
Đốc là 4,48 m vào ngày 23/IX. Đỉnh lũ ở
vùng nội đồng xuất hiện vào cuối tháng
IX, đầu tháng X (Trần Như Hối, 2005).
- Trận lũ năm 2002 là một trận lũ
đặc biệt lớn ở ĐBSCL. Nguyên nhân
chính do mưa lớn và sớm đã làm cho lũ ở
trung và hạ lưu sông Mekong liên tục
tăng. Đỉnh lũ thứ nhất tại Tân Châu là
4,60 m vào ngày 29/VIII và tại Châu Đốc
là 4,17 m vào ngày 1/IX; đỉnh thứ hai tại
Tân Châu là 4,82 m ngày 30/IX, tại Châu
Đốc là 4,42 m vào ngày 23/IX. Do tác
động kết hợp của lũ, triều mạnh và các
thay đổi của hạ tầng vùng duyên hải (sau
các trận lũ năm 2000 và 2001 tại phần
ĐBSCL nằm dưới QL1), nên đỉnh lũ tại
vùng cuối nguồn đạt mức cao nhất trong
hơn 40 năm gần đây: tại Mỹ Thuận, đỉnh
lũ là 1,91 m; tại Mỹ Tho: 1,66 m, tại Bến
Lức: 1,45m (Trần Như Hối, 2005).
- Trận lũ năm 2008 gây ngập lụt
nghiêm trọng cho các khu vực Hạ nguồn
Mê Kông, do bão nhiệt đới tác động lên
mức nước trên dòng chính và dòng nhánh
của sông Mê Kông, đoạn trên thượng
nguồn ở CHND Lào và Thái Lan.
- Từ những năm 2008 trở lại đây, tại
ĐBSCL cũng như Hạ nguồn lưu vực sông
Mê Kông, lũ vẫn xuất hiện nhưng với mức
độ (đỉnh lũ và lưu lượng lũ) thấp rất nhiều
so với trung bình nhiều năm (TBNN). Bên
cạnh các nguyên nhân của hiện tượng
“suy giảm” lũ được nêu nhiều trong thời
gian như phát triển thủy điện ồ ạt tại nhiều
khu vực thượng nguồn dòng chính và các
chi lưu quan trọng, nhu cầu nước lớn phát
triển nông nghiệp có tưới và chặt phá rừng
đầu nguồn…, cũng cần nhắc tới yếu tố
biến động của thời tiết khu vực với nhân
tố chính là các trận bão, áp thấp gây mưa
đổ bộ vào khu vực.
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Tuy số lượng các cơn bão nhiệt đới
có tác động hay đổ bộ trực tiếp vào Việt
Nam mỗi năm mỗi khác (xu hướng gia
tăng hay suy giảm gắn liền với quy luật
khí hậu chung của khu vực và toàn cầu –
hiện thượng khí hậu ENSO). Nhưng nếu
phân tích về số lượng các trận bão và áp
thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam và gây
mưa lớn trên lưu vực sông Mê Kông (từ

thượng Lào đến hạ lưu – ĐBSCL), ta thấy
có xu hướng gia tăng trong khoảng 10
năm lại đây.
- So sánh với cao trình đỉnh lũ xuất
hiện tại ĐBSCL được đo đạc tại hai trạm
đầu nguồn của ĐBSCL là Tân Châu và
Châu Đốc, xu hướng tăng giảm số lượng
các trận bão gần với xu hướng biến động
của mức độ lũ xuất hiện.

Hình 1. Tổng hợp đường đi của bão đổ bộ vào Việt Nam trong một số năm qua
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)
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Hình 2. Xu thế biến động của mức độ lũ (đỉnh lũ) với sự gia tăng số lượng các trận bão,
áp thấp đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam

Xét diễn biến lũ tại ĐBSCL trong
từng năm, ta cũng thấy rõ mức độ ảnh
hưởng của các đợt mưa bão do bão đổ bộ
vào Việt Nam mới có ảnh hưởng nhất
định tới việc xuất hiện và cường độ của lũ
tại đây. Lấy ví dụ 2 năm đặc biệt gần đây
là năm 2015 và 2017, ta thấy rõ nhận định
trên.

Trong năm 2015, lũ có xuất hiện tại
ĐBSCL xong với cường độ yếu (lũ nhỏ).
Đồng thời, ta cũng thấy số lượng các cơn
bão đổ bộ vào Việt Nam ít kỷ lục là 2 trận
(Kujira 20-26/6/2015 và Vam Co 1315/9/2015). Riêng Bão Vam Co khi đổ bộ
vào Miền Trung Việt Nam đã suy yếu
nhanh thành áp thấp nhiệt đới gây mưa
đợt thứ 3 trong năm.

Hình 3. Đường di chuyển của bão số 1 Kujira và bão số 3 Vamco năm 2015
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo
khí tượng Quốc gia, năm 2015, trên lưu
vực sông Mê Kông có số đợt mưa lớn diễn
ra nhiều và kéo dài. Trong đó, có hai đợt
mưa do ảnh hưởng trực tiếp của hai trận
bão trên. Các đợt mưa lớn gồm: đợt đầu từ
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ngày 10/6- 8/7/2015; đợt hai từ ngày 17/726/8/2015; đợt ba từ ngày 27/8-15/9/2015;
và đợt thứ tư từ ngày 8-31/10/2015. Dải
hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây
Nam là nguyên nhân chính gây mưa lớn
trên lưu vực sông Mê Kông trong năm
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2015. Đầu và giữa mùa, vùng tâm mưa ở
khu vực thượng và trung Lào, Thái Lan và
Tây Nguyên (Việt Nam); đến cuối mùa,
tâm mưa dịch xuống phía hạ Lào và Cam
Pu Chia.
Tại ĐBSCL, xuất hiện lũ trong các
đợt mưa đầu và đợt mưa thứ 3 với đỉnh lũ
thấp. Trong đầu tháng 8, do lũ thượng
nguồn về kết hợp với triều cường, mực
nước đầu nguồn sông Cửu Long lên
nhanh. Mực nước cao nhất trong đợt lũ
này tại Tân Châu 2,45m (15/8), Châu Đốc

2,09m (16/8), đều thấp hơn TBNN cùng
kỳ từ 0,3-0,65m, sau đó biến đổi chậm và
ở mức thấp. Trong tháng 9 và 10/2015, hạ
lưu các sông Cửu Long chịu ảnh hưởng
của 3 đợt triều cường với đỉnh triều ở mức
khá cao. Đỉnh lũ tại Tân Châu trên sông
Tiền 2,55m (15/10), thấp hơn báo động
(BĐ)1 0,95m; Châu Đốc trên sông Hậu
2,35m (30/9), thấp hơn BĐ1 0,65m (Đây
là đỉnh lũ năm thấp nhất trong 92 năm trở
lại đây tại đầu nguồn sông Cửu Long).

Hình 4. Phân bố mưa trên lưu vực sông Mekong theo 4 đợt năm 2015
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Hình 5. Quá trình lũ tại các trạm chính trên sông Mekong năm 2015
(Nguồn: MRCs, 2019)
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Trong năm 2017, mùa mưa bắt đầu
từ giữa tháng 5, toàn mùa có 2 đợt mưa
vừa mưa to. Trong tháng 5, ở thượng lưu
sông Mê Kông đã xuất hiện mưa to, lượng
mưa phổ biến từ 100-150mm gây ra đợt
dao động. Tuy nhiên, hai đợt mưa này

nguyên nhân chính do ảnh hưởng của các
trận bão lớn (Talas, Roke, SonCa,
Doksuri) liên tiếp đổ bộ vào khu vực
Trung bộ của Việt Nam gây mưa lớn trên
diện rộng.

Hình 6. Hướng di chuyển của các trận bão Talas và SonCa (tháng 7), Doksuri (tháng 9)
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Đợt mưa từ ngày 28/6-30/7, mưa
xảy ra đều hơn và liên tục trên toàn lưu
vực. Nguyên nhân chính gây mưa do ảnh
hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh, trên
lưu vực sông Mê Kông đã có mưa liên tục
ở trung thượng Lào, Thái Lan,
Campuchia. Đến giữa tháng 7, do ảnh
hưởng của 2 cơn bão đổ bộ vào Trung Bộ
gây ra đợt mưa lớn lượng mưa phổ biến
trong đợt này từ 200-400mm.
Đợt mưa từ ngày 14-27/9, mưa xảy
ra liên tục trên toàn lưu vực. Nguyên nhân
gây mưa là do ảnh hưởng của hoàn lưu
bão số 10 kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt
động mạnh, nên tại trung thượng lưu sông
Mê Kông đã xuất hiện mưa vừa đến mưa
to. Tổng lượng mưa trận phổ biến từ 80150mm, tại một số điểm có lượng lớn hơn
như Nakhonphanon 244mm, Thakhet
233mm, Savanakhet 224mm.
Mùa lũ năm 2017 là năm có sự khác
biệt, trên sông Mê Kông chỉ xuất hiện 2
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đợt lũ ứng với hai đợt mưa lớn trên tàn
lưu vực, mực nước các trạm trên dòng
chính sông Mê Kông luôn ở mức cao.
Mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc từ
giữa tháng 8 đến hết mùa lũ (tháng 10) ở
mức BĐ1 nhưng thấp hơn TBNN. Đầu
tháng 10 lũ tại đầu nguồn sông Cửu Long
đạt đỉnh lũ năm, tại Tân Châu đạt mức
3,43m (ngày 08/10); tại Châu Đốc đạt
mức 3,07m (ngày 08/10); đều ở mức BĐ1
và thấp hơn đỉnh lũ TBNN khoảng 0,50m.
Nhận xét chung: Bên cạnh nhiều
yếu tố ảnh hưởng đến lũ về ĐBSCL, yếu
tố mưa bão trên lưu vực đang dần gia tăng
ảnh hưởng cùng với xu thế tăng giảm số
trận bão đổ bộ vào VN. Xem xét chiều
ngược lại, chúng ta cũng thấy rõ mức độ
tác động của các hoạt động phát triển liên
quan đến sử dụng nguồn nước ngày một
gia tăng tới lưu lượng và quy luật dòng
chảy trên lưu vực (Phát triển thủy điện
dòng chính, lấy nước tưới). Các diễn biến
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cực đoan như bão mới “tạo được” sự gia
tăng nhanh của lượng nước trong thời gian
đủ để lũ xuất hiện trên dòng chính Mê
Kông. Nhận định này có thể thấy khá rõ
trong hình 4 với diễn biến của đường
(mầu đỏ) số lượng các trận bão, áp thấp đổ

bộ vào Việt Nam (khu vực miền Trung)
với các đường (màu vàng, xanh) biến
động mục nước lớn nhất trong năm tại hai
trạm Châu Đốc và Tân Châu có cùng xu
hướng (tăng giảm) trong những năm gần
đây (từ 2010 đến nay).

Hình 7. Tổng lượng mưa từ 28/6-30/7 và 14-27/9/2017 trên lưu vực sông Mekong
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Hình 8. Quá trình lũ các trạm chính khu vực ĐBSCL năm 2017
(Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)
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KẾT LUẬN
Lũ tại ĐBSCL hiện nay xuất hiện do
tổ hợp của nhiều nguyên nhân từ tự nhiên
đến tác động của hoạt động sống của con
người từ thượng nguồn đến hạ nguồn lưu
vực sông Mê Kông. Với sự gia tăng khai
thác nguồn nước phục vụ phát triển kinh
tế của các quốc gia thượng nguồn sông
Mê Kông, tập trung chủ yếu vào phát triển
thủy điện như Trung Quốc, Lào và Việt
Nam cùng mở rộng quy mô các khu vực
nông nghiệp có tưới như Thái Lan và
Campuchia, hình thái lũ (thời điểm xuất
hiện cùng cao trình đỉnh lũ) do hoạt động
của gió mùa Tây Nam tại ĐBSCL đã thay
đổi khá nhiều với việc xuất hiện của lũ
đầu mùa, lũ chính vụ muộn hơn cùng đỉnh
lũ có xu hướng giảm dần (lũ nhỏ). Lũ xuất
hiện có dấu hiện của sự gia tăng đột biến

của mưa do các cơn bão từ Biển Đông đổ
bộ vào VN.
Qua một số kết quả phân tích ở trên,
xu hướng biến động của mực nước lũ tại
ĐBSCL có cùng xu thế với sự gia tăng số
lượng các trận bão đổ bộ vào Việt Nam
trong gần 10 năm qua. Điều này có nhiều
ý nghĩa trong việc bước đầu đánh giá mức
độ tác động ngày một lớn của hoạt động
khai thác tài nguyên nước của các quốc
gia trong lưu vực, làm thay đổi các quy
luật, chế động dòng chảy tự nhiên của
sông Mê Kông. Khả năng tự điều tiết của
lưu vực trước các đợt mưa lũ trên lưu vực
ngày một suy giảm khi mà các trận lũ
ngày càng phụ thuộc vào các trận bão có
thời gian gây mưa ngắn với vũ lượng lớn
và tập trung.
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ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VEN BỜ DO THẢI NƯỚC LÀM MÁT
TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI, TRÀ VINH
Coastal water quality assessment due to the cooling water discharge of
duyen hai electrothermal plant, Tra Vinh
PGS. TS. Bùi Việt Hưng
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Email: bvhung@hcmus.edu.vn
TÓM TẮT: Trung tâm điện lực Duyên Hải (TTĐLDH)sử dụng nguyên liệu than trong sản xuất
điện. Quá trình sản xuất điện sử dụng than sẽ gây những nguy cơ tiềm ẩn các tác động tiêu cực
cho môi trường nếu các hệ thống xử lý môi trường không được kiểm soát tốt hoặc khi có những
sự cố môi trường ngoài ý muốn xảy ra. Với lượng nước thải làm mát rất lớn được xả vào nước
biển, TTĐLDH có các tác động đến chất lượng nước. Một trong những tác động lớn nhất là sự
gia tăng nhiệt độ, suy giảm nồng độ muối cùng với phần dầu máy dư thừa ảnh hưởng trực tiếp
đến các thông số hóa lý cũng như phạm vi bị ảnh hưởng của nguồn nước tiếp nhận. Dựa trên
kết quả quan trắc, chúng tôi thực hiện mô phỏng lan truyền chất vùng tiếp nhận nước thải nước
làm mát của TTĐLDH, qua đó phân tích và đánh giá được hiện trạng chất lượng nước biển ven
bờ trong khu vực và chỉ rõ được thông số gây tác động môi trường do xả thải, làm cơ sở cho dự
báo các tác động có thể có trong tương lai khi mở rộng nhà máy.
Từ khóa: nhà máy nhiệt điện, phát tán nhiệt, tràn dầu, chất lượng nước, nước làm mát máy,
Duyên Hải, đánh giá tác động môi trường.
ABSTRACT: Duyen Hai electrothermal Plant (DHEP) uses coal materials in electricity
production. The process of producing electricity using coal will create the potential risks of
negative environmental impacts if the environmental treatment systems are not well controlled
or when unexpected environmental incidents occur. With a huge cooling water discharges into
the coastal environment, DHEP affected the coastal water quality. Some of the biggest impacts
are an increase in temperature, a decrease in salt concentration with machine oil redundancy
that directly affects the physicochemical parameters as well as the area affected of receiving
water. Based on the results of monitoring, we simulated the quality transportation processes at
the cooling water receiving area of DHEP, thereby, analysed and evaluated the current status
of coastal water quality in the receiving region and identified the component to impact to
environment due to the discharge, made a basis for forecasting the able effects in the future
when expanding the plant.
Keywords: Electrothermal plant, Thermal transportation, oil overload, coastal water quality,
machine cooling water, Duyen Hai, environment impact assessment.
1. TỔNG QUAN

Trung tâm điện lực Duyên Hải
(TTĐLDH) đặt tại xã Dân Thành và một
phần ở xã Trường Long Hòa, huyện
Duyên Hải tỉnh Trà Vinh. Trung tâm điện
lực Duyên Hải được xây dựng theo 3 giai
đoạn với tổng công suất khoảng 4200MW.
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

Nguyên tắc bố trí mặt bằng của TTĐLDH
được bố trí theo thứ tự từ phía Tây Bắc
xuống Đông Nam là sân phân phối
220kv/500kv, khu vực các nhà máy chính,
khu vực kho than. Phía Đông Bắc của
Trung tâm là hệ thống thải nước làm mát.
Hướng mở rộng của Trung tâm theo
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hướng từ phía Tây Nam sang phía Đông
Bắc là Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1,
Duyên Hải 2, Duyên Hải 3 và Duyên Hải
3a (phần mở rộng của Duyên Hải 3). Các
nhà máy Duyên Hải 1, 2 và 3 đều có 2 tổ
máy, riêng Duyên Hải 3a mở rộng có 1 tổ
máy [1].
Trung tâm điện lực Duyên Hải khi
xây dựng xong sẽ là một trung tâm phát
điện lớn của Việt Nam gồm 3 nhà máy
nhiệt điện 1, 2, 3 và 3a với tổng cộng 7 tổ
máy (công suất mỗi tổ máy phát điện là
600MW). Dự án này góp phần quan trọng
trong việc phát triển kinh tế xã hội của
khu vực và đặc biệt là tỉnh Trà Vinh.
Hiện tại, các nhà máy nhiệt điện
Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 đã hoàn
thành và đã vận hành phát điện. Giai đoạn
2 của TTĐLDH sẽ triển khai mở rộng
Duyên Hải 3a với 1 tổ máy. Giai đoạn 3 –
hoàn thiện Trung tâm, nhà máy nhiệt điện
Duyên Hải 2 sẽ xây dựng với 2 tổ máy
cuối cùng và nâng công suất phát điện lên
mức thiết kế là 4200MW.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và
3 đều có các hệ thống quan trắc và xử lý
môi trường phát sinh trong quá trình hoạt
động như mạng lưới thu gom nước thải
sinh hoạt, nước thải nhiễm than, dầu, công
nghiệp và nước mưa; 04 trạm xử lý nước
thải (nước nhiễm dầu, than, công nghiệp
và sinh hoạt).
Theo phương án xả nước thải của
Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và
Duyên Hải 3, nước thải được thải trực tiếp
từ Bể chuyển tiếp (sát biển) bằng cống
hộp ngầm kích thước 4x4m, được xả
ngầm ra biển bằng 04 đường ống thép
D3000mm. Do nước thải được xả trực tiếp
vào nước biển nên chương trình giám sát
nước biển ven bờ khu vực nhà máy nhiệt
diện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 đã được
đề xuất như sau: (1) Tần suất giám sát: 06
tháng/lần; (2) Có 7 vị trí giám sát bố trí
trong vùng nước ven biển trước
TTĐLDH; (3) Có 8 thông số (Nhiệt độ,
pH, DO, TSS, Ammonia, Phosphate, tổng
dầu mỡ khoáng và Coliform; và (4) Quy
chuẩn đánh giá theo QCVN 10MT:2015/BTNMT [3].

Hình 1. Trung tâm điện lực Duyên Hải và các vị trí khảo sát
(Nguồn: [3])
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Tuy nhiên, trong các đợt khảo sát
lấy mẫu tại 3 vị trí ngay của xả của ống
thải nước làm mát tổ máy ra vùng biển
(cách bờ 328m và ở độ sâu 4,5m – xả
đáy), bên cạnh một số chỉ tiêu chất lượng
nước ven biển đạt còn một số chỉ tiêu
khác như nhiệt độ, nồng độ muối và đặc
biệt lượng dầu trong nước biển cao bất
thường cũng như mức độ tản nhiệt kém,
nồng độ muối thấp hơn so với môi trường
xung quanh… Trên cơ sở yêu cầu làm rõ
các yếu tố bất thường trên của Bộ Tài
Nguyên Môi Trường, Viện Nhiệt Đới Môi
Trường thực hiện khảo sát và đánh giá
thực trạng chất lượng môi trường nguồn

nước ven biển khu vực quanh miệng xả
nước thải làm mát của nhà máy.
2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

Để thực hiện việc đánh giá hiện
trạng chất lượng nguồn nước mặt ven biển
khu vực trước Trung tâm điện lực Duyên
Hải, nhóm thực hiện đánh giá thực hiện
các phương pháp chính:
- Lấy mẫu nước tại 3 vị trí như trên
hình 1 với các thông số được tổng hợp
trong bảng 1. Số lượng mẫu được phân
tích: 252 mẫu (Số mẫu ở mỗi vị trí: 42
mẫu; Số mẫu được lấy trong ngày: 6
mẫu/ngày; và Số mẫu cho mỗi đợt: 126
mẫu).

Bảng 1. Phương pháp phân tích chất lượng nước biển ven bờ
TT Thông số

Phương pháp phân tích

Phương pháp áp dụng

1

SS

Cân trọng lượng

ISO 11923:1997

2

EC

Đo trực tiếp tại hiện trường

SMEWW 2510B 2012

3

Độ mặn

Đo trực tiếp tại hiện trường

SMEWW 2520B 2012

4

Tổng Nitơ

Đo độ dẫn

TCVN 6624-2:2000

5

Tổng Phốt pho

Trắc quang

TCVN 6202:2008

6

BOD5

Áp kế

SMEWW 5210B:2012

7

Mg; Cu; Pb; Zn
Cd; Tổng Cr; As
Hg

ICP-MS

SMEWW 3125B:2012

8

Tổng Dầu mỡ

Cân trọng lượng

SMEWW 5520B:2012

9

Nhiệt độ

Đo trực tiếp tại hiện trường

SMEWW 2550B:2012

Đo trực tiếp tại hiện trường

TCVN 7325:2004

10 DO

(Nguồn: [3])

- Phân tích và đánh giá nồng độ các
chất theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT
của Bộ Tài nguyên Môi trường.
- Mô phỏng bằng mô hình toán quá
trình tản nhiệt, phân bố nồng độ muối và
dầu tại khu vực xả nước làm mát bằng
phần mềm MIKE 21FM.
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Tùy từng điều kiện cụ thể mà các
nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3 và
3a được thi công xây dựng và đưa vào vận
hành với lưu lượng nước làm mát lấy vào
mỗi nhà máy là 56 m3/s, nhiệt độ là 30oC,
xả là 56 m3/s (không tính được lượng hao
hụt nước trong quá trình làm mát). Do
hiện tại mới có nhà máy nhiệt điện Duyên
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Hải 2 và 3a đang được lập hồ sơ thiết kế
nên chúng tôi đưa ra 02 kịch bản cho việc
xác định lưu lượng nước làm mát xả ra
ngoài sau khi được sử dụng như sau [2]:
KB1 – kịch bản hiện trạng: Nhà
máy nhiệt điện Duyên Hải 1 (2 tổ máy), 3
(2 tổ máy) đã được xây dựng và đưa vào
vận hành.
KB2.1 – kịch bản phát triển: Nhà
máy nhiệt điện Duyên Hải 1 (2 tổ máy), 3
(2 tổ máy) và 3a (1 tổ máy) đã được xây
dựng và đưa vào vận hành.
KB2.2 – kịch bản phát triển: Nhà
máy nhiệt điện Duyên Hải 1 (2 tổ máy), 2
(2 tổ máy), 3 (2 tổ máy) và 3a (1 tổ máy)
hoàn thành và đưa vào vận hành.

Theo tiêu chuẩn xả thải công nghiệp
TCVN 5945-1995, nước xả phải có nhiệt
độ dưới 40oC. Trong báo cáo lập dự án,
TTĐLDH áp dụng công nghệ xử lý nước
làm mát (chủ yếu tập trung giảm nhiệt độ)
nhằm đảm bảo nguồn nước làm mát khi
thải ra môi trường có nhiệt độ cao nhất là
37oC [1]. Ngoài ra, theo kết quả đo đạc
trực tiếp (vị trí 2) phía trước và trên miệng
xả cho thấy nhiệt độ nước cao nhất đo
được (từ 33 – 35,5oC) đều dưới 37oC [3].
Như vậy, tính toán mô phỏng sẽ lấy giá trị
nhiệt độ ngay tại cửa xả là 37oC (như thiết
kế) khi tính tới sai số đo đạc và tác động
của dòng chảy ven bờ tác động tức thời tới
dòng xả thải.
Mô hình sử dụng là MIKE 21 FM –
mô hình 2 chiều, như vậy mạng ô lưới sử
dụng cho mô hình như sau [2]:

Hình 2. Sơ đồ thủy lực cho khu vực dự án

Riêng trạm Mỹ Thanh nằm ngay sát
cửa sông, nên mực nước đo của trạm có
thể coi như gần vị trí khu vực dự án nhất.
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Số liệu mực nước của trạm này được sử
dụng làm biên cho mô hình mô phỏng
dòng hải văn và dòng triều khu vực dự án.
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Hình 3. Mực nước Mỹ Thanh năm 2018
Bảng 2. Thông số sử dụng trong tính toán mô phỏng lan truyền nhiệt
Thông số
Nhiệt độ biển
Nồng độ mặn nước biển
Thuỷ triều
Gió (Đông Bắc và Tây Nam)
Độ ẩm không khí
Áp suất khí quyển
Hệ số nhớt rối
Hệ số nhám (M)
Hệ sô nhiệt không khí
Hệ số nhiệt của nước

Giá trị
Lấy theo thủy mực nước thực đo
Lấy theo thủy mực nước thực đo
Lấy theo thủy mực nước thực đo
tốc độ trung bình: 2,5 m/s
80%
991 mb - 1021 mb
10-4 (m2/s)
50 m(1/3)s
4186 J (kg · ºK)
4186 J (kg · ºK)
(Nguồn: [2])

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt ven biển:
Bảng 3. Kết quả tính toán chất lượng nước tự nhiên khu vực họng xả và vùng lân cận
nhà máy nhiệt điện Duyên Hải
Thông số
TSS
EC
Độ mặn
Tổng Nitơ
Tổng Phốt pho
BOD5

Đơn vị
mg/L
mS/cm
%o
mg/L
mg/L
mgO2/L

126 mẫu - đợt 1
16,2
43474
28,8
1,6
0,1
9,1
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Giá trị trung bình:
126 mẫu - đợt 2
252 mẫu - 02 đợt
12,4
14,3
42817
43146
26,7
27,7
1,5
1,6
0,1
0,1
10,1
9,6
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Thông số
Mg
Cu
Pb
Zn
Cd
Tổng Cr
As
Hg
Tổng Dầu mỡ
Nhiệt độ
DO
COD

Đơn vị
g/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
o

126 mẫu - đợt 1
0,352
0,007
0,0015
0,002
0,001
0,0015
0,0007
0,0002
0,54

Giá trị trung bình:
126 mẫu - đợt 2
252 mẫu - 02 đợt
0,256
0,304
0,007
0,007
0,0015
0,0015
0,010
0,006
0,001
0,001
0,0028
0,0022
0,0014
0,0011
0,0002
0,0002
0,98
0,76

C

30,4

29,1

29,8

mg/L
mgO2/L

5,1
13,5

5,1
15,5

5,1
14,5
(Nguồn: [3])

Đánh giá chất lượng nước biển ven
bờ khu vực trước Trung tâm điện lực
Duyên Hải:
- Nồng độ TSS ở mức độ trung bình
thấp. Nồng độ trung bình toàn khu vực
trong cả 02 đợt quan trắc khoảng 14,3mg/l
(dao động trong khoảng 3-67mg/l) và tất
cả đều QCVN 10-MT:2015/BTNMT (quy
định 50mg/l).
- Mức độ ô nhiễm các kim loại nặng
(Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, As, Hg) là thấp, biến

động không đáng kể và đều đạt QCVN
10-MT:2015/BTNMT.
- Nồng độ Ôxy hòa tan (DO) là ở
mức độ trung bình, nằm trong khoảng 4,36,1
mg/l
và
đạt
QCVN
10MT:2015/BTNMT (quy định ≥ 4mg/l).
- Mức độ ô nhiễm dầu mỡ là khá
cao. Kết quả ghi nhận được về nồng độ
dầu mỡ trung bình toàn khu vực trong 02
đợt quan trắc khoảng 0,76mg/l (dao động
trong khoảng 0,30-0,98mg/l) và đều
không đạt QCVN 10-MT:2015/BTNMT
(quy định 0,5mg/l).

Hình 4. Diễn biến hàm lượng dầu và nhiệt độ trung bình tại các vị trí giữa 02 đợt quan trắc
(Nguồn: [3])
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Nhiệt độ nước biển quanh họng xả
nước thải làm mát (ngay phía trên cửa xả
đáy) có dao động nhiệt khá lớn trong
ngày. Trong tất cả các đợt, thời điểm lấy

mẫu nước trong khoảng thời gian từ 12
giờ đến 16 giờ (lần đo thứ 4) có nhiệt độ
cao hơn (từ 33 – 35,5oC) so với các thời
điểm lấy mẫu sớm và muộn hơn.

