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TÍNH TOÁN VÀ DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN HỆ THỐNG SÔNG SÀI 

GÒN – ĐỒNG NAI THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1Trần Tuấn Hoàng, 2Ngô Nam Thịnh, 2Bảo Thạnh 

1Phân viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu 

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 

TÓM TẮT 

Hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai là nguồn cung cấp nước chính cho hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, nguồn nước này đang 

phải đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt là việc lấy 

nước của các nhà máy nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, khi độ mặn vượt quá 

250 mg/l thì các nhà máy nước không thể lấy nước để xử lý. Vì vậy, bài báo đã ứng dụng mô 

hình toán Mike 11 để tính toán và dự báo xâm nhập mặn tại 6 vị trí mà các nhà máy nước đã 

và sẽ lấy nước như Hòa Phú, Tân Hiệp I, Tân Hiệp II, BOT Bình An, Hóa An, Uptream Đồng 

Nai. Mô hình sẽ tính toán diễn biến mặn mùa khô năm 2007 và dự báo đến năm 2020, 2040 

theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 

2012. Kết quả tính toán cho thấy năm 2007 tại các vị trí như Hòa Phú, BOT Bình An, Hóa An 

có lúc độ mặn đã vượt mức 250 mg/l, còn các vị trí còn lại độ mặn khá thấp.  

1. MỞ ĐẦU 

Mực nước biển dâng do Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời 

sống, kinh tế - xã hội và môi trường toàn cầu, đặc biệt là những khu vực ven biển có 

hệ thống sông ngòi dày đặc. Nước biển dâng là một trong những nguyên nhân chính 

gây ra tình trạng ngập lụt ở những khu vực ven biển, đất trũng, thấp. Ngoài ra, nước 

biển dâng còn gây ra tình trạng xâm nhập mặn gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông 

nghiệp, đời sống sinh hoạt của người dân.  

Hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang phải đối mặt với tình trạng xâm nhập 

mặn ngày càng sâu vào trong sông gây ra những khó khăn nhất định cho các nhà máy 

xử lý nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương. Theo quy định của các 

nhà máy nước, khi nguồn nước trên sông có độ mặn vượt quá 250 mg/l thì nhà máy 

không được lấy nước. Vậy, để xác định thời gian độ mặn tại điểm lấy nước thấp hơn 

250 mg/l để lấy nước và có những quy hoạch chỗ lấy nước trong tương lai theo kịch 

bản biến đổi khí hậu bằng các mô hình toán là rất cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU 

2.1 Giới thiệu mô hình toán 

 Mike 11 là công cụ lập mô hình động lực một chiều và thân thiện với người sử 

dụng nhằm phân tích chi tiết, thiết kế, quản lý và vận hành cho sông và hệ thống kênh 

dẫn đơn giản và phức tạp. Với môi trường đặc biệt thân thiện với người sử dụng, linh 

hoạt và tốc độ, Mike 11 cung cấp một môi trường thiết kế hữu hiệu về kỹ thuật công 

trình, tài nguyên nước, quản lý chất lượng nước và các ứng dụng quy hoạch.  
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 Bài báo này ứng dụng mô hình Mike 11 tính toán xâm nhập mặn trên hệ thống 

sông Sài Gòn – Đồng Nai theo kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên Môi 

trường công bố năm 2012. Hai mô đun được ứng dụng tính toán là mô đun thủy lực 

(HD) và mô đun chuyển tải khuếch tán lan truyền mặn (AD). 

2.2 Dữ liệu đầu vào cho mô hình 

a. Sơ đồ mạng lưới khu vực tính toán 

Sơ đồ thuỷ lực bao gồm các nhánh sông chính: Sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, 

sông Bé, sông Nhà Bè, sông Soài Rạp, hệ thống sông Vàm Cỏ và một số nhánh nhỏ 

khác. Mặt các sông được thu thập từ các dự án đã thực hiện, bao gồm khoảng  1115 

mặt cắt trên toàn hệ thống sông trong khu vực nghiên cứu. 

