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Tóm tắt 

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu từ việc tích hợp các mô hình khí tượng, thủy 

văn, thủy lực và hải văn nhằm tăng chất lượng dự báo mực nước hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng 

Nai cho 6 vị trí: Biên Hòa, Nhà Bè, Phú An, Thủ Dầu Một, Bến Lức, Tân An. Các kết quả cho 

thấy sự kết hợp các mô hình Delft3D và Mike11 đạt kết quả dự báo đỉnh, chân mực nước tốt 

hơn khi không có sự tham gia của Delft3D. Kết quả dự báo mực nước tốt hơn cho 6 vị trí khi 

tích hợp tất cả các mô hình. 

1. Mở đầu  

Hiện nay, việc nghiên cứu tích hợp các mô hình khí tượng, thủy văn và hải văn 

để xem xét tác động tổng hợp các yếu tố gió, mưa, lũ, thủy triều, sóng biển,…đến dao 

động mực nước nhằm nâng cao chất lượng dự báo mực nước là một việc làm được rất 

nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Thực tế cho thấy, việc 

sử dụng nhiều mô hình khác nhau cũng như xem xét tương đối đầy đủ các yếu tố tác 

động lên mực nước là vô cùng phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên, đây là việc cần phải 

nghiên cứu nhằm xem xét đánh giá kết quả dự báo khi liên kết các mô hình với 

phương pháp dự báo cổ điển, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dự báo mực nước, 

phục vụ cảnh báo sớm tình trạng ngập lụt, tránh những thiệt hại đáng tiếc cho khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, mô hình khí tượng WRF được sử dụng để dự báo lượng 

mưa, khí áp, gió cho lưu vực hệ thống sông (LVHTS) Đồng Nai, phục vụ số liệu cho 

các mô hình thủy văn, thủy lực, hải văn. Mô hình Delft3D sẽ được ứng dụng để dự báo 

mực nước cửa sông để mô phỏng mực nước biên dưới cho mô hình thủy lực Mike 11. 

Mô hình Nam sử dụng để dự báo lưu lượng biên trên cho mô hình Mike 11. Mô hình 

Mike 11 sẽ được ứng dụng để dự báo mực nước của các điểm trên LVHTS Đồng Nai. 

Hình 1 biểu thị sơ đồ nghiên cứu dự báo mực nước cho LVHTS Đồng Nai. 

 

Hình 1. Sơ đồ khối của phương pháp tích hợp mô hình dự báo  

3. Kết quả nghiên cứu  



3.1. Ứng dụng WRF dự báo khí tượng (mưa, khí áp, gió)  

Miền tính: Miền ngoài (D01) nằm trong khoảng 50-250 vĩ độ Bắc và 1000-1200 

kinh độ Đông, có kích thước 100 x 101 điểm nút lưới, độ phân giải ngang là 21km bao 

phủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và khu vực Biển Đông[1]. Miền trong (D02) nằm trong 

khoảng 10,20 - 130 vĩ độ Bắc và 105,50 - 1090 kinh độ Đông, gồm 64 x 40 điểm nút 

lưới, độ phân giải 7 km, đây là miền bao phủ toàn bộ khu vực LVHTS Đồng Nai.[1] 

Hệ tọa độ sử dụng là thẳng đứng địa hình η, với 27 mực thẳng đứng, và sử dụng 

phép chiếu Mercartor thường dùng cho khoảng 300N-300S.  

Số liệu đầu vào là: độ cao địa hình, lớp phủ bề mặt, loại đất và các đặc tính vật 

lý của đất. Tập các số liệu này được cho sẵn cùng với bộ mô hình miễn phí có thể lấy 

từ internet. 

