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TÓM TẮT 

Nội dung bài báo tập trung nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến độ mặn tại các 

điểm lấy nước của các nhà máy nước Tp.HCM, từ đó, đề xuất các giải pháp thích ứng. Trong bài báo này, 

sự thay đối dòng chảy sinh ra từ mưa cũng như thay đổi lưu lượng xả hồ chứa thương lưu trên hệ thống sông 

Sài Gòn – Đồng Nai ứng với các kịch bản BĐKH được tính toán bằng mô hình NAM và mô hình điều tiết 

hồ chứa. Dòng chảy này sẽ là biên thương lưu cho mô hình Mike 11 để tính toán lan truyền mặn trên toàn 

hệ thống, biên hạ lưu tính theo điều kiện nước biển dâng. Sau khi tính toán sự thay đổi độ mặn lại các điểm 

lấy nước, các giải pháp sẽ được đề xuất dựa trên các kết quả tính cũng như quy hoạch cấp nước trong điều 

kiện BĐKH. 

Từ khóa: xâm nhập mặn, hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai, điểm lấy nước, biến đối khí hậu 

1. GIỚI THIỆU VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

Trong những năm gần đây, nguồn nước trên sông Sài Gòn độ mặn ngày càng tăng cao và chưa có 

xu hướng giảm. Tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô diễn ra ngày càng gay gắt, ảnh hưởng 

trực tiếp đến hệ thống cấp nước cho TP.HCM. Mặc dù đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhưng các 

công ty cấp nước vẫn gặp nhiều khó khăn và các nhà máy phải ngưng lấy nước thô trong nhiều thời điểm 

do độ mặn vượt mức cho phép, chi phí vận hành sản xuất nước sạch gia tăng. Theo Báo cáo của Viện Khoa 

học Thủy lợi Miền Nam, Báo cáo tháng 4, năm 2016, kết quả theo dõi tại trạm bơm nước thô Hòa Phú (sông 

Sài Gòn, huyện Củ Chi) cho thấy từ cuối tháng 1-2016 đến nay, độ mặn thường xuyên trên ngưỡng 150 

mg/lít. Đặc biệt, có những thời điểm độ mặn vượt 250 mg/lít nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài 2-3 giờ buộc Nhà 

máy nước Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) phải ngừng lấy nước thô tổng cộng 15 giờ. Tại khu vực cầu Hóa An 

(vị trí khai thác nước thô của các nhà máy nước Thủ Đức, BOO Thủ Đức, Thủ Đức 3) độ mặn cũng có xu 

hướng tăng cũng gây ra nhiều khó khăn cho vận hành, sản xuất. 

Hệ thống cấp nước được trình bày như trong Hình 1. Trong điều kiện hiện tại Nhà máy Tân Hiệp 

sử dụng nước từ trạm bơm thô Hòa Phú ( Củ Chi), nhà máy nước Thủ Đức sử dụng nước từ các trạm Hóa 

An, Bình An nằm trên nhánh sông Đồng Nai. 
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Hình 1: Hệ thống cấp nước tại Tp.HCM 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình NAM  

NAM là từ viết tắt của cụm từ Nedbor - Afstromnings Model. Mô hình này đã được Nielsen và 

Hansen xây dựng tại Khoa tài nguyên nước và Thủy động lực - Trường Đại học Bách khoa Đan Mạch năm 

1973. Cấu trúc mô hình NAM được xây dựng trên nguyên tắc các hồ chứa theo chiều thẳng đứng và các hồ 

chứa tuyến tính, gồm có 5 bể chứa theo chiều thẳng đứng. Trong đó mỗi bể chứa đặc trưng cho một môi 

trường có chứa các yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành dòng chảy trên lưu vực. Các bể chứa 

được liên kết với nhau bằng các biểu thức toán học. Qua đó sự hình thành dòng chảy trên lưu vực được mô 

tả gần giống với hiện tượng thực tế. Trong bài báo này, mô hình NAM dùng để tính toán lưu lượng nước 

vào hồ ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu. 

2.2. Công thức điều tiết hồ chứa 

Nguyên lý điều tiết lũ là phương trình cân bằng nước: 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑡) −  𝑞𝑟(𝑡) 

Trong đó: Q(t) – Lượng nước đến hồ theo thời gian; qr(t) – Lượng nước ra khỏi hồ là lưu lượng xả 

qr(t) qua công trình; 𝑑𝑉 𝑑𝑡⁄  – Thay đổi lượng nước trong hồ theo thời gian. 