Kết quả mô phỏng tản nhiệt, nồng độ muối và dầu khu vực nước biển ven bờ
khu vực xả thải nước sau làm mát:

Hình 5. Nhiệt độ khu vực cửa xả lớn nhất mùa khô các KB1, KB2.1 và KB2.2

Hình 6. Nhiệt độ khu vực cửa xả lớn nhất mùa mưa các KB1, KB2.1 và KB2.2

Hình 7. Nồng độ mặn khu vực cửa xả lớn nhất mùa khô các KB1, KB2.1 và KB2.2

Hình 8. Nồng độ mặn khu vực cửa xả lớn nhất mùa mưa các KB1, KB2.1 và KB2.2
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Hình 9. Phân bố lượng dầu khu vực cửa xả lớn nhất mùa khô các KB1, KB2.1 và KB2.2

Hình 10. Phân bố lượng dầu khu vực cửa xả lớn nhất mùa mưa các KB1, KB2.1 và KB2.2

Với các kết quả mô phỏng phân bố
nhiệt, độ mặn và đặc biệt phân bố lượng
dầu với lượng dầu (mg/l) khác nhau theo
các kịch bản hiện trạng và phát triển cho
thấy nhiệt độ, độ mặn hay lượng dầu phân
bố trong môi trường đều phụ thuộc rất lớn
vào lượng nước làm mát xả ra cũng như
điều kiện khí tượng thủy văn khu vực. Nói
chung, phạm vi phân bố của nhiệt độ, độ
mặn cũng như hàm lượng dầu có sự khác
biệt rất rõ theo mùa trong năm. Cụ thể là
phân bố dầu mở rộng ra xa lớn trong mùa
mưa với hoạt động mạnh của gió mùa Tây
Nam, tuy hàm lượng dầu lan xa đều dưới
tiêu chuẩn cho phép (<0,5mg/l).
Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh các
yếu tố trên còn phụ thuộc vào một số
thông số thiết kế như chiều dài ống xả thải
nước làm mát, đường kính hay chiều sâu
tại miệng ống, cụ thể ở đây là vị trí của xả
gần bờ. Với vị trí cửa xả hiện hữu (cách
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bờ 328m), phần nước làm mát sau khi xả
ra môi trường có nhiệt độ trên 30oC (Hình
5, 6 đường đẳng nhiệt thấp nhất - ngoài
cùng ứng với 31oC), hàm lượng muối thấp
cùng lượng dầu cao đều có xu hướng lưu
giữ gần bờ quanh cửa xả. Điều này làm
ảnh hưởng tới môi trường khu vực gần
nhà máy.
4. KẾT LUẬN

Nhìn chung, nhiệt độ và độ mặn
nước biển khu vực họng xả nước của nhà
máy nhiệt điện Duyên Hải (hiện trạng)
vẫn được đánh giá khá tốt so với tiêu
chuẩn cho phép, chỉ có mức độ ô nhiễm
dầu mỡ (Hình 9, 10) là cao (vượt QCVN –
0,5m/l) và tràn khá rộng (đường đồng mức
ngoài cùng ứng 0,2 mg/l). Kết quả mô
phỏng cũng cho thấy, mức độ biến động
về ô nhiễm dầu tràn trong các kịch bản mở
rộng và phát triển đầy đủ của nhà máy.
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MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH LAN TRUYỀN NƯỚC
PHÈN TRÊN HỆ KÊNH SÔNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
An approach to formulate mathematical modeling for spreading of acid water
in canal network in the mekong delta
ThS. NCS. Trần Ký(1), GS. TS. Nguyễn Tất Đắc(2)
(1)
NCS Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
(2)
Hội KHKT Thủy lợi Tp. Hồ Chí Minh
TÓM TẮT: Quá trình sinh phèn trong đất đã được nhiều tác giả nghiên cứu và công bố trong
nhiều bài báo, tuy nhiên việc lan truyền của nước phèn trong mạng kênh sông vào đầu mùa mưa
và các tác động xấu về môi trường vẫn còn ít được xem xét, đặc biệt các mô hình toán học về
lan truyền nước phèn. Để có mô hình toán học về lan truyền về nước phèn cần phải thiết lập các
phương trình chi phối quá trình. Khác với các quá trình lan truyền các chất bảo toàn, các quá
trình lan truyền nước phèn có sự tham gia của nhiều chất không bảo toàn đồng thời có sự tương
tác với nhau về mặt sinh hóa mà ngoài tuân thủ bảo toàn khối lượng chúng phải tuân thủ các
luật cân bằng hóa học. Cân bằng hóa học cho các sản phẩm phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long
lại có bản chất khác nhau tùy thuộc từng vùng (chẳng hạn jurbanite, jarosite,..). Chính vì những
khó khăn đó chưa có những hệ phương trình cơ bản chung cho quá trình lan truyền nước.
Chính vì vậy trong bài báo này trình bày những ý tưởng ban đầu sử dụng khái niệm cân bằng
hóa học và luật tác động khối lượng để xây dựng mối quan hệ dưới dạng phương trình toán cho
các yếu tố trong lan truyền nước phèn sắt hay nhôm. Cũng phác thảo cách giải số hệ phương
trình một chiều cho lan truyền các chất này trong kênh sông.
Từ khóa: Mô hình toán, nước phèn, ĐBSCL
ABSTRACT: The difference between the spreading of polluted water and acid water is
conservative matters and the unconservative matters with chemical interactions during
spreading process. A lot of studies on acid sulphate soils has been widely published but, so far,
not much ones on spreading can be observed due to difficulties regarding the establish the
governing equations. Therefore the idea in this paper is an attempt to formulate governing
equations for spreading of acid water in canal system using concept of chemical eqilibria and
the law of mass action. It is also shown in the paper main steps to numerically solve those
equations in case of one-dimensional.
Keywords: Modeling, acid water, the Mekong Delta

1. GIỚI THIỆU
Đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) ước tính có khoảng 1,8
triệu ha, chiếm cỡ 45% diên tích, phân bố
chủ yếu trên Đồng Tháp Mười (ĐTM),
Bán đảo Cà Mau (BĐCM) và Tứ giác
Long xuyên (TGLX). Các quá trình hình
thành phèn rất phức tạp, từ các quá trình
hóa sinh trong đất, các quá trình thủy
văn,... và trong mùa khô, do quá trình mao
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dẫn các sản phẩm phèn hình thành từ
trong đất được chuyển lên mặt và khi có
các trận mưa đầu mùa các sản phẩm phèn
bị thủy phân kết hợp với nước mưa hình
thành các khối nước có độ phèn cao (rốn
phèn) đổ vào kênh sông và do các quá
trình dòng chảy nói chung hay thủy triều
như ở ĐBSCL nước phèn lan truyền ra
các vùng xung quanh gây ra các tác động
xấu cho sản xuất, sinh hoạt và môi trường.
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Tùy thuộc lịch sử hình thành bản chất đất
phèn tại mỗi vùng có thể là phèn nhôm,
phèn sắt hay hỗn hợp. Các khoáng phèn
có thể là jurbanite, jarosite, allunite,
gibsite, pirite,…
Cho đến nay việc nghiên cứu chủ
yếu tập trung vào các quá trình hình thành
các sản phẩm phèn trong đất, các nghiên
cứu về các quá trình lan truyền phèn trên
mặt và quá trình lan truyền trong nước
mặt còn rất hạn chế. Một mặt, sự khó khăn
khi xây dựng một mô hình toán học chỉ
riêng cho lan truyền nước phèn trong đó
phải mô phỏng các quá trình tương tác hóa
sinh cho các chất không bảo toàn nhưng
phải tuân thủ các luật cân bằng hóa học
[Đặng Trung Thuận 2005], mặt khác phải
kể được tác động của quá trình dòng chảy
trong quá trình lan truyền. Một khó khăn
rất lớn và tốn kém trong nghiên cứu phèn
là khi cần phải thu thập các số liệu thực tế
rồi phải phân tích trong phòng thí nghiệm
để có các thông số dùng trong hiệu chỉnh
mô hình.
Hiện nay mô hình toán được sử
dụng rộng rãi để mô tả các quá trình tự
nhiên (các quá trình vật lý, hóa học, sinh
học, môi trường,…). Cơ sở của mô hình
toán học là các quá trình tự nhiên ở các
dạng khác nhau đều được mô tả bằng các
phương trình toán học, khi giải các
phương trình này (giải chính xác hay giải
số) sẽ được các nghiệm số, khảo sát tính
chất các nghiệm số có thể phát hiện ra các
quy luật liên quan đến mối liên hệ giữa
các đại lượng cần quan tâm, chẳng hạn với
các mô hình thủy động lực học người ta
có thể đánh giá các quy luật dòng chảy
hay sự phụ thuộc của các chế độ dòng
chảy vào các tham số nào đó như địa hình,
thủy văn, các điều kiện sử dụng nước,...
Việc xây dựng các mô hình toán học phải
trải qua các bước [Nguyễn Tất Đắc 2010]:
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i) Thiết lập các phương trình toán học chi
phối các quá trình quan tâm, ii) Thiết lập
các điều kiện biên và điều kiện ban đầu,
xác định một số tham số của mô hình, iii)
Phần lớn các phương trình không thể giải
chính xác vì thế phải thiết lập các thuật
toán để giải số, iv) Lập trình để giải trên
máy tính, v) Bước cuối là kiểm tra tính
đúng đắn qua việc hiệu chỉnh và kiểm
định với một số ví dụ cụ thể. Một mô hình
trải qua cả 5 bước nêu trên được gọi là mô
hình làm việc. Để có thể thực hiện được
cả 5 bước này cho một đối tượng bất kỳ là
cả một quá trình cực kỳ khó khăn đòi hỏi
sự đóng góp tri thức, thời gian, kinh
nghiệm, tiền bạc của nhiều nhà khoa học
chuyên sâu. Chẳng hạn đối với lan truyền
mặn, một chất bảo toàn, các nhà khoa học
đã mất nhiều thập kỷ để xây dựng được
mô hình lan truyền mặn 1 chiều tạm gọi là
có thể sử dụng được giải quyết được các
bài toán lan truyền mặn ở ĐBSCL
[Nguyễn Tất Đắc 2010]. Với bài toán lan
truyền phèn, vì là chất không bảo toàn, có
sự tham gia (về mặt hóa sinh) đồng thời
của một số yếu tố cho nên bài toán gặp rất
nhiều khó khăn và còn ít được nghiên cứu,
vì vậy trong bài báo này chỉ tập trung vào
bước thứ nhất của xây dựng mô hình toán
là phương pháp thiết lập các phương trình
cơ bản cho quá trình lan truyền nước phèn
trong kênh sông.
2. CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ
NGUYÊN LÝ XÂY DỰNG MÔ HÌNH
TOÁN
Về mặt hóa học, trong quá trình lan
truyền hay tương tác môi trường các
khoáng phèn luôn tồn tại dưới các phản
ứng thuận nghịch [Đặng Trung Thuận,
2005]. Đặc điểm của phản ứng thuận
nghịch là không thể thực hiện được một
cách hoàn toàn, nghĩa là các chất phản
ứng không thể biến hết thành các sản
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phẩm, bởi vì theo thời gian tốc độ thuận sẽ
giảm dần, đồng thời những sản phẩm lại
tác động với nhau tạo nên các chất phản
ứng ban đầu. Đến một lúc nào đó tốc độ
của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản
ứng nghịch. Lúc đó trong mỗi đơn vị thời
gian có bao nhiêu phân tử mất đi do phản
ứng thuận thì có bấy nhiêu phân tử được
tạo nên theo phản ứng nghịch. Một hệ
phản ứng khi có tốc độ phản ứng thuận
bằng tốc độ phản ứng nghịch được gọi là
ở trạng thái cân bằng hóa học.
aA + bB

rf
rb

cC + dD (1)

Trong đó chữ nhỏ thường a, b, c, d
là hệ số tỷ lượng còn chữ hoa lớn A, B, C,
D là các chất phản ứng. Tốc độ của một
phản ứng hóa học được xác định bằng độ
biến thiên nồng độ của chất trong một đơn
vị thời gian. Động học, hay tốc độ phản
ứng có thể biểu diễn một cách định lượng
bằng luật tác động khối lượng, theo luật
này tốc độ phản ứng tỷ lệ với nồng độ của
các chất tham gia phản ứng. Tốc độ của
phản ứng hóa học ở nhiệt độ không đổi tỷ
lệ thuận với tích nồng độ của chất phản
ứng với số mũ là hệ số của của chất trong
phương trình phản ứng. Với (1) tốc độ của
phản ứng ứng thuận tại mỗi thời điểm là
a

b

Còn tốc độ phản ứng ngược là
c
d
rb = K b [C ] [ D ] (3)
Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân
bằng, nghĩa là
a

K f [ A]

[ B ]b

K=
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kf
K
kbb
K

c

= K b [C ]

c
d
C ] [ D]
[
=
a
b
[ A] [ B ]

[ D ]d

Nước nguyên chất gồm ion
Hydrogen H+ và ion hydroxyl OH- với
phương trình cân bằng: H2O ⇋ H+ + OHvà hằng số cân bằng được xác định bằng
biểu thức
 H +  OH − 
Kw =

[ H O]

(5)

2

Vì nồng độ của nước được xem là
hằng số vì thế quan hệ cân bằng của nước
được xem là: Kw= [H+][OH- ] (6)
Các nhà hóa học sử dụng khái niệm
âm logarit cơ số 10 của đại lượng x theo
định nghĩa:
P(X) = -log10x hay pX = -logX

(2)

r f = K f [ A] [ B ]

Hằng số K được gọi là hằng số cân
bằng và là hằng số tại một nhiệt độ nhất
định. Hằng số cân bằng cho thấy tích nồng
độ của sản phẩm phản ứng lớn hay bé hơn
tích nồng độ chất phản ứng bao nhiêu lần.
Cũng như hằng số tốc độ, hằng số cân bằng
không phụ thuộc vào nồng độ các chất phản
ứng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. (4) là
biểu thức của định luật tác dụng khối lượng
áp dụng vào cân bằng hóa học của
Guldberg và Waage [Đặng Trung Thuận,
2005]. (4) cũng là luật cơ bản được áp dụng
để thiết lập các phương trình cơ bản chi
phối các quá trình lan truyền nước phèn.

Với ion Hydrogen: pH = -log10[H+]
là khái niệm thường sử dụng trong đánh
giá trạng thái phèn (acid). Trong tính toán,
sau khi tính nồng độ [H+] sẽ dùng biểu
thức trên để tính độ pH.
Đạo hàm hai phía của (6), Kw=
[H ][OH- ], do Kw là hằng số nên đạo
hàm bằng 0, còn phía phải là đạo hàm của
một tích sẽ cho 2 số hạng:
+

Hay

(4)
[H + ]

d [OH − ]
d[ H + ]
+ [OH − ]
=0
dt
dt

(7)
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Đây là nguyên lý cơ bản được sử
dụng cho thiết lập các phương trình cơ
bản cho các quá trình cân bằng phèn khác
nhau. Đối với mỗi thành phần sẽ tuân theo
luật bảo toàn trong lan truyền, nghĩa là sự
thay đổi của một thành phần trong một
thể tích bằng dòng vào trừ đi dòng ra cộng
với dòng phát sinh trừ đi dòng mất đi
trong thể tích đó. Đây là luật bảo toàn
khối lượng vẫn thường được sử dụng khi
thiết lập các phương trình toán cho các
quá trình tương tác giữa các đại lượng.
3. XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG TRÌNH
CHI PHỐI QUÁ TRÌNH NƯỚC PHÈN
3.1. Quá trình phèn
Như đã nêu ở trên pH của nước
thường được sử dụng để đánh giá độ
nhiễm phèn của nước. Nhiều nghiên cứu
về hóa đất và nước đã chỉ ra rằng trong

[H + ].[SO4 2 − ]

nước phèn có một quan hệ giữa pH và một
số yếu tố như nhôm, sắt, sulphat,..chúng
được biểu diễn bởi luật tác động khối
lượng với một cân bằng nào đó (như mô tả
ở trên), chẳng hạn jurbanite, pirite, jarosite
hay gibbsite. Dựa trên số liệu thu thập và
đo đạc ở Đồng Tháp Mười, ở Tứ giác
Long Xuyên có thể kết luận các nồng độ
Fe2+, H+, Al3+, và SO42- tạo nên các cân
bằng với Jurbanite hay Pirite. Từ phân tích
thống kê với số liệu tại trạm Tân Thành
[Nguyễn Thành Tín 1990, Chemical
equilibrium in acid water in the Plain of
Reeds of Viet Nam, WQMN Project] có
thể kết luận rằng có tồn tại một quan hệ
tuyến tính giữa pH, pAl và pSO4.
Tương tự như (7) có thể thiết lập
mối quan hệ sau để mô tả nước phèn
nhôm:

d [Al 3+ ]
d [SO4 2− ]
d [H + ]
= +[H + ].[Al 3+ ].
− [Al 3+ +][SO4 2− ].
= 0 (8)
dt
dt
dt

pH = pSO4 + pAl + d ( pH = − lg10 H ) (9)
Với d là hằng số còn Al3+, H+, SO42là nồng độ tức thời nhôm, Hydrogen, và
sulphat tại một điểm x, y, z, t.
Theo [Đặng Trung Thuận, 2005]
khoáng sunfua chứa Fe rất phổ biến. Khi
pirite bị phong hóa thì sản phẩm cuối cùng
là oxit Fe, hợp chất này rất khó hòa tan và
tích đọng dưới dạng một thành tạo màu
+ 2−

nâu gụ. Các sản phẩm này cũng tồn tại
phổ biến trong vùng TGLX.
Mặt khác, theo [Đặng Trung Thuận,
2005] quá trình oxy hóa pirite FeS2 thành
oxit Fe có thể xảy ra theo một loạt phản
ứng hay tương đương với phản ứng cân
bằng:
+3

+6

4 Fe S2 + 15O2 + 14H 2O → 4 Fe(OH )3 + 16H + + 8 S O42− (10)
Trong đó S nhường 8 electron để từ S- chuyển thành S+6
Vì khi đó FeS2

+2

+3

Fe nhường 1e để từ Fe → Fe
−

+6

S nhường 7e để từ S → S
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Tương tự như (9) ta có phương trình
sau đây để tính độ pH:
pH = α pSO4 + β pFe + m ( pH = − lg H ) (11)

Với m, α, β là hằng số còn Fe2+, H+,
SO42- là nồng độ tức thời sắt, Hydrogen,
và sulphat tại một điểm x, y, z, t.
Các đạo hàm theo thời gian của
nhôm, Hydrogen, sunphate hay Fe ngoài
việc tuân thủ các luật bảo toàn khối lượng
vật chất, còn phải tuân thủ thêm các quy

AlOHSO4 + H +

→

luật cân bằng sinh hóa, vì thế việc thiết lập
và giải các bài toán lan truyền khó khăn
và phức tạp hơn nhiều so với các bài toán
lan truyền một chất bảo toàn, chẳng hạn
như lan truyền nước mặn. Mặc dù ở các
dạng phức tạp khác nhau nhưng chúng
đều có dạng chung của phương trình lan
truyền và từ đó có thể áp dụng các phương
pháp phổ biến để giải số các phương trình
này. Dưới đây sẽ giới thiệu ngắn gọn
phương pháp đã áp dụng cho phèn nhôm
với cân bằng jurbanite [7], [8]:

Al 3+ + SO42− + H 2O (12)

3.2. Các phương trình 3 chiều
Cân bằng khối lượng cho Al3+, H+, SO42- trong trường hợp 3 chiều cho các
phương trình sau đây:

d  Al 3+ 
dt

q

i

= −( q + Qs + Qr ).  Al 3+  + ( q.  Al 3+  + Qs  Al 3+  ) − TAl 3+ − DAl 3+ (13)

q
i
d [SO4 2 − ]
= − ( q + Qs + Qr ).  SO4 2 −  + ( q.  SO4 2 −  + Qs  SO4 2 −  ) − TSO 2− − DSO 2− (14)
4
4
dt

d  H + 
dt

q

Trong đó TAl, TSu và TH là lượng
Al , SO42- và H+, tương ứng bị mất đi
hay sinh ra do các quá trình khác nhau
như mưa, lắng đọng,..
3+

DAl, DSu và DH là lượng và mất do
quá trình cố kết. q là dòng gia nhập; Qs là
dòng trao đổi giữa sông ruộng; Qr là mưa,
Alq, Suq, Hq là nồng độ trong dòng gia
nhập.
Đạo hàm toàn phần theo thời gian
được xác định bằng biểu thức:

d .. ∂..
∂..
∂..
∂..
=
+u +v + w
dt ∂t
∂x
∂y
∂z
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i

= −( q + Qs + Qr ).  H +  + (q.  H +  + Qs  H +  ) − TH + − DH +

(15)

Trong đó u, v, w là 3 thành phần vận
tốc dòng chảy theo các hướng x, y, z.
3.3. Phương trình 1 chiều
Trong thực tế dòng chảy lan truyền
theo trục kênh sông và mô hình một chiều
được sử dụng phổ biến để giải quyết các
bài toán thực tế. Cách thu nhận các mô
hình một chiều được mô tả trong nhiều tài
liệu, để minh họa xin giới thiệu tóm tắt
phương pháp được áp dụng cho (13), (14),
(15) như sau [Nguyễn Tất Đắc, 1994].
Cũng giống như thu nhận các phương
trình 1 chiều cho xâm nhập mặn, các thủ
tục là tích phân hệ phương trình 3 chiều
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trên mặt cắt ngang vuông góc với trục
dòng chảy. Các phương trình (13), (14) và

∂Ci
∂t

+u

∂Ci

+v

∂x

∂Ci
∂y

(15) có cùng một dạng sau:

+w

∂Ci
∂z

= − n.Ci + m

(16)

Các nồng độ Al, SO4, H tương ứng với các chỉ số i = 1, 2, 3.
Nếu xem:

'
'
u = U + u ' ; v = v ; w = w ; C i = C i' + c i'' ; n = n ' + n '' ;

m = m' + m'' trong đó:
1
1
udA ; Ci' = ∫ Ci dA là vận tốc và nồng độ trung bình trên
∫
A
A
mặt cắt dọc dòng chảy. n’ và m’ là giá trị trung bình mặt cắt của n và m. Thay vào (16),
sau khi biến đổi sẽ có:
U=

'
1 ∂ ( ACi )

A

1 ∂
+

∂t

A ∂x

Trong đó: φ =

'

( AUCi ) +

1 ∂

∫ u c dA = −n C + m '+ φ
'

A ∂x

∂
+

∂t

∂x

'

'

i

(17)

A

1
( m '' − n '' ci'' ) dA
∫
AA

Số hạng thứ ba phía trái tương ứng
với quá trình phân tán (dispersion) do thực
hiện trung bình mặt cắt và, theo một số tác
giả, được giả thiết:

∂ ( ACi' )

''

i

( AUCi' ) =

∂ 

 AE

∫ u 'c

''
i

d A = − A.E .

A

∂ C i'
∂x

(1 8 )

Dấu trừ chỉ ra rằng quá trình tải vật
chất theo hướng về phía nồng độ thấp hơn.
Từ đó phương trình (17) trở thành:

∂Ci' 

∂x 

'
'
 − n . A.Ci + m '.A + φ (19)
∂x 

Sử dụng phương trình liên tục của phương trình Saint - Venant cho dòng chảy

∂A

+

∂t

∂ ( AU )
∂x

= q + Qs + Qr

Trong đó q là lưu lượng ra nhập, Qs là mưa, Qr là lưu lượng trao đổi sông - ruộng
và là lượng nước phèn chảy từ ruộng vào kênh sông.
Và thực hiện biến đổi (19) sẽ có dạng:

∂ 2Ci'
1 ∂ ( AU )  ∂Ci'

+ U −
= E 2 − θ .Ci' + δ i

∂t 
∂x
A ∂x  ∂x

∂Ci'
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Hay

∂Ci'
∂t

+ (U + µ )

∂Ci'
∂x

=E

∂ 2Ci'
∂x

2

− θ .Ci' + δ i

(20)

i = 1, 2, 3 tương ứng với Al3+, SO42-, H+. Trong đó Ө>0, µ được xem như một
tham số dùng để hiệu chỉnh. Hay viết dưới dạng gọn hơn:

∂Si
∂t

+V

Si
∂x

=E

∂ 2 Si
∂x 2

− θ Si + δ i

Si là nồng độ các chất với i = 1, 2, 3
tương ứng với Al3+, SO42-, H+. V là vận
tốc trung bình dòng chảy dọc trục kênh
sông. E là hệ số dispersion. Lưu ý (21) là
phương trình lan truyền chất một chiều
thông thường, chỉ khác δ i là hàm số của Si
nên việc giải phải cần các thuật toán
chuyên biệt. Phương trình lan truyền BOD
cũng có dạng (21) và cách giải trong một
bước thời gian dựa trên thuật toán phân rã
thành quá trình lan truyền và quá trình
phân tán và sử dụng nội suy spline để giải
quá trình lan truyền, xem chi tiết trong
[Nguyễn Tất Đắc, 2010].
Với các quá trình phèn sắt dạng của
(10) giống (13) và (11) giống (9) vì thế
các bước tiến hành sẽ giống nhau, tất
nhiên các giá trị cụ thể của các hệ số sẽ
khác nhau. Với phèn sắt sẽ được đề cập
chi tiết trong một nghiên cứu khác.

4. THẢO LUẬN
Vì các quá trình lan truyền nước
phèn rất phức tạp về mặt hóa sinh, dòng

(21)
chảy, bản chất đất và với nhiều yếu tố
cùng tham gia tương tác với nhau. Đã có
nhiều nghiên cứu về đất phèn nhưng còn ít
nghiên cứu về lan truyền nước phèn trên
mạng kênh sông. Ngày nay, nhờ sự phát
triển của công nghệ thông tin và máy tính,
mô hình toán học được sử dụng như một
công cụ mạnh và phổ biến trong các
nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực tài
nguyên đất và nước. Để có mô hình toán
cần phải có các phương trình cơ bản mô tả
các quá trình. Mô hình lan truyền nước
phèn ở ĐBSCL còn ít được nghiên cứu vì
thế bài báo này trình bày một phương
pháp thiết lập hệ phương trình cơ bản cho
mô hình lan truyền nước phèn có bản chất
nhôm và sắt. Do sự phức tạp của các quá
trình và khuôn khổ một bài báo, các bước
được nêu ở đây mang tính phác họa. Các
kết quả cụ thể về lập trình, giải bài toán
cho lan truyền nước phèn trên vùng
TGLX sẽ được trình bày trong một nghiên
cứu khác.
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LẬP PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN CHẤT HAI CHIỀU ĐỨNG
VỚI HỆ TỌA ĐỘ TỰ NHIÊN TRONG SÔNG
Formation of differential equations for 2D vertical problem in natural
coordinates references in river
ThS. Đỗ Đắc Hải, GS. TSKH. Nguyễn Ân Niên
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
TÓM TẮT: Thông thường hệ phương trình vi phần cho bài toán truyền chất 2 chiều đứng được
thực hiện trong hệ tọa độ Descartes. Với sông ngòi điều đó trở nên bất tiện vì lòng sông không
thẳng. Chúng tôi dựa trên lý thuyết về dạng bất biến thứ ba của hệ phương trình thủy động lực
để lập hệ phương trình tương ứng vời hoành độ chạy dọc theo sông tự nhiên và hy vọng có thể
giải bài toán 2Dv một cách linh động hơn.
Từ khóa: truyền chất hai chiều đứng, sông ngòi, tọa độ tự nhiên, lý thuyết bất biến thứ ba.
ABSTRACT: As usually differential equations for 2D vertical mass translation problems are
dues to Descartes coordinates references. It causes some inconvenient because the river is not
straight but curvilinear. In this situation we use theory so called the third invariant form of
differential equations for hydrodynamic problem for mass transfer equations in river with
abscess that coincides with axe of river. Then with this natural abscess we hope to resolve the
problem adequately.
Keywords: 2Dv mass transfer, river, natural coordinates, The third invariant form of
hydrodynamic equations.

1. MỞ ĐẦU

toán toàn không gian 3D. Đã thế bài toán
này không thể viết trong tọa độ tự nhiên dọc
theo sông với những dạng cong queo của nó
như khi viết cho bài toán thủy lực và truyền
chất 1D, cho nên phương trình truyền chất
riêng cho bài toán 3D có thể viết cho hệ tọa
độ Descartes như dưới đây:

Bài toán động lực học và truyền chất
hai chiều đứng (2Dv) là bài toán đặc biệt ít
khi đứng riêng, trừ trường hợp hiếm hoi khi
có mặt đối xứng (hoặc giả định đối xứng)
trong dòng chảy. Bởi thế khi nói tới bài toán
2Dv người ta thường giải quyết luôn bài
+

,

−

,

Trong đó:
ρ - mật độ dung dịch mặn
ui - vectơ tốc độ
Dij - tenxơ hệ số khuếch tán
rối
i, j = x, y, z
Trước hết ta xem xét phương trình
trạng thái (liên hệ giữa mật độ dung dịch
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(

,

=0

(1)

nước mặn ρ và mật độ nước ρo với nồng
độ muối C. Theo [2] ta có phương trình
dạng khá phức tạp phụ thuộc vào nồng độ
muối C, vào nhiệt độ của nước T. Nếu
xem nước có nhiệt độ xấp xỉ 25oC thì
phương trình trạng thái có thể viết dưới
dạng (đã lược bớt thành phần nhỏ không
đáng kể):
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ρ = ρ0 (1+0,867C – 0,0041C1,5 + 0,0048C2) ≈ ρ0(1+βC)
với β ≈ 0,867 ~const

xứng (đạo hàm theo chiều ngang y xem
bằng 0) có dạng:

Phương trình vi phân bảo tồn vật
chất trong mặt tọa độ (x, z) với dạng đối
+

+

−

(

)−

(

Trong đó:
- x, z: tọa độ theo chiều dọc
(abscess) và chiều đứng (vertical).
- u, w: thành phần lưu tốc theo
phương x và phương z.
- ρ = ρo (1+βC): mật độ của chất
lỏng có chứa chất hòa tan.
- C: nồng độ (theo thể tích) chất hòa
tan.
- β: hệ số lấy từ phương trình trạng
thái của dung dịch.

(2)

)=0

(3)

tenxơ hệ số khuếch tán Dij có trục
chính trùng với trục tọa độ).
Nếu tách phương trình viết cho dung
môi (nước) dưới dạng

+

+

=0

Trong trường hợp cụ thể này

(4)
≡0

Từ (2) ta có thể tách ra phần truyền
chất riêng rẽ và nếu tính hệ số β ~constant
ta sẽ nhận được phương trình tuyền chất
quen thuộc.

