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Tóm tắt 

Nước biển dâng do biến đổi khí hậu ngày càng biểu hiện rõ trong những năm gần đây. Có 

nhiều phương pháp dự báo kịch bản nước biển dâng đã được nghiên cứu bao gồm phương pháp 

thực nghiệm, phương pháp thống kê, phương pháp mô hình động lực. Sử dụng phương pháp nào 

cũng có mặt hạn chế và những sai số nhất định. Trong bài báo này, tác giả sử dụng số liệu thực 

đo trong hơn 30 năm kết hợp với mô hình thống kê SimClim và kết quả quan trắc lún để đưa ra 

kịch bản nước biển dâng cho khu vực Vũng Tàu. 

1. MỞ ĐẦU 

Nghiên cứu mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu thu hút được sự chú ý đặc biệt trong 

một vài thập kỉ gần đây, khi các biểu hiện của biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới đời sống của con người. Nhiều phương pháp xây dựng kịch bản nước biển dâng đã 

được nghiên cứu, bao gồm phương pháp thực nghiệm, phương pháp thống kê, phương pháp mô 

hình động lực. 

Trong khuôn khổ bài báo này tác giả trình bày xu thế mực nước biển dâng tại trạm Vũng 

Tàu dựa vào số liệu đo đạc thực tế trong hơn 30 năm qua, cũng như thử đánh giá kịch bản nước 

dâng trên cơ sở tổng quát hóa và hiệu chỉnh từ biến thiên mực nước biển trong quá khứ tại trạm 

Vũng Tàu với độ sụt lún đất quan trắc được, nước biển dâng tĩnh theo số liệu lịch sử và các kịch 

bản nước biển dâng được tính toán bằng mô hình SimClim. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1 Xu thế mực nước biển dâng tĩnh tại trạm Vũng Tàu 

Tốc độ biến thiên theo thời gian (dâng lên hoặc hạ xuống) của mực nước được xác định 

theo phương pháp phân tích xu thế (phân tích trend). [1] 

Theo phương pháp này, người ta xác định mối liên hệ giữa mực nước y  và thời gian x  

dưới dạng một phương trình hồi quy tuyến tính: 

                                           bxay   ,       (1) 
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n độ dài chuỗi số liệu quan trắc mực nước. 

Trong phương trình (1) hệ số a  có ý nghĩa là tốc độ biến thiên của mực nước y  trong một 

đơn vị thời gian x .Nếu chuỗi phân tích là giá trị mực nước năm, hệ số a  là tốc độ dâng lên 

(hay hạ xuống) của mực nước trong một năm. Nếu phân tích mực nước tháng, hệ số a  là tốc độ 

dâng lên (hay hạ xuống) của mực nước trong một tháng. 

Phương pháp phân tích này được áp dụng đối với các chuỗi mực nước giờ, ngày, tháng 

hoặc năm. Nếu quan tâm tới xu thế tăng lên hay giảm đi của các mực nước tối thấp và tối cao 

năm, phương pháp này cũng có thể áp dụng để phân tích.  

Tốc độ dâng của mực nước trung bình, tối cao và tối thấp của trạm mực nước Vũng Tàu 

được tính toán theo phương pháp phân tích xu thế trình bày ở trên, dựa vào chuỗi số liệu mực 

nước thực đo (liên tục từng giờ) trong 35 năm (1978 – 2012) [7]. Kết quả tính toán xu thế biến 

đổi mực nước tại trạm Vũng Tàu như sau: 

Bảng 1: Tốc độ biến đổi (mm/năm) của mực nước biển trạm Vũng Tàu 

Tính theo số liệu (1978 – 2012) 

Trung bình năm Tối thấp năm Tối cao năm 

3,16 -0,15 4,28 

Tốc độ dâng lên của mực nước trung bình năm tại Vũng Tàu bằng khoảng 3,16 mm/năm, 

trong khi mực nước tối cao dâng lên khoảng 4,28 mm/năm, còn mực nước tối thấp có xu hướng 

hơi giảm theo thời gian, mỗi năm giảm khoảng -0.15 mm. Như vậy, theo số liệu thực đo tại trạm 

Vũng Tàu đã cho thấy xu thế dâng lên của mực nước biển trong những năm gần đây do biến đổi 

khí hậu là có. 