 

Hình 1. Sơ đồ mạng lưới sông rạch trong mô phỏng Mike 11 

b. Số liệu biên đầu vào 

 Biên lưu lượng: Trong sơ đồ thuỷ lực bao gồm: 

o Trị An, Dầu Tiếng, Phu Miêng ở thượng nguồn có lưu lượng là số liệu 

thực đo của các hồ có tên tương ứng của năm 2007. 

o Các biên còn lại là biên cụt có lưu lượng = 0 như Nhiêu Lộc Thị Nghè 

(NLTN), Thị Vải, Thị Tính. 

 Biên mực nước:  

o Biên hạ lưu phía của sông: được lấy số liệu thực  đo của trạm Vũng Tàu 

năm 2007.  

o Biên còn lại trên hệ thống sông Vàm Cỏ Đông được lấy số liệu trạm Gò 

Dầu Hạ, và Vàm Cỏ Tây được lấy số liệu trạm Tân An năm 2007. 
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2.3 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

 Hiệu chỉnh mô hình thủy lực.  

- Hệ số nhám Manning được hiệu chỉnh từ 30- 65 tuỳ từng đoạn sông 

- Điều kiện ban đầu: Mực nước = 0.5  và lưu lượng = 1 m3/s cho toàn bộ hệ thống 

sông 

Hiệu chỉnh thông số mô hình để mực nước các trạm thủy văn Phú An, Biên Hòa 

trong thời gian tháng từ 20/III đến 5/IV/2007 có sai số thấp nhất có thể. Từ đó thu 

được hệ số tương quan cho các trạm tương đối tốt (có  R2> 0,9) và được trình bày bên 

dưới :  

Hình 2 đến hình 3 biểu diễn kết quả hiệu chỉnh mực nước tại một số trạm thủy 

văn chính trên khu vực nghiên cứu. 

  

Hình 2. Mực nước thực đo và tính toán tại trạm thủy văn Biên Hòa 20/III-5/IV/2007 

 

  

Hình 3. Mực nước thực đo và tính toán tại trạm thủy văn Phú An 20/III-5/IV/2007 
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 Hiệu chỉnh mô hình lan truyền mặn.  

  

Hình 4. Kết quả so sánh mặn giữa tính toán và thực đo tại trạm Cát Lái từ ngày 

30/3/2007 đến 16h ngày 6/4/2007 

 
 

Hình 5. Kết quả so sánh mặn giữa tính toán và thực đo tại trạm Hòa Phú từ ngày 

15/3/2007 đến ngày 31/3/2007 

Từ các kết quả so sánh về độ mặn ở trạm quan trắc, ta nhận thấy độ mặn thực 

đo với độ mặn tính toán có vài điểm sai biệt về biên độ, tuy nhiên xu hướng dao động 

và pha là giống nhau, đồng thời cũng có một số điểm biên độ trùng nhau. So với các 

giá trị thực đo, nhìn chung thì kết quả mô phỏng khá phù hợp. 

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

Mô hình lan truyền mặn sẽ được tính toán hiện trạng mặn từ 1 giờ 14/3/2007 

đến 0 giờ 15/4/2007 và tính theo kịch bản biến đổi khí hậu B2 với các mốc thời gian 

năm 2020, 2040 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố năm 2012. Mực nước 

dâng năm 2020 và 2040 được xác định theo các mức như bảng 1. 

Bảng 1. Mực nước dâng theo kịch bản B2 BĐKH của Bộ TNMT năm 2012 

Kịch bản BĐKH 2020 2040 

Nước dâng (cm) 9 18 

 Kết quả mô hình sẽ được xuất tại 6 vị trí quan tâm phục vụ cho việc lấy nguồn 

nước cấp gồm: Hòa Phú, Tân Hiệp I, Tân Hiệp II, BOT Bình An, Hóa An và thượng 

lưu sông Đồng Nai. Cụ thể vị trí các điểm trích kết quả mặn như sau: 
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Hình 6. Các vị trí xuất kết quả mặn 

Kết quả tính toán dao động mực nước và độ mặn cho thấy đỉnh mực nước sớm 

pha hơn đỉnh mặn khoảng 2 giờ tại trạm Hòa phú trên sông Sài Gòn và 1 – 2 giờ trạm 

BOT Bình An trên sông Đồng Nai. 