- Dx, Dz: hệ số khuếch tán theo
chiều dọc và chiều đứng (giả thiết
+

+

−

(

Như đã nói phương trình (3 và 5)
chỉ đúng trong trường hợp mặt (x, z) đang
xét là mặt đối xứng theo chiều ngang y và
là một giả thiết sai khác nhiều so với thực
tế, nhất là với sông tự nhiên. Từ khó khăn
trên chúng tôi thử viết phương trình
truyền chất 2 chiều đứng trong sông tự
nhiên loại trừ được giả thiết mặt đối xứng
và tọa độ dọc chiều dài sông (chiều x)
phải thẳng mà có thể để dạng tự nhiên như
trong bài toán một chiều (1D) của thủy
lực. Việc này thực hiện qua lý thuyết về
dạng bất biến thứ ba của hệ phương trình
thủy động lực [ 4,5].
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)−

(

)=0

(5)

2. PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN CHẤT
HAI CHIỀU ĐỨNG DẠNG THÍCH
ỨNG VỚI SÔNG TỰ NHIÊN
Phương trình truyền chất 2 chiều
đứng dạng thích ứng với sông tự nhiên
được xây dựng trên cơ sở lý thuyết dạng
bất biến thứ ba của hệ phương trình thủy
động lực, dạng bất biến theo số chiều
không gian của bài toán [4,5]. Lý thuyết
được xây dựng bằng cách đưa vào khái
niệm về các siêu đại lượng được ký hiệu
với dấu sao: siêu thể tích là vật thể có bậc
thứ nguyên cao nhất trong không gian nchiều đã chọn; tương ứng là siêu mật độ khối lượng vật chất trong một đơn vị siêu
thể tích ρ*; siêu diện tích với thứ nguyên
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thấp hơn một bậc và tương ứng là siêu áp
suất, siêu ứng suất v.v…Trong trường hợp
của bài toán đang xét không gian là mặt
phẳng (x, z), siêu thể tích là chiều đứng dz
và chiều rộng mặt cắt b tương ứng (bdz)

và siêu mật độ trong không gian thông
thường là ρb
ρ*= ρb

(6)

Lưới sai phân tự nhiên như hình vẽ 1

Hình 1. Lưới sai phân tự nhiên trong tọa độ x, z

Phương trình truyền chất với siêu đại lượng với giả thiết trục chính của tenxo hệ
số khuếch tán trùng với các trục tọa độ thông thường
∗

∗ ∗

+

−

(

"

∗

) = 0

(7)

Trong đó tổng số ∑ lấy từ 1 đến n (n là bậc của không gian đang xét)
Trường hợp trong mặt tọa độ (x, z) phương trình truyền chất dạng bất biến thứ ba là:
∗

∗

∗

∗
∗

∗
∗

0

(8)

Và trở lại đại lượng thông thường với chuyển đổi từ trong không gian thông
thường qua mối quan hệ (6) ta được:
#

#

#

#

#

0

(9)

Trong trường hợp này phương trình vi phân cho dung môi (nước) với ρo = const
có dạng:
#
#
#
#
#
0
(10)
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Trở lại với phương trình trạng thái
(2) từ phương trình (9) và tính đến
phương trình cho dung môi (10) cũng với
xem hệ số β~const cuối cũng ta tách được
phương trình truyền chất trong sông tự
nhiên là:

Có thể xem đạo hàm
bằng 0 vì
quá trình biến đổi lòng dẫn chậm hơn
nhiều lần so với đặc trưng thủy động lực
và nồng độ chất.
#

+

#

#

+

−

#

(

)−

%&
'

3. NHỮNG PHÂN TÍCH BAN ĐẦU

−

Trong đó: v - C là lưu tốc - nồng độ
chất trung bình cho toàn mặt cắt; còn lưu
tốc theo chiều đứng trung bình trên mặt
cắt hoàn toàn bằng 0.
3.2. Về tiêu chuẩn Simons phân loại
mức độ xáo trộn trong dòng chảy vùng
triều [1]
Trong [6] đã chứng minh rằng tổng
lượng truyền triều đơn thuần Wt của pha
triều lên và triều xuống là như nhau. Vậy
trong tổng lượng qua mặt cắt trong pha
triều lên khi xác định tiêu chuẩn Simons là
đã trừ mất tổng lượng dòng chảy sông Wr.
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=

-

Từ phương trình (11) nếu ta tích
phân theo z từ đáy (zo) đến mặt (zm),
nhưng để có thể hoán vị toán tử tích phân
với toán tử vi phân cần viết các đạo hàm
riêng dưới dạng hàm suy rộng [ ], tại đây
đã chứng minh toán tử đạo hàm toàn phần
theo thời gian D/dt là bất biến khi chuyển
/ 0

(11)

&

+

&

+

&

= ()*+ (12)

, là hàm số bất kỳ.

Ta cũng có hệ thức phụ là

3.1. Phương trình truyền chất cho toàn
dòng

+

)=0

đổi từ hàm số thường sang hàm suy rộng,
cụ thể ở đây là:

Phương trình (11) khi chưa khai
triển là phương trình dưới dạng bảo tồn
(conservattve form) tức là có chứa các đột
biến (abrupt) mà chúng tôi sẽ phân tích ở
phần dưới của bài báo.

/

#

(

.

#) = /

(13)

Trong đó A- diện tích mặt cắt ướt
Sau khi thực hiện phép tích phân
phương trình (11) với lưu ý bỏ qua các
lượng khuếch tán ở mặt của mặt cắt ta được
phương trình truyền chất cho toàn dòng:

(

/

)=0

(14)

Nếu tính theo tỷ số S = Wr/Wt ta sẽ có
thang phân chia lại như sau:
S > 0,5 - xáo trộn yếu
S ~ 0,15-0,4 - xáo trộn vừa
S < 0,1 - xáo trộn mạnh
3. Như đã nói phương trình (11) ở dạng
bảo tồn được các đột biến như tại mặt
phân cách nước mặn-nước ngọt nên nếu
lập trình giữ nguyên dạng (không khai
triển) ví dụ lập trình bằng Matlab có thể
xác định được sự phân tầng và di chuyển
của mặt này theo thời gian. Cũng có thể sử
dụng một phần mềm của bài toán 2D
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(khác với bài toán 2 chiều ngang 2Dh
trong bài toán động lực 2 chiều đứng 2Dv
không có thành phần Coriolit) với các cải
tiến thích hợp.
4. KẾT LUẬN
Việc lập phương trình truyền chất 2
chiều đứng trong hệ tọa độ tự nhiên là một
ý tưởng mới phát sinh mà chúng tôi vẫn
chưa thể khai thác sâu lý thuyết này. Tuy
nhiên gắn nồng độ chất C với chiều rộng
mặt cắt b mở ra khả năng đánh giá ảnh

hưởng của hình dạng lòng dẫn như mở
rộng lòng dẫn vùng cửa sông hay vai trò
của bãi sông trong phân bố nồng độ mặn,
nhất là xuất hiện các dòng chảy phân tầng
mà khả năng tranh thủ lấy nước ngọt cho
nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh
tế khác đang rất được quan tâm. Chúng tôi
hy vọng có thể phát triển hơn nữa các
nghiên cứu của mình nhất là phần ứng
dụng vào thực tế.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỀN TẢNG GOOGLE EARTH ENGINE
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁM SÁT HẠN HÁN LƯU VỰC
SÔNG ĐỒNG NAI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
Applying the google earth engine to build drought monitoring map of Dong
Nai river basin in the South East
ThS. Nguyễn Văn Hoàng, KS. Huỳnh Thị Kim Nhân, TS. Nguyễn Đình Vượng
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
TÓM TẮT: Nghiên cứu sử dụng nền tảng xử lý dựa trên đám mây Google Earth Engine (GEE)
để xây dựng bản đồ phân vùng mức độ hạn hán lưu vực sông Đồng Nai từ 2014 đến 2019, dựa
trên tính toán chỉ số khác biệt hạn hán (NDDI - Normalized Difference Drought Index). Kết quả
nghiên cứu cho thấy tỷ lệ diện tích hạn nặng và rất nặng vùng nghiên cứu năm 2016 chiếm tỷ lệ
cao nhất trong thời đoạn nghiên cứu với 78,1%. Đánh giá độ chính xác dựa trên xem xét sự phù
hợp giữa kết quả phân loại chỉ số khác biệt thực vật (NDVI) và chỉ số khác biệt nước (NDWI)
với kết quả quan sát trực quan từ Google Earth đạt được là 100,0%, cho thấy tiềm năng lớn
trong việc ứng dụng nền tảng Google Earth Engine trong giám sát hạn hán ở LVS Đồng Nai.
Từ khóa: Đông Nam Bộ, GEE, hạn hán, Landsat 8, LVS Đồng Nai
ABSTRACT: In this study, the Google Earth Engine (GEE) cloud computing platform was
applied to build drought zoning maps of Dong Nai river basin from 2014 to 2019, based on the
calculation of Normalized Difference Drought Index (NDDI). The study results showed that
severe and very severe drought areas in 2016 accounted for the highest proportion (78.1%) of
the study period. The accuracy of 100% was obtained based on the comparison of NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) and NDWI (Normalized Difference Water Index) with
visual observation from Google Earth. This shows a high potential application of the GEE in
drought monitoring in the basin of Dong Nai river.
Keywords: South Eastern Vietnam, GEE, drought, Landsat 8, Dong Nai river basin.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lưu vực sông Đồng Nai được xem
là nguồn nước cơ bản và quan trọng nhất
trong phát triển kinh tế - xã hội vùng
Đông Nam Bộ, nằm trên địa phận các tỉnh
Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước, Bình
Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí
Minh, Ninh Thuận và một phần của 2 tỉnh
Đắk Nông và Long An với tổng diện tích
lưu vực khoảng 44.100 km2. Do nằm ở vị
trí chuyển tiếp giữa cao nguyên Nam
Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long,
lại tiếp giáp với thềm lục địa biển Đông
nên địa hình lưu vực sông Đồng Nai
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

nghiêng dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam
với độ dốc trung bình toàn lưu vực là
4,6%, nên tại đây thường xuyên bị thiếu
nước vào mùa khô gây hạn hán xảy ra cục
bộ tại các địa phương.
Đã có nhiều dự án đưa ra nhằm đánh
giá ảnh hưởng hạn hán tại lưu vực sông
Đồng Nai để đưa ra các giải pháp giảm
thiểu thiệt hại bằng phương pháp mô hình
toán, các nguy cơ hạn do suy giảm dòng
chảy, lưu lượng mưa đã được đánh giá cụ
thể thông qua các con số về diện tích hạn.
Tuy nhiên để đạt được hiệu quả tối ưu
trong việc giảm thiểu đến mức tối đa tác
động của hạn hán cần nghiên cứu một
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cách tổng hợp, đa chiều, bởi vì việc thực
hiện các chính sách tăng cường quản trị
rủi ro thiên tai được thực hành dựa trên
các bằng chứng về phạm vi ảnh hưởng,
nguyên nhân và mức độ tác động.
Viễn thám ứng dụng trong quản lý
rủi ro thiên tai, lập bản đồ và giám sát hạn
hán là một phần thiết yếu để chính quyền
và các bên liên quan có thể thực hiện các
hoạt động ứng phó và giảm thiểu phù hợp.
Gần đây, công nghệ viễn thám đã được
phát triển nhanh chóng với dữ liệu lớn và
công nghệ điện toán đám mây. Google
Earth Engine (GEE) là một nền tảng xử lý
không gian địa lý dựa trên đám mây tiên
tiến sử dụng dữ liệu lớn, nguồn mở có sẵn
bao gồm các hình ảnh và dữ liệu không
gian địa lý quy mô petabyte trên toàn cầu.
Để cung cấp thông tin chính xác về phạm
vi và mức độ ảnh hưởng, dữ liệu quan sát

trái đất theo chuỗi thời gian là một công
cụ mạnh mẽ trong việc chuẩn bị thường
xuyên và ứng phó các tác động bất lợi trên
các khu vực rộng lớn.
Xuất phát từ những thực trạng và
nguyên nhân như trên, việc nghiên cứu
ứng dụng nền tảng Google Earth Engine
thành lập bản đồ giám sát hạn hán lưu vực
sông Đồng Nai vùng Đông Nam Bộ được
thực hiện là rất cần thiết.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Khu vực nghiên cứu
Khu vực nghiên cứu là toàn bộ diện
tích lưu vực sông Đồng Nai liên quan đến
các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình
Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và TP. Hồ Chí
Minh (TPHCM) với tổng diện tích là
9.179,73 km2.

Hình 1. Khu vực nghiên cứu

2.2. Tổng quan về nền tảng Earth Engine
Google Earth Engine là một nền
tảng điện toán đám mây cho phép người
dùng chạy các phân tích không gian địa lý
120

trên cơ sở nền tảng của Google. Có một số
cách để tương tác với nền tảng, Code
IDE
(Interactive
Editor
là
một
Development Environment) dựa trên web
để viết và chạy các tập lệnh, Explorer là
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một ứng dụng web để khám phá danh mục
dữ liệu và chạy các phân tích đơn giản và

thư viện tài liệu cung cấp các Python và
JavaScript.

Hình 2. Giao diện Code Editor trong GEE

2.3. Phương pháp giải đoán ảnh viễn
thám dựa trên nền tảng GEE
Sử dụng các thuật toán lập trình
ngôn ngữ JavaScript trên giao diện Code
Editor để đưa dữ liệu ảnh vào nền tảng và
tiến hành các bước xử lý, phân tích, hiển
thị và xuất kết quả.
Bộ sưu tập hình ảnh Landsat 8 có
tên “USGS Landsat 8 Collection 1 Tier 1
TOA
Reflectance”,
có
tên
ID
“'LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA'”, được
Google Earth Engine hiệu chỉnh khí quyển
được sử dụng trong đề tài này. Dữ liệu
ảnh sau đó được lọc theo vùng và thời
gian nghiên cứu để giảm bớt thời gian xử
lý, sử dụng đoạn code khai báo sau:
// Lọc ảnh theo thời gian nghiên cứu
var collection =
ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C
01/T1_TOA')
.filterDate('2016-03-01', '2016-03-30');
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// Lọc ảnh theo vùng nghiên cứu
var studyarea =
ee.Geometry.Polygon([[[106.870368006
94693,10.050601310799461],
[107.89758968663443,10.5748284731271
13],[107.40075269051226,12.112098864
151134],
[105.99519293772471,11.4670988071656
32],[106.87036800694693,10.050601310
799461]]]);
var L8_studyarea =
collection.filterBounds(studyarea);
Chuỗi thời gian của bộ sưu tập hình
ảnh Landsat TOA đã được sử dụng để tính
toán các chỉ số bao gồm chỉ số khác biệt
thực vật (NDVI - Normalized Difference
Vegetation Index) (Tucker, 1979), chỉ số
khác biệt nước (NDWI -Normalized
Difference Water Index) (Rahimi et al.,
2014) và chỉ số khác biệt hạn hán (NDDI Normalized Difference Drought Index),
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có thể xác định các mức độ hạn hán trong
khoảng thời gian quan tâm dựa trên
ngưỡng hạn hán từ phạm vi giá trị NDDI,
phạm vi NDDI cao hơn cho thấy hạn hán
nghiêm trọng hơn (Charat et al., 2009).
Các chỉ số được tính bằng các phương
trình sau:
NIR RED
NIR RED
NIR SWIR
NIR SWIR
NDVI NDWI
NDVI NDWI
Trong đó, NIR là phổ phản xạ của đối
tượng trên kênh hồng ngoại gần, RED là
phổ phản xạ của đối tượng trên kênh đỏ,
SWIR là phổ phản xạ của đối tượng trên
kênh hồng ngoại sóng ngắn trong cảm
biến Landsat 8. Phân tích chỉ số NDVI,
NDWI, NDDI cho tập dữ liệu ảnh theo
đọan code dưới đây:
var
L8_collection
collection.select(["B6","B5","B4"]);

=

var
median_L8_2016
L8_collection.median();

=

// Tính toán và hiển thị chỉ số NDVI
var

ndvi

=

L8_collection.normalizedDifference(['B5',
'B4']);
var vis = {min: 0, max: 1, palette:
['FFFFFF', 'CE7E45', 'FCD163', '66A000',
'207401', '056201', '004C00', '023B01',
'012E01', '011301']};
Map.addLayer(ndvi.clip(studyarea),
"NDVI");

vis,

// Tính toán và hiển thị chỉ số NDWI
var
ndwi
=
L8_collection.normalizedDifference(['B5',
'B6']);
var vis = {min: 0, max: 1, palette:
['0000ff', '00ffff', 'ffff00', 'ff0000',
'ffffff']};
Map.addLayer(ndwi.clip(studyarea),
"NDWI");

vis,

// Tính toán và hiển thị chỉ số NDDI
var
nddi
=
ndvi.subtract(ndwi).divide(ndvi.add(ndwi)
).rename('NDDI');
var vis = {min: 0, max: 1, palette:
['0000ff', '00ffff', 'ffff00', 'ff0000',
'ffffff']};
Map.addLayer(nddi.clip(studyarea),
"NDDI");

vis,

Hình 3. Thể hiện chỉ số NDVI khu vực nghiên cứu
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Kết quả giải đoán từ GEE sẽ được
xuất sang Google Drive để thuận tiện biên
tập bản đồ trong GIS, trong quá trình xuất
dữ liệu ảnh, có thể tùy chọn hệ tọa độ của
ảnh.
// Xuất kết quả
Export.image.toDrive({image:nddi,descri
ption:"NDDI_2016",maxPixels:1e13,regio

n: studyarea,fileFormat: 'GeoTIFF',crs:
'EPSG:32648',scale: 30});
Kết quả tính toán chỉ số NDDI từ
GEE được biên tập, thành lập bản đồ phân
vùng hạn hán LVS Đồng Nai trên phần
mềm GIS, chỉ số khô hạn được chia thành
5 cấp, tương ứng với 5 mức độ khô hạn
khác nhau (Bảng 1).

Bảng 1. Phân loại mức độ hạn hán dựa trên giá trị NDDI
Giá trị NDDI
<0
0 – 0,2
0,2 – 0,4
0,4 – 0,6
> 0,6

Phân loại
Không hạn hán
Hạn hán nhẹ
Hạn hán trung bình
Hạn hán nặng
Hạn hán rất nặng

Hiển thị

USGS Landsat 8 Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance
Lọc ảnh theo vùng và thời gian nghiên cứu
RED

Thuật toán xác định NDVI, NDWI

NIR
SWIR

Raster
NDVI

Raster
NDWI

Thuật toán xác định NDDI

GIS
sofware

Bản đồ hạn hán LVS Đồng

Hình 4. Sơ đồ thực hiện

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tính toán chỉ số NDVI, NDWI cho
tập hợp ảnh khu vực nghiên cứu
Những nơi có màu xanh càng đậm,
thì khả năng tập trung thực vật càng cao
như đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Những
nơi có rất ít màu xanh, thể hiện mức độ tập
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

trung thực vật thấp, có thể là đất ở đô thị,
đất trống. Những nơi không có màu xanh,
cho thấy không có sự hiện diện của thực
vật, điển hình như các đối tượng sông ngòi,
kênh rạch, đất chuyên nuôi trồng thủy sản.
Cụ thể, màu xanh đậm phân bố ở Vườn
Quốc Gia Cát Tiên, ven biển Thành phố
Hồ Chí Minh nơi có rừng ngập mặn Cần
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Giờ và khu bảo tồn thiên nhiên Châu
Phước thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Trong
nghiên cứu này, giá trị NDVI < 0,1 được
quan tâm, nơi được xem là bị ảnh hưởng

nặng nề nhất khi hạn hán kéo dài. Kết quả
bản đồ chỉ số NDVI LVS Đồng Nai từ
2014 đến 2019 được thể hiện trong Hình 5.

Hình 5. Phân bố NDVI LVS Đồng Nai từ năm 2014 đến 2019

Sau khi xây dựng bản đồ phân bố chỉ
số thực vật NDVI, tác giả đã xây dựng các
bản đồ phân bố không gian của NDWI
trong khu vực nghiên cứu từ năm 2014 đến
2019 (Hình 6). Về mặt không gian, kết quả
cho thấy sự phân bố của các giá trị NDWI
thấp (hiển thị màu đỏ và vàng) phần lớn
tập trung ở khu vực phía Nam tỉnh Đồng
Nai, phía Bắc Bà Rịa Vũng Tàu và phần
diện tích lưu vực thuộc địa phận tỉnh Bình
Dương. Khu vực có chỉ số NDWI ở mức

124

cao phân bố ở những nơi có hệ thống thủy
văn lưu vực, đặc biệt là khu vực Cần Giờ
và nơi tiếp giáp với hồ thủy điện Trị An,
những nơi có thực vật rừng che phủ cũng
cho thấy giá trị NDWI cao. Kết quả cũng
cho thấy, sự suy giảm lớn nhất trong các
giá trị NDWI được quan sát thấy vào năm
2014, 2015 và 2016, khi các tông màu
nóng trong bản đồ chiếm nhiều hơn các
năm còn lại trong giai đoạn quan sát.
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Hình 6. Phân bố NDWI LVS Đồng Nai từ năm 2014 đến 2019

Từ kết quả phân loại chỉ số NDVI,
NDWI từ tập hợp ảnh viễn thám, tiến
hành đánh giá độ chính xác bằng phương
pháp so sánh kết quả phân loại với kết quả
quan sát trực quan từ nền tảng Google
A

Earth. Kết quả đánh giá độ chính xác phân
loại NDVI, NDWI năm 2019 đạt được là
100,0%, do đó kết quả phân loại đủ cơ sở
để làm dữ liệu cho thành lập bản đồ hạn
hán vùng nghiên cứu.
B

A

B
NDVI

Không thực vật
Có thực vật

1
0.5
0
-0.5

Hình 7. So sánh lớp phủ thực vật giữa kết quả phân loại và dữ liệu Google Earth
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3.2. Đánh giá tính hình hạn hán LVS
Đồng Nai từ tập hợp ảnh viễn thám
Bản đồ phân bố giá trị chỉ số khác
biệt hạn hán NDDI khu vực nghiên cứu
được thể hiện trong Hình 8. Kết quả cho
thấy, khu vực có NDDI từ < 0 – 0,2, tập

trung chủ yếu ở khu vực rừng ngập mặn
Cần Giờ. Khu vực có mức khô hạn nặng
và rất nặng (với giá trị NDDI ở mức >
0,4) xuất hiện phần lớn ở khu vực đất sản
xuất nông nghiệp thuộc phía Bắc và trung
tâm vùng nghiên cứu.

Hình 8. Phân vùng mức độ hạn hán LVS Đồng Nai từ 2014 đến 2019
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Theo đó diện tích khu vực có mức
độ hạn hán nặng (tương ứng với giá trị chỉ
số NDDI từ 0,4 đến 0,6) chiếm tỉ lệ cao
nhất vào năm 2016 với 40,2%, khu vực có
mức độ hạn rất nặng chiếm cao nhất ở các
năm 2019, 2016 với 44,4% và 37,9%
trong thời đoạn nghiên cứu. Hạn hán năm
2016 nghiêm trọng hơn các năm còn lại,
được thể hiện thông qua diện tích mức độ
hạn nặng và rất nặng trong bản đồ năm
2016 đạt cao nhất, kết quả này phù hợp
với các báo cáo của địa phương, theo ghi
nhận lưu lượng nước sông Đồng Nai đạt
thấp nhất vào năm 2016 trong giai đoạn
2014 - 2017.

Đến năm 2018, mức độ hạn hán có
xu hướng giảm, tỷ lệ diện tích có mức hạn
rất nặng chỉ chiếm 14,8%, nhưng có xu
hướng tăng trở lại ở mức báo động vào
năm 2019, cho thấy hạn hán khu vực
nghiên cứu diễn biến phức tạp và có xu
hướng gia tăng mức độ. Kết quả nhận
được cũng cho thấy vai trò quan trọng của
lớp phủ thực vật trong giảm nguy cơ hạn
hán, ở những vùng được phủ xanh bởi đất
rừng ít chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, ngoài
ra yếu tố địa hình cũng có những tác động
ít nhiều đến mức khô hạn, vùng ven biển
phía Đông có mức độ khô hạn cao hơn so
với vùng núi cao.

Bảng 2. Thống kê tỷ lệ diện tích (%) các mức độ hạn hán khu vực nghiên cứu
Năm
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Không hạn
8,3
8,3
7,4
8,3
10,8
6,8

Hạn nhẹ
8,6
9,4
3,2
9,8
16,2
3,5

Hạn trung bình
20,6
17,2
11,3
14,5
27,9
13,4

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Chiếm gần đại bộ phận miền Đông
Nam Bộ, LVS Đồng Nai có một vị trí khá
quan trọng về mặt tài nguyên nước, chính
vì thế việc giám sát hạn hán vùng nghiên
cứu là cơ sở quan trọng cho các quy hoạch
tổng thể nguồn nước lưu vực. Kết quả
gphân loại cho thấy, diễn tiến hạn hán khu
vực nghiên cứu khá phức tạp và có xu
hướng gia tăng cùng với sự thay đổi của
khí hậu, hạn năm 2016 được đánh giá là
nặng nề nhất trong thời đoạn quan sát từ
2014 đến 2019. Theo đó yếu tố địa hình,
lớp phủ thực vật có tác động rất lớn đến
mức độ hạn hán nặng, nhẹ.
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Hạn nặng
34,1
30,0
40,2
31,4
30,3
31,9

Hạn rất nặng
28,4
35,1
37,9
36,0
14,8
44,4

Kết quả nghiên đã chứng minh nền
tảng GEE là một công cụ hiệu quả và
nhanh chóng để giám sát hạn hán LVS
Đồng Nai, dựa trên kết quả đánh giá sự
phù hợp giữa kết quả phân loại các chỉ số
hạn hán trên GEE với kết quả quan sát
trực quan từ Google Earth đạt được là
100,0%. Trong tương lai, cần thiết ứng
dụng cho giám sát hạn ở quy mô khu vực
rộng hơn, kể cả ở tầm quốc gia nhằm có
cái nhìn toàn diện về diễn tiến thiên tai
hạn hán trước thách thức của biến đổi khí
hậu, từ đó có những biện phù hợp ứng với
từng vùng, địa phương.
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PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA KHÔNG GIAN CÂY XANH VÀ
NGẬP LỤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Analyzing the relationship between green space and urban flooding
in Can Tho city
KS. Huỳnh Thị Kim Nhân, ThS. Nguyễn Văn Hoàng, ThS. Phạm Văn Hồi
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
TÓM TẮT: Nghiên cứu này điều tra những thay đổi của không gian xanh đô thị ở thành phố
Cần Thơ theo thời gian và xác định mối quan hệ tương quan giữa sự thay đổi không gian xanh
đến ngập lụt khu vực nghiên cứu. Kết quả chỉ ra rằng có mối tương quan nghịch giữa diện tích
mảng xanh và hiện trạng ngập nước tại 2 thời điểm 2015 và 2018. Theo đó, không gian xanh ở
Cần Thơ giảm 394,5ha, trong khi tổng diện tích ngập lũ tăng 2.137,9ha từ năm 2015 đến 2018.
Các khu vực ngập lũ tập trung ở các vùng canh tác nông nghiệp ở vùng ngoại ô của thành phố,
khu vực có sự hiện diện của mảng xanh như các vườn cây ăn trái, đất cây xanh đô thị thì không
có hiện tượng ngập. Đây là một minh chứng cho thấy rằng không gian xanh góp phần rất lớn
cho việc điều tiết nước và giảm hiện tượng ngập.
Từ Khóa: Cần Thơ, không gian xanh, ngập lụt, tương quan, viễn thám
ABSTRACT: This study investigates the changes in urban green spaces in Can Tho City over
time and identifies the correlation between green space changes and flooded areas. The results
show that there is an inverse correlation between green space area and the flooded area in of
2015 and 2018. Accordingly, from 2015 to 2018, green spaces in Can Tho decreased by
394.5ha, while the total flooding areas increased by 2,137.9ha. The flooded areas are mainly
distributed in agricultural production areas at the suburban of the city. There is no flooding
phenomenon at the areas those have green space such as orchards, ecotourism land or urban
greenery land. This evidence show that the green space contributes greatly to water regulation,
and reduces flooding, at least from the perspective of spatial distribution based on satellite
image data.
Keywords: Can Tho city, Green sace, flooding, correlation, remote sensing

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đô thị hóa là một động lực chính
làm tăng tần suất và cường độ ngập lụt đô
thị. Sự phát triển nhanh chóng trong các
khu vực đô thị làm giảm không gian xanh
và tăng lượng bề mặt không thấm nước,
có thể làm trầm trọng thêm ngập lụt. Sự
gia tăng trong các bề mặt không thấm
nước được biết là ảnh hưởng đáng kể đến
chu trình thủy văn (Dreiseitl et al., 1995).
Hơn nữa, giảm thoát hơi nước và giảm
xâm nhập nước mưa có thể làm tăng
lượng dòng chảy trung bình và lượng
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

dòng chảy cao nhất (Paul et al., 2001;
Yao, L. et al., 2015).
Tác động của không gian xanh đô
thị lên dòng chảy đã được nghiên cứu
trong các lĩnh vực khác nhau (Armson. D.
et al., 2013; Inkiläinen et al., 2013).
Không gian xanh đô thị thường bao gồm
công viên, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn
cộng đồng, hành lang xanh, cây xanh
đường phố, rừng đô thị, vườn riêng và
vườn trong nhà (Cameron et al., 2012;
Roy et al., 2012). Tăng không gian xanh
đô thị được coi là một cách tiếp cận hiệu
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quả để giảm các tác động bất lợi của đô
thị hóa lên chu trình thủy văn (Zhang et
al, 2012). Nói cách khác, không gian xanh
đô thị cải thiện khả năng giữ lại của các hệ
thống thủy văn trong khu vực đô thị và
làm giảm dòng chảy đỉnh từ các cơn mưa
có thể dẫn đến ngập lụt.
Vì vậy, cần đánh giá ảnh hưởng của
thay đổi của không gian xanh đến hiện
trạng ngập lụt trong đô thị nhằm thiết lập
các kế hoạch thích ứng và kiểm soát lũ
thích hợp. Do đó, nghiên cứu: “Phân tích
mối quan hệ giữa không gian cây xanh

và ngập lụt đô thị tại thành phố Cần
Thơ” được thực hiện.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Khu vực nghiên cứu
Thành phố Cần Thơ nằm ở vùng hạ
lưu của Sông Mê Kông và ở vị trí trung
tâm đồng bằng châu thổ sông Cửu Long,
có tọa độ địa lý 105013’38”-105050’35”
kinh độ Đông và 9055’08”-10019’38” vĩ
độ Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh An Giang, phía
Đông giáp tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh
Long, phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang, phía
Nam giáp tỉnh Hậu Giang

Hình 1. Khu vực nghiên cứu

2.2. Dữ liệu ảnh viễn thám
Dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2A đã
được thu thập và sử dụng cho thành lập
bản đồ hiện trạng không gian xanh, và
đánh giá sự thay đổi của mảng xanh đô thị
khu vực thành phố Cần Thơ từ năm 2015
đến 2018. Dữ liệu ảnh được chọn tại hai
thời điểm năm 2015 và 2018 bởi theo
Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính Phủ
ngày 10 tháng 05 năm 2018, về việc
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Thành phố Cần Thơ điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử
dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), song song
đó Thành phố Cần Thơ chủ trương quy
hoạch Trung tâm hành chính mới về khu
đô thị Nam Cần Thơ, thời gian hoàn thiện
việc di dời dự kiến từ năm 2015 đến 2020,
điều này có tác động rất lớn đến hiện trạng
mảng xanh đô thị trong khu vực.
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Bảng 1. Dữ liệu ảnh viễn thám thu thập
STT