1.2 Tính toán mực nước dâng do biến đổi khí hậu 

1.2.1 Phương pháp của Ericson 

Mực nước biển dâng tại một vùng ven bờ nào đó, theo nghiên cứu của Ericson và cộng sự 

[2] cho tính toán mực nước dâng ở vùng đất thấp- châu thổ cần xét đến mực nước dâng trên qui 

mô toàn cầu và biến dạng bề mặt (nâng - hạ) và có thể biểu diễn bằng phương trình sau: 

Neslr = Gslr + Gsub−Gcfluv           (2) 

Với Neslr (Net effevtive sea level rise ) là mực nước dâng thực tế, Gslr (gross accelerated sea 

level rise) tốc độ mực nước dâng trên đại dương, Gsub (total gross subsidence - natural plus 
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human-accelerated subsidence) tổng giá tri ̣ lún nền do nguyên nhân tự nhiên hay nhân tạo, 

Gcfluv (gross contemporary fluvial sediment accretion reflecting) tổng bề dày do phù sa bồi đắp. 

1.2.2 Phương pháp của Thomas 

Thomas W. Doyle và các cộng sự [3] đã phát triển kịch bản nước biển dâng cho vùng đồng 

bằng sông Mê-kông( 2010), Việt Nam trên cơ sở tổng quát hóa và hiệu chỉnh từ biến thiên mực 

nước biển trong quá khứ tại trạm Vũng Tàu với những dự báo cho các tỉ lệ sụt lún khác nhau, 

nước biển dâng tĩnh theo số liệu lịch sử và mức nước biển toàn cầu gia tăng theo báo cáo thứ tư 

của IPCC theo các kịch bản phát thải A1FI và B1 dưới tác động của biến đổi khí hậu. Các kịch 

bản dự báo mực nước biển dâng tương đối (Prslr) được tính toán là tổng của biến thiên mực 

nước biển trong số liệu quan trắc thủy triều Vũng Tàu (VTslv), mực nước biển dâng tĩnh theo số 

liệu lịch sử trên toàn cầu (HEslr), độ sụt lún mặt đất theo khu vực (Nsub) và mực nước biển 

dâng gia tăng theo dự báo của mô hình SimClime (AEslr). 

Prslr = VTslv + HEslr + Nsub + AEslr    (3) 

Theo nghiên cứu mới đây cửa Lê Xuân Thuyên và cộng sự [2] về quan trắc lún tại một số 

điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Cần Giờ cho thấy trong vòng 8 tháng (từ 6/2011 đến 

02/2012) đã bị sụt lún 20 – 45 mm. Mực nước dâng tĩnh theo số liệu (Bảng 1) lịch sử (Heslr) là 

3,16 mm/năm. 

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

3.1 Kết quả tính toán của mô hình SimClim 

SimClim là công cụ hiệu quả trong việc thiết lập các kịch bản biến đổi khí hậu và đánh giá 

tác động của biến đổi khí hậu. Mô hình SimClim đã được sử dụng để tạo kịch bản nước biển 

dâng tại trạm Vũng Tàu [4,5,6]. Kết quả (Bảng 2) cho thấy đến năm 2100 mực nước biển tại 

Vũng Tàu có thể dâng lên khoảng 43cm ứng với kịch bản phát thải thấp (B1) và 59 cm ứng với 

kịch bản phát thải cao (A1FI). Kết quả này chỉ đơn thuần theo các kịch bản phát thải khí nhà 

kính mà IPCC đã đưa ra, chưa xét đến các vấn đề của địa phương như thay đổi địa hình, độ sụt 

lún của nền địa chất, xu thế thay đổi của mực nước địa phương,… 

Bảng 2. Mực nước biển dâng (cm) từ SimClim theo các kịch bản 

 