Phương trình cân bằng nước được giải dưới dạng sai phân nhưng thực chất là giải phương trình bằng 

phương pháp thử dần, vì thế để đơn giản trong tính toán, cần xây dựng một số đường quan hệ phụ trợ như: 

Đường quan hệ giữa mực nước hồ và dung tích hồ Z ~ V, giữa mực nước hồ và và lưu lượng xả qua công 

trình Z ~ q và giữa cao trình mực nước hồ với diện tích mặt thoáng của hồ. Trong bài báo này, mô hình điều 

tiết hồ chứa dùng để tính toán lưu lượng nước xả sau hồ chứa ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu. 

2.3. Mô hình MIKE 11 

Mike 11 là sản phẩm phần mềm kỹ thuật chuyên môn được phát triển bởi các chuyên gia thuộc Viện 

kỹ thuật Tài nguyên nước và Môi trường Đan Mạch (DHI Water & Environment). Đây là phần mềm chuyên 

mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở cửa sông, sông, hệ thống tưới… 



Module Thủy động lực (HD: Hydrodynamic) là một phần trọng tâm của hệ thống mô hình Mike 11, 

cơ sở cho hầu hết các module khác bao gồm: dự báo lũ (FF: Flood Forecast), truyền tải (AD: Advection-

Dipersion), chất lượng nước (ECOLab), module vận chuyển bùn cát không kết dính (ST: Sediment 

Transport)…Trong bài báo này, mô hình MIKE 11 được áp dụng để tính toán lan truyền mặn trên toàn hệ 

thống sông Sài Gòn – Đồng Nai 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Giới thiệu về vùng tính và lưới tính 

(i) Vùng tính 

Vì chế độ thủy lực trên sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng của 3 hồ điều tiết nước phía thượng lưu là hồ 

Trị An phía thượng nguồn sông Đồng Nai ( huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), hồ Dầu Tiếng phía thượng nguồn 

sông Sài Gòn ( Tây Ninh) và hồ Phước Hòa phía thượng nguồn sông Bé( huyện Phú Giáo, Bình Dương). 

Theo đó, vùng nghiên cứu của bài báo tính từ sau ba hồ chứa (Hồ Trị An, Hồ Dầu Tiếng và Hồ Phước Hòa) 

đến vị trí các cửa sông ven biển là Dinh Bà, Thị Vải, Lòng Tàu và Soài Rạp (Hình 2). 

 

Hình 2: Vùng tính 

(ii) Lưới tính 

Mạng lưới tính (kế thừa và đo đạc bổ sung) bao gồm 79 nhánh sông lớn nhỏ, 674 mặt cắt, 68 điểm nhập lưu 

và phân lưu. Khoảng cách dx lớn nhất trên các nhánh sông là 500 – 1000m và nhỏ nhất là 100 – 200 m. 

Khoảng cách này được chia chi tiết ở các nhánh sông nhỏ và chia lớn nhất trên các nhánh sông lớn nhằm 

giảm thời gian tính toán.  

3.2. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực 

3.2.1. Dữ liệu tính toán 

Bộ số liệu thủy văn năm 2013 được sử dụng để làm biên tính toán (Viện Khí Tượng Thủy Văn Hải 

Văn và Môi Trường và Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ năm 2013) bao gồm: 

(i) Dữ liệu biên thượng nguồn gồm có 5 biên: mực nước Gò Dầu, Tân An, lưu lượng xả hồ Phước Hòa, hồ 

Trị An và hồ Dầu Tiếng (tính từ mô hình NAM). Sau khi tính lượng nước đổ vào hồ bằng mô hình NAM, 

sử dụng mô hình điều tiết hồ chứa để tính lưu lượng xả qua đập tràn. Các kết quả hiệu chỉnh bằng mô hình 

NAM và mô hình điều tiết hồ chứa được trình bày trong Hình 3 và 4 sau: 



   

(a) (b) (c) 

Hình 3: Đồ thị hiệu chỉnh tại Dầu Tiếng (a), Phước Hòa (b) và Trị An (c) bằng mô hình NAM 

   

(a) (b) (c) 

Hình 4: Đồ thị hiệu chỉnh tại Dầu Tiếng (a), Phước Hòa (b) và Trị An (c) bằng mô hình điều tiết hồ chứa 

 (ii) Dữ liệu biên hạ nguồn gồm có 4 biên mực nước: Soài Rạp, Dinh Bà, Lòng Tàu, Thị Vải được tương 

quan từ dữ liệu mực nước Vàm Kênh và Vũng Tàu. Bảng 1 trình bày tương quan giữa mực nước trạm Soài 

Rạp với mực nước trạm Vũng Tàu; trạm Dinh Bà, trạm Lòng Tàu và trạm Thị Vải tương quan với trạm 

Vàm Kênh. 