Tên ảnh

Thời gian thu Độ phân giải không
gian (m)
nhận

Hệ tọa độ

Phép chiếu
bản đồ

1

Sentinel-2A

28/12/2015

10

WGS 84

UTM-48N

2

Sentinel-2A

01/09/2018

10

WGS 84

UTM-48N

Để thành lập bản đồ hiện trạng ngập
lũ tại Cần Thơ, dữ liệu ảnh radar Sentinel1 với độ phân giải không gian 10m được
thu thập. Mã ảnh Sentinel-1 dùng trong
nghiên
cứu
này
có
tên
“COPERNICUS/S1_GRD”.
2.3. Thành lập bản đồ không gian xanh
Dữ liệu ảnh viễn thám hai thời điểm
được tiền xử lý bao gồm hiệu chỉnh khí
quyển, gộp band, cắt ảnh. Ảnh sau khi tiền
xử lý được phân loại theo phương pháp
hướng đối tượng (object based approach)
trên phần mềm eCognition để thành lập
bản đồ không gian xanh. Việc phân loại
đối tượng mảng xanh được thực hiện dựa
trên giá trị ngưỡng chỉ số khác biệt thực
vật NDVI (Normalized Difference
Vegatation Index), chỉ số này nằm trong
phạm vi từ -1 đến +1, trên ảnh vệ tinh các
đối tượng thực vật sẽ có khoảng giá trị
NDVI cao (từ 0 đến 1) và các đối tượng
không phải thực vật sẽ có khoảng giá trị
NDVI thấp (từ -1 đến 0).
NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED)
(Rahimi et al., 2014)
Trong đó:
NIR là phổ phản xạ của đối
tượng trên kênh hồng ngoại
gần
RED là phổ phản xạ của đối
tượng trên kênh đỏ
Tiến hành khảo sát thực địa nhằm
đánh giá mức độ chính xác kết quả giải
đoán ảnh dựa trên ma trận sai số phân loại.
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2.4. Thành lập bản đồ ngập lũ dựa trên
nền tảng Google Earth Engine
Google Earth Engine (GEE) là một
nền tảng xử lý không gian địa lý dựa trên
dữ liệu đám mây, cho phép theo dõi và đo
lường các thay đổi trong môi trường trái
đất, ở quy mô hành tinh, trên một danh
mục lớn dữ liệu quan sát trái đất (Moore
et al., 2011).
GEE làm việc thông qua giao diện
trực tuyến của ứng dụng JavaScript (API)
được gọi là Code Editor. Trên giao diện
này, người dùng có thể viết và chạy các tập
lệnh/script để chia sẻ và lặp lại các quy
trình phân tích cũng như xử lý dữ liệu
không gian địa lý, bao gồm các công việc
khai báo ảnh sử dụng trong nghiên cứu, xử
lý, phân tích ảnh, hiển thị và xuất kết quả.
Sử dụng các thuật toán lập trình
ngôn ngữ JavaScript trên giao diện Code
Editor để đưa dữ liệu ảnh vào nền tảng và
tiến hành các bước xử lý, phân tích, hiển
thị và xuất kết quả.
Bộ sưu tập hình ảnh Sentinel-1 có
tên “Sentinel-1 SAR GRD”, có tên ID
“COPERNICUS/S1_GRD”, được sử dụng
trong nghiên cứu này. Dữ liệu ảnh sau đó
được lọc theo vùng và thời gian nghiên
cứu để giảm bớt thời gian xử lý, sử dụng
đoạn code khai báo sau:
// Lọc ảnh theo vùng nghiên cứu
var studyarea =
ee.Geometry.Polygon([[[105.143641773
66747,9.755258640041689],
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[105.91817790647997,9.75525864004168
9],[105.91817790647997,10.3988573533
89369],
[105.14364177366747,10.3988573533893
69],[105.14364177366747,9.7552586400
41689]]];
var collection =
ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_
GRD').filterBounds(studyarea)
.filter(ee.Filter.listContains('transmitterRe
ceiverPolarisation','VV')).select('VV');
Nghiên cứu sử dụng phân cực 'VV'
nhằm phản ánh tối ưu sự hiện diện của
ngập lũ tại khu vực nghiên cứu. Điều này
phù hợp với các nghiên cứu khác nói rằng
phân cực VV là phù hợp nhất để lập bản
đồ ngập lũ do độ tương phản tốt giữa vùng
nước và vùng không có nước (Twele et
al., 2016).
// Lọc ảnh theo thời gian nghiên cứu
var before = collection.filterDate('201502-01', '2015-02-28').mosaic();
var after = collection.filterDate('2015-1001', '2015-10-30').mosaic();
// Định nghĩa giá trị trước và sau ngập để
xác định các khu vực ngập
Đặt biến before là biến đại diện cho
tháng không ngập (tháng 2), biến after đại
diện cho tháng ngập (tháng 10), sử dụng
đoạn code sau để khai báo và xác định
vùng ngập lũ.
var SMOOTHING_RADIUS = 100;
var DIFF_UPPER_THRESHOLD = -3;

US, 'circle',
'meters').subtract(before.focal_median(S
MOOTHING_RADIUS, 'circle',
'meters'));
var diff_thresholded =
diff_smoothed.lt(DIFF_UPPER_THRES
HOLD);
// Hiển thị kết quả
Map.centerObject(studyarea, 8);
Map.addLayer(before, {min:-30,max:0},
'Before flood');
Map.addLayer(after, {min:-30,max:0},
'After flood');
Map.addLayer(after.subtract(before),
{min:-10,max:10}, 'After - before', 0);
Map.addLayer(diff_smoothed, {min:10,max:10}, 'diff smoothed', 0);
Map.addLayer(diff_thresholded.updateMa
sk(diff_thresholded),
{palette:"0000FF"},'flooded areas blue',1);
Kết quả giải đoán từ GEE sẽ được
xuất sang Google Drive để thuận tiện biên
tập bản đồ trong GIS, trong quá trình xuất
dữ liệu ảnh, có thể tùy chọn hệ tọa độ của
ảnh.
// Xuất kết quả
Export.image.toDrive({image:median,des
cription:"floodmonth",maxPixels:1e13,reg
ion:
studyarea,crs:'EPSG:32648',scale:20});

var diff_smoothed =
after.focal_median(SMOOTHING_RADI
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Hình 2. Hiển thị kết quả vùng ngập lũ

2.5. Phương pháp đánh giá tương quan
Dữ liệu diện tích mảng xanh được
so sánh, đối chiếu với dữ liệu diện tích
ngập lũ từng thời điểm. Tính hệ số tương
quan R2, theo đó hệ số R2 biểu thị mức độ

tương quan số liệu giữa diện tích mảng
xanh với diện tích ngập. Giá trị R2 giao
động từ 0 đến 1, trong đó nếu R2 càng gần
1 thì mức độ tương quan càng cao.

Sentinel-1 SAR GRD

Lọc ảnh theo vùng và thời gian nghiên cứu

Thuật toán xác định vùng “ngập”

GIS
sofware

Xuất kết quả

‘VV’

Bản đồ ngập lũ tại Tp. Cần Thơ

Hình 3. Sơ đồ thực hiện

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đánh giá biến động không gian
xanh thành phố Cần Thơ từ năm 2015
đến 2018
Kết quả bản đồ phân bố mảng xanh
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

tại thành phố Cần Thơ được thể hiện ở
Hình 4, tính toán thống kê cho thấy từ năm
2015 đến 2018 mảng xanh tại khu vực
nghiên cứu giảm 394,5ha. Cụ thể thể diện
tích mảng xanh năm 2015 là 123.788,1ha,
giảm còn 123.393,6ha năm 2018.
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Ngày 28/12/2015

Ngày 01/09/2018

Hình 4. Phân bố không gian xanh tại Tp. Cần Thơ

Dựa trên kết quả hiện trạng mảng
xanh từng năm, tiến hành tính toán diện
tích mảng xanh theo từng đơn vị hành
chính cấp quận, huyện. Theo đó, có sự
khác nhau về lớp phủ không gian xanh
theo từng khu vực, các quận thuộc trung
tâm khu vực gồm Ninh Kiều, Cái Răng,
Bình Thủy có tỷ lệ che phủ không gian
xanh thấp nhất (với 10.524,8ha năm
2018), thuộc khu vực ven đô gồm Thốt
Nốt, Ô Môn, Phong Điền và khu vực
ngoại ô thành phố gồm Cờ Đỏ và Vĩnh

Thạnh có tỷ lệ mảng xanh cao hơn với
tổng diện tích mảng xanh lần lượt là
32.648,7ha và 80.220,1ha năm 2018.
Biến động hiện trạng mảng xanh
theo từng đơn vị hành chính được thể hiện
ở Bảng 2, nhìn chung mảng xanh đô thị tại
Tp. Cần Thơ từ năm 2015 đến 2018 biến
động theo hướng giảm dần diện tích. Lý
giải cho sự suy giảm là do sự phát triển đô
thị tại khu vực, theo đó các mảng xanh
được thay thế bằng các cơ sở hạ tầng.

Bảng 2. Biến động mảng xanh đô thị tại Tp. Cần Thơ từ năm 2015 đến 2018
Tên Quận/Huyện
Q. Ninh Kiều
Q. Cái Răng
Q. Bình Thủy
Q. Thốt Nốt
Q. Ô Môn
H. Phong Điền
H. Cờ Đỏ
H. Vĩnh Thạnh
Tổng

Diện tích mảng xanh
năm 2015
812,0
6.533,2
3.304,2
12.891,7
9.611,8
10.286,9
39.364,0
40.984,3
123.788,1

Một ma trận sai số phân loại được
xây dựng dựa trên 200 điểm khảo sát dựa
vào nền tảng google earth nhằm đánh giá
độ chính xác bản đồ không gian xanh
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Diện tích mảng xanh
năm 2018
794,5
6.505,9
3.224,4
12.790,1
9.604,0
10.254,6
39.344,5
40.875,6
123.393,6

Biến động
(+) Tăng, (-) Giảm
-17,5
-27,3
-79,8
-101,6
-7,8
-32,3
-19,5
-108,7
-394,5

thành lập từ ảnh vệ tinh năm 2015 và
2018, kết quả đánh giá độ chính xác đạt
được lần lượt là 92,6%, 91,4%. Có thể
thấy, kết quả bản đồ không gian xanh khu
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vực nghiên cứu đủ cơ sở sử dụng cho thực
hiện các phân tích trong nghiên cứu này.
3.2. Hiện trạng ngập lũ tại thành phố
Cần Thơ từ 2015 đến 2018
Hiện trạng ngập lũ giải đoán từ ảnh
vệ tinh thu nhận cùng thời điểm trong năm
tại khu vực nghiên cứu, cho thấy từ năm
2015 đến 2018 hiện trạng ngập lũ tại Tp.
Cần Thơ tăng lên đáng kể, diện tích ngập

(a)

năm 2015 là 66.858,9ha, diện tích ngập
năm 2018 là 68.966,8ha tăng 2.137,9ha.
Dựa trên kết quả phân tích nhận thấy các
quận thuộc trung tâm thành phố diện tích
ngập lũ thấp hơn khu vực ven và ngoại ô
thành phố, có thể lý giải một phần là do
tại các quận trung tâm sự phát triển đô thị
kèm theo sự phát triển nhà ở và hệ thống
đường xá, công trình hạ tầng kỹ thuật đã
làm thay đổi cao trình trong khu vực.

(b)

Hình 5. Hiện trạng ngập lũ tại tp. Cần Thơ (a) năm 2015; (b) năm 2018

Nhằm cung cấp cơ sở cho việc đánh
giá tương quan giữa hiện trạng mảng xanh
và ngập lũ tại Tp. Cần Thơ, nghiên cứu
tiến hành tính toán diện tích ngập theo
từng đơn vị hành chính, theo đó tại các
quận trung tâm và ngoại ô thành phố diện
tích ngập có xu hướng tăng trong giai
đoạn nghiên cứu, tuy nhiên tại các quận

thuộc ven đô diện tích ngập có xu hướng
giảm ít từ năm 2015 đến 2018 (Bảng 3).
Cụ thể, tại quận Ninh Kiều diện tích ngập
năm 2015 là 9,9ha, tăng 2,9ha năm 2018,
huyện Cờ Đỏ có diện tích ngập tăng cao
nhất với 1.719,6ha, tại quận Thốt Nốt và
Ô Môn diện tích ngập có xu hướng giảm
trên 100ha.

Bảng 3. Biến động hiện trạng ngập lũ Tp. Cần Thơ từ 2015 đến 2018
Tên Quận/Huyện
Q. Ninh Kiều
Q. Cái Răng
Q. Bình Thủy
Q. Thốt Nốt
Q. Ô Môn
H. Phong Điền
H. Cờ Đỏ
H. Vĩnh Thạnh
Tổng

Diện tích ngập lũ năm
2015
9,9
8,1
467,2
7.444,3
3.556,1
1.296,0
24.133,4
29.943,9
66.858,9
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Diện tích ngập lũ
năm 2018
12,8
11,5
493,9
7.319,9
3.301,4
1.191,9
25.853,0
30.782,4
68.966,8

Biến động
(+) Tăng, (-) Giảm
+2,9
+3,4
+26,7
-124,4
-254,7
-104,1
+1.719,6
+838,5
+2.107,9
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3.3. Đánh giá ảnh hưởng của thay đổi
không gian xanh đến hiện trạng ngập lũ
Để phân tích mối quan hệ giữa thay
đổi không gian xanh và ngập lụt đô thị tại
Tp. Cần Thơ, hệ số tương quan R2 giữa
diện tích mảng xanh và diện tích ngập lũ
từng thời điểm được tính toán. Kết quả hệ
số tương quan R2 đạt được lần lượt là 0,96
năm 2015, 0,97 năm 2018. Khi đánh giá
sự tương quan giữa hiện trạng ngập lũ với
diện tích mảng xanh cho thấy có tương

quan nghịch giữa diện tích mảng xanh và
hiện trạng ngập lũ tại 2 thời điểm 2015 và
2018. Theo đó, diện tích mảng xanh giảm
trong giai đoạn 2015 và 2018, trong khi
đó diện tích ngập lũ có chiều hướng tăng
lên. Đây là một minh chứng cho thấy vai
trò của mảng xanh đô thị trong việc điều
tiết nước, và giảm hiện tượng ngập, ít nhất
là từ góc nhìn về mặt phân bố không gian
dựa vào dữ liệu ảnh vệ tinh.

Diện tích (ha)
70000

124000

69000

123800

68000

123600

67000

123400

66000

123200

65000

123000
2015

Ngập lũ

2018

Mảng xanh

Hình 6. Tương quan giữa diện tích mảng xanh và diện tích ngập lũ tại Tp. Cần Thơ

Tuy nhiên, nhằm phản ánh khách
quan kết quả phân tích tương quan, 180
điểm khảo sát đã được lấy ngẫu nhiên trên

phần mềm GIS, theo đó tại mỗi điểm hiện
trạng mảng xanh và ngập lụt được xác định.

Hình 7. Vị trí các điểm so sánh
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Kết quả phân tích cho thấy, trong
180 điểm thu thập, có 105/180 điểm
không xảy ra hiện tượng ngập khi có sự
hiện diện của mảng xanh, 75 điểm ngập
còn lại phân bố chủ yếu tại các khu vực
đất canh tác lúa, đất vườn ở các huyện
ngoại ô. Mặt khác, kết quả phân tích cũng
cho thấy không gian xanh bao gồm công
viên, vườn cộng đồng, các khu vực trồng
cây lâu năm ít xảy ra hiện tượng ngập lũ.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối
tương quan giữa sự thay đổi không gian
xanh đến ngập lụt khu vực nghiên cứu.
Theo đó, không gian xanh ở Cần Thơ

giảm 394,5ha, trong khi tổng diện tích
ngập lũ tăng 2.137,9ha từ năm 2015 đến
2018, các khu vực trồng cây lâu năm,
công viên và vườn cộng đồng thì ít xảy ra
hiện tượng ngập hơn.
Thông qua nghiên cứu này, phát
triển không gian xanh được đề xuất là một
yếu tố để giảm ngập lụt đô thị, ít nhất từ
gốc độ ảnh vệ tinh. Mặc dù, nghiên cứu
chỉ mới đánh tương quan giữa hiện trạng
mảng xanh và ngập lũ tại hai thời điểm
nhưng phần nào đã phản ảnh được vai trò
của mảng xanh trong các dự án chống
ngập lụt sau này.
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SỬ DỤNG DỮ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
NƯỚC: ƯỚC TÍNH VÀ LẬP BẢN ĐỒ CÁC CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG
KHÁC NHAU KHU VỰC HỒ DẦU TIẾNG
Using remote sensing image data to monitor the water environment: estimate
and map different environmental indicators in Dau Tieng reservoir area
ThS. Nguyễn Văn Hoàng, ThS. Phạm Văn Hồi, KS. Huỳnh Thị Kim Nhân
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
TÓM TẮT: Việc sử dụng viễn thám trong giám sát và quản lý nước đã được các quốc gia trên
thế giới khai thác ứng dụng từ lâu. Bài báo này thảo luận về ứng dụng viễn thám trong giám sát
thông số chất lượng nước tại khu vực hồ Dầu Tiếng, sử dụng các phép đo tại chỗ trong lịch sử
và dữ liệu ảnh Landsat 8, Landsat 7 ETM để tính và lập bản đồ độ đục, độ dẫn điện và chất rắn
lơ lửng từ năm 2012 đến năm 2019. Kết quả ước tính nhận được từ hình ảnh vệ tinh cho thấy
nước mặt khu vực hồ Dầu Tiếng có hàm lượng độ đục, EC và chất lơ lửng khá cao, khu vực
lòng hồ có giá trị độ đục, EC và TSS cao hơn so với khu vực thượng lưu. Tóm lại, công nghệ
viễn thám là công cụ rất hữu ích cung cấp giải pháp lập kế hoạch và quản lý tài nguyên nước
trong tương lai cho khu vực, đặc biệt là trong xây dựng chính sách liên quan đến chất lượng
nước các hồ chứa thủy điện.
Từ khóa: Chất rắn lơ lửng, độ dẫn điện, độ đục, hồ Dầu Tiếng, Landsat
ABSTRACT: The use of remote sensing in water monitoring and management has been
exploited for a long time by countries around the world. This paper discusses the application of
remote sensing in monitoring water quality parameters in Dau Tieng reservoir area, using
historical on-site measurements and Landsat 8, Landsat 7 ETM image data to calculate and
mapping turbidity, electrical conductivity (EC) and total suspended solids (TSS) from 2012 to
2019. Estimated results obtained from satellite images show that surface water in Dau Tieng
reservoir has turbidity, EC and TSS substance content rather high , the reservoir area has
higher turbidity, EC and TSS values than the upstream area. In summary, remote sensing
technology is a very useful tools to provide solutions for planning and management of water
resources in the future for the region, especially in developing policies related to water quality
of reservoirs hydroelectric.
Keywords: Suspended solids, electrical conductivity, turbidity, Dau Tieng reservoir, Landsat

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nằm ở thượng lưu sông Sài Gòn với
diện tích trên 10.000 ha, hồ Dầu Tiếng là
công trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam vận
hành năm 1985. Với dung tích 1,1 tỷ m3
nước, hồ Dầu Tiếng có nhiệm vụ điều tiết
lũ và kiểm soát mặn ở hạ lưu, dự trữ nước
ngọt và cấp nước tưới cho 27.000 ha đất
canh tác các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương,
Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh
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(Nguyen Thi Van Ha et al., 2007). Tuy
nhiên, hiện nay môi trường nước Dầu
Tiếng bị tác động rất mạnh bởi các hoạt
động sản xuất nông nghiệp, khai thác cát,
xả thải của các nhà máy, v.v.. gây suy
thoái môi trường nước. Do đó, để quản lý
và bảo vệ tài nguyên và môi trường nước
hồ cần phải có các công cụ quan trắc,
đánh giá nhanh và có hiệu quả.
Trong bối cảnh như vậy, viễn thám
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được xem là công cụ hiệu quả, từ những
năm 1970, hàng loạt nghiên cứu trên thế
giới đã được thực hiện nhằm phát triển
phương pháp lập bản đồ hiện trạng môi
trường nước từ tư liệu viễn thám kết hợp
với khảo sát thực địa. Hình ảnh viễn thám
đã được chứng minh là có hiệu quả trong
việc lập bản đồ hiện trạng các chỉ số môi
trường nước (Klemas et al., 1975;
Khorram, 1985). Xuất phát từ những lí do
trên, nghiên cứu “Sử dụng dữ liệu ảnh
viễn thám giám sát môi trường nước:
Ước tính và lập bản đồ các chỉ số môi

trường khác nhau khu vực hồ Dầu
Tiếng” được thực hiện.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Ảnh vệ tinh khu vực nghiên cứu
Hồ Dầu Tiếng có dạng hình chữ V,
được xây dựng ở thượng lưu sông Sài Gòn
với địa hình cao dần về phía Bắc, nằm
trên địa phận tỉnh Tây Ninh và Bình
Dương, trải dài từ 11o12’ tới 12o00’ vĩ độ
Bắc và từ 106o10’ đến 106o30’ kinh độ
Đông.

Hình 1. Ảnh mask khu vực nghiên cứu

Ảnh vệ tinh dùng cho thành lập bản
đồ các chỉ số môi trường nước trong
nghiên cứu này là ảnh vệ tinh Landsat 8,
Landsat 7 ETM chụp khu vực nghiên cứu
từ năm 2012 đến 2019, với độ phân giải
không gian 30m. Ngày của các hình ảnh
được tải xuống rơi vào khoảng thời gian
tháng 1 và tháng 2 trong năm.
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Mục tiêu chính của nghiên cứu này
là ước tính các thông số chất lượng nước
sử dụng các công thức thực nghiệm được
xây dựng dựa trên phổ phản xạ các band
ảnh trên tư liệu ảnh viễn thám. Theo đó có
sự khác biệt về bước sóng các kênh phổ
giữa ảnh Landsat 8 và Landsat 7 ETM
dùng trong nghiên cứu này.
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Bảng 1. Dữ liệu ảnh viễn thám thu thập
STT

Tên ảnh

Thời gian thu
nhận

Độ phân giải
không gian (m)

Hệ tọa độ

Phép chiếu
bản đồ

1

Landsat 7 ETM

23/11/2012

30

WGS 84

UTM-48N

2

Landsat 7 ETM

27/02/2013

30

WGS 84

UTM-48N

4

Landsat 8

21/01/2014

30

WGS 84

UTM-48N

5

Landsat 8

08/01/2015

30

WGS 84

UTM-48N

6

Landsat 8

11/01/2016

30

WGS 84

UTM-48N

7

Landsat 8

13/01/2017

30

WGS 84

UTM-48N

8

Landsat 8

16/01/2018

30

WGS 84

UTM-48N

9

Landsat 8

04/02/2019

30

WGS 84

UTM-48N

Bảng 2. Các thuộc tính của ảnh Landsat 8 và Landsat 7 ETM
Band

Landsat 8
Dải quang phổ

Bước sóng (nm)
Bước sóng Bước sóng

Band 1

Coastal/Aerosol

0,435 - 0,451 -

Band 2

Blue

Band 3

Dải quang phổ

Band

-

-

0,452 - 0,512 0,441 - 0,514

Blue

Band 1

Green

0,533 - 0,590 0,519 - 0,601

Green

Band 2

Band 4

Red

0,636 - 0,673 0,631 - 0,692

Red

Band 3

Band 5

NIR

0,851 - 0,879 0,772 - 0,898

NIR

Band 4

Band 6

SWIR-1

1,566 - 1,651 1,547 - 1,749

SWIR-1

Band 5

Band 10

TIR-1

10,60 - 11,19
10,31 - 12,36

TIR

Band 6

Band 11

TIR-2

11,50 - 12,51

Band 7

SWIR-2

2,107 - 2,294 2,064 - 2,345

SWIR-2

Band 7

Band 8

Pan

0,503 - 0,676 0,515 - 0,896

Pan

Band 8

Band 9

Cirrus

1,363 - 1,384 -

-

-
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2.2. Tính toán các chỉ số môi trường
nước
Các thông số cơ bản đánh giá chất
lượng nước từ tư liệu viễn thám cơ bản là
các chất tạo màu trong nước như hàm
lượng chất lơ lửng, hàm lượng chất diệp
lục (chlorophyll-a), độ đục/trong của nước
và hàm lượng các chất hữu cơ hòa tan.
Trong nghiên cứu này, để đánh giá chất
lượng nước hồ Dầu Tiếng, tác giả sử dụng
các chỉ số bao gồm chỉ số độ đục (TI –
Turbidity Index), độ dẫn điện (EC Electrical Conductivity) và tổng chất rắn
lơ lửng (TSS – Total Suspended Solids).
Cần nói thêm rằng, bản đồ các chỉ số môi
trường nước (độ đục, EC, TSS) khu vực
hồ Dầu Tiếng, được lập dựa trên các công
thức thực nghiệm từ các nghiên cứu ở các
nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, các
công thức thực nghiệm được tính cho thời
điểm ngày 23/11/2012, so sánh với kết
quả khảo sát thực tế thu nhận được ngày
27/10/2012 đã chứng minh kết quả tính
toán đảm bảo về độ tin cậy. Mặc dù vậy,
sự sai khác về bước sóng của bộ dữ liệu
ảnh Landsat 8, Landsat 7 ETM dùng trong
nghiên cứu đã phần nào dẫn đến sự sai
khác trong kết quả, nhưng nhìn chung
mức độ chênh lệch là không đáng kể
(Bảng 2).
a. Độ đục (Turbidity)
Độ đục là một chỉ số quang học về
chất lượng nước tác động trực tiếp đến sự
sẵn có ánh sáng đối với các sinh vật quang
hợp (Kenworthy et al., 1996; Fabricius et
al., 2005), và là thước đo lượng trầm tích
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lơ lửng trong nước, do đó độ đục là một
trong những chỉ số đo mức độ ô nhiễm
của nước.
Độ đục được trích xuất từ dữ liệu
ảnh viễn thám theo phương trình sau:
Turbidity (NTU) = 6.568,23 x
(Reflectance (Green))1,95 (Ishan D. J. et
al., 2017)
b. Độ dẫn điện EC (Electrical
Conductivity)
Độ dẫn điện của nước (EC Electrical Conductivity) liên quan đến sự
có mặt của các ion trong nước. Các ion
này thường là muối của kim loại như
NaCl, KCl, SO2-4, v.v... Mức độ ô nhiễm
của nước có độ dẫn điện cao thường liên
quan đến tính độc hại của các ion tan
trong nước.
EC (mS/cm) = -6,6166 x
–
0,12025 (L. C. Gonzáles-Márquez,
2018)
c. Chất rắn lơ lửng (Total suspended
solids)
Chất rắn lơ lửng dùng để chỉ các hạt
rắn nhỏ bị lơ lửng trong nước như một
dung dịch keo hoặc do sự chuyển động
của nước. Nó được sử dụng như là một chỉ
số về chất lượng nước (Choubey et al.,
1998).
Chất rắn lơ lửng được trích xuất từ
dữ liệu ảnh Landsat bằng phương trình:
TSS (mg/ltr) = 7,9038 x exp(23,942 x
Red) (Budhiman, 2004)
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Tải ảnh viễn thám
Landsat

Hiệu chỉnh khí quyển

Thuật toán đầu vào

Dữ liệu raster
phân bố độ đục

Dữ liệu raster
phân bố TSS

Dữ liệu raster
phân bố EC

Ranh giới hồ
Dầu Tiếng

Cắt ảnh
Dữ liệu
Xử lý
Kết quả

Bản đồ
phân bố độ đục

Thuật toán xác định
độ đục, EC, TSS

Đánh giá độ chính xác

Bản đồ
phân bố TSS

Bản đồ
phân bố EC
Hình 2. Sơ đồ thực hiện

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Giám sát sự thay đổi một số thông
số chất lượng nước hồ Dầu Tiếng từ tư
liệu viễn thám
Theo kết quả bản đồ phân bố độ
đục, EC và chất rắn lơ lửng khu vực hồ
Dầu Tiếng giai đoạn 2012 - 2019, cho
thấy sự phân bố tương tự, với độ tập trung
cao về phía lòng hồ và phía Nam, trong
khi nồng độ thấp ở phía Bắc của hồ. Chất
lượng nước tại khu vực có sự thay đổi rõ
rệt trong cùng thời kỳ quan trắc giữa các
năm, nhưng ở mức ổn định. Càng về vùng
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lòng hồ giá trị các chỉ số chất lượng nước
có xu hướng tăng dần. Nguyên nhân là do
địa hình khu vực hồ Dầu Tiếng có dạng
hình chữ V và thấp dần từ Bắc xuống
Nam, do đó nguồn thải ở thượng nguồn
dồn về phía lòng hồ.
Phân bố độ đục khu vực từ năm
2012 đến 2019, có thể thấy rằng độ đục
nước hồ ít có sự biến động về giá trị, đạt
từ 4,7 - 29,5NTU, nhưng có sự biến động
về không gian phân bố. Cụ thể, từ năm
2012 đến 2014 phần lớn nước trong hồ có
độ đục thấp trong khoảng từ 10 - 12NTU,
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM
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giai đoạn 2015 - 2016 giá trị này có xu
hướng gia tăng về phía Tây Nam khu vực
lòng hồ, phía Đông Nam giá trị độ đục đạt
thấp, giá trị độ đục đều ở mức cao trong
toàn khu vực nước hồ trong giai đoạn
2017 đến 2019. Tương tự, hàm lượng chất
rắn lơ lửng (TSS) đạt từ 4,4 - 55,0 mg/lít,
sự biến động theo hướng tăng dần về hạ
nguồn trong giai đoạn từ 2012 đến 2019
cả về giá trị và không gian phân bố. Hàm
lượng TSS hồ Dầu Tiếng đều đạt QCVN
08MT:2015/BTNMT loại B1 trở lên. Cụ
thể, giai đoạn 2012 - 2016 hàm lượng TSS
có giá trị từ 4,2 - 38,9 mg/lít đạt QCVN
cột A2 trở lên, giai đoạn 2017 - 2019, hàm
lượng TSS có giá trị từ 4,4 - 55,0 mg/lít
đạt QCVN cột B1 trở lên. Có thể nhận
thấy, hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng
trong nước mặt hồ Dầu Tiếng có sự thay
đổi rõ rệt giữa các năm từ kết quả bản đồ
phân bố hàm lượng TSS thành lập từ dữ
liệu vệ tinh.

khoảng từ 15 - 55 µS/cm và không có sự
chênh lệch quá lớn giữa các năm, sự biến
động không theo xu hướng tăng giảm. Giá
trị EC cao nhất trong giai đoạn 2012 2019 ghi nhận vào ngày 08/01/2015 là
56,7 µS/cm. Hàm lượng EC đạt cao ở khu
vực ven các bãi bồi giữa hồ. Phân bố EC
trong nước mặt tại hồ có xu hướng tỷ lệ
nghịch với sự phân bố độ đục và TSS,
nghĩa là khu vực có giá trị độ đục và TSS
đạt cao thì EC có giá trị thấp và ngược lại.
Nhìn chung, chất lượng nước hồ
Dầu Tiếng bị suy giảm trong giai đoạn
2012 - 2019, tuy nhiên kết quả đánh giá
hàm lượng TSS theo Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN
08-MT:2015/BTNMT cho thấy nước hồ
vẫn đảm bảo đáp ứng cho mục đích tưới
tiêu, thủy lợi và cấp nước sinh hoạt. Khu
vực lòng hồ thường có giá trị hàm lượng
các chỉ số đánh giá cao hơn so với khu
vực thượng nguồn.