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

B1 10 14 18 22 26 30 35 39 43 

B2 10 14 18 23 27 32 37 42 47 

A1FI 11 15 20 26 31 38 44 51 59 
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Hình 1. Biểu đồ mực nước biển dâng ứng với 3 mức nhạy cảm khí quyển (cao, thấp, vừa)  ở kịch 

bản phát thải A1FI 

3.2 Kết quả tính toán theo Thomas 

Đầu tiên, sử dụng kết quả đo tốc độ lún của Lê Xuân Thuyên và cộng sự [2] ở mức là 20 – 

45 mm trong vòng 8 tháng. Ở đây giả định tốc độ lún này là đều nhau theo từng năm. Kết quả 

kịch bản nước biển dâng theo phương pháp Thomas tại trạm Vũng Tàu sẽ được trình bày trong 

hai trường hợp: trường hợp thứ nhất là không xảy ra hiện tượng lún và trường hợp thứ hai là có 

xét đến tốc độ lún với mức sụt lún thấp nhất là 30 mm/năm (tương đương 20 mm/8tháng) trong 

kết quả quan trắc lún của Lê Xuân Thuyên và cộng sự năm 2012. Như vậy, tốc độ sụt lún đến 

năm 2050 và 2100 như sau: 

Bảng 3. Tốc độ sụt lún tại Vũng Tàu 

Mức độ lún 

(mm/năm) 

2050 2100 

0 0 0 

30 1200 2700 

 

Vậy, tính toán kịch bản nước biển dâng tại Vũng Tàu theo phương pháp của Thomas ta thu 

được kết quả như trong Bảng 4. 

Bảng 4. Kịch bản nước biển dâng theo phương pháp Thomas 

Lún (mm/năm) 2050 

B1 (mm) 

2050 

A1FI (mm) 

2100 

B1(mm) 

2100 

A1FI(mm) 

0 350 380 718 868 

30 1490 1520 3388 3508 
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Kết quả cho thấy khi xét đến vấn đề sụt lún ở Vũng Tàu thì mực nước biển trong tương lai 

sẽ tăng lên rất nhiều so với khi không xét đến sụt lún. Điều này cho thấy việc nghiên cứu và đo 

đạc tốc độ sụt lún cần được quan tâm trong thời kỳ biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả tính toán kịch bản nước biển dâng tại Vũng Tàu cho thấy khi xét đến xu thế mực 

nước dâng địa phương thì kết quả mực nước theo các kịch bản có cao hơn so với kịch bản của 

mô hình SimClime và nằm trong giới hạn của kịch bản nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường năm 2012.[8] 

 Kịch bản nước biển dâng tính theo phương pháp Thomas có kể đến độ sụt lún địa phương 

thì cao hơn rất nhiều so với kịch bản không xét đến lún, đây là vấn đề cần được quan tâm và 

nghiên cứu kĩ hơn khi xây dựng kịch bản nước biển dâng trong thời kỳ biến đổi khí hậu. 
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ABSTRACT 

SEA LEVEL RISE WAS CALCULATED IN VUNG TAU AREA 

CONSIDERED LOCAL LEVEL SUBSIDENCE SERVE 

CALCULATE FLOOD 

Nguyen Ky Phung1, Ngo Nam Thinh2 

 1Department of Science and Technology of Ho Chi Minh City, 2 Sub – Institute of 

HydroMeteorology and Environment of South Viet Nam 

Sea level rise due to climate change that is expressed very clear in the recent years. Many 

scenarios of sea level rise used with different forecasted methods were investigated such as 

experimental methods, statistical methods, dynamic modeling methods. Each method had 

the inconvenience and the uncertainty. In this paper, the authors used the real observed data over 

30 years combining with SimClim model and monitoring subsidence results to simulate the sea 

level rise scenario in Vung Tau area. 

Từ khóa: biến đổi khí hậu, lún. 

Keywords: climate change, subsidence. 


