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MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết của đề tài 

Thành phố HCM (TP.HCM) là một thành phố trẻ năng động luôn đi đầu trong 

sáng tạo đổi mới, là thành phố lớn nhất và đông dân nhất cả nƣớc, nằm ở hạ lƣu của 

sông Sài Gòn. Diện tích tự nhiên của TP.HCM là 2.095 km
2
 và dân số 8.441 nghìn 

ngƣời (năm 2016).  

Trong những năm qua tốc độ phát triển kinh tế của TP.HCM tăng triển mạnh, 

nhƣng không đồng bộ về mọi mặt đã bộc lộ rất nhiều vấn đề nhƣ: ngập lụt đô thị, xâm 

nhập mặn, ô nhiễm môi trƣờng. Do TP.HCM nằm ở hạ lƣu của sông Sài Gòn, phía 

Đông của Thành phố tiếp giáp biển Đông, nguồn nƣớc của Thành phố đã và đang chịu 

tác động mạnh mẽ của BĐKH (BĐKH). Quá trình đô thị hóa tạo ra những cơ hội để 

phát triển thì nó cũng làm tăng nguy cơ của ngƣời dân đô thị vùng ven biển đối với sự 

biến đổi của khí hậu. Diện tích không gian của TP.HCM từng đƣợc mở rộng từ 86,2
 
km

2
 

năm 1990 đến 351,1 km
2
 năm 2010, và gần 60% tổng diện tích TP.HCM nằm dƣới cao 

trình 1,5m so với mực nƣớc biển. Do đó, thành phố đối mặt với các vấn đề ngập lụt 

thƣờng xuyên trong suốt mùa mƣa từ tháng 6 đến tháng 11 và chu kỳ triều cƣờng dâng 

cao từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. 

Trong một thập kỷ trở lại đây, TP.HCM có tốc độ đô thị hóa rất nhanh biểu hiện 

bởi mặt đất đƣợc bê tông hóa kiên cố, đƣờng xá đƣợc mở rộng, nhà cửa, khách sạn, 

nhà hàng, trung tâm thƣơng mại và những tòa nhà chọc trời đƣợc xây dựng liên tục. 

Điều này đã cho thấy sự phát triển xứng tầm của thành phố (đầu tàu kinh tế cả nƣớc) 

nhƣng cũng đặt ra nhiều áp lực cho thành phố, đặc biệt là trong vấn đề tiêu thoát nƣớc, 

quản lý hệ thống thoát nƣớc và hạn chế ngập lụt. 

Trong giai đoạn hiện nay, BĐKH và nƣớc biển dâng ngày càng thể hiện rõ hơn 

biểu hiện bởi thời tiết trên toàn cầu ngày càng cực đoan gây khó khăn và thiệt hại cho 

khu vực trung tâm thành phố. Để hiểu rõ hơn vấn đề ngập hiện tại và trong tƣơng lai 

cần “Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH đến ngập lụt khu vực Quận 1 - thành phố 



2 

 

Hồ Chí Minh” để góp phần giải quyết tiêu thoát nƣớc cho khu vực nghiên cứu cũng 

nhƣ đề xuất giải pháp, tồ chức quy hoạch sử dụng hợp lý hệ thống thoát nƣớc trong 

tƣơng lai tốt hơn, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do ngập gây ra. 

Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập với các kịch bản BĐKH RCP 4.5 và RCP 

8.5 cho năm 2030. 

Đối tƣợng nghiên cứu: 

- Tình hình ngập lụt khu vực Quận 1, TP. HCM dƣới tác động của Biến đổi Khí 

hậu. 

Phạm vi nghiên cứu:  

- Phạm vi không gian: khu vực Quận 1, TP. HCM 

- Phạm vi thời gian: Hiện trạng năm 2016 và kịch bản BĐKH RCP 4.5 và RCP 

8.5 cho năm 2030. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp mô hình hóa : sử dụng các mô hình MIKE 11 HD, MIKE 21 và 

MIKE Urban, MIKE FLOOD để tính toán ngập lụt. 

- Phƣơng pháp bản đồ : sử dụng để trích xuất các bản đồ cho khu vực nghiên cứu 

từ các bản đồ hành chính cho các lớp phân vùng phƣờng xã, đƣờng xá, các công trình 

cống, hố ga,... và các bản đồ DEM, Lidar của toàn khu vực TPHCM. 

- Phƣơng pháp kế thừa, tổng hợp, phân tích và thống kê đƣợc sử dụng để tính  

toán các số liệu cơ bản nhƣ số liệu mƣa, triều, lũ và các thông số công trình của các dự 

án của các đề tài trƣớc đây và các nghiên cứu liên quan đến vấn đề ngập ở TP. HCM. 