Độ dẫn điện trong nước mặt hồ Dầu
Tiếng nhìn chung đạt khá cao, trong
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Hình 3. Phân bố độ đục, EC và TSS khu vực hồ Dầu Tiếng từ năm 2012 đến năm 2015
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Hình 4. Phân bố độ đục, EC và TSS khu vực hồ Dầu Tiếng từ năm 2016 đến năm 2019

3.2. Đánh giá độ chính xác các bản đồ
thông số chất lượng nước khu vực hồ
Dầu Tiếng thành lập từ ảnh viễn thám
Thực hiện đánh giá độ chính xác
bản đồ các thông số chất lượng nước mặt
hồ Dầu Tiếng trên cơ sở giá trị tại 29 điểm
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

lấy mẫu chất lượng nước thu nhận được
vào ngày 27/10/2012. Kết quả đánh giá ở
Hình 5, theo kết quả thu được cho thấy,
tương quan giữa dữ liệu khảo sát và kết
quả ước tính xác định từ ảnh vệ tinh cho
các chỉ số độ đục, EC, TSS lần lượt là
0,78; 0,71; 0,76.
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Hình 5. (a) Vị trí thu mẫu; Tương quan giữa dữ liệu khảo sát và dữ liệu ước tính từ ảnh viễn
thám cho (b) độ đục, (c) EC, (d) TSS

Các kết quả tính toán tương quan
giữa dữ liệu khảo sát và kết quả ước tính
từ ảnh viễn thám cho thấy mối tương quan
tốt (R2>0,7). Tuy nhiên, do sự sai khác về
thời gian thu nhận ảnh và thời gian thu
mẫu, nên đã phần nào ảnh hưởng đến kết
quả đánh giá. Nhìn chung, kết quả phân
tích chứng minh rằng dữ liệu ảnh viễn
thám có thể được sử dụng hiệu quả trong
xác định hàm lượng các thông số chất
lượng nước với độ chính xác đảm bảo.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng hình
ảnh viễn thám có thể hữu ích trong các
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nghiên cứu giám sát chất lượng môi
trường nước mặt hồ Dầu Tiếng. Kết quả
ước tính nhận được từ hình ảnh vệ tinh
các chỉ số độ đục, EC, và TSS cho thấy,
nước mặt khu vực hồ Dầu Tiếng có hàm
lượng độ đục, EC và chất lơ lửng khá cao.
Dựa theo QCVN 08MT:2015/BTNMT,
hàm lượng chất lơ lửng trong nước hồ đạt
loại B1 trở lên.
Bản đồ các chỉ số môi trường nước
hồ Dầu Tiếng được thành lập thông qua
các hàm tính toán dựa trên tư liệu ảnh viễn
thám phản ánh khách quan chất lượng môi
trường nước hồ, thông qua giá trị từng chỉ
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số có thể nhận định được chất lượng môi
trường nước trong khu vực theo thời gian
và không gian phân bố. Theo đó, khu vực
lòng hồ có giá trị độ đục, EC và TSS cao
hơn so với khu vực thượng lưu.
Kết quả đánh giá hệ số tương quan
giữa dữ liệu khảo sát và kết quả ước tính
cho thấy kết quả đầy hứa hẹn cho việc
phát triển các hệ thống giám sát chất
lượng môi trường nước các khu vực hồ
chứa từ ảnh viễn tám. Mặc dù vậy, các
thuật toán xác định đã được chứng minh là

hoạt động tốt trong môi trường hồ Dầu
Tiếng, nó có thể không đạt kết quả mong
muốn khi được sử dụng ở các vùng nước
mặt khác. Mặt khác, theo QCVN
08MT:2015/BTNMT có đến 36 thông số
sử dụng cho đánh giá chất lượng môi
trường nước mặt, nhưng trong nghiên cứu
này chỉ mới đánh giá dựa trên 3 thông số
gồm độ đục, EC, TSS. Do đó, cần thiết
phát triển các thuật toán cho đánh giá
nhiều thông số chất lượng nước khác.
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NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH IoT CHO HỆ THỐNG KÊNH
TƯỚI TN17-5 THUỘC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ DẦU TIẾNG,
TỈNH TÂY NINH
Experimental research of IoT model for TN17-5 canal system in Dau Tieng
irrigation system, Tay Ninh province
ThS. Nguyễn Minh Trung, PGS. TS. Võ Khắc Trí,
ThS. Mai Việt Bảo, ThS. Lưu Khắc Thanh
TÓM TẮT: Việc phân bố nguồn nước thường rất khó khăn do liên quan đến quyền lợi và nghĩa
vụ của nhiều đối tượng dùng nước khác nhau. Trong đó, hệ thống công trình thuỷ lợi đóng vai
trò rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước kịp thời cho sản xuất và dân sinh đồng thời
tạo ra sự cân bằng giữa các người dùng với nhu cầu nước khác nhau. Bài báo trình bày một
giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kết nối và vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi
nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống công trình phân phối nước
một cách kịp thời, chính xác.
Từ khóa: IoT, kênh tưới TN17-5, hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh
ABSTRACT: The water resources distribution is often difficult due to the rights and obligations
of different water users. In particular, the system of irrigation works plays a very important role in
ensuring timely water resources for production and people's life and make a balance between
users with different water needs. The paper presents an application of advanced technology in
connecting and operating the system of irrigation works in order to gradually modernize the
management and operation of water distribution works in time and exact.
Keywords: IoT, TN17-5 canal, Dau Tieng reservoir, Tay Ninh

1. TỔNG QUAN
Khái niệm về IoT từ viết tắt của
Internet of Things hay còn gọi là Internet
kết nối vạn vật (theo WikiPedia) là mạng
lưới duy nhất kết nối với các đồ vật qua
Internet [2]. Khi đó mỗi đồ vật được tích
hợp với các thiết bị để trở nên “thông
minh” hơn có khả năng truyền tải thông
tin hay tự vận hành qua mạng mà không
cần đến sự tương tác trực tiếp của người
với người hay người với máy tính.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
công nghệ truyền thông không dây
3G/4G, các thiết bị cơ điện tử và Internet
thì IoT cũng được phát triển và ứng dụng
trong tất cả mọi ngành từ công nghiệp,
nông nghiệp, y học, xây dựng và trong
148

việc quản lý cơ sở hạ tầng nhà cửa, giao
thông, thủy lợi, môi trường và thoát nước
đô thị... (Hình 1).
Tuy nhiên việc ứng dụng IoT ở Việt
Nam còn khá hạn chế, đặc biệt là trong
việc quản lý vận hành các hệ thống công
trình thủy lợi. Trong đó hệ thống công
trình hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa là một
trong các công trình thủy nông lớn nhất
nước hiện nay đang phát huy hiệu quả rất
lớn, góp phần quan trọng đối với phát
triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống
nhân dân trong vùng hưởng lợi trực tiếp
cũng như gián tiếp, bảo đảm tưới trực tiếp
cho 135.500 ha/năm diện tích đất nông
nghiệp, tạo nguồn tưới 40.140 ha/năm và
cấp nước sinh hoạt ổn định cho các tỉnh
Tây Ninh, Bình Dương, Tp.HCM và Long
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An. Trong mùa khô hồ còn xả lưu lượng
20 –30 m3/s để đẩy mặn ngọt hoá cải thiện
chất lượng nước cho vùng ven sông Sài
Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Ngoài ra hồ
Dầu Tiếng còn có tác động lớn trong việc
cắt lũ sông Sài Gòn tạo cảnh quan môi
trường cho vùng thượng, hạ du lưu vực
hồ, phát triển du lịch dịch vụ… [1], [3].
Có thể nhận định rằng hồ Dầu Tiếng đã
làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi

mới, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải
thiện rõ rệt. Tuy nhiên việc quản lý và
điều tiết hàng vạn công trình lớn nhỏ
trong hệ thống để phục vụ cho nhiều mục
đích khác nhau là một vấn đề hết sức khó
khăn cho các nhà quản lý. Vì vậy những
nghiên cứu để xây dựng mô hình IoT cho
hệ thống công trình Dầu Tiếng là một việc
làm hết sức cấp bách và cần thiết.

Hình 1. Các ứng dụng của IoT hiện nay

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phạm vi vùng nghiên cứu
Hệ thống kênh chính TN17 nằm
trong Hệ thống công trình thủy lợi Dầu
Tiếng - Phước Hòa thuộc hai huyện Châu
Thành và Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đây là
kênh có tổng diện tích phục vụ tưới thiết
kế lớn nhất trong hệ kênh Tây của hồ Dầu
Tiếng với 5.610 ha, trong đó có 25 kênh
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cấp 2 và hơn 250 công trình các cấp trong
hệ thống kênh. Qua khảo sát sơ bộ và
cùng với đề xuất của Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Tây
Ninh, nhánh kênh TN17-5-1 thuộc hệ
kênh cấp hai TN17-5 được chọn là nhánh
kênh để thực hiện mô hình thử nghiệm vì
kênh này đã được kiên cố hóa và có các
công trình lấy nước hoàn chỉnh (Hình 2).
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Hình 2. Vị trí vùng nghiên cứu

Hiện trạng của hệ thống kênh TN175 bao gồm (Hình 3):
− Cống đầu kênh TN17-5 là cống
tròn D = 60cm, cửa van phẳng nâng hạ
dạng trục vít me đóng mở bằng tay quay.
Kênh dẫn là kênh bê tông dạng hình thang.
− Cống đầu kênh TN17-5-1 là cống
tròn D = 20cm, cửa van phẳng nâng hạ
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dạng trục vít, đóng mở bằng tay quay.
Kênh TN17-5-1 là kênh bê tông, dạng chữ
nhật b = 20cm.
− Các công trình lấy nước vào ô
canh tác được thực hiện thông qua các
bọng nước bằng ống nhựa PVC ∅120
hoặc khe lấy nước bằng gạch của các hộ
dân gắn trực tiếp vào kênh nội đồng.
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Hình 3. Kênh, cống đầu kênh và công trình lấy nước của hệ thống kênh TN17-5

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Cấu trúc mô hình IoT
Cấu trúc IoT được đại diện cơ bản
bởi 4 phần: Hệ thống cửa van đóng mở
(vạn vật); Thiết bị kết nối (cảm biến);
Mạng Internet (3G/4G) và Người dùng
cuối (Hình 4). Hệ thống được lựa chọn để
kết nối các thiết bị từ xa là mạng riêng ảo
VPN với kết nối intetnet 3G/4G.
Mô hình IoT cho hệ thống kênh TN
17-5 bao gồm các thiết bị giám sát và điều
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

khiển được tích hợp vào trong các cửa van
được lắp đặt từ cống đầu kênh TN17-5 và
cống đầu kênh TN17-5-1 đến 4 cống dẫn
tưới vào mặt ruộng (Hình 5). Các công
trình này có khả năng truyền tải, trao đổi
thông tin, dữ liệu qua mạng không dây mà
không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa
người với người, hay người với máy tính.
Khi có yêu cầu lấy nước từ ruộng sẽ gửi
thông tin đến trung tâm điều khiển để vận
hành các cửa van thông qua mạng lưới
Internet/3G/4G.
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Cảm biến

Hạ tầng
truyền thông
Vạn vật

Hình 4. Cấu trúc của IoT
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Hình 5. Lắp đặt các cửa van điều khiển của hệ kênh nhánh TN17 -5

Đặc tính cửa van cho các cống trong hệ kênh TN17-5

Hình 6. Cửa van đóng mở có điều khiển

Giải pháp vận hành hệ thống
Việc vận hành hệ thống này sẽ theo
thời gian thực để đáp ứng nhu cầu cấp
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

Các đặc tính của cửa van:
− Có thể điều khiển tại chỗ hoặc từ xa
qua Internet/3G/4G.
− Cơ chế nâng hạ: rulo cáp thép không rỉ.
− Trọng lượng: Phụ thuộc vào kích thước
cửa cho loại 60cm, 40cm và 20 cm.
− Động cơ vận hành: 12V DC; vòng quay
2700 v/ph.
− Bộ giảm tốc tỉ lệ 1/50.
− Khung: Nhôm hoặc thép không rỉ
− Cánh cửa: Thép không rỉ
− Khớp nối: Cao su tại các khe
− Nguồn cấp: 12-24 VDC tự sạc bằng pin
mặt trời hoặc điện lưới
− Pin mặt trời: 100W monocrystalline
− Bình accu: 12V/75Ah
− Giao thức truyền thông: Modbus
TCP/IP
nước thực tế tại bất kỳ thời điểm cũng như
vị trí nào trong mạng lưới kể cả việc đáp
ứng nhu cầu trong tương lai nếu như được
thiết kế lập trình sẵn.
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Hình 7. Một mô hình lấy nước tưới trên hệ thống kênh

Tại kênh dẫn nước vào ruộng đặt
một cảm biến đo mức mước, khi mực
nước ruộng xuống thấp hơn yêu cầu tưới
(đối với cây trồng cạn sẽ là các cảm biến
đo độ ẩm đất) sẽ kích hoạt cửa van mở
cửa để lấy nước từ kênh cấp 3 vào để đạt
mực nước theo yêu cầu. Nếu mực nước tại

kênh cấp 3 không đủ tưới nó sẽ kích hoạt
cửa van cống đầu kênh cấp 3 mở để lấy
nước từ kênh cấp 2 TN17-5. Tương tự nếu
lượng nước tại kênh cấp 2 này không đạt
yêu cầu thì nó sẽ kích hoạt cửa van ở cống
đầu kênh cấp TN17-5 để lấy nước từ hệ
kênh cấp 1 TN17.

Hình 8. Chế độ vận hành hệ thống tại chỗ và từ xa qua internet
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Ưu điểm cửa hệ thống
- Trực quan hóa trên giao diện màn hình,
- Chuyển hướng nhanh qua các mạng,
- Đánh giá tổng nhu cầu ở hạ nguồn tại
bất kỳ điểm nào trong mạng,
- Lập báo cáo, giám sát, nhắn tin đến
người dùng hoặc người quản lý vận
hành
3. KẾT LUẬN
Việc ứng dụng công nghệ giám sát
và điều khiển trong vận hành công trình
thuỷ lợi cho thấy đây là công nghệ phù
hợp và là xu thế tất yếu cần phải triển khai
nhân rộng nhằm hiện đại hoá công tác
quản lý, nâng cao năng lực vận hành công

trình và tối ưu hoá phân phối, sử dụng
nguồn nước. Tuy nhiên, hiện tại việc ứng
dụng công nghệ này còn hạn chế do nguồn
vốn đầu tư cao và năng lực vận hành, bảo
trì, bảo dưỡng sau khi được chuyển giao
còn nhiều bất cập.
Ứng dụng được công nghệ tự động
hóa trong điều khiển vận hành, quan trắc
từ xa với công nghệ internet có khả năng
tự động hóa cao đặc biệt cho mạng lưới
giám sát và phân phối nước. Nghiên cứu
này chỉ ra rằng việc sử dụng công nghệ
kết nối vạn vật, IoT, trong lĩnh vực thuỷ
lợi, tưới tiêu, phân phối nước và sản xuất
nông nghiệp thông minh là hoàn toàn thực
hiện được và cần nhân rộng.
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PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THEO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI)
Water quality zoning of mekong delta by WQI index
ThS. NCS. Phạm Thế Vinh, ThS. Nguyễn Đăng Luân
CN. Trần Thị Thu Hương, KS. Nguyễn Ngân Hà
TÓM TẮT: Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang có những bước phát triển và đạt được
một số thành tựu rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương
trong vùng cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là vấn đề nước thải
bởi các ngành kinh tế, khu dân cư đổ trực tiếp hay một phần ra mạng lưới sông rạch trên địa
bàn làm ảnh hưởng không tốt đến chất lượng nguồn nước mặt. Việc phân vùng chất lượng nước
sẽ có tác dụng rất lớn trong vấn đề quy hoạch và phát triển vùng bền vững.
Bài báo này trình bày về nội dung phân vùng chất lượng nước ĐBSCL theo chỉ số chất lượng
nước WQI. Chỉ số WQI sẽ được tính theo Quyết định số 1460/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi
trường. Số liệu đầu vào để tính toán sẽ dựa trên số liệu thực đo năm 2016, kết hợp với phương
pháp mô phỏng mô hình và xây dựng bản đồ. Kết quả phân vùng chất lượng nước đồng bằng
sông Cửu Long theo chỉ số chất lượng nước sẽ được thể hiện dưới dạng bản đồ phân vùng chất
lượng nước. Bản đồ phân vùng thể hiện ở 2 cấp độ: theo từng giá trị WQI thông số và theo giá
trị WQI tổng.
Từ khóa: ĐBSCL, chất lượng nước mặt, phân vùng, WQI.
ABSTRACT: With the advantages of natural and social conditions, the Mekong Delta in
general are developing and achieving some very satisfactory achievements. However, besides
the achieved results, localities in the region also face many problems that need to be solved,
especially the problem of waste water by economic sectors and densely populated areas. or a
part of the river network in the area has adversely affected surface water quality. After making
a general assessment of the picture of water quality in the current situation, the study has
proposed mitigation measures.
The aim of this paper is about zoning the water quality of the Mekong Delta based on the WQI
water quality index. The WQI index calculated by following the Decision no. 1460/QĐ-TCMT of
the Vietnam Environment Administration. The input data is the measurement data in 2016
combined with the modeling and mapping methods. The results of the Mekong Delta's water
quality zoning based on the WQI presented in water quality zoning map. This map illustrates 02
levels: by WQI-sub-index values and Total WQI values.
Keywords: Mekong Delta, surface water quality, zoning, WQI

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
là vùng đất thấp, trũng. Địa hình bị chia cắt
thành nhiều khu vực bởi mạng lưới sông
rạch chằng chịt, liên thông. Nơi đây có điều
kiện lập địa khó khăn, đất bị xâm nhập
mặn, xói lở, … và thường xuyên chịu ảnh
156

hưởng trực tiếp bởi thiên tai. Trong thời
gian qua, Chính phủ đã có nhiều chủ
trương, chính sách, triển khai nhiều giải
pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế về phát
triển nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm,
du lịch, năng lượng tái tạo; tạo động lực
phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc
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tế, ĐBSCL có nhiều cơ hội phát triển
nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách
thức do đây là vùng đất mẫn cảm với thay
đổi của tự nhiên. Một trong số những thách
thức lớn nhất mà vùng phải đối mặt đó là
chất lượng các nguồn nước. Các nguồn
nước mặt từ sông, suối, ao, hồ... đã đóng
góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh
tế xã hội của toàn đồng bằng. Tuy nhiên, do
ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài (suy
giảm dòng chảy, gia tăng ô nhiễm từ
thượng lưu) kết hợp với tác động nội tại của
khu vực (các nguồn thải từ hoạt động đô
thị, công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi)
và chịu ảnh hưởng của vấn đề biến đổi khí
hậu (BĐKH) nên chất lượng nước các
sông, suối, hồ, đầm của ĐBSCL đã có dấu
hiệu ô nhiễm. Mặc dù bị ô nhiễm nhưng
mức độ ô nhiễm rất khác nhau giữa các
vùng trong toàn đồng bằng. Chính vì vậy,
rất khó khăn cho các cơ quan quản lý trong
việc xem xét khả năng sử dụng nước và các
biện pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước.
Để quản lý môi trường, kiểm soát ô
nhiễm nguồn nước mặt và chủ động sử
dụng hợp lý các nguồn nước phục vụ cho
các mục đích khác nhau, nhiều quốc gia
đã tiến hành nghiên cứu phân loại và phân
vùng chất lượng nước. Tuy nhiên phân
vùng chất lượng nước cho toàn bộ đồng
bằng sông Cửu Long chưa có nghiên cứu
nào thực hiện khiến cho việc quản lý gặp
nhiều khó khăn. Hiện nay, việc đánh giá
chất lượng nước sông trên địa bàn các tỉnh
thường dựa vào việc phân tích các thông
số chất lượng nước riêng biệt, sau đó so
sánh từng thông số đó với giá trị giới hạn
được quy định trong các quy chuẩn, tiêu
chuẩn Quốc gia hiện hành. Tuy nhiên, khi
đánh giá chất lượng nước qua nhiều thông
số riêng biệt như vậy chưa nói lên diễn
biến chất lượng nước tổng quát của một
con sông hay đoạn sông. Do vậy, khó so
sánh chất lượng nước từng vùng của một
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con sông, so sánh chất lượng nước của
con sông này với con sông khác, chất
lượng nước thời gian này với thời gian
khác (theo tháng, theo mùa), chất lượng
nước hiện tại so với tương lai,… Vì thế,
gây khó khăn cho công tác giám sát diễn
biến chất lượng nước, khó đánh giá hiệu
quả đầu tư để bảo vệ nguồn nước và kiểm
soát ô nhiễm môi trường nước, khó khăn
trong việc chủ động sử dụng hợp lý các
nguồn nước và khó có những điều chỉnh
phù hợp và kịp thời. Hiện nay, một số tỉnh
cũng bắt đầu áp dụng tiến hành phân vùng
chất lượng nước, tuy nhiên, quy mô còn
nhỏ lẻ và số liệu còn rời rạc. Khi đánh giá
qua các thông số chất lượng nước riêng
biệt, chỉ các nhà khoa học hoặc nhà
chuyên môn mới hiểu được, do đó khó
thông tin về chất lượng nước cho cộng
đồng và các cơ quan quản lý Nhà nước để
ra các quyết định phù hợp với bảo vệ và
khai thác nguồn nước.
Nội dung của bài báo trình bày việc
phân vùng chất lượng nước từ đó nhằm
đánh giá và xác định xu hướng chất lượng
nguồn nước mặt tại các tỉnh ĐBSCL trong
bối cảnh tác động của BĐKH và xây dựng
các giải pháp quản lý, thích ứng cho các
nhu cầu sử dụng nước đối với các lĩnh vực
kinh tế.
2. CƠ SỞ DỮ LIỆU
- Kết quả thu thập và xử lý số liệu quan
trắc trong 5 năm (2014-2018) tại các
trạm quan trắc môi trường quốc gia và
trạm quan trắc môi trường 13 tỉnh
thuộc ĐBSCL 1.
- Kết quả lấy mẫu và phân tích chất
lượng nước vào mùa khô năm 2019 tại
150 vị trí vào lúc chân triều và đỉnh
triều dọc theo các sông chính trên toàn
ĐBSCL 2.
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- Kết quả tính toán xả thải của dân sinh
và các ngành kinh tế như chăn nuôi,
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và
công nghiệp trong giai đoạn hiện nay 3
4 5 6 7 8 9.
- Kế thừa mạng lưới tính toán của mô
hình chất lượng nước được thiết lập
cho các tỉnh ĐBSCL cũng như cho
toàn đồng bằng 12.
- Kế thừa kết quả mô hình toán, cụ thể ở
đây là mô hình Mike 11 sử dụng đồng
thời hai mô đun là mô đun tải - khuếch
tán (AD) và mô đun sinh thái (Ecolab)
trong tính toán 2.
3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Trong nghiên cứu này sử dụng hai
phương pháp chính để thực hiện:
3.1. Phương pháp đánh giá chất lượng
nước theo WQI
Áp dụng phương pháp tính toán chỉ
số chất lượng nước (WQI) theo Quyết
định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng
11 năm 2019. Phương pháp này áp dụng
đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi
trường, các tổ chức, cá nhân có tham gia
vào mạng lưới quan trắc môi trường và
tham gia vào việc công bố thông tin về

chất lượng môi trường cho cộng đồng.
Trên cơ sở các chỉ số WQI tính được, tiến
hành phân loại và đánh giá chất lượng
nước theo các thang điểm WQI từ 0 đến
100, sử dụng bảng xác định giá trị WQI
tương ứng với mức đánh giá chất lượng
nước để so sánh, đánh giá tương ứng với
mục đích sử dụng.
Sử dụng các số liệu quan trắc được
kế thừa có chọn lọc như đã nêu trên để tính
WQI. Các số liệu quan trắc được đưa vào
tính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại bỏ
các giá trị sai lệch, đạt yêu cầu đối với quy
trình quy phạm về đảm bảo và kiểm soát
chất lượng số liệu. Các thông số tính toán
và cách tính dựa trên quyết định số
1460/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường
ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số
chất lượng nước (xem Hình 1). Bài báo này
lựa chọn tính toán 8 chỉ tiêu: DO, BOD5,
COD, N-NH4+, P-PO43- , TSS, Tổng
Coliform, pH. Từ kết quả tính toán, cứ một
vị trí sẽ tập hợp được 9 giá trị trong đó bao
gồm 8 giá trị WQI thông số và 1 giá trị
WQI tổng, đưa vào bảng thống kê (xem
Hình 2) để chuẩn bị nhập dữ liệu vào mô
hình. Trong bảng thống kê, ta có các giá trị
WQI theo tọa độ (x, y) tương ứng.

Hình 1. Tính toán WQI theo quyết định 1460/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường
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Hình 2. Thống kê kết quả tính WQI

Quá trình mô phỏng được thực hiện
theo các bước: (i) Nhập dữ liệu vào mô
hình; (ii) Chỉnh lý mô hình; (iii) Dự báo;
(iv) Lập báo cáo kết quả. Việc mô phỏng
sẽ được thực hiện để đánh giá hiện trạng
các chỉ tiêu chất lượng nước của ĐBSCL.
Kịch bản nghiên cứu của bài báo này tính
toán trong điều kiện hiện trạng năm 2016.
Từ kết quả thu thập được các trạm quan
trắc đưa vào mô hình và được hiệu chỉnh
với số liệu thực đo mùa khô năm 2019.
Kết quả thu được sau khi chạy mô hình:
thông thường, tính toán mô phỏng thuỷ
lực sẽ cho ra cả quá trình thay đổi về các
chỉ tiêu chất lượng nước theo thời gian và
sẽ biết được sự thay đổi chất lượng nước
tại từng vị trí trên kênh.
Trong các nghiên cứu trước đây,
thường chỉ đưa ra kết quả phân bố các chỉ
tiêu chất lượng nước lớn nhất trên sông
rạch mà ít khi xây dựng bản đồ phân vùng
chất lượng nước cho toàn bộ vùng nghiên
cứu. Theo cách tính toán này, sẽ chỉ thấy
giá trị thay đổi chi tiêu chất lượng nước tại
từng điểm mà không tính toán được diện
tích khu vực đó bị ảnh hưởng bởi chi tiêu
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Hình 3. Phân bố BOD5 trên sông, kênh
vùng ĐBSCL

chất lượng nước này. Việc tính toán chỉ
tiêu WQI cũng khó có thể trình bày trong
mô hình và cần phải tính toán trước khi
xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng
nước. Nghiên cứu này, kết quả mô phỏng
của mô hình chất lượng nước đã được tính
toán tại 10.700 điểm trên toàn ĐBSCL. Từ
kết quả quá trình thay đổi chất lượng nước
theo thời gian tại các điểm tính toán này,
xác định thời điểm chất lượng nước có giá
trị xấu nhất tại từng vị trí để đưa vào xây
dựng bản đồ phân bố chất lượng nước cho
toàn ĐBSCL. Kết quả tính toán của mô
hình thủy lực dưới đây (xem Hình 4) được
hình thành từ việc lựa chọn giá trị lớn nhất
tại từng vị trí trong mùa kiệt năm 2016 để
tiếp tục là đầu vào cho việc thực hiện xây
dựng bản đồ.
Từ các kết quả trên, có thể xây dựng
bản đồ phân bố chất lượng nước theo các
chỉ tiêu cho toàn vùng ĐBSCL. Sau khi có
các giá trị chất lượng nước như Hình 6. Từ
đó tính toán chỉ tiêu chất lượng nước cho
từng yếu tố chất lượng nước và tính toán
được chỉ tiêu chất lượng nước chung cho
toàn ĐBSCL như Hình 5.
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Hình 4. Kết quả mô phỏng của mô hình chất
lượng nước

Hình 5. Bản đồ phân bố BOD5 lớn nhất

ĐBSCL

Hình 6. Tọa độ và giá trị tính toán các chỉ tiêu chất lượng nước xấu nhất tại các điểm tính toán
trong mô hình thủy lực

160

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

3.2. Phương pháp xây dựng bản đồ
Sử dụng công cụ GIS để xây dựng
các bản đồ phân vùng chất lượng nước
WQI (hiện trạng và dự báo). Bản đồ được
xây dựng giúp cho quá trình quản lý và
đánh giá các biến đổi môi trường nước
được trực quan, chính xác và tổng quát
hơn.

Hình 7. Các điểm giá trị
từ bảng thống kê

Từ kết quả tính toán WQI và bản đồ
ranh giới tỉnh ĐBSCL tiến hành xây dựng
bản đồ. Từ bảng thống kê kết quả, đưa vào
phần mềm ArcGIS để tạo ra các điểm giá
trị tương ứng với các tọa độ, được minh
họa theo Hình 7. Các điểm thống kê trên
sẽ có bảng thuộc tính giá trị với kết quả
tính WQI được minh họa như Hình 8.