Bảng 1: Phương trình tương quan 

Trạm đo Trạm tương quan Phương trình tương quan 

Soài Rạp Vũng Tàu y = 1.0155x + 0.1554 

Lòng Tàu Vàm Kênh y = 1.1287x - 0.4395 

Dinh Bà Vàm Kênh y = 1.1576x - 0.4433 

Thị Vải Vàm Kênh y = 1.1373x - 0.4287 

3.2.2. Bộ số liệu tính toán hiệu chỉnh mô hình 

(i) Thời gian tính: thời gian tính toán từ 01/04/2013 0:00 đến 30/04/2013 23:00 sau đó trích dữ liệu trong 

3 ngày từ 26/4/2013 9:00 - 28/4/2013 20:00 để hiệu chỉnh mô hình thủy lực cho vùng nghiên cứu; bước thời 

gian tính ∆t = 1 phút. 

(ii) Điều kiện ban đầu: Tại thời điểm ban đầu lấy mực nước tĩnh, lưu lượng Q = 0 m3/s. 

(iii) Các trạm hiệu chỉnh mô hình: Sử dụng 8 trạm đo lưu lượng và mực nước từ số liệu đo đạc của Viện 

Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường từ 26/4/2013 9:00 - 28/4/2013 20:00 để hiệu chỉnh mô hình.  

3.2.3. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực 

Mô hình thủy lực được hiệu chỉnh với 8 trạm Phú Cường, Bình Phước, Cát Lái, Hóa An, Phú An, 

Nhà Bè, Ngã Bảy, Cái Mép, Vàm Cỏ, Vàm Sát từ 09:00 ngày 26/04/2013 đến 20:00 ngày 28/4/2013 để hiệu 

chỉnh mô hình. Thời gian kiểm định mô hình cũng sử dụng 8 trạm này với thời gian từ 09:00 ngày 

25/05/2013 đến 08:00 ngày 27/5/2013. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định tại hai trạm điển hình Phú An và 

Nhà Bè được trình bày trong Hình 5 và Hình 6 sau: 



    

(a) (b) 

Hình 5: Mực nước và lưu lượng trạm Phú An (a) và Nhà Bè (b) sau hiệu chỉnh  

    

(a) (b) 

Hình 6: Mực nước và lưu lượng trạm Phú An (a) và Nhà Bè (b) sau kiểm định 

Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực cho thấy kết quả tính toán tương đối phù hợp với kết quả 

thực đo, chỉ số NSE và R2 giữa kết quả đo đạc và tính toán ở các trạm hầu hết ở mức cao trên 0,8. Theo đó, 

bộ số nhám dùng để tính toán như Bảng 2 sau: 

Bảng 2: Hệ số nhám trên các sông (dùng trong hệ SI) sau hiệu chỉnh 

Tên sông Hệ số Manning Tên sông Hệ số Manning 

Đồng Nai 0,035 Thị Vải 0,022 

Sài Gòn 0,033 Soài Rạp 0,022 

Nhà Bè 0,032 Dinh Bà 0,020 

Lòng Tàu 0,026 Vàm Cỏ Tây 0,028 

Đồng Tranh 0,021 Vàm Cỏ Đông 0,028 

Đồng Môn 0,020 Vàm Sát 0,020 

Sông Buông 0,030 Gò Gia 0,020 

Sông Bé 0,033 Bến Lức 0,031 

Phú Xuân 0,021 Rạch Chiếc 0,033 

3.3. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình lan truyền mặn 

3.3.1. Bộ dữ liệu mô hình lan truyền mặn 

Bộ số liệu nồng độ mặn tại trạm Cát Lái, Thủ Thiêm và Nhà Bè từ 01:00 24/04/2013 – 23:00 

29/04/2013 được sử dụng để hiệu chỉnh mô hình (Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ). Số liệu kiểm 

định được Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường đo đạc 3 ngày từ 09:00 ngày 19/04/2015 đến 

9:00 ngày 22/4/2015 tại Thị Vải, Cát Lái. 