- Phƣơng pháp chuyên gia: tham vấn ý kiến từ các chuyên gia thuộc các chuyên 

ngành có liên quan đến thủy văn, thủy lực, ngập lụt đô thị và các ngành có liên quan 

khác. 

Cấu trúc luận văn 

Chương 1: Tổng quan khu vực nghiên cứu.  

Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và cơ sở dữ liệu  

Chương 3: Ứng dụng bộ mô hình MIKE vào nghiên cứu BĐKH đến ngập lụt. 

Kết luận – Kiến nghị 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC 

NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Đặc điểm vị trí và điều kiện tự nhiên 

Thành phố HCM nằm trong toạ độ địa lý khoảng 10
0
10’ – 10

0
38’ vĩ độ bắc và 

106
0
 22’ – 106

0
54’ kinh độ đông nằm ở trung tâm vùng Nam bộ, Bắc giáp Bình 

Dƣơng, Tây Bắc giáp Tây Ninh, Đông và Đông Bắc giáp Đồng Nai, Đông Nam giáp 

Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp Long An, Tiền Giang, Nam giáp biển Đông 

với đƣờng bờ biển dài 15km, tổng diện tích tự nhiên 2.095,58 km
2
 , bao gồm 24 quận 

huyện, với 317 phƣờng, xã. Khu nội thành gồm 19 quận là 1; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; Phú 

Nhuận; Bình Thạnh; Gò Vấp; Tân Bình; Tân Phú (nội thành cũ) và các quận 2; 7; 9; 

12; Thủ Đức và Bình Tân (nội thành mở rộng), với diện tích là 493,96 km
2
, bao gồm 

254 phƣờng. Khu vực ngoại thành gồm 5 huyện là Củ Chi; Hóc Môn; Bình Chánh; 

Nhà Bè; Cần Giờ với diện tích là 1.601,28 km
2
, bao gồm 63 xã. 

TP. HCM cách thủ đô Hà Nội gần 1.730 km đƣờng bộ, nằm ở ngã tƣ quốc tế 

giữa các con đƣờng hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Ðông sang Tây, là tâm điểm của 

khu vực Đông Nam Á. Trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km đƣờng chim 

bay. Đây là đầu mối giao thông nối liền các tỉnh trong vùng và là cửa ngõ quốc tế. 

Khu vực nghiên cứu Quận 1 là trung tâm của TP. HCM, đƣợc xem là nơi nhộn 

nhịp, sầm uất, có mức sống cao nhất của thành phố về mọi phƣơng diện. Nơi đây, tập 

trung các cơ quan chính quyền và các lãnh sự quán các nƣớc, những ngôi nhà cao tầng, 

trung tâm thƣơng mại sang trọng đều tập trung tại đây. Phía Bắc quận 1 giáp rạch Thị 

Nghè ngăn cách với quận Bình Thạnh. Phía Đông giáp sông Sài Gòn ngăn cách với 

quận 2 là hầm Thủ Thiêm và cầu Sài Gòn bắc qua. Đông Nam giáp kênh Bến Nghé, 

kết nối với quận 4 là cầu Khánh Hội. Phía Tây Nam quận 1 giáp với quận 5, ranh giới 

là đƣờng Nguyễn Văn Cừ.  
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Hình 1.1 Bản đồ thành phố HCM 

 

            

Hình 1.2. Bản đồ hành chính Quận 1 
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Phía Tây giáp quận 3 có ranh giới là đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai và đƣờng Hai 

Bà Trƣng. Tây Bắc giáp quận Phú Nhuận, ranh giới là rạch Thị Nghè, có cầu Kiệu bắc 

qua trên đƣờng Hai Bà Trƣng. Quận 1 có diện tích 7,71 km
2
, bằng 0,35 % diện tích 

thành phố, trong đó diện tích sông rạch chiếm 8,1 % và diện tích xây dựng hơn 20 %. 

1.1.2. Đặc điểm địa hình 

Thành phố HCM nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Ðông Nam bộ và đồng 

bằng sông Cửu Long. Ðịa hình tổng quát có dạng thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ 

Ðông sang Tây. 

Quận 1 là vùng đất tƣơng đối thấp nằm ở trung tâm TP. HCM, với địa hình cao 

hơn mặt nƣớc biển từ 2 – 6 m. Cao độ địa hình biến thiên từ +30 m (vùng phía Bắc) 

đến +0.5 m (phía Nam quận 7, huyện Nhà Bè) và xuống dƣới +0.0 m (các vùng trũng 