Hình 8. Bảng thuộc tính các điểm trích xuất

Từ các điểm trích xuất kết quả trên,
tạo vùng TIN là vùng được nội suy giá trị
từ các điểm. Sau khi có được vùng giá trị,

tiến hành chuyển đổi sang dạng Grid
Raster. Sau đó, tách vùng nghiên cứu bằng
lớp bản đồ ranh giới các tỉnh ĐBSCL

Hình 9. Vùng giá trị TIN được nội suy Hình 10. Vùng raster được
chuyển từ vùng TIN
từ điểm

Thực hiện việc biên tập bản đồ phân
vùng WQI theo các bước sau:
- Tạo khung bản đồ và đưa vào các
lớp bản đồ (lớp ranh giới các tỉnh, huyện,
lớp sông suối, lớp hành chính các trung
tâm, lớp hành chính các vùng lân cận…)
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Hình 11. Vùng WQI của
ĐBSCL

- Thêm vùng raster giá trị WQI;
phân mức giá trị và màu sắc cho các giá
trịWQI theo quy định phân loại chỉ số chất
lượng nước.
- Chỉnh sửa bảng thuộc tính và xuất
kết quả bản đồ.
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Kết quả đánh giá chất lượng nước
theo WQI
Kết quả tính toán hiện trạng chất
lượng nước bằng mô hình thủy lực tại
10.700 điểm trên toàn đồng bằng được đưa
vào phân tích và tính toán WQI để xây

dựng bản đồ hiện trạng chất lượng nước
cho ĐBSCL năm 2016. Kết quả thống kê
cho thấy đối với từng tỉnh trong vùng
nghiên cứu, có 06/13 tỉnh là Cà Mau, Đồng
Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang,
Trà Vinh hiện nay chưa xuất hiện nguồn
nước ô nhiễm nặng cần các biện pháp xử lý
trong tương lai (xem Hình 12).

Hình 12. Tỷ lệ phân bố diện tích vùng ô nhiễm các tỉnh ĐBSCL theo các mức giá trị của WQI

Kết quả phân tích theo các tỉnh cho
thấy, chất lượng nước tại các tỉnh An
Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An
tốt hơn các tỉnh khác với diện tích sử dụng
cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng
cần các biện pháp xử lý phù hợp (WQI từ
76-90) chiếm tỷ lệ cao (hơn 80%). Chất
lượng nước các tỉnh Bến Tre, Cà Mau,
Kiên Giang và Sóc Trăng xấu hơn các tỉnh
còn lại. Kết quả phân tích trên cho thấy,
các tỉnh nằm gần hoặc có các dòng sông
lớn chảy qua và nhận được nguồn nước
cấp từ thượng nguồn, chất lượng nước
cũng phản ánh tốt hơn rất nhiều các tỉnh
nằm xa hoặc không có sông lớn chảy qua.
Mức độ trao đổi nước, khả năng pha
loãng, khả năng tự làm sạch của những
tỉnh nằm xa sông lớn phần nào cho thấy bị
hạn chế khá nhiều.
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Sau khi xây dựng bản đồ phân vùng
chất lượng nước theo chỉ số WQI, tiến
hành tính toán diện tích theo phân vùng
chất lượng nước đối với các tỉnh ĐBSCL.
Theo kết quả tính toán trong giai đoạn
hiện nay (xem Hình 13), nước ô nhiễm
nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương
lai (WQI từ 0-25) khoảng 17.682 ha
chiếm 0,4% diện tích các tỉnh ĐBSCL.
Nước sử dụng cho giao thông thủy và các
mục đích tương đương khác (WQI từ 2650) khoảng 70.604 ha chiếm 1,8% diện
tích các tỉnh ĐBSCL. Nước sử dụng cho
mục đích tưới tiêu và các mục đích tương
đương khác (WQI từ 51-75) khoảng
1.106.810 ha chiếm 28,1% diện tích các
tỉnh ĐBSCL. Nước sử dụng cho mục đích
cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện
pháp xử lý phù hợp (WQI từ 76-90)
khoảng 3.940.303 ha chiếm 69,7% diện
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tích các tỉnh ĐBSCL. Không có diện tích
nào sử dụng tốt cho mục đích cấp nước
sinh hoạt (WQI từ 91-100).

cột A1 và A2 mà chủ yếu nằm trong quy
chuẩn cột B (QCVN08:2015/BTNMT).
Điều này cho thấy, xu thế nguồn nước
trong khu vực này bị ô nhiễm chất hữu cơ
khá rõ nét. Đây là điểm cảnh báo đối với
các hoạt động nuôi trồng thủy sản trong
toàn khu vực này.
4.2. Kết quả phân vùng chất lượng
nước theo WQI
Việc phân vùng chất lượng nước
hiện trạng được thực hiện thành 2 kết quả:

Hình 13. Tỷ lệ phân bố diện tích vùng ô nhiễm
theo các mức giá trị của WQI trong điều kiện
hiện trạng

Trong quá trình thu thập và xử lý số
liệu cho thấy giá trị BOD5 trong nước thay
đổi khá lớn, dao động từ 2,0 – 50,1 mg/l.
Tại các khu vực từ Trà Vinh, Kiên Giang
đến Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau phần
lớn các vị trí quan trắc đều không đạt
được quy chuẩn chất lượng môi trường

Hình 14. Bản đồ phân vùng WQI-BOD5
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- Phân vùng chất lượng nước theo
các giá trị WQI thông số, tức là phân vùng
chất lượng nước theo từng chỉ tiêu ô
nhiễm (xem từ Hình 14 đến Hình 17).
- Phân vùng chất lượng nước theo
chỉ số WQI tổng (xem Hình 18).
Kết quả phân vùng chất lượng nước
được thể hiện dưới 2 dạng bản đồ là bản
đồ theo giá trị WQI thông số và theo giá
trị WQI tổng cho hiện trạng.

Hình 15. Bản đồ phân vùng WQI-COD
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Hình 16. Bản đồ phân vùng WQI-PO4

Hình 17. Bản đồ phân vùng WQI-NH4

Hình 18. Bản đồ phân vùng chất lượng nước WQI hiện trạng cho toàn ĐBSCL

Kết quả phân vùng hiện trạng chất
lượng nước cho thấy, môi trường nước
mặt ĐBSCL có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ.
Nguồn nước ĐBSCL không còn vị trí nào
có thể cấp nước trực tiếp cho sinh hoạt và
cần phải có biện pháp xử lý trước khi sử
164

dụng. Khu vực có thể sử dụng cho mục
đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các
biện pháp xử lý phù hợp có tỷ lệ diện tích
lớn. Khu vực có thể sử dụng cho mục đích
tưới tiêu và các mục đích tương đương
khác cũng chiếm tương đối diện tích.
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Ngoài ra, xuất hiện một số khu vực ô
nhiễm thuộc các vùng dân cư đông đúc,
khu vực có mức độ xả thải lớn, tỷ lệ diện
tích của khu vực này chiếm khoảng 2,2%
diện tích các tỉnh ĐBSCL. Như vậy, tác
động của các yếu tố đến từ tự nhiên, từ
thượng lưu, từ nội tại của đồng bằng và từ
biến đổi khí hậu đã làm cho nguồn nước
của ĐBSCL xấu đi đáng lưu tâm. Một
điểm đáng chú ý là nguồn nước của đồng
bằng hiện nay không thể sử dụng trực tiếp
cho sinh hoạt, các khu vực khác chiếm tỷ
trọng lớn là sử dụng cho mục đích tưới
tiêu. Các khu vực xả thải từ các hoạt động
nông nghiệp, thuỷ sản là rất khó có thể
kiểm soát do đặc điểm của các vùng này
phân bố theo không gian rộng. Các nhà
máy, khu công nghiệp đã có những thông
tư nghị định để có thể kiểm soát tại nguồn.
Do đó, trong nghiên cứu này, để giảm
thiểu ô nhiễm, ngoài các giải pháp phi
công trình, công trình, tác giả dự kiến dự
báo chất lượng nước đồng bằng với kịch
bản giảm thiểu xả thải của các khu vực
dân cư. Từ bản đồ phân vùng hiện trạng
chất lượng nước từng chỉ tiêu cho thấy,
hiện nay, các tỉnh đồng bằng đa phần bị ô
nhiễm hữu cơ là chủ yếu, tập trung ở các
chỉ tiêu ô nhiễm như BOD5, COD, NNH4, P-PO4. Trong đó, chỉ tiêu N-NH4
phản ánh đang là chỉ tiêu chiếm diện tích
ô nhiễm khá lớn. Nguyên nhân đưa ra
được kết luận này là do: trong công thức
tính WQI theo hướng dẫn của quyết định
1460/QĐ-TCMT, các thông số đánh giá
tính toán đều có mức độ quan trọng ngang
bằng nhau. Tuy nhiên khi trích xuất trên
bản đồ, và so sánh diện tích có thể thấy,
diện tích các khu vực phân bố mức đánh
giá chất lượng nước thấp của chỉ tiêu NNH4 khá rộng. Độ loang và độ phủ của chỉ
tiêu này phản ánh kết luận mà tác giả vừa
nêu trên. Nguyên nhân có thể giải thích
giả định là điều này phản ánh khá rõ đặc
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trưng của vùng nghiên cứu là khu vực tập
trung sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng
thủy sản. Amoni (N-NH4) trong nước là
một chất ô nhiễm do chất thải động vật,
nước cống và khả năng nhiễm khuẩn. Khi
hàm lượng Amoni trong nước ăn uống cao
hơn tiêu chuẩn điều đó có nghĩa là nguồn
nước bạn đang sử dụng đã bị ô nhiễm bởi
chất thải động vật, nước cống và có khả
năng xuất hiện các loại vi khuẩn, kể cả vi
khuẩn gây bệnh. Amoni không tồn tại lâu
trong nước mà dễ dàng chuyển thành
nitrit. Amoni không quá độc với con
người và động vật. Tuy nhiên, nếu tồn tại
trong nước với hàm lượng vượt quá tiêu
chuẩn cho phép, nó có thể chuyển hóa
thành các chất gây ung thư và các bệnh
nguy hiểm khác. Một đặc điểm nữa nhận
thấy là các khu vực tập trung nguồn ô
nhiễm cao thường phân bố dọc theo các
tuyến công trình thủy lợi. Những khu vực
này đã hình thành đê bao khép kín. Chính
vì vậy mà vấn đề trao đổi nước diễn ra khá
hạn chế. Việc đóng mở các cống ngăn
triều, ngăn mặn theo lịch vận hành phần
nào làm cho khả năng tự trao đổi làm sạch
của vùng cũng gặp ít nhiều khó khăn.
4.3. Đề xuất các giải pháp cải thiện và
bảo vệ môi trường nước của các tỉnh
ĐBSCL
4.3.1. Cải thiện hiệu quả tính toán chỉ số
chất lượng nước cho khu vực ĐBSCL
4.3.1.1. Xét yếu tố độ mặn
Việc đánh giá chất lượng nước mà
chưa xét đến yếu tố độ mặn còn khá thiếu
sót. Mặc dù, chất lượng nước trong vùng
được tính theo WQI phản ánh là tốt nhưng
độ mặn cao trên 2‰ chỉ phù hợp sử dụng
cho mục đích nuôi trồng thủy sản đồng
thời độ mặn trên 0,25g/l cũng rất khó sử
dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Như vậy, tùy theo mục đích sử dụng mà
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cần phải xem xét đến thông số độ mặn của
nguồn nước.
4.3.1.2. Lựa chọn mức phân hạng để so
sánh
Nghiên cứu tính toán WQI trong
một dòng sông cụ thể cần thiết lựa chọn
mục đích sử dụng cao nhất của dòng sông
để làm cơ sở so sánh. Tất cả các dòng
chảy trong lưu vực cần dần được chỉ định
cho các mục tiêu sử dụng. Khi một con
sông có nhiều mục đích sử dụng, quyết
định mục tiêu chất lượng sẽ được quy
định đối với mục tiêu sử dụng cao nhất
(có chất lượng tốt nhất) yêu cầu sử dụng
khắt khe nhất. Mục tiêu sử dụng nước
được quy định cho mỗi nguồn, mỗi đoạn
sông cụ thể và không thể thay đổi hoặc
loại bỏ một cách tùy tiện. Trong tương lai,
nếu mục tiêu sử dụng nước có thay đổi,
yêu cầu về quản lý môi trường đưa ra ở
đây là chỉ theo hướng có chất lượng cao
hơn. Điều này đồng nghĩa với yêu cầu đòi
hỏi phải có các tiêu chí nghiêm ngặt hơn
nhằm cải thiện chất lượng nước. Bên cạnh
đó, sau khoảng thời gian theo chu kỳ (có
thể từ 3 đến 5 năm), tùy thuộc vào quy
hoạch sử dụng nguồn nước và các yếu tố
khác có liên quan sẽ tiến hành rà soát, xác
định mục đích sử dụng nguồn nước.
Khoảng thời gian cụ thể sẽ do cơ quan
quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và
các đơn vị có chức năng liên quan phối
hợp quy định.
4.3.2. Giảm thiểu tại nguồn
Đặc thù của các tỉnh ĐBSCL nói
chung là sản xuất nông nghiệp chiếm phần
lớn. Việc sản xuất chăn nuôi không tập
trung khiến cho nguồn ô nhiễm cũng rất
phân tán. Tuy nhiên trong những nằm gần
đây, trong bước chuyển dịch cơ cấu cây
trồng vật nuôi, chuyển dịch hình thức sản
xuất, quy mô sản xuất lớn và ngành mũi
nhọn có xu hướng ngày càng được hình
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thành. Đó không chỉ là dấu hiệu vui mừng
của nền sản xuất tập trung mà còn là điều
kiện thuận lợi trong công tác bảo vệ môi
trường nói chung và môi trường nước mặt
nói riêng. Thuận lợi ở đây là những khu
sản xuất tập trung có thể xây dựng các hệ
thống tách nước mưa và nước thải, hệ
thống thu gom xử lý nước thải đạt chuẩn
trước khi thải ra môi trường. Do vậy, giải
pháp giảm thiểu tại nguồn được tác giả ưu
tiên đề xuất đầu tiên. Giải pháp này hướng
tới việc giảm thiểu tải lượng ô nhiễm tại
nguồn bằng việc xây dựng các khu xử lý
nước thải tập trung hoặc cục bộ.
Nghiên cứu đã sử dụng mô hình
Mike 11 để chạy kịch bản với điều kiện
đầu vào giả định như sau: các nguồn xả
thải đều xử lý đạt tiêu chuẩn đầu ra, bên
cạnh đó, tại những khu vực bị ô nhiễm
nặng hoặc có nguy cơ bị ô nhiễm cao, giả
sử tổng lượng xả thải tại khu vực đó nên
giảm xả thải 50%.
Các con số mô phỏng kết quả cho
thấy, nếu giảm xả thải 50% tại các nguồn
xả thải các khu dân cư tập trung, các
KCN, khu chế biến thủy sản tập trung, kết
quả chất lượng nước phản ánh những kết
quả khả quan rõ rệt. Nguồn nước các khu
vực có chỉ số WQI gia tăng đáng kể và
đặc biệt tại các thành phố, cụm dân cư tập
trung. Nguồn nước tốt để sử dụng cho
mục đích cấp nước sinh hoạt sẽ từ 38,2%
tăng lên 73,2%. Mặc dù vẫn còn một số
khu vực có chất lượng nước xấu nhưng
đây cũng là định hướng cho đồng bằng về
việc xem xét nâng cao khả năng xử lý
nước thải của các khu công nghiệp. Đối
với chăn nuôi, cần phải bổ sung các giải
pháp xử lý nước trớc khi xả ra môi trường.
Các khu vực đô thị, cụm dân cư lớn cần
phải tác nước mưa với nước thải và nước
thải cần phải được xử lý trước khi xả vào
sông kênh của ĐBSCL.
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Đối với việc giảm thiểu tại nguồn,
cũng như những kinh nghiệm trên thế
giới, giảm thiểu tại nguồn diện là rất khó
đặc biệt với việc xả thải của nông nghiệp,
thuỷ sản. Thông thường, việc giảm nguồn
xả thải thì chất lượng môi trường tốt lên là
điều tất yếu, tuy nhiên chưa có cơ sở nào
đánh giá rằng nếu giảm 50% thì hiệu quả
đạt được 50% nhất là trong vấn đề môi
trường. Nếu có những bước triển khai xử

lý ngay từ bây giờ thì hiệu quả mang lại
chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Tuy nhiên
nếu để diễn biến ngày càng xấu đi, vượt
quá khả năng chịu tải của môi trường,
vượt quá khả năng tự làm sạch của môi
trường thì hiệu quả có thể không đạt được
như dự báo. Bên cạnh đó còn có các biện
pháp khác như nâng cao nhận thức cộng
đồng và thay đổi phương thức quản lý.

Bảng 1. Bảng tính thể hiện diện tích khi giảm xả thải 50%
Đơn vị: ha

Hình 19. Biểu đồ minh họa kết quả mô hình dự báo giảm xả thải 50%
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Hình 20. Bản đồ dự báo phân vùng CLN trong trường hợp giả sử giảm xả thải 50%

5. KẾT LUẬN
Với những lợi thế về điều kiện tự
nhiên, xã hội, ĐBSCL đang có những
bước phát triển và đạt được một số thành
tựu rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh
những kết quả đạt được, các địa phương
trong vùng cũng phải đối mặt với nhiều
vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là vấn
đề ô nhiễm môi trường khu công nghiệp,
nước thải sinh hoạt được thải trực tiếp hay
xử lý không đạt tiêu chuẩn ra mạng lưới
sông rạch trên địa bàn làm ảnh hưởng
không tốt đến chất lượng nguồn nước mặt
trên địa bàn toàn vùng. Vì vậy, nghiên cứu
áp dụng các phương pháp để đánh giá chất
lượng nước từ đó đề xuất biện pháp quản
lý chất lượng nước mặt toàn vùng cho phù
hợp là rất cần thiết.
Vấn đề biến đổi khí hậu mặc dù gây
ra nhiều tác động và ảnh hưởng đến chất
lượng nước mặt trên toàn đồng bằng. Tuy
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nhiên, thời gian tác động kéo dài, mức độ
tác động không quá lớn nếu so sánh với
nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm chất
lượng nước mặt là do vấn đề phát triển nội
tại gây ra. Nguồn gây ô nhiễm từ các khu
dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, khu
chế biến thủy sản, từ các hoạt động nông
nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
chính là nguồn tác động lớn và là nguyên
nhân chính khiến chất lượng nước mặt bị
thay đổi theo chiều hướng xấu. Vậy bên
cạnh các giải pháp mang tính tổng thể
khác thì yếu tố chính cần được quan tâm
đó chính là xử lý ô nhiễm tại nguồn. Việc
giảm xả thải có lộ trình và có định hướng
sẽ giúp cho việc bảo vệ môi trường nước
mặt đạt hiệu quả hơn. Bên cạnh đó không
thể phủ nhận lợi ích của việc phân vùng
chất lượng nước bằng chỉ số WQI. Mặc dù
vẫn có 1 số hạn chế cần được linh hoạt
trong quá trình áp dụng nhưng ở mặt khác
nhận thấy dựa vào chỉ số này mà các nhà
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lãnh đạo và cả người dân bình thường
cũng có thể biết chất lượng và mức độ ô
nhiễm nước ở từng đoạn sông, từ đó có
thể biết nguồn nước ấy có thể sử dụng
được cho sinh hoạt, nuôi tôm cá, thủy
lợi… được hay không. Một địa phương
hoặc một Quốc gia nếu có mạng lưới quan
trắc chất lượng nước đồng thời lại có qui
định về WQI thì có thể thực hiện công tác
quản lý tài nguyên nước, phòng chống ô
nhiểm, sử dụng nước hợp lý và an toàn.
Khi có phân vùng tốt, các cấp lãnh đạo và
các sở, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng
sẽ xác định rõ: vùng (đoạn sông) đạt yêu
cầu về CLN an toàn cho cấp nước sinh
hoạt (lấy nước cho nhà máy nước); vùng
đạt yêu cầu về CLN có khả năng nuôi
trồng thủy sản an toàn, có hiệu quả kinh
tế; vùng có khả năng cấp nước thủy lợi an
toàn, có chất lượng tốt; vùng có khả năng
xây dựng cơ sở thể thao, du lịch dưới
nước đủ tiêu chuẩn; vùng không thể sử

dụng cho các mục đích trên, cần ưu tiên
xử lý, kiểm soát ô nhiễm.
Việc sử dụng chỉ số chất lượng nước
WQI để phân vùng chất lượng nước trên
địa bàn đồng bằng rộng lớn hiện nay mới
bắt đầu được thực hiện nên chắc chắn vẫn
còn nhiều vấn đề cần phải được nghiên
cứu thêm. Cụ thể như quan tâm đến các
chỉ số như mặn. Cần quan tâm đến vấn đề
đánh giá dựa theo trọng số. Một số kết quả
tính toán ô nhiễm vẫn chưa được chính
xác và phù hợp với thực tế. Điển hình là
tại Cà Mau, chỉ số WQI tính toán cho thấy
kết quả chất lượng nước tốt tuy nhiên trên
thực tế thành phố Cà Mau đang có dấu
hiệu bị ô nhiễm nặng. Nguyên nhân là do
trong quá trình tính toán đang khống chế
vấn đề xả thải của các điểm xả thải theo
quy định đã được ban hành. Do vậy, cần
xem xét thêm yếu tố xả thải trong việc
tính toán chỉ số WQI trong các nghiên cứu
tiếp theo.

Bài báo là một phần kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà
nước MS: KC08.30/16-20: Nghiên cứu nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể cải
thiện và bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu
Long.
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ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ CHỈ TIÊU NHU CẦU OXY SINH HÓA CHO
CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM
Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Assessing the distribution of biochemical oxygen demand for surface water
quality in the mekong delta by remote sensing
ThS. NCS. Phạm Thế Vinh, CN. Trần Thị Thu Hương, KS. Nguyễn Ngân Hà
TÓM TẮT: Việc quản lý, giảm sát, bảo vệ chất lượng nước (CLN) của ĐBSCL luôn là một
trong những nhiệm vụ cấp thiết. Hiện nay, công tác giám sát, quan trắc CLN tại ĐBSCL đã
được nghiên cứu và thực hiện thông qua nhiều phương pháp như ứng dụng mô hình thủy lực,
phương pháp phòng thí nghiệm, v..v. Ngoài các phương pháp đã được ứng dụng phổ biến trên,
phương pháp viễn thám được xem như là một trong những hướng tiếp cận mới trong công tác
giám sát và quan trắc CLN. Bài báo này ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 8-OLI và công nghệ viễn
thám nhằm thành lập bản đồ phân vùng CLN cho ĐBSCL cho chỉ số Nhu cầu oxy sinh hóa
(BOD5) dựa trên mối tương quan giữa quang phổ phản xạ và số thực đo. Kết quả nghiên cứu
cho thấy, quang phổ phản xạ và số liệu thực đo của BOD5 có quan hệ tương quan ở mức tương
đối (R2 >0,6 và trị số P<0,05). Cho thấy, thể sử dụng ảnh viễn thám như là một công cụ để
đánh giá CLN và kết quả có thể dùng để tham khảo. Dựa trên kết quả tính toán so sánh với quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/BTNMT cho thấy CLN ĐBSCL
tương đối tốt. Tuy nhiên, một số tỉnh đã xuất hiện dấu hiệu bị ô nhiễm, kết quả tính toán đã
phản ánh CLN của vùng đang có xu hướng xấu đi nếu như không có những quan tâm và kiểm
soát hợp lý.
Từ khóa: viễn thám, số thực đo, chất lượng nước, tương quan
ABSTRACT: The management, monitoring, and protection of water quality for the Mekong
Delta are always one of the urgent tasks. For years, the laboratory analysis using the in-situ
measurements has been implemented to study the water quality in this Delta. In addition to that
method, remote sensing is considered as one of the new approaches in water quality
monitoring. This paper applies Landsat 8-OLI satellite images and remote sensing technology
to map the Mekong Delta water quality for the Biochemical Oxygen Demand (BOD5) index
based on the correlation between spectral reflectance and in-situ data. The result shows that the
spectral reflectance and in-situ data do correlate with the relative level (R2 >0,6 and Pvalue<0,05). Thus, Landsat 8 can be applied to water quality assessment and its results can be
used as a reference. Based on the results compare with the QCVN 08:2015/BTNMT (National
technical regulation on surface water quality), the Mekong Delta’s water quality is relatively
good. However, some provinces show up evidence of pollution that alerts the water quality
would be deteriorated without any proper care and solutions.
Keywords: remote sensing, in situ data, water quality, correlation

1. GIỚI THIỆU
Hiện nay, công tác giám sát, quan
trắc CLN ở nước ta được thực hiện chủ
yếu dựa trên phương pháp phân tích
phòng thí nghiệm, đây là phương pháp
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

truyền thống sử dụng số liệu thực đo để
mô tả và đánh giá các thông số chất lượng
nước. Mặc dù phương pháp này khá chính
xác nhưng lại mang đặc tính điểm, tức là
bị hạn chế về không gian và số lượng mẫu
có thể lấy được (do đặc điểm địa lý, vấn
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đề chi phí, v..v). Do vậy, khi thành lập bản
đồ phân vùng, đánh giá CLN cho một khu
vực rộng lớn thì lại chưa thể thể hiện đầy
đủ hiện trạng của khu vực đó. Vì lý do
này, phương pháp viễn thám được xem
như là một công cụ hữu ích để trích xuất
các thông số CLN theo không gian-thời
gian (spatio-temporal information) dựa
trên độ phân giải phổ không gian cao
(high spectral and spatial resolution). Trên
cơ sở đó, bài báo này ứng dụng công nghệ
viễn thám vào đánh giá thông số CLN, cụ
thể là chỉ tiêu nhu cầu oxy sinh hóa BOD5
cho khu vực ĐBSCL, từ đó thành lập bản
đồ phân bố và đánh giá mức độ ô nhiễm
BOD5 trên toàn đồng bằng.
2. CƠ SỞ KHOA HỌC
Luận văn của Abdullah (2010) đã
tiến hành đánh giá CLN cho hồ Donkan
bằng ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI. Luận văn
đã đánh giá các chỉ số về nước (nhiệt độ,
DO, BOD5, pH, độ đục, TSS, TDS, EC,
NO3, PO4) thông qua ứng dụng mô hình
dựa trên viễn thám và công nghệ GIS
đánh giá cho 20 điểm lấy mẫu thuộc hồ
Donkan, vùng Kurdistan, Iraq vào hai mùa
khác nhau. Phương pháp tính toán được
dựa trên mối tương quan giữa độ phát xạ
của các band ảnh với các chỉ số CLN, sau
đó tính toán chỉ số WQPs. Kết luận của
luận văn là mối quan giữa các band ảnh
của ảnh Landsat 8 OLI và các chỉ số nước
là phù hợp với nhau. Trong nghiên cứu
của Lim và Choi (2015) đã ứng dụng viêc
đánh giá CLN thông qua Landsat 8 OLI
gắn liền với các hoạt động của con người
ở Hàn Quốc. Mục tiêu của nghiên cứu này
là đánh giá ứng dụng tiềm năng của vệ
tinh Landsat 8 để ước tính các WQP liên
quan đến sự phú dưỡng của các con sông
bằng phương pháp viễn thám và thống kê.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, dù có sự
khác biệt nhỏ giữa các giá trị ước tính và
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nồng độ đo được, dữ liệu Landsat 8 vẫn
chứng minh được tính hữu ích cho việc
quan trắc CLN mặt thông qua WQPs.
Năm 2019, Karaoui và cộng sự đã đưa ra
nghiên cứu đánh giá tiềm năng của ảnh vệ
tinh Sentinel-2 trong đánh giá CLN của
suối nhân tạo Bin El Ouidane, Morocco.
Nghiên cứu đã dùng phương pháp WQPs
để đánh giá các chỉ số về nước bao gồm:
DO, nitrate (NO3-), total phosphorus (PT),
phosphate (PO43-), và chlorophyll A (Chl
a). Dựa vào phương pháp WQPs, các tác
giả đã tìm ra mô hình thích hợp cho từng
thông số về CLN dựa trên mối tương quan
của các band ảnh và các kết quả thực đo.
Kết quả của bài nghiên cứu là bản đồ phân
vùng CLN cho từng chỉ số và kết luận của
các tác giả đã đánh giá phương pháp này
hiệu quả trong đánh giá các chỉ số về nước
với độ chính xác cao.
Ở Việt Nam, Tác giả Đinh Thị Thu
Hiền đã nghiên cứu xây dựng quy trình
công nghệ giám sát môi trường nước mặt
khu vực Hà Nội từ dữ liệu VNREDSAT1. Nghiên cứu đã xây dựng mô hình tính
toán tối ưu cho các bốn chỉ số về nước bao
gồm: độ đục, TSS, COD, BOD5 cho hai
khu vực đầm hồ và sông Hồng. Kết quả
nghiên cứu đã minh chứng tính hiệu quả
và độ tin cậy của công nghệ viễn thám
trong đánh giá và giám sát CLN mặt so
với các phương pháp nghiên cứu truyền
thống. Góp phần minh chứng tính hiệu
quả của dữ liệu ảnh vệ tinh quang học
VNREDSat-1A trong xác định phân bố
hàm lượng các thông số CLN mặt, phục
vụ công tác giám sát, đánh giá và thành
lập bản đồ CLN mặt. Nguyễn Nguyên Vũ
và cộng sự cũng đưa ra nghiên cứu về
đánh giá xâm nhập mặn vùng cửa sông từ
dữ liệu viễn thám kết hợp quan trắc mặt
đất. Nghiên cứu đã sử dụng ảnh Landsat 8
và dựa trên đặc trưng phản xạ phổ của
muối trong nước để đưa ra hàm tuyến tính
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

tối ưu nhất sau đó thành lập bản đồ phân
vùng mặn. Kết quả đạt được có thể cung
cấp thông tin trực quan cho các nhà khoa
học kết hợp mô hình về thủy triều và lưu
lượng nước từ thượng nguồn để tạo các hệ
thống cảnh báo sớm. Ngoài ra, giải pháp
đề xuất nhằm hỗ trợ nhà quản lý đưa ra
giải pháp ứng phó xâm nhập mặn phù
hợp, phân vùng ảnh hưởng mặn trong các
khu vực canh tác nông nghiệp ở nội đồng,
lập kế hoạch mùa vụ nhằm hạn chế thiệt
hại do xâm nhập mặn. Vào năm 2019. Võ
Thị Phương Linh và cộng sự đã công bố
bài nghiên cứu về khả năng ứng dụng ảnh
viễn thám Landsat ước lượng nồng độ phù
sa lơ lửng trên sông Tiền và sông Hậu,
Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả
nghiên cứu xác định được mô hình hồi
quy tuyến tính với các biến là hệ số phản
xạ từ kênh lục và kênh đỏ có khả năng
ứng dụng ước lượng SSC cho khu vực
nghiên cứu. Kết quả kiểm chứng cho thấy
giữa chuỗi số liệu SSC thực đo và SSC
ước tính theo phương trình có sự tương
quan chặt chẽ. Bên cạnh đó, kết quả phân
bố SSC theo không gian và thời gian phản
ánh đúng đặc tính của vùng nghiên cứu.
Do đó, có thể nghiên cứu diễn biến SSC
trên sông theo hướng tiếp cận ảnh vệ tinh.
Trước đó, một số nghiên cứu khác cũng
tiếp cận phương pháp đánh giá CLN bằng
ảnh viễn thám cho thấy Việt Nam cũng đã
và đang tiếp cận tới ứng dụng của công
nghệ viễn thám trong đánh giá CLN thay
cho các phương pháp truyền thống.
Ngoài những nghiên cứu trên, một
số sản phẩm khoa học khác cũng được
tham khảo (Ritchie và cộng sự 2003,
Waxter 2014, Kapalanga 2015, Alparslan
2007, El Din và cộng sự 2017, Nguyen
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Thi Binh Phuong và cộng sự 2017,
Gholizadeh và Melesse 2017, GonzálezMárquez và cộng sự 2018). Đây là các
nghiên cứu đã ứng dụng phương pháp
đánh giá CLN bằng chỉ số Water Quality
Parameters (WQPs). Phương pháp này
dựa trên mối tương quan giữa số liệu thực
đo các thông số CLN và phản xạ quang
phổ (spectral reflectance) của ảnh viễn
thám nhằm đưa ra công thức hồi quy và
tính toán chỉ tiêu CLN tương ứng. Bài báo
này tiến hành thực hiện tính toán và xây
dựng bản đồ CLN thông qua phương pháp
WQPs sử dụng trên bốn dải ảnh là: Blue
(B), Green (G), Red (R), và cận hồng
ngoại (NIR), các dải ảnh này dựa trên các
nghiên cứu đã tham khảo phía trên và đã
được kết luận là có khả năng truy xuất các
thông số CLN.
3. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP TÍNH
3.1. Cơ sở dữ liệu
Dữ liệu được sử dụng trong bài báo
bao gồm (i) Số liệu thực đo từ các Trung
tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;
(ii) Dữ liệu ảnh vệ tinh; (iii) Dữ liệu địa lý.
Số liệu thực đo
Số liệu thực đo trong bài báo được
cung cấp bởi Trung tâm Quan trắc Tài
nguyên và Môi trường từ 13 tỉnh ĐBSCL.
Số liệu bao gồm ký hiệu và tọa độ mẫu,
thời gian lấy mẫu và các thông số liên
quan đến CLN. Để thực hiện nghiên cứu
này, chỉ số BOD5 vào cuối tháng 2 và đầu
tháng 3 năm 2016 được trích ra và thống
kê theo trạm và tọa độ. Thống kê từ số
liệu thực đo, có 488 điểm quan trắc và vị
trí được thể hiện ở bản đồ Hình 2
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Hình 1. Bảng trích từ bộ số liệu thực đo từ
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Hình 2. Bản đồ vị trí mẫu thực đo

Dữ liệu ảnh vệ tinh
Trong bài báo này, ảnh vệ tinh
Landsat 8 OLI/TIRS C1 Level-1 được sử
dụng để tính toán CLN. Ảnh vệ tinh
Landsat 8 được thu thập từ kho dữ liệu vệ
tinh USGS (earthexplorer.usgs.gov). Với
độ phân giải pixel 15x15 m, cung cấp dữ
liệu ảnh 16bit với 55,000 cấp độ xám

(grey levels), và có hai loại ảnh OLI (cung
cấp 9 dải phổ phản xạ) và TIRS (cung cấp
2 dải phổ nhiệt). Do vậy, ảnh Landsat 8 là
ảnh vệ tinh lý tưởng để có thể tính toán
cho một khu vực rộng lớn như ĐBSCL mà
vẫn thể hiện rõ các lớp thuộc tính (sông
suối, thực vật, …). Bảng dưới đây là chi
tiết các phổ trong dải ảnh Landsat 8.