Để tính toán mô hình lan truyền mặn, bộ thông số tính toán mô hình thủy lực ở trên được sử dụng để 

tính toán lan truyền mặn trong sông, các biên mặn được thiết lập để tính toán lan truyền mặn trong sông. 

 Điều kiện biên mặn: Tại 4 biên cửa sông Soài Rạp, Dinh Bà, Lòng Tàu, Thị Vải lấy độ mặn bằng 

độ mặn trung bình trong các tháng mùa khô từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2013 của biển Đông khoảng 28 - 



33‰. Các biên thượng lưu và biên cụt (giống với mô hình thủy lực) lấy độ mặn bằng 0, biên Thị Vải thượng 

lưu lấy dS/dn = 0. 

 Điều kiện ban đầu: được lấy dọc theo chiều dài của sông giảm dần từ biển lên thượng nguồn, dựa 

theo số liệu thực đo của các trạm đo mặn trên sông, lấy độ mặn ban đầu cho các điểm lân cận. Việc lấy điều 

kiện ban đầu như vậy nhằm giúp kết quả tính nhanh hội tụ đến kết quả đúng hơn. 

 Bước thời gian tính ∆t= 30 giây. 

3.3.2. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình lan truyền mặn 

Hệ số khuếch tán được lấy chung cho các đoạn sông là 5 - 25 m2/s, riêng hệ số khuếch tán từ Thủ Thiêm trở 

lên trên thượng nguồn lấy D= 25 m2/s. Tiến hành mô phỏng xâm nhập mặn và so sánh kết quả mô phỏng 

với thực đo. Kết quả mô phỏng độ mặn và đánh giá kết quả tại Trạm Thị Vải và Cát Lái được trình bày 

trong Hình 7 dưới đây: 

 

Hình 7: Độ mặn giữa tính toán và thực đo trên sông Thị Vải (trái) và trạm Cát Lái (phải) sau kiểm định 

Hình 7 cho thấy kết quả kiểm định khá tương đồng với chỉ số NSE trong khoảng chấp nhận được và R2 

tương quan khá tốt. Theo đó, bộ thông số về hệ số khuếch tán được đưa ra như trong Bảng 3 sau: 

Bảng 3: Bộ thông số khuếch tán cho mô hình lan truyền mặn 

Tên sông Hệ số khuếch tán(m2/s) Tên sông Hệ số khếch tán(m2/s) 

Đồng Nai 25 Thị Vải 16 

Sài Gòn 25 Soài Rạp 23 

Nhà Bè 23 Dinh Bà 23 

Lòng Tàu 22 Vàm Cỏ Tây 22 

Đồng Tranh 18 Vàm Cỏ Đông 24 

Đồng Môn 6 Vàm Sát 16 

Sông Buông 8 Gò Gia 9 

Sông Bé 25 Bến Lức 13 

Phú Xuân 12 Rạch Chiếc 6 

3.4. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến độ mặn tại các điểm lấy nước của nhà máy nước 

TP.HCM 

(i) Ranh năm 4 PSU 

Theo kịch bản cao A1FI, đến năm 2020, ranh giới mặn 4 PSU xâm nhập sâu vào hệ thống sông khoảng từ 

37 km tính từ phía cửa biển Soài Rạp (tăng 2 – 3 km so với phương án hiện trạng năm 2013), cách nhà máy 

nước (NMN) Tân Hiệp trên nhánh sông Sài Gòn khoảng 70 km. Đến năm 2030, ranh mặn này tiếp tục di 

chuyển về thượng lưu 1 km so với năm 2020 (Hình 8). 



Trên nhánh Đồng Nai, theo kịch bản cao A1FI năm 2020, ranh giới mặn 4 PSU cách trạm bơm Hóa An 

(điểm lấy nước của NMN BOO Thủ Đức khoảng khoảng 33,5 km (di chuyển sâu hơn về phía thượng lưu 

2,5 km so với hiện trạng năm 2013). Đến năm 2030, ranh giới mặn 4 PSU tiếp tục di chuyển về thượng lưu 

1 km so với năm 2020, tức cách trạm bơm Hóa An là 32,5 km về phía hạ lưu (Hình 8). 

(ii) Ranh mặn 1 PSU 

Theo kịch bản cao A1FI, đến năm 2020, ranh giới mặn 1 PSU cách nhà máy nước Tân Hiệp khoảng 17 km 

(di chuyển sâu hơn 1,8 km so với hiện trạng năm 2013). Đến năm 2030, ranh mặn này tiếp tục di chuyển về 

thượng lưu 0,8 km so với năm 2020, các NMN Tân Hiệp khoảng 16,2 km (Hình 8). 