Nguồn số liệu biên và điều kiện ban đầu được lấy từ website UCAR (khai thác 

miễn phí từ internet). Để cập nhật biên theo thời gian, lấy các trường số liệu cách nhau 

là 6h. Số liệu quan trắc để hiệu chỉnh, kiểm định là bộ số liệu quan trắc khí tượng bề 

mặt thu thập tại 50 trạm thuộc LVHTS Đồng Nai.  
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Hình 2. Phân bố mưa thực đo và dự báo theo không gian tháng X/2013 

Những kết quả phân tích trong tháng X/2013 (hình 2), trong thời hạn dự báo 24 

giờ  mô hình dự báo khá tốt sự xuất hiện cũng như phân bố theo không gian của mưa, 

(mặc dù hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh chỉ có mưa nhỏ hoặc không mưa, dự báo lại 

có lượng mưa lớn hơn so với mưa thực đo), đặc biệt mô hình đã dự báo được tâm mưa 

xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

3.2. Ứng dụng Delft 3D dự báo mực nước cửa sông 

Mô hình Delft 3D đã được sử dụng để dự báo mực nước cửa sông, phục vụ biên 

đầu vào cho mô hình thủy lực Mike 11. Số liệu địa hình đáy khu vực biển Cần Giờ và 

một số sông chính là số liệu được trích rút từ hải đồ tỉ lệ 1: 200.000 do Hải quân Nhân 

dân Việt Nam tái bản lần thứ 1 năm 1993 và tu chỉnh dựa trên ảnh vệ tinh GoogleEarth 

và ETOPO2. Đồng thời kết hợp với dữ liệu địa hình thực năm 2009 được thu thập từ 

Viện Kỹ thuật Biển và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế cảng -Kỹ thuật biển Portcoast. 



  

Hình 3. Lưới tính và địa hình khu vực nghiên cứu 

Số liệu đầu vào gồm: 

Số liệu gió: Vùng nghiên cứu nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, trong năm 

chịu tác dụng của hai trường gió chính: đông bắc và tây nam. Số liệu gió sử dụng trong 

mô hình Delft3D được lấy từ mô hình dự báo khí tượng WRF. 

Số liệu thủy – hải văn: số liệu biên sóng ngoài khơi được lấy trung bình nhiều 

năm dựa trên cơ sở tính toán sóng khu vực nước sâu và ven bờ biển Đông và Tây Nam 

Bộ thuộc đề tài cấp Nhà nước KC.09/06-10. Các biên trong sông lấy bằng 0. Số liệu 

biên sóng và gió dùng để mô phỏng trong mô hình lan truyền sóng tại khu vực làm đầu 

vào cho mô hình dòng chảy dự báo mực nước tại khu vực cửa sông. 

Số liệu mực nước: Biên ngoài khơi được lấy từ số liệu thực đo trạm Vũng Tàu 

và Vàm Kênh (năm 2010). Biên sông được lấy từ số liệu thực đo của trạm Nhà Bè, 

Tân An, Bến Lức năm 2010. 

Các số liệu đầu vào khí tượng, thủy – hải văn đều được lấy từ kết quả dự báo, 

tiến hành ứng dụng mô hình Delft3D dự báo thử nghiệm lại năm 2010, qua đó so sánh 

kết quả dự báo với số liệu thực đo nhằm đánh giá độ chính xác của kết quả dự báo. Dữ 

liệu thực đo dùng để so sánh tại các trạm Đồng Tranh, Cái Mép, Ngã Bảy, Vàm Cỏ và 

Vàm Sát được đo đạc trong 4 tháng như sau: Tháng 3: 9 giờ ngày 1/III/2010 đến 9 giờ 

ngày 3/III/2010; Tháng 4: 9 giờ ngày 1/IV/2010 đến 9 giờ ngày 3/IV/2010; Tháng 9: 9 

giờ ngày 9/9/2010 đến 9 giờ ngày 11/9/2010; Tháng 10: 9 giờ ngày 8/10/2010 đến 9 

giờ ngày 10/10/2010. 

Bảng1. Hệ số Nash (N2) và hệ số tương quan (R2) được tính toán giữa số liệu đo đạc 

và tính toán cho một số trạm vào tháng IX và tháng X năm 2010 

Trạm 
Mực nước tháng IX Mực nước tháng X 

N2 R2 N2 R2 

Vàm Sát 0,915 0,924 0,979 0,981 

Vàm Cỏ 0,962 0,982 0,928 0,941 

Đồng Tranh 0,955 0,967 0,961 0,972 

Ngã Bảy 0,97 0,98 0,978 0,985 

Cái Mép 0,925 0,944 0,943 0,963 



Qua kết quả so sánh giữa tính toán và thực đo cho thấy, hệ số Nash và hệ số 

tương quan đều tốt ứng với 5 vị trí kiểm định (Cái Mép, Đồng Tranh, Ngã Bảy, Vàm 

Cỏ và Vàm Sát). Đồng thời, khi giữ bộ thông số này tính cho 4 tháng khác nhau gồm 

tháng III, IV, IX và tháng X đều cho các chỉ số N2 và R2 rất tốt. Vì thế, bộ thông số 

cho mô hình Delft3D tại khu vực nghiên cứu đã được lựa chọn. 