Bảng 1. Chi tiết các dải ảnh của ảnh vệ tinh Landsat 8-OLI/TIRS
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Các dải ảnh được lựa chọn trong
nghiên cứu này là bốn dải ảnh B, G, R, và
NIR, trong đó B, G, R là các dải ảnh ánh
sáng khả kiến và NIR là dải cận hồng
ngoại, dựa trên sự khác nhau của các bước
sóng, sự kết hợp của bốn dải ảnh này
thường được sử dụng cho công tác giải
đoán các thành phần của nước (water
components).
Khu vực ĐBSCL được ghép từ sáu
scene ảnh Landsat 8 gần nhất, tuy nhiên,
do bị ảnh hưởng bởi mây và khí quyển mà
rất khó để chọn lựa đủ sáu scene ảnh có
chất lượng mây dưới 10%, đây là tỷ lệ
mây giới hạn cho ảnh vệ tinh được dùng
để tính toán. Cho nên bài báo này không
sử dụng các ảnh năm 2017-2019.Do
những năm này không có đủ sáu ảnh gần
nhất có chất lượng tốt, bài báo này sử
dụng sáu scene ảnh vào các ngày 19 và

28/2/2016 (Hình 3.). Các ảnh này được
chọn vào mùa khô năm 2016-đây là mùa
kiệt nhất trong các năm, cho ra cái nhìn
chính xác về CLN của đồng bằng Có thể
thấy trong sáu scene ảnh được chọn, ảnh ở
vị trí số 2 (ảnh được khoanh đỏ) bị ảnh
hưởng bởi mây, ảnh này được đưa vào quá
trình xử lý mây.
Dữ liệu thông tin địa lý
Dữ liệu địa lý bao gồm các lớp ranh
giới tỉnh, huyện, xã, và các lớp thủy hệ,
giao thông được định dạng theo shapefile
(*shp), trong đó: Các lớp sông suối và
giao thông được sử dụng để hiệu chỉnh
hình học cho ảnh viễn thám; Lớp ranh giới
tỉnh, huyện, xã được dùng để cắt ảnh theo
vùng nghiên cứu và xây dựng bản đồ phân
vùng CLN.

Hình 3. Sáu scene ảnh Landsat 8 ngày 19 và
28/2/2019 dùng để tính toán

3.2. Phương pháp tính
Quy trình được chia thành sáu giai
đoạn chính, bao gồm: (1) Thu thập và xử
lý số liệu thực đo; (2) thu thập và xử lý
ảnh vệ tinh; (3) xác định và tính toán
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

Hình 4. Dữ liệu địa lý-(1, 2,3) ranh giới
hành chính; (4) lớp sông, kênh và
đường giao thông chính

tương quan giữa các phổ ảnh và số liệu
thực đo; (4) tính toán chỉ số WQPs; (5)
Xuất kết quả và thành lập bản đồ phân
vùng CLN; và (6) thẩm định kết quả tính
toán
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Tiền xử lý ảnh
Tiền xử lý ảnh là quá trình nâng cao
chất lượng ảnh vệ tinh và thống nhất các
dữ liệu ảnh trước khi đưa vào quy trình
tính toán. Tiến hành tiền xử lý ảnh vệ tinh
nhằm giảm thiểu các sai số khi tính toán
vì ảnh vệ tinh thường bị ảnh hưởng bởi

các điều kiện về thời tiết như mây hay khí
quyển. Trong bài báo này, các bước tiền
xử lý là hiệu chỉnh bằng phép đo phóng
xạ, hiệu chỉnh khí quyển, hiệu chỉnh hình
học và thay đổi kích thước hình ảnh
Landsat cho khu vực nghiên cứu.

Hình 5. Quy trình tính toán CLN

1) Hiệu chỉnh phổ phản xạ định khí
quyển
Để sử dụng ảnh viễn thám, cần phải
tiến hành chuyển đổi giá trị số nguyên
Digital Number DN thành giá trị bức xạ
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điện từ và cuối cùng xác định ảnh ở dạng
định khí quyển Top of Atmospheric TOA.
Để thực hiện điều này bài báo sử dụng
phần mềm ENVI.
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Về nguyên lý, bức xạ điện từ
(spectral radiance) của cảm biến tại các
giá trị trong mỗi dải ảnh được tính từ số
nguyên DN bằng cách áp dụng các giá trị
khuếch đại (gain values) và bù riêng
(offset values) của các dải ảnh. Tính toán
này có dạng công thức chung:
Radiance = gain * cell value + offset

(1)

Dạng chính xác của tính toán thay
đổi từ cảm biến sang cảm biến tùy thuộc
vào dạng của các yếu tố hiệu chuẩn bức xạ
được lưu trữ (ví dụ: hệ số tỷ lệ là nghịch
đảo của mức tăng hoặc cần chia kết quả
thô cho băng thông của dải phổ). Bức xạ
điện từ của phổ được biểu thị bằng đơn vị
Watts / (m2 * steradian * m).
Độ phản xạ quang phổ (spectral
reflectance) là tỷ lệ của bức xạ phản xạ từ
một bề mặt ở bước sóng cụ thể với sự cố
năng lượng bức xạ trên bề mặt (bức xạ) tại
bước sóng đó. Giá trị chiếu xạ cho một dải
hình ảnh được tính từ độ chiếu xạ mặt trời
của dải bước sóng cụ thể (ESUN), khoảng
cách mặt trời (d) vào ngày chụp ảnh và
góc độ mặt trời (θ) tại thời điểm thu nhận
hình ảnh 9.
Reflectance = (π * Radiance * d2)/
(ESUN * sin θ)
(2)
Siêu dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8
(metadata) bao gồm thang đo phản xạ và
các giá trị bù bao trùm tất cả các yếu tố
ngoại trừ góc độ mặt trời. Tính toán phản
xạ cho ảnh Landsat 8 là:
Reflectance = reflect. scale * cell value +
reflect. offset/sin θ
(3)
2) Hiệu chỉnh khí quyển
Hiệu chỉnh khí quyển (Atmospheric
correction) nhằm tối ưu hóa ảnh vệ tinh
bằng cách lọc bỏ các vấn đề về khí quyển
(khói bụi, hơi nước, …). Bài báo này sử
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dụng mô hình hiệu chỉnh khí quyển
FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric
Analysis of Hypercubes) để hiệu chỉnh khí
quyển cho ảnh Landsat 8. Mô hình
FLAASH dựa trên cơ sở của mô hình
truyền bức xạ trong khí quyển nên hiệu
chỉnh ảnh hưởng của cả tán xạ lẫn hấp thụ
sóng điện từ. Mô hình FLAASH sử dụng
phương pháp ước tính lượng sol khí từ các
pixel tối trên các scene ảnh. Đây là phương
pháp do Kaufman đề xuất dựa trên tỷ số
phản xạ sóng điện từ của các pixel tại bước
song 660 nm và 2100 nm10. Mục đích của
việc sử mô hình FLAASH là nhằm để trích
độ phản xạ quang phổ (spectral
reflectance) từ hình ảnh siêu phổ và đa
phổ, từ đó thu nhận các giá trị phản xạ phổ
nằm khoảng 0-1. Việc tiến hành hiệu chỉnh
bằng mô hình FLAASH được thực hiện
bằng phần mềm ENVI.
Trong mô hình FLAASH, giá trị bức
xạ điện từ trên đỉnh khí quyển L* được
xác định theo công thức:
L*= [Ap/(1-peS)] + [Bpe/(1-peS)]
+ La*

(4)

Trong đó: p là giá trị phản xạ phổ
trên bề mặt đất; pe là giá trị phản xạ phổ
trung bình của bản thân pixel và các pixel
xung quanh; S là suất phản chiếu của khí
quyển; La* là giá trị bức xạ điện từ bị tán
xạ trở lại bởi khí quyển và được thu nhận
tại bộ cảm; A và B là các hệ số phụ thuộc
vào điều kiện khí quyển và điều kiện hình
học. Các giá trị A, B, S, La* có thể được
xác định nếu biết rõ mô hình khí quyển sử
dụng MODTRAN4. Khi đó giá trị phản xạ
phổ trung bình về không gian pe được xác
định theo công thức:
L*= {[(A+B) * pe]/(1-peS)} + La*

(5)

Kết quả sau khi ứng dụng FLAASH
được thể hiện ở các hình bên dưới.
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Hình 6. Sáu scene ảnh sau khi áp
dụng mô hình FLAASH

Hiệu chỉnh mây:
Ảnh
Landsat
có
mã
LC08_L1TP_125053_20160228_2018052
3_01_T1 bị ảnh hưởng bởi một vùng mây
nên tiến hành hiệu chỉnh lọc bỏ khoảng
mây này. Bài báo này thực hiện lọc bỏ
mây cho ảnh trên bằng cách sử dụng band
ảnh BQA được cung cấp trong gói dữ liệu
của ảnh Landsat 8. Band ảnh BQA cho
phép phân loại các pixel mây và sau đó
gán giá trị cho các pixel này bằng 0. Bước
tiếp theo, tiến hành nội suy pixel và gán
giá trị với ảnh gần nhất. Hình 8 bao gồm
là band ảnh BQA, ảnh trước và sau khi lọc
bỏ mây của ảnh.
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Hình 7. Sáu scene ánh sau khi được
hiệu chỉnh pixel

Nắn ảnh/hiệu chỉnh hình học:
Sau khi hiệu chỉnh khí quyển, tiến
hành hiệu chỉnh hình học dựa trên lớp
sông suối và giao thông nhằm điều chỉnh
các góc lệch của ảnh vệ tinh. Việc hiệu
chỉnh hình học dựa trên phương pháp
GCP-Ground Control Point, chọn những
điểm gốc ở trên lớp sông suối hoặc giao
thông và những điểm nắn tương ứng cùng
vị trí trên ảnh đã ghép.
GCP được tiến hành trên 50 điểm
với sai số GCP là 0.5. Hình ở dưới là kết
quả của việc nắn ảnh bằng phương pháp
GCP.
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Hình 8. Quá trình lọc bỏ mây-(1) band ảnh BQA;
(2) Mask lọc mây; (3) ảnh LST được gán giá trị
Mask; (4) ảnh LST được gán giá trị

Hình 9. Kết quả trước và sau khi nắn ảnh

Tách lớp mặt nước:
Việc thực hiện tách các pixel thể
hiện mặt nước được thực hiện bằng
phương pháp phân loại dựa trên chỉ số
thực vật Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI). Chỉ số
NDVI định lượng thảm thực vật bằng
cách đo sự khác biệt giữa dải cận hồng
ngoại (NIR) (mà thực vật phản xạ
mạnh) và ánh sáng đỏ (RED) (mà thực
vật hấp thụ). Do vùng nghiên cứu có
lớp phủ thực vật đa dạng với các mật
độ khác nhau nên tác giả sử dụng chỉ
số này khả năng phân loại giữa thực
vật và mặt nước tốt đã được ứng dụng
trên nhiều nghiên cứu. Công thức của
NDVI:
NDVI = (NIRRED)/(NIR+RED)

(6)

Với: NIR là dải cận hồng ngoại và
RED là dải đỏ trong ảnh Landsat 8.
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Hình 10. Lớp mặt nước phân loại từ NDVI

NDVI có khoảng giá trị từ -1 đến 1,
trong đó càng gần về 1 thì mật độ thực vật
càng cao và ngược lại.
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Trong nghiên cứu này, giá trị của
NDVI được phân loại thành hai lớp là lớp
thực vật và lớp mặt nước, sau đó được
đánh giá độ chính xác thông qua chỉ số
Kappa (Cohen’s Kappa Coefficient) . Hệ
cố Cohen’s Kappa là một thống kê giúp
đo đạc độ đồng thuận giữa các thành phần
định tính (phân loại). Nó thường được
xem là phương pháp hiệu quả hơn tính
toán phần trăm đồng đồng thuận, vì không
thường xem xét độ đồng thuận ngẫu
nhiên. Phép đo Cohen’s kappa tính toán
độ đồng thuận giữa hai biến đánh giá được
dùng để phân loại N đối tượng thành C tập
loại trừ lẫn nhau.
0
1

(7)

Trong đó: {p_0} = Giá trị đồng
thuận quan sát được giữa các biến đánh
giá; {p_e} = Xác suất giả định của khả
năng đồng thuận.

p0 và pe được tính toán dựa trên dữ
liệu quan sát được để tính toán xác suất
mà mỗi quan sát viên đưa ra ngẫu nhiên
cho mỗi nhóm.
Nếu biến đánh giá hoàn toàn đồng
thuận thì k = 1. Nếu sự đồng thuận giữa
các biến đánh giá chỉ tồn tại theo xác suất
(giá trị của pe), k<=0.
Để đánh giá độ chính xác của kết
quả phân loại trong nghiên cứu, 1500
điểm mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên
cho mỗi lớp phân loại từ kết quả NDVI.
Tổng cộng có 3000 điểm mẫu được dùng
để đánh giá. Kết quả cho thấy chỉ số
Kappa của kết quả phân loại trong nghiên
cứu này là 0.9313 tương đương với độ
chính xác tổng là 2897/3000 ứng với
96.5667%. Từ kết quả này, lớp mặt nước
được tách ra là phù hợp để sử dụng trong
nghiên cứu này. Hình 11 là kết quả trích
xuất từ tính toán chỉ số Kappa.

Hình 11. Kết quả tính toán chỉ số Kappa
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Xử lý số liệu thực đo và dữ liệu
ảnh
Sau khi xử lý ảnh và số liệu thực đo,
bài báo tiến hành trích xuất dữ liệu quang
phổ phản xạ dựa trên điểm lấy mẫu thực
đo. Do tính chất rộng lớn của vùng
ĐBSCL, có tất cả sáu ảnh vệ tinh được sử
dụng. Để đảm bảo độ chính xác, nghiên
cứu trích giá trị phổ và tính tương quan
theo sáu ảnh này. Tuy nhiên trong 488

điểm lấy mẫu thực đo, nghiên cứu chỉ lựa
chọn những điểm nằm trên pixels mặt
nước đã được lọc ở trên. Nguyên nhân là
vì kích thước cho một pixel của ảnh
Landsat 8 là 30m2, nên khi đưa tọa độ các
điểm lấy mẫu từ thực đo lên ảnh thì các
điểm mẫu này rơi vào vùng pixel không
phải mặt nước, dẫn đến giá trị pixel được
trích ra không đúng với vùng nước mặt.

Hình 12. Thống kê giữa điểm thực đo và giá trị pixel tương ứng

Tính toán phương trình hồi quy
tuyến tính đa biến

Phương pháp thống kê thẩm định
kết quả

Phương pháp hồi quy tuyến tính đa
biến được thực hiện cho chỉ số WQPsBOD5. Công thức chung cho hồi quy
tuyến đa biến như sau:

Nghiên cứu này sử dụng 03 hệ số
R , R HC, và trị số P cho việc đánh giá các
phương trình hồi quy thu được và các sai
số trong thống kê. Công thức và ý nghĩa
của các hệ số này như sau:

WQPs-BOD5 = a+b*xi,B+c*xi,G+ d*xi,R+
e*xi,NIR
(8)
Trong đó, WQPs-BOD5 là biến phụ
thuộc biểu thị cho thông số BOD5 ở vùng i
và x là các biến độc lập được trích từ ảnh
Landsat 8 ở vùng i của các dải ảnh B, G,
R, và NIR.
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2

2

Giá trị R bình phương dao động từ 0
đến 1. R bình phương càng gần 1 thì mô
hình đã xây dựng càng phù hợp với bộ dữ
liệu dùng chạy hồi quy. R bình phương
càng gần 0 thì mô hình đã xây dựng càng
kém phù hợp với bộ dữ liệu dùng chạy hồi
quy. Thông thường để đánh giá mức độ đạt
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chuẩn của một mô hình hồi quy thì mô
hình có hệ số R2 ≥ 0.6 được đánh giá là có
mối tương quan giữa biến phụ thuộc và các
biến độc lập. Công thức tính hệ số R2 là:
R2 = 1 – (ESS/TSS)

(9)

Trong đó:
Regression Sum of Squares(R2):
tổng các độ lệch bình phương giải thích từ
hồi quy; Residual Sum of Squares(ESS):
tổng các độ lệch bình phương phần dư; và
Total Sum of Squares(TSS): tổng các độ
lệch bình phương toàn bộ.
Hệ số R2 hiệu chỉnh (R2HC) phản ánh
mức độ phù hợp của mô hình. R2HC được
tính từ R2 và phản ánh sát hơn mức độ phù
hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa
biến hay nói cách khác hệ số này phản ánh
mức độ phù hợp của các biến độc lập đối
với biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy.
Mức dao động của R2HC là từ 0 đến 1,
càng tiến về 1 thì mô hình càng có ý nghĩa
tương quan và ngược lại. Tuy nhiên,
không có mức đạt chuẩn cụ thể nào cho
R2HC do phụ thuộc và dạng dữ liệu và
dạng nghiên cứu. Do đánh giá các thông
số CLN cho một vùng rộng lớn như
ĐBSCL là rất phức tạp. giá trị 0,5 là mức
để đánh giá độ mạnh/yếu của mô hình.
Công thức tính R2HC là:
R2HC = 1 – [(n-1)/(n-k)]*(1-R2)

(10)

Trong đó:
n: số lượng mẫu quan sát; k: tham số
của mô hình, bằng số lượng biến độc lập
cộng 1; và R2: là hệ số R bình phương.
Trị số P là một trị số thống kê giúp
các nhà nghiên cứu xác định liệu giả

182

thuyết của họ có đúng hay không. Trị số P
có giá trị từ 0 đến 1, với ngưỡng đánh giá
phổ biến là 0,05, nếu trị số P ≤ 0,05 tức là
có thể bác bỏ giả thuyết không H0 và tiến
gần với giả thuyết thay thế H1, nghĩa là
mô hình có ý nghĩa thống kê hay là xác
suất của kết quả thu được giống như kết
quả quan sát được của một thử nghiệm giả
thuyết thống kê (Bearson, 2020). Công
thức của trị số P là:
Z= ( ̂

0)/

0 x (1 − 0)/n

(11)

Trong đó:
̂ là tỷ lệ mẫu; p0 tỷ lệ dân số giả
định trong giả thuyết 0; và n là kích cỡ
mẫu
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Kết quả tính tương quan giữa
quang phổ phản xạ và thực đo
Trong bài báo này, phương pháp
phân tích hồi quy tuyến tính được áp dụng
trong xác định tương quan giữa chỉ tiêu
BOD5 thực đo và quang phổ phản xạ,
thống kê về các hệ số sau khi thực hiện
phép phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy,
tương quan giữa BOD5 thực đo và quang
phổ phản xạ ở mức tương đối. Hệ số R2
cho sáu vùng đều trên 0.6 và R2HC trên
0.5. Vì vậy, tương quan giữa số thực đo
BOD5 và quang phổ phản xạ có thể được
dùng để tính toán chỉ tiêu BOD5 trên ảnh
Landsat 8. Trị số P cũng được tính cho
tương quan của bốn dải ảnh và số thực đo
của sáu vùng. Trị số P <0.05 được tìm
thấy ở các dải ảnh đơn thể hiện rằng kết
quả phân tích hồi quy có thể tin cậy.
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Bảng 2. Thống kê hồi quy cho sáu vùng
Hệ số Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 Vùng 5 Vùng 6
0,63
0,65
0,79
0,61
0,740
0,63
R2
0,53
0,58
0,58
0,59
0,54
0,64
R2HC
0,027
0,016
0,024
0,012
0,045
Pintercept 0,070
0,015
0,090
0,031
0,003
0,020
0,028
PB
0,018
0,042
0,060
0,003
0,021
0,026
PG
0,055
0,002
0,067
0,008
0,053
0,036
PR
0,075
0,003
0,022
0,024
0,067
0,034
PNIR

Từ phân tích tương quan và hồi quy, phương trình hồi quy cho bốn dải ảnh của
sáu vùng được thể hiện ở Bảng 3.
Bảng 3. Phương trình hồi quy cho sáu vùng
Vùng
1
2
3
4
5
6

Phương trình hồi quy
-17,0869+1788,076246*B2-475,4397*B3+970,7399*B4-2027,7398*B5
3,2138+88,2170*B2+230,9179*B3-149,113*B4-71,8261*B5
22,9176+769,4844*B2-635,7378*B3-4,8817*B4-50,9168*B5
6,4146+1075,3684*B2-847,3419*B3+334,3426*B4-128,9599*B5
94,0006+1082,5945*B2+2503,8657*B3-4381,1896*B4+648,4872*B5
-306,8727+16972,6096*B2-8478,0923*B3+4399,2705*B4-5529,5262*B5

Với: B2 ứng với dải Blue; B3 ứng với dải Green; B4 ứng với dải Red; B5 ứng với dải NIR

4.2. Kết quả tính toán WQPs
Từ phương trình hồi quy, chỉ tiêu
BOD5 (mg/L) được tính cho sáu vùng
ảnh. các điểm pixels được trích xuất theo
vùng nước mặt đã được tách lớp và tiến
hành nội suy cho toàn đồng bằng. Hình 13
thể hiện BOD5 (mg/L) dựa theo phân mức
nồng độ được quy định trong QCVN 08MT:2015/BTNMT về chất lượng nước
mặt.

Hình 3. Bản đồ phân bố BOD5 từ ảnh Landsat
8
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Bảng 4. Thống kê nồng độ BOD5 cho 13 tỉnh ĐBSCL (mg/L)
TT Tỉnh/BOD5 BOD5 min BOD5 max

BOD5
mean

1

An Giang

1,00

32,88

5,37

2

Bạc Liêu

3,63

38,37

22,12

3

Bến Tre

1,00

45,70

12,01

4

Cần Thơ

1,00

12,18

5,55

5

Đồng Tháp

1,00

13,13

4,79

6

Hậu Giang

1,00

27,38

7,92

7

Long An

1,00

18,43

8,58

8

Sóc Trăng

1,00

28,95

9,27

9

Tiền Giang

1,00

18,53

6,32

10

Trà Vinh

1,00

35,21

11,12

11

Vĩnh Long

1,00

30,03

6,43

12

Kiên Giang

1,00

43,69

11,92

13

Cà Mau

2,34

30,80

18,83

Bảng 5. Thống kê diện tích BOD5 theo mức nồng độ cho 13 tỉnh ĐBSCL (ha)
TT

Tỉnh/BOD5

1

An Giang

65.822,76

158.893,20

127.482,12

11,88

2,79

2

Bạc Liêu

1,17

35,64

8.235,45

182.665,89

56.744,28

3

Bến Tre

6.174,18

21.945,69

145.233,99

54.779,49

5.790,42

4

Cần Thơ

33.834,33

54.865,80

55.160,82

0

0

5

Đồng Tháp

103.728,96

176.218,38

58.669,47

0

0

6

Hậu Giang

5.862,24

30.490,29

123.001,47

2.715,84

24,84

7

Long An

10.120,05

90.088,11

345.266,28

3.189,24

0

8

Sóc Trăng

7.101,90

60.633,72

234.552,33

25.628,04

127,35

9

Tiền Giang

54.107,37

79.847,37

105.665,40

863,28

0

10

Trà Vinh

18.285,21

35.948,43

122.062,41

49.695,03

6428,7

11

Vĩnh Long

26.472,78

55.871,10

68.985,81

1.117,26

0,27

12

Kiên Giang

19.923,66

57.619,44

319.571,91

162.486,27

6.947,28

13

Cà Mau

8,55

56,52

85.820,94

402.620,40

27.288,09

351.443,16

822.513,69

1.799.708,40

885.772,62

103354,02

Tổng cộng
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15-25mg/L

>25mg/L
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Bảng 6. Thống kê % diện tích BOD5 theo mức nồng độ cho 13 tỉnh ĐBSCL
TT

Tỉnh/BOD5

< 4mg/L

4-6mg/L

6-15mg/L

15-25mg/L

>25mg/L

1

An Giang

18,7293

19,3180

7,0835

0,0013

0,0027

2

Bạc Liêu

0,0003

0,0043

0,4576

20,6222

54,9028

3

Bến Tre

1,7568

2,6681

8,0699

6,1844

5,6025

4

Cần Thơ

9,6273

6,6705

3,0650

-

-

5

Đồng Tháp

29,5151

21,4244

3,2599

-

-

6

Hậu Giang

1,6680

3,7070

6,8345

0,3066

0,0240

7

Long An

2,8796

10,9528

19,1846

0,3601

-

8

Sóc Trăng

2,0208

7,3718

13,0328

2,8933

0,1232

9

Tiền Giang

15,3958

9,7077

5,8713

0,0975

-

10

Trà Vinh

5,2029

4,3706

6,7823

5,6104

6,2201

11

Vĩnh Long

7,5326

6,7927

3,8332

0,1261

0,0003

12

Kiên Giang

5,6691

7,0053

17,7569

18,3440

6,7218

13

Cà Mau

0,0024

0,0069

4,7686

45,4541

26,4025

100

100

100

100

100

Tổng cộng

Dựa vào kết quả tính toán ở Bảng 5 Bảng 6 và so sánh với quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN
08:2015/BTNMT cho thấy hầu hết các tỉnh
đều có ngưỡng BOD5 trong khoảng
15mg/L trở xuống, tương ứng với chất
lượng nước dùng cho mục đích cấp nước
sinh hoạt , có 02 tỉnh (15,39%) không có
diện tích BOD5 dao động trong khoảng 1525mg/L (Cần Thơ và Đồng Tháp) và có 04
tỉnh (chiếm 30,77%) không có diện tích
BOD5 trên ngưỡng 25 mg/L (Cần Thơ,
Đồng Tháp, Long An, và Tiền Giang), như
vậy có thể thấy hiện nay tỷ lệ các tỉnh có
chất lượng nước tốt khá thấp.
Xét ngưỡng <4mg/L (A1 - Sử dụng
cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi
áp dụng xử lý thông thường):
- Tỉnh Đồng Tháp và An Giang có
diện tích lớn nhất lần lượt là 103.728 ha
và 65.822 ha (tương ứng với 29,52 và
18,73%);
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

- Hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau có
diện tích thấp nhất lần lượt là 1,17 ha và
8,55 ha (ứng với 0,0003 và 0,0024%).
Xét ngưỡng 4-6mg/L (A2 - Dùng
cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng
phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp):
- Các tỉnh chiếm diện tích lớn nhất
gồm Đồng Tháp và An Giang với 176.28
ha và 128.893 ha (ứng với 21,42% và
19,32 %);
- Tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau vẫn
chiếm diện tích nhỏ nhất với 35,64 ha và
56,52 ha (ứng với 0,0043 và 0,0069%).
Xét ngưỡng 6-15mg/L (B1-Dùng
cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các
mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất
lượng nước tương tự):
- Ba tỉnh Long An, Kiên Giang, Sóc
Trăng chiếm diện tích lớn với 345.266 ha,
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319.571 ha, và 234.552 ha (tương ứng với
19,19%, 17,76%, và 13,03%);
- Tỉnh Bạc Liêu có diện tích nhỏ
nhất với 8.235 ha (0,46%).
Xét ngưỡng 15-25mg/L (B2-Giao
thông thuỷ và các mục đích khác với yêu
cầu nước chất lượng thấp):
- Ba tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên
Giang chiếm diện tích lớn nhất với
402.620 ha, 182.665 ha, và 162.486 ha
(ứng với 45,45%, 20,62%, và 18,34%);
- có 02 tỉnh (15,39%) không có diện
tích BOD5 dao động trong khoảng 1525mg/L (Cần Thơ và Đồng Tháp.
Xét ngưỡng nồng độ BOD5 >
25mg/L:
- Bạc Liêu và Cà Mau là hai tỉnh
chiếm diện tích lớn với 56.744 ha và
27.288 ha (54,9% và 26,4%);
- 04 tỉnh (chiếm 30,77%) không có
diện tích BOD5 trên ngưỡng 25 mg/L
(Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, và Tiền
Giang).
Xét cụ thể tại từng tỉnh
- Tỉnh Cần Thơ và Đồng Tháp có
chất lượng BOD5 đều dưới 15mg/L. Trong
đó, ngưỡng phổ biến là <6mg/L tương
ứng với 61.65% và 82,67%;
- Các tỉnh An Giang, Hậu Giang,
Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, và Vĩnh
Long có chất lượng nước khá tốt với xu
hướng giống nhau, cụ thể: nồng độ phổ
biến của BOD5 nằm trong ngưỡng 415mg/L, lần lượt ứng với 81,3074%,
94,69274%, 97,0336%, 89,9839%, và
77,1416%, và 81,9017%. Các ngưỡng
còn lại chiếm diện tích không đáng kể;
- Tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Kiên
Giang có ngưỡng BOD5 phổ biến là 6186

25mg/L, tương ứng với 85,50%, 73,90%,
và 85,09%. Và vẫn có ngưỡng trên
25mg/L nhưng không đáng kể.
- Tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau có cùng
ngưỡng BOD5 phổ biến là 15-25mg/L
chiếm diện tích lớn nhất với tỷ lệ tương
ứng là 73,75% và 78,06%. Bên cạnh đó,
cũng xuất hiện ngưỡng >25mg/L với tỷ lệ
là 22,91% và 5,23%. Các ngưỡng còn lại
chiếm không đáng kể.
Nhìn chung, vùng ĐBSCl có chỉ số
BOD5 tương đối tốt, dao động trong
ngưỡng <15mg/L. Tuy nhiên, một số tỉnh
có chỉ số BOD5 ở ngưỡng xấu (>15mg/L),
chủ yếu ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tuy
nhiên diện tích ở ngưỡng này so với toàn
đồng bằng thì không đáng kể. Điều này
phần nào cảnh báo chất lượng nước của
vùng cần được quan tâm và kiểm soát.
5. KẾT LUẬN
Việc đánh giá chất lượng nước cho
vùng ĐBSCL có vai trò rất quan trọng.
Tuy nhiên hiện nay, hầu hết vẫn sử dụng
phương pháp truyền thống là thực hiện
quan trắc. Phương pháp quan trắc có khá
nhiều hạn chế như số lượng điểm quan
trắc trên một vùng rộng lớn như ĐBSCL
bị giới hạn, kinh phí thực hiện quan trắc
khá lớn và không thể hiện được chính xác
chất lượng nước cho toàn vùng do các số
liệu chỉ mang tính chất điểm.
Bài báo này sử dụng phương pháp
tính toán chỉ số WQPs dựa trên sự tương
quan giữa số liệu thực đo và quang phổ
phản xạ của ảnh Landsat 8-OLI, cụ thể là
số liệu thực đo BOD5 và phổ ở 4 dải ảnh
Blue, Green, Red, NIR trong khoảng thời
gian tháng 2/2016. Đây là thời điểm mùa
khô, thích hợp cho việc đánh giá CLN của
khu vực do các thông số CLN không bị
ảnh hưởng bởi mưa và các yếu tố về thời
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tiết; ảnh viễn thám không bị ảnh hưởng
bởi mây.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, qua
phương pháp hồi quy tuyến tính, quang
phổ phản xạ và số liệu thực đo, cụ thể là
chỉ tiêu BOD5 có quan hệ tương quan ở
mức tương đối (R2 >0,6 và trị số P<0,05).
Điều này cho thấy, việc đánh giá CLN
bằng ảnh viễn thám là khả thi. Phương
pháp đánh giá CLN bằng công nghệ viễn
thám cung cấp các giá trị thông số CLN
theo không gian và thời gian khi phương
pháp lấy mẫu thực đo bị hạn chế (kinh phí
cao, số lượng mẫu lớn, hạn chế về địa
hình vùng nghiên cứu, v..v), do đó kết quả
từ ảnh vệ tinh có thể hỗ trợ công tác theo
dõi CLN hiệu quả, xác định và định lượng
các thông số và vấn đề chất lượng nước
một cách chính xác hơn.

Dựa trên kết quả tính toán chỉ số
BOD5 năm 2016, so sánh với quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

QCVN 08:2015/BTNMT cho thấy chất
lượng nước ĐBSCL tương đối tốt. Tuy
nhiên, một số tỉnh đã xuất hiện dấu hiệu bị
ô nhiễm, kết quả tính toán đã phản ánh
chất lượng nước của vùng đang có xu
hướng xấu đi nếu như không có những
quan tâm và kiểm soát hợp lý.
Kết luận, việc sử dụng ảnh viễn thám
để đánh giá chất lượng nước là khả thi, việc
ứng dụng phương pháp này có thể khắc
phục được nhược điểm này của phương
pháp thực đo, giúp tiết kiệm chi phí và kết
quả mang lại tương đối chính xác hơn.
Ngoài ra kết quả tính toán từ ảnh viễn thám
có thể được dùng dữ liệu nền hoặc làm dữ
liệu tham khảo cho các phương pháp tính
toán chất lượng nước khác.

Bài báo là một phần kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước
MS: KC08.30/16-20: Nghiên cứu nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể cải thiện và
bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Alparslan, E., Aydöner, C., Tufekci, V., & Tüfekci, H. (2007). Water quality assessment at
Ömerli Dam using remote sensing techniques. Environmental Monitoring and Assessment,
135(1-3), 391–398.
2. Đinh Thị Thu Hiền (2018). Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ giám sát môi trường
nước mặt khu vực Hà Nội từ dữ liệu VNREDSAT-1 (Luận án Tiến sĩ). Trường đại học Mỏ
Địa Chất, Khoa Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ, Hà Nội.
3. Gholizadeh, M. H., & Melesse, A. M. (2017). Study on Spatiotemporal Variability of Water
Quality Parameters in Florida Bay Using Remote Sensing. Journal of Remote Sensing &
GIS, 06(03)
4. González-Márquez, L. C., Torres-Bejarano, F. M., Rodríguez-Cuevas, C., TorregrozaEspinosa, A. C., & Sandoval-Romero, J. A. (2018). Estimation of water quality parameters
using Landsat 8 images: application to Playa Colorada Bay, Sinaloa, Mexico. Applied
Geomatics, 10(2), 147–158.
5. Hasti. S. Abdullah (2010). Water quality assessment for Donkan lake using Landsat 8 OLI
satellite images (Thesis). BSc. Irrigation Engineering, University of Sulaimani, Faculty of
Engineering, Irrigation Engineering Department.

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

187

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

6. Hoàng Anh Huy (2017). Ứng dụng mô hình FLAASH hiệu chỉnh ảnh hưởng của khí quyển
ảnh vệ tinh LANDSAT, Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 07(2017), pp.41-45.
7. Ismail Karaoui, Abdelkrim Arioua, Abdelghani Boudhar, Mohammed Hssaisoune, Sabri El
8. Jerry C. Ritchie, Paul V. Zimba, and James H. Everitt (2003). Remote Sensing Techniques
to Assess Water Quality, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 69 (6), pp. 695704. DOI: 10.14358/PERS.69.6.695
9. Jisang Lim and Minba Choi (2015). Assessment of water quality based on Landsat 8
operational land imager associated with human activities in Korea, Environ Monit Assess.
(2015) 187:384, pp 1-17. DOI 10.1007/s10661-015-4616-1
10. Kapalanga (2015). Assessment and development of remote sensing-based Algorithms for
water quality monitoring in Olushandja dam, North-central Namibia (Thesis). Master of
Science. University of Zimbabwe. Department of Civil Engineering.
11. Michael T. Waxter (2014). Analysis of Landsat Satellite Data to Monitor Water Quality
Parameters in Tenmile Lake, Oregon (Thesis). Master of Science, Portland State University,
Civil And Environmental Engineering.
12. Micro Images (2016). Radiometric Correction of Satellite Images (online), accessed May
30,
2019.
Available
at:
https://www.microimages.com/documentation/TechGuides/82RadiometricCorr.pdf.
13. Mouatassime, Kamal Ait Ouhamchich, Driss Elhamdouni (2019). Evaluating the potential
of Sentinel-2 satellite images for water quality characterization of artificial reservoirs: The
Bin El Ouidane Reservoir case study (Morocco), Meteorology Hydrology and Water
Management. 7(1), pp. 31-39.
14. Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Văn Trung, Trần Thị Vân (2018). Đánh giá xâm nhập mặn vùng
cửa sông từ dữ liệu viễn thám kết hợp quan trắc mặt đất, Tạp chí Phát triển Khoa học và
công nghệ. 2(2), pp. 50-56.
15. Nguyen Thi Binh Phuong, Van Pham Dang Tri, Nguyen Ba Duy, Nguyen Chanh Nghiem
(2017). Remote Sensing for Monitoring Surface Water Quality in the Vietnamese Mekong
Delta: The Application for Estimating Chemical Oxygen Demand in River Reaches in Binh
Dai, Ben Tre. Vietnam Academy of Science and Technology. 39(3), pp.256-269.
16. Sharaf El Din, E., Zhang, Y., & Suliman, A. (2017). Mapping concentrations of surface
water quality parameters using a novel remote sensing and artificial intelligence framework.
International Journal of Remote Sensing, 38(4), 1023–1042.
17. Võ Thị Phương Linh, Võ Quốc Thịnh, Lê Văn Hoàng (2019). Nghiên cứu về khả năng ứng
dụng ảnh viễn thám Landsat ước lượng nồng độ phù sa lơ lửng trên sông Tiền và sông Hậu,
Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2), pp- 134-144.
18. Beers.
B
(2020).
P-value
Definition,
(online).
Available
https://www.investopedia.com/terms/p/p-value.asp. Assess date: 11th, May, 2020.

188

at:

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2019-2020

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN
LƯU VỰC SÔNG CÁI NINH THUẬN
Applied remote sensing to assess drought risk in Cai basin in Ninh Thuan
TS. Báo Văn Tuy, KS. Nguyễn Trung Kiên
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Email: bvtuy@hcmunre.edu.vn
TÓM TẮT: Hạn hán thường xảy ra ở những nơi có lượng mưa ít, dưới mức trung bình trong
một khoảng thời gian kéo dài. Hạn hán nông nghiệp xảy ra khi không có đủ độ ẩm cho đất và
thiếu nước cho cây trồng. Hậu quả ban đầu là tác động đáng kể lên hệ sinh thái và nông
nghiệp của vùng bị ảnh hưởng. Ninh Thuận là một trong những tỉnh miền Trung bị tác động
mạnh nhất bởi hạn hán. Hạn hán gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt; thiếu thức ăn cho gia
súc, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng… Công nghệ viễn thám với những ưu điểm nổi bật so
với các phương pháp nghiên cứu truyền thống đã được ứng dụng hiệu quả trong nghiên cứu,
giám sát và ứng phó với hiện tượng hạn hán. Trong bài báo, trình bày phương pháp đánh giá
nguy cơ hạn hán lưu vực sông Cái (Ninh Thuận) từ ảnh vệ tinh đa phổ LANDSAT dựa vào chỉ
số khô hạn nhiệt độ thực vật (TVDI) và thành lập bản đồ nguy cơ hạn hán.
Từ khóa: Hạn hán, LANDSAT, chỉ số khô hạn nhiệt độ-thực vật, chỉ số nhiệt độ bề mặt, chỉ số
thực vật
ABSTRACT: Droughts often occur in areas with little or below average rainfall over a
prolonged period of time. Agricultural drought occurs when there is not enough moisture for
the soil and lack of water for crops. The consequence is a significant impact on the ecosystem
and agriculture of the affected area. Ninh Thuan is one of the central provinces most affected by
the drought. Droughts cause shortages of drinking water; lack of foods for livestock, reduce of
agricultural production ... Remote sensing technology with outstanding advantages compared to
traditional research methods has been effectively applied in research, monitoring and response
to drought phenomenon. In the paper, presenting drought assessment in the Cai River basin
(Ninh Thuan) from LANDSAT multi-spectral satellite image based on the temperature –
vegetation dryness index (TVDI), which is used to create drought risk maps.
Keywords: Drought, LANDSAT, Temperature-vegetation dryness index (TVDI), Land surface
temperature (LST), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

1. MỞ ĐẦU
Hạn hán là một hiện tượng tự nhiên
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc
sống của con người. Trong những năm
gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu
(BĐKH) làm cho tình trạng hạn hán khắp
nơi trở nên nghiêm trọng. Hạn hán diễn ra
thường xuyên hơn, không những vào mùa
khô và ngay cả trong mùa mưa. Việt Nam
xếp thứ 13/16 nước chịu tác động mạnh
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

của hạn hán [1]. Trong vòng 50 năm qua,
Việt Nam có đến 38 năm xảy ra hạn hán
(chiếm 76%) [2]. Hạn hán làm tăng khả
năng xâm nhập mặn, giảm năng suất cây
trồng, dẫn tới nguy cơ sa mạc hóa, mất đất
canh tác.
Ninh Thuận là vùng khô hạn nhất
trong cả nước, cộng với tác động của
BĐKH làm tình trạng hạn hán thiếu nước
thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng nghiêm
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trọng đến đến sản xuất và các hoạt động
dân sinh kinh tế của địa phương. Các đợt
hạn hán nghiêm trọng liên tiếp xảy ra ở
các năm gần đây làm thiếu hụt nguồn
nước, giảm năng suất cây trồng. Các
giống cây trồng ưa nước sẽ bị các loài ưa
khô hạn thay thế, dẫn đến khủng hoảng
các hệ sinh thái nông nghiệp bản địa. Xu
thế này tất yếu dẫn đến việc nông dân lạm
dụng phân bón hóa học và hóa chất bảo
vệ thực vật, làm cho đất bị suy thoái và
chất lượng nông sản không cao [3].

Hình 1: Bản đồ lưu vực sông Cái Ninh Thuận

Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu
về hạn hán với các chỉ số đánh giá khác
nhau. Với các nghiên cứu về hạn hán
được thực hiện từ dữ liệu đo đạc mặt đất
thường cho độ chính xác cao nhưng
không thể cung cấp được các thông tin về
phân bố không gian của hiện tượng hạn
hán trên một diện rộng và tính cập nhật
dữ liệu không cao [4]. Do đó, việc sử
dụng viễn thám để nghiên cứu về vấn đề
hạn hán có rất nhiều tiềm năng, do ảnh vệ
tinh có khả năng cung cấp được nhiều
thông tin hữu ích trên một phạm vi không
gian rộng lớn. Kết hợp số đo quan trắc
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trạm mặt đất và công nghệ này sẽ hỗ trợ
tốt cho việc đánh giá và cảnh báo sớm
hạn hán [5].
Việc giám sát và đánh giá hạn
thường dựa trên các chỉ số hạn và các
ngưỡng hạn [6]. Đa số các nghiên cứu trên
thế giới đều cho rằng nhiệt độ bề mặt và
lớp phủ thực vật là những thông tin chính
để tính toán các chỉ số đánh giá hạn hán
[7],[8]. Trong nghiên cứu ứng dụng viễn
thám để đánh giá tác động của thảm thực
vật hàng năm, Chen đã phát triển chỉ số
thực vật dị thường (AVI: anomaly
vegetation index) [9] hay chỉ số cung cấp
nước thực vật (WSVI: Water Supplying
Vegetation Index) là chỉ số để phát hiện
hạn hán bằng cách kết hợp các thông tin
về thảm thực vật từ ảnh vệ tinh do NOAA
cung cấp do Xiao đề xuất [10]. Sandholt
trong nghiên cứu của mình đã đưa ra chỉ
số về sự thiếu hụt nước gọi là chỉ số khô
hạn theo quan hệ nhiệt độ - thực vật
(TVDI: Temperature – vegetation dryness
index) dựa trên không gian tam giác (Ts,
NDVI
Normalised
Difference
Vegetation Index), xác định “wet edge cạnh ướt” và “dry edge -c cạnh khô” trong
mối quan hệ nghịch đảo với chỉ số NDVI
[11]. Chỉ số hạn PDI (Perpendicular
Drought Index) được định nghĩa là đoạn
thẳng song song với đường đất và vuông
góc với đường giao nhau của gốc tọa độ
trong đồ thị phân tán hai chiều của kênh
phản xạ hồng ngoại (NIR) do Qin đưa
[12]. Ở Việt Nam, cũng có một số nghiên
cứu ứng dụng ảnh viễn thám trong đánh
giá hạn [13], [14] bằng cách xác định độ
ẩm đất dựa trên mối quan hệ giữa nhiệt độ
bề mặt và các loại hình lớp phủ. Tuy
nhiên, các nghiên cứu này đã sử dụng ảnh
nhiệt MODIS, NOAA/AVHRR có độ
phân giải thấp, không thích hợp cho đánh
giá chi tiết. Ảnh hồng ngoại nhiệt
LANDSAT với độ phân giải không gian
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trung bình (30 – 60m) cung cấp thông tin
rõ ràng hơn về sự thay đổi độ ẩm bề mặt
so với ảnh MODIS, NOAA/AVHRR. Ảnh
sẽ được dung để đánh giá chỉ số khô hạn
theo quan hệ nhiệt độ - thực vật (TVDI –
Temperature – vegetation dryness index)
dựa trên không gian (Ts, NDVI). Kết quả
đánh giá sẽ xây dựng bản đồ hạn hán lưu
vực sông Cái.
2. PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU
2.1. Dữ liệu
- Dữ liệu viễn thám dùng trong
nghiên cứu là ảnh vệ tinh Landsat 8
OLI/TIRS cấp 1, 25/11/2018. Độ phân

giải không gian của ảnh gồm 3 nhóm:
15m của kênh toàn sắc, 30m của kênh
phản xạ và 100m của kênh hồng ngoại
nhiệt (gọi tắt là “kênh nhiệt”). Ảnh được
thực hiện tiền xử lý cho cả 2 nhóm kênh
ảnh phản xạ và kênh ảnh nhiệt gồm các
bước: hiệu chỉnh bức xạ, hiệu chỉnh khí
quyển và cắt khu vực nghiên cứu.
- Dữ liệu khí tượng gồm nhiệt độ
không khí, lượng mưa và độ ẩm trung
bình tháng của năm 2018, được thu thập
từ đài Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận.
2.2. Phương pháp

Ảnh LANDSAT 8
Tính toán chỉ số NDVI

Tính toán chỉ số TB, TS

Tính toán chỉ số TVDI
Thành lập bản đồ hạn
Phân tích, đánh giá hạn
Hình 2: Sơ đồ tính toán chỉ số TVDI và thành lập bản đồ hạn

Chỉ số khô hạn theo quan hệ nhiệt
độ - thực vật TVDI

Ts là nhiệt độ quan sát tại pixel
ảnh cần tính

Chỉ số khô hạn nhiệt độ thực vật
(temperature vegetation dryness index –
TVDI) được tính toán trên cơ sở mối tương
quan giữa nhiệt độ bề mặt và lớp phủ [11]
trong không gian tam giác [Ts, NDVI]
(hình 1). Chỉ số khô hạn nhiệt độ thực vật
TVDI được xác định theo công thức:

Tsmax là nhiệt độ bề mặt cực đại
quan sát được cho mỗi khoảng giá trị
của NDVI.

•

TDVI =

(1)

Trong đó: Tsmin là nhiệt độ bề mặt cực
tiểu trong tam giác để xác định rìa ướt
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

(Tsmax = a+b*NDVI)

(2)

Tham số a và b của đường “cạnh
khô” cho một ảnh Landsat được xác định
bằng hàm hồi quy bình phương tối thiểu
của các giá trị cực đại Ts đối với những
khoảng giá trị NDVI.
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đổi, được cung cấp trong file metadata ảnh
LANDSAT 8.
Sau khi tính giá trị phổ, nhiệt độ độ
sáng (brightness temperature) tính theo
công thức:
TB = K2 / ln(K1 / Lλ + 1)

(5)

Trong đó: TB là nhiệt độ độ sáng
Hình 2: Không gian tam giác [Ts, NDVI]

K1, K2 là hằng số với giá trị K1 =
774.89 (W/m2.sr.µm); K2 = 1321.08 (K)
Chỉ số nhiệt độ bề mặt được tính

Chỉ số phân cấp hạn Hạn trung
0.4 – 0.6 dựa trên nhiệt độ sáng và độ phát xạ theo
hán
bình
công thức:
Bình thường 0.0 – 0.2 Hạn nặng
0.6 – 0.8
Hạn nhẹ

•

0.2 – 0.4 Hạn rất nặng 0.8 – 1.0

Chỉ số thực vật NDVI

Chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa
(Normalized
Differential
Vegetation
Index – NDVI), gọi tắt là chỉ số thực vật,
định lượng thảm thực vật bằng cách đo sự
khác biệt giữa kênh cận hồng ngoại NIR
(vùng bước sóng cho thực vật phản xạ
mạnh) và kênh vùng ánh sáng đỏ RED
(vùng bước sóng cho thực vật hấp thụ).
NDVI luôn nằm trong khoảng từ -1 đến
+1. Giá trị NDVI càng tiến đến +1, biểu
hiện cho vùng thực vật phát triển mạnh.
NDVI =
•

(3)

Chỉ số nhiệt độ bề mặt Ts

Để tính nhiệt độ bề mặt, giá trị số
nguyên của ảnh Landsat được chuyển đổi
về giá trị thực của bức xạ điện từ (Wm2µm-1). Với ảnh LANDSAT 8 OLI, giá
trị bức xạ được xác định như sau [15]
Lλ = ML * Qcal + AL

(4)

Trong đó: Lλ là giá trị bức xạ phổ
tại ống kính của sensor; Qcal là giá trị số
trên ảnh (DN); ML và AL là hệ số chuyển
192

TS ＝TB / (1﹢(λ*TB/∂) lnε)

(6)

Trong đó: TS nhiệt độ bề mặt; TB
nhiệt độ độ sáng; λ là bước sóng bức xạ
kênh hồng ngoại nhiệt (11.5 µm) và ∂
được tính:
∂ = hc/ð

(7)

Trong đó h là hằng số Planck (6.26 ×
10–34J.s); c là vận tốc ánh sáng (2,998 ×
108 m/s) và ð là hằng số Boltzmann
constant (1.38 × 10−23 J/K);
ε = εv Pv + εs (1− Pv)

(8)

Trong đó, ε độ phát xạ bề mặt
(surface emissivity); εv , εs là độ phát xạ
đặc trưng cho đất và thực vật thuần nhất;
Pv - tỉ lệ thực vật trong một pixel. Pv có
giá trị bằng 0 đối với đất trống và bằng 1
đối với khu vực được phủ kín bởi thực vật
Pv

(9)

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Giá trị bức xạ cao nằm ở những khu
vực đồng bằng, ven biển (hình 4). Giá trị
bức xạ dùng để tính nhiệt độ độ sáng.
Nhiệt độ độ sáng phân bố gần như tương
đồng với bản đồ bức xạ (hình 5).
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Chỉ số NDVI dùng để xác định lớp
phủ bề mặt. Chỉ số này càng cao thì mật
độ thực vật càng cao và ngược lại. Thông
thường, chỉ số NDVI < 0,4 được xem là
mật độ thực vật rất thấp. Từ 0.4 – 0.5 là
thấp, 0.5 – 0.65 là trung bình, > 0.65 là
cao. Đối chiếu với chỉ số NDVI tính toán

Hình 4: Bản đồ tính toán bức xạ

Kết quả xác định nhiệt độ bề mặt lực
vực sông Cái được trình bày trên hình 7.
Phân tích kết quả nhận được cho thấy,
những vùng có nhiệt độ bề mặt cao phân
bố chủ yếu ở những khu vực không có
thực vật che phủ, chủ yếu ở khu vực đồng
bằng và ven biển. Sự chênh lệch nhiệt độ
giữa khu vực đất rừng và khu vực không

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

được cho thấy lưu vực sông Cái có mật độ
thực vật thấp. Đặc biệt những khu vực
đồng bằng, ven biển có mật độ rất thấp
(NDVI < 0.25). Riêng những khu vực
miền núi, có chỉ số NDVI ~5.5. Khu vực
có mật độ thực vật thấp chiếm hơn 50%
diện tích toàn tỉnh (hình 6).

Hình 5: Bản đồ tính toán nhiệt độ sáng

có thực vật là rất lớn, trung bình 150C.
Khu vực TP. Phan Rang mặc dầu nằm ở
vùng đồng bằng ven biển nhưng có nhiệt
độ thấp hơn các khu vực ven biển khác là
do có hệ thống kênh Nam và kênh Bắc,
nhận nước từ đập Đa Nhim, tưới cho toàn
khu vực nên góp phần giảm đáng kể nhiệt
độ bề mặt.
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Hình 6: Bản đồ chỉ số thực vật (NDVI)

Hình 7: Bản đồ nhiệt độ bề mặt (LST)

Bảng 1: Nhiệt độ bề mặt ở các khu vực khác nhau trong lưu vực
TT
1
2
3
4
5
6
7

Tên Huyện/Tp
Bác Ái
Ninh Sơn
Ninh Phước
TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Ninh Hải
Thuận Bắc
Thuận Nam

Những khu vực có nhiệt độ cao là
Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận
Nam. Nhiệt độ cao xấp xỉ 400C. Đây là
những khu vực có một phần là rừng núi
ngoại trừ Bác Ái, rừng núi chiếm phần lớn
diện tích. Vào những thời điểm mùa khô,
194

Tmax (°C) Tmin (°C)
40,23
25,29
40,99
23,72
40,51
27,44
39,56
28,45
37,69
25,10
36,92
25,68
40,87
18,49

hầu như các sông suối đều khô cạn nên
nhiệt độ rất cao. Ngược lại, một phần khu
vực đồng bằng, ít thảm phủ và đô thị hóa
nhiều nhưng do được một phần lượng
nước từ Đa Nhim đổ về, nên độ ẩm cao,
giảm thiểu được nhiệt độ cao của khu vực
VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM
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này. Nhìn chung, nhiệt độ rất cao từ 37 –
410C. Sở dĩ nhiệt độ cao ngoài nguyên

nhân do biến đổi khí hậu thì nạn phá rừng,
độ thị hóa cũng là nguyên nhân chính.

Hình 8: Bản đồ phân cấp mức độ hạn dựa vào chỉ số TDVI
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Hình 9: Diện tích hạn theo đơn vị hành chánh cấp huyện

Từ hình 8 và số liệu hình 9 cho thấy,
vùng hạn rất nặng chiếm 17,3% diện tích
toàn tỉnh và phân bố chủ yếu ở Bác Ái,
Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam.
Trong đó, huyện có hạn rất nặng chiếm
diện tích lớn nhất là Ninh Sơn, tiếp theo là
4,1%, tiếp theo là Thuận Nam và Bác Ái
với 3,94% và 3,7%. Hạn nặng chiếm
21,3% diện tích toàn tỉnh và có ở tất cả
các đơn vị hành chánh cấp huyện, thành
phố. Ninh Sơn và Bác Ái là 2 đơn vị có
diện tích hạn nặng lớn nhất với tỷ lệ 5,7%
và 5,5%. Diện tích hạn trung bình chiếm
25%, cũng rải rác toàn bộ tỉnh nhưng Bác
Ái chiếm diện tích lớn nhất với tỷ lệ
7,16%, sau đó là Ninh Sơn và Thuận Nam
với tỷ lệ tương ứng là 4,43% và 3,42%.

chiếm tỷ lệ cao trong phạm vi diện tích TP
do diện tích TP chỉ chiếm 0,02% diện tích
toàn tỉnh. Hạn rất nặng chiếm 0,4% diện
tích toàn tỉnh nhưng chiếm 17% diện tích
toàn TP; hạn nặng chiếm 0,6% diện tích
toàn tỉnh nhưng chiếm 25% diện tích toàn
TP. Diện tích hạn khu vực TP là những
vùng mà hệ thống kênh tưới không trải tới.
Đó là những vùng ven biển hoặc giáp ranh
với Ninh Sơn và Bác Ái.

Nếu so sánh tỷ lệ diện tích hạn trong
phạm vi đơn vị hành chánh huyện thì
huyện có diện tích hạn rất nặng chiếm
nhiều nhất là Ninh Phước với 25,8% mặc
dầu đây không phải là huyện chiếm tỷ lệ
hạn rất nhất trong tỉnh. Diện tích hạn nặng
chiếm cao là Ninh Sơn với 25,1%. TP.
Phan Rang – Tháp Chàm mặc dầu chiếm tỷ
lệ diện tích hạn rất nhỏ trong tỉnh nhưng

Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám
tích hợp các đặc tính của nhiệt độ và độ
ẩm bề mặt thể hiện theo trạng thái của lớp
phủ thực vật để đánh giá hạn hán cho lưu
vực sông Cái Ninh Thuận là một hướng
ứng dụng tốt. Tư liệu ảnh vệ tinh Landsat
với ưu điểm độ phân giải không gian trung
bình, được tích hợp các kênh hồng ngoại
nhiệt và đặc biệt được cung cấp hoàn toàn
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4. KẾT LUẬN
Hạn hán và hậu quả của nó tác động
nghiêm trọng đến không chỉ các sản xuất
nông nghiệp mà cuộc sống của người dân
bị đe dọa do thiếu nước, ảnh hưởng lớn
đến sức khỏe và đời sống xã hội.
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