Kết quả so sánh mặn kịch bản hiện trạng năm 2007 với kịch bản 2020, 2040 

cho thấy chênh lệch mặn lớn nhất giữa kịch bản 2020, 2040 với kịch bản 2007 là tại 

đỉnh mặn, chân mặn không biến đổi nhiều bằng đỉnh khi xem xét mực nước dâng do 

BĐKH. Kết quả lấy 5 ngày có mặn cao nhất tháng để so sánh các kịch bản với nhau. 

 

 

Hình 7. Kết quả dao động mực nước và 

độ mặn trạm Hòa Phú (Sông Sài Gòn) từ 

5 – 10/4/2007 

 

Hình 8. Kết quả dao động mực nước và độ 

mặn tại BOT Bình An (sông Đồng Nai) từ 

20 – 25/3/2007 
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Hình 9. Kết quả so sánh mặn hiện trạng 

2007 và 2020, 2040 trạm Hòa Phú 

 

Hình 10. Kết quả so sánh mặn hiện trạng 

2007 và 2020, 2040 trạm Tân Hiệp I 

 

Hình 11. Kết quả so sánh mặn hiện trạng 

2007 và 2020, 2040 trạm Tân Hiệp II 

 

Hình 12. Kết quả so sánh mặn hiện trạng 

2007 và 2020, 2040 trạm BOT Bình An 

 

Hình 13. Kết quả so sánh mặn hiện trạng 

2007 và 2020, 2040 trạm Hóa An 

 

Hình 14. Kết quả so sánh mặn hiện trạng 

2007 và 2020, 2040 trạm Uptream Đồng 

Nai 

Kết quả tính toán mặn năm 2007 và các kịch bản 2020, 2040 cho thấy: 

- Các vị trí trên sông Sài Gòn như Hòa Phú, Tân Hiệp I, Tân hiệp II có độ mặn 

lên cao vào đầu tháng 4, trong đó tại vị trí Hòa Phú đã vượt mức tiêu chuẩn lấy nước ở 

các kịch bản, còn các vị trí Tân Hiệp I, Tân hiệp II vẫn nằm trong tiêu chuẩn lấy nước 

(dưới 250 mg/l) ở tất cả các kịch bản. 
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- Các vị trí trên sông Đồng Nai như BOT Bình An, Hóa An, Uptream Đồng Nai 

có độ mặn lên cao vào cuối tháng 3, trong đó vị trí BOT Bình An, Hóa An đã vượt 

mức tiêu chuẩn lấy nước ở các kịch bản, còn vị trí Uptream Đồng Nai vẫn nằm trong 

tiêu chuẩn lấy nước (dưới 250 mg/l) ở tất cả các kịch bản. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết quả tính toán lan truyền mặn đã cho thấy được sự biến thiên độ mặn theo 

không gian và thời gian tính toán tại 6 vị trí phục vụ cho các nhà máy nước. 

 Kết quả tính toán hiện trạng 2007 cho thấy tại các trạm Hòa Phú, BOT Bình An 

và Hóa An có lúc vượt 250 mg/l và đến kịch bản 2020, 2040 thì các trạm Hòa Phú, 

BOT Bình An và Hóa An vượt 250 mg/l càng lớn.  

 Kết quả tính toán giúp các nhà quản lý có số liệu diễn biến độ mặn cụ thể tại 

các vị trí qua đó có thể quy hoạch những thời điểm và khu vực lấy nước phục vụ sản 

xuất và sinh hoạt. 

Kiến nghị 

Cần có sự đo đạc độ mặn chi tiết hơn cho khu vực nghiên cứu để hiệu chỉnh và 

kiểm định mô hình đạt kết quả tốt hơn, từ đó có thể tính toán cho các kịch bản tương 

lai có tính khoa học cao hơn. 

Cần đặt các trạm đo tự động và liên tục về lưu lượng ở thượng nguồn cũng như 

mặn ở hạ nguồn của khu vực đặt nhà máy nước, thì công tác cảnh báo sự xâm nhập 

mặn phục vụ cho các nhà máy nước có thời gian biểu lấy nước sẽ tốt hơn và hiệu quả 

kinh tế cao hơn.  
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