Trên nhánh Đồng Nai, theo kịch bản cao A1FI năm 2020, ranh giới mặn 1 PSU cách điểm lấy nước của 

NMN BOO Thủ Đức khoảng khoảng 7,3 km (di chuyển sâu hơn về phía thượng lưu 1,2 km so với hiện 

trạng năm 2013). Đến năm 2030, ranh giới mặn 1 PSU tiếp tục di chuyển về thượng lưu 0,8 km so với năm 

2020, tức cách trạm bơm Hóa An là 6,5 km về phía hạ lưu (Hình 8). 

 

Hình 8: Bản đồ ranh giới mặn đến năm 2020 và 2030 tại TP.HCM 

3.5. Đề xuất các giải pháp thích ứng 

(1) Nghiên cứu lấy nước từ đầu nguồn 

Hồ Dầu Tiếng: Tăng lượng nước cấp lên 0,99 triệu m3/ngày (khoảng 11,5 m3/s), điều này sẽ làm mực nước 

trong hồ chứa hạ xuống từ 0,4 cm đến 0,9 cm. (Theo nghiên cứu kết hợp với JICA) 



Hồ Trị An: Hiện nay lượng xả về hạ lưu hầu kết dùng cho mục đích phát điện, bình quân với lưu lượng là 

475 m3/s. Lượng nước cấp cho sinh hoạt của hồ chỉ khoảng cho sinh hoạt là 2,475 triệu m3/ngày (khoảng 

28,6 m3/s). Do đó, trong điều kiện biến đổi khí hậu, 

đến năm 2030, lượng điện cần giảm 6% để ưu tiên 

phát triển nước cấp. 

(2) Xây dựng hồ dự trữ nước thô 

Kế hoạch: Hồ dự trữ dung tích 1.35 triệu m3 ứng phó 

mặn khoảng 1-3 ngày. Hồ này có mục tiêu dài hạn là 

dự trữ dung tích 20 triệu m3 ứng phó mặn khoảng 2 

tuần cho khu vực NMN Tân Hiệp. Vị trí dự kiến xây 

dựng như trong Hình 9. 

(3) Nâng cao dung tích bể chứa nước sạch 

Xây thêm bể chứa 100,000 m3 cho NMN Thủ Đức và 

bể chứa 80.000 m3 cho NMN Tân hiệp (năm 2016). Ở các giai đoạn sau, cần xây thêm bể chứa cho các 

NMN phát triển ở giai đoạn sau với khả năng duy trì cấp nước tối thiểu từ 6 đến 7 giờ. 

(4) Cải tạo thủy đài tại TP.HCM (thủy đài E trên đường Hoàng Diệu, Quận 4) 

Nâng dung tích bể khoảng 7.200 m3, ước tính dung tích hữu ích 5040 m3, còn 2160 m3 (30%) để dự phòng. 

Dùng 3 bơm, vận hành luân phiên 2 bơm (1 dự phòng), Q = 500m3/giờ, H = 30m. 

4. KẾT LUẬN 

Theo tính toán của mô hình, gần như toàn bộ diện tích của huyện Cần Giờ phải chịu ảnh hưởng của độ mặn 

4 PSU và các ranh giới mặn 10 -15 PSU cũng tiến sâu hơn vào các khu vực phía trong. Theo đó, Thành phố 

đứng trước áp lực nguồn cung cấp nước sạch, gia tăng khai thác nước ngầm khiến thay đổi cân bằng nước 

trong khu vực, nguy cơ thiếu nước ngọt cho các hoạt động sản xuất ở khu vực Nhà Bè, Cần Giờ. Từ các 

phân tích trên, cần có các giải pháp hợp lý cho lĩnh vực cấp nước nhằm thích ứng với điều kiện biến đổi khí 

hậu diễn ra ngày càng phức tạp hiện nay. 
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Hình 9: Vị trí dự kiến 
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The paper presents research on impact of climate change to salinity at water intake points of supply water 

factories and proposes adapting solution. In the research, the change precipitation induced flow as well as 

the change of discharge of reservoirs flow according to climate change scenarios are calculated by NAM 

and regulation of reservoirs models. These flows will be upstream boundary data for Mike 11 model to 

simulate salinity intrusion on the whole system, and sea level rise condition will be the downstream 

boundary data. 

After calculating salinity change at water intake points, solutions will be proposed based on simulation 

results as well as supply water planning under climate change condition. 
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