Để đánh giá kết quả dự báo mực nước tại các cửa sông năm 2013 bằng cách 

tiến hành so sánh chân và đỉnh giữa mực nước tính toán và thực đo tại trạm Vũng Tàu. 

Kết quả cho thấy mô hình dự báo khá chính xác cả về pha lẫn độ lớn với chỉ số Nash 

khá cao, đều trên 98% tại các đỉnh và chân. Trong đó, tại chân thứ 2 có chỉ số Nash 

thấp hơn so với các đỉnh và chân khác với giá trị 95,44%.  

  
Hình 4. Kết quả so sánh đỉnh và chân giữa tính toán và thực đo tại trạm Vũng Tàu 

tháng X, XI năm 2013. 

Vậy, mô hình Delft3D đã dự báo tốt mực nước tại các cửa sông hạ lưu LVHTS 

Đồng Nai, là dữ liệu đầu vào rất tốt phục vụ mô hình thủy lực Mike 11 dự báo mực 

nước tại 6 trạm thuộc hạ lưu sông Đồng Nai. 

3.3. Ứng dụng Mike 11 dự báo mực nước hạ lưu LVHTS Đồng Nai 

Phạm vi sơ đồ tính từ phía sau đập hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn, phía sau 

chân đập hồ thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai, và trên sông Bé tới vị trí xây dựng 

đập hồ Phước Hòa và nơi hợp lưu Bến Đá và Vàm Cỏ Đông trên sông Vàm Cỏ Đông, 

vị trí từ Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây ra tới Biển Đông.  

Sơ đồ thuỷ lực bao gồm 105 nhánh sông, trên các nhánh sông được gắn một số 

mặt cắt thực đo điển hình sao cho có thể  đại diện cho đoạn sông đó làm cho lòng dẫn 

trong mô hình gần sát với kích thước thực tế của sông trong vùng nghiên cứu. 

Biên lưu lượng: Trong sơ đồ thuỷ lực bao gồm 4 biên lưu lượng thượng lưu 

trong đó có 2 biên lưu lượng ảnh hưởng lớn tới kết quả của mô hình là: biên lưu lượng 

tại Trị An, Dầu Tiếng. Còn lại các biên khác có trị số lưu lượng không đáng kể.  

Biên mực nước: LVHTS Đồng Nai là 1 lưu vực gần như khép kín với cửa chính 

đổ ra biển tại Soài Rạp và một số cửa sông nhỏ khác (Dinh Ba, Lòng Tàu và Soài 

Rạp). Do vậy, bố trí 3 biên mực nước tại các cửa ra và số liệu là mực nước được lấy từ 

kết quả của mô hình Delf3D .  

Số liệu mưa: Lượng mưa tiêu thoát từ các lưu vực đổ vào hệ thống kênh rạch bị  

ảnh hưởng triều được tính bằng mô hình Nam. Do vùng hạ lưu không có trạm đo lưu 

lượng nên các thông số tính toán dòng chảy từ mưa được lấy từ thông số cho mô hình 

Nam vùng thượng lưu LVHTS Đồng Nai. Lưu vực của mô hình Nam cho toàn bộ lưu 



vực được chia nhỏ dựa theo tính chất của khí hậu, hệ thống tưới, hệ thống cấp nước, 

các lưu vực sông nhỏ, hồ chứa và các trạm thủy văn. 

  
Hình 5. Sơ đồ mạng lưới lưu vực sông 

nghiên cứu trong mô phỏng Mike 11 

 
Hình 6. Lưu vực sau khi số hóa trong mô 

hình Mike Nam 

Chuỗi số liệu năm 2007 được sử dụng để hiệu chỉnh mô hình và năm 2010 để 

kiểm định mô hình. Hệ số nhám Manning (M = 30 ÷ 40). Điều kiện ban đầu: Mực 

nước = 0,5m và lưu lượng = 1 m3/s. 

Kết quả hiệu chỉnh các thông số và kiểm tra tại các trạm thủy văn Nhà Bè, Phú 

An, Biên Hòa, Bến Lức vào tháng X năm 2007, kiểm định lại theo số liệu năm 2010 

có hệ số tương quan tương đối tốt, R2 > 0,95. Chỉ số Nash tính toán từ hiệu chỉnh mô 

hình trên toàn bộ khu vực hạ lưu LVHTS Đồng Nai ở mức khá từ 0,72 đến 0,8. Với 

thông số như đã hiệu chỉnh hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của khu vực nghiên cứu. 

Sau khi đã lựa chọn được bộ thông số mô hình phù hợp, tiến hành dự báo mực 

nước mùa mưa năm 2013. Mô hình dự báo mực nước được kết hợp từ ba mô hình 

Delft3D, WRF, Mike11 để tăng khả năng dự báo mực nước cho 6 trạm Nhà Bè, Phú 

An, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bến Lức và Tân An, mô hình đã thực hiện dự báo mực 

nước theo 4 kịch bản khác nhau. Các kịch bản cụ thể như sau:  

- Kịch bản 1: Tính toán thủy lực bằng mô hình Mike 11: với điều kiện biên mực 

nước ngoài biển được tính từ thủy triều. (ký hiệu Mike) 

- Kịch bản 2: Tính toán thủy lực kết hợp mưa bằng Mike NAM và Mike 11: số 

liệu mưa được lấy từ kết quả mô hìnhWRF và số liệu biên ngoài biển được lấy 

từ bài toán thủy triều. (ký hiệu Mike+W) 

- Kịch bản 3: Tính toán thủy lực bằng mô hình Mike 11: với điều kiện biên ngoài 

biển được tính từ mô hình Delft3D. (ký hiệu Mike+D) 

- Kịch bản 4: Tính toán thủy lực kết hợp mưa bằng Mike NAM và Mike 11 : số 

liệu mưa được lấy từ kết quả mô hìnhWRF và số liệu biên ngoài biển được lấy 

từ mô hình Delft3D. (ký hiệu Mike+D+W). 

Kết quả dự báo mực nước theo các kịch bản lựa chọn khác nhau được thể hiện 

ở Hình 7. 
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Hình 7. Kết quả dự báo mực nước tại các trạm Nhà Bè, Phú An, Thủ Dầu Một, Biên 

Hòa, Bến Lức và Tân An 

Qua các kịch bản thử nghiệm cho thấy cần thiết có sự kết hợp các mô hình khí 

tượng, thủy văn và hải văn trong dự báo mực nước cho vùng phức tạp vừa có ảnh 

hưởng mạnh bởi triều vừa có lưu lượng ở thượng nguồn và ảnh hưởng bởi mưa nhập 

lưu. Kết quả dự báo mực nước của 6 trạm có độ chính xác R2 cao ở kịch bản kết hợp 

các mô hình, có trạm Nhà Bè và Phú An đạt R2 > 0,99 là rất tốt. Chỉ riêng 2 trạm Bến 

Lức và Tân An, mực nước dự báo giữa kịch bản có mưa nhập lưu và không có mưa 

nhập lưu là không khác nhau nhiều. Còn lại tại các trạm khác, khi có mưa nhập lưu kết 

quả dự báo mực nước đều cho chỉ số tương quan R2 cao hơn. 

Sau khi tính toán để tìm bộ thông số tối ưu từng mô hình cho LVHTS Đồng 

Nai, thực hiện tích hợp các mô hình để tạo một công nghệ dự báo mực nước hạ du. 

Công nghệ này đã thử nghiệm dự báo mực nước 6 điểm trên LVHTS Đồng Nai tại Đài 

Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Đánh giá chất lượng dự báo tại 6 trạm Phú An, 

Nhà Bè, Tân An, Bến Lức, Thủ Dầu Một và Biên Hòa qua 6 bản tin thử nghiệm cho 

kết quả tương đối tốt. Sau nhiều lần hiệu chỉnh thông số mô hình thể hiện qua các bản 

tin thì thấy có sự cải thiện rõ rệt về chất lượng dự báo. Bản tin số 1 có chất lượng thấp 

nhất (chỉ đạt 56%), còn các bản tin sau đều cho chất lượng dự báo tốt (từ 80% trở lên). 

Đặc biệt tại hai trạm Phú An và Nhà Bè, chất lượng dự báo của 6 bản tin dự báo thử 

nghiệm đạt kết quả tốt (đạt 87% đối với trạm Nhà Bè và 89% đối với trạm Phú An). 



Ngược lại cũng có trạm chất lượng dự báo không cao mặc dù đã hiệu chỉnh 

thông số mô hình nhiều lần, điển hình như trạm Tân An. Qua đánh giá sai số dự báo 

chỉ khoảng 53% nằm trong sai số cho phép đối với cả 6 bản tin. Đặc biệt là trong bản 

tin đầu tiên, chỉ có 25% mực nước dự báo nằm trong sai số cho phép. Các bản tin sau 

được cải thiện ít nhiều, nhưng chất lượng dự báo vẫn còn thấp. Điều này có thể giải 

thích là do tác động của lũ từ sông Cửu Long đổ về và mô hình chưa đánh giá đúng 

lượng nước lũ chảy về đây (thiếu số liệu đầu vào của sông Vàm Cỏ). 

Chất lượng dự báo đỉnh triều tại tất cả các trạm là 81%, trong khi đó giá trị dự 

báo chân triều nằm trong khoảng sai số cho phép thấp hơn (chỉ chiếm 71%). 

4. Kết luận 

Với sự kết hợp của các mô hình khí tượng, thủy hải văn, nghiên cứu đã thành 

công mục đích dự báo được mực nước LVHTS Đồng Nai. 

Kết quả dự báo mưa mùa mưa năm 2013 cho thấy, mô hình đã dự báo được sự 

xuất hiện mưa, tâm mưa và phân bố mưa theo không gian (phương diện), mặc dù kết 

quả hiệu chỉnh tại các trạm chi tiết (phương điểm) chưa cao. Kết quả dự báo mực nước 

hạ lưu bằng mô hình Delft3D, qua kết quả so sánh chân, đỉnh giữa mực nước tính toán 

và đo đạc tại trạm Vũng Tàu cho thấy kết quả mô hình dự báo khá chính xác cả về pha 

lẫn độ lớn. Từ các số liệu dự báo của WRF, Delft3D sử dụng làm biên đầu vào cho mô 

hình thủy lực Mike 11 dự báo mực nước trong LVHTS Đồng Nai. 

Mô hình thủy lực Mike 11 dự báo được mực nước 6 điểm trên LVHTS Đồng 

Nai ứng với 4 kịch bản kết hợp mô hình khác nhau. Kết quả dự báo cho thấy, tích hợp 

các mô hình khí tượng, thủy văn, thủy lực và hải văn để dự báo mực nước, cho kết quả 

dự báo rất tốt, đặc biệt là các vị trí trạm Nhà Bè, Phú An, Thủ Dầu Một và Hóa An 

(Biên Hòa). Kết quả dự báo mực nước tại 2 trạm Bến Lức và Tân An không được tốt 

như các trạm trên, điều này có thể là do chế độ lũ thượng nguồn từ hệ thống sông Mê 

Kông đổ về mà mô hình dự báo chưa xử lý tốt, đồng thời trạm quan trắc thủy văn Mộc 

Hóa cũng chưa thể hiện rõ và đầy đủ. Vì vậy, tương lai nếu được nâng cấp trạm đo đạc 

thủy văn Mộc Hóa để có đầy đủ số liệu và nắm bắt kịp thời chế độ lũ từ hệ thống sông 

Mê Kông đổ về thì kết quả dự báo hai trạm Bến Lức và Tân An sẽ thuận lợi hơn. 
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Abstract: This paper presents the research results from the integration of 

meteorology model (WRF), hydrology (Nam), hydraulic (Mike 11) and 

oceanographic (Delft3D) to forecast water levels downstream basin of Dong Nai 

river system (6 positions: Bien Hoa, Nha Phu An, Thu Dau Mot, Ben Luc, Tan An). 

Four scenarios of model integration has been done. Scenario combining the results 

Delft3D and MIKE11 forecast peak water levels legs better when not combined 

Delft3D. Scenario combining all the models for forecasting water levels result in 

Nha Phu, Thu Dau Mot and Hoa An (Bien Hoa) are better when not integrated 

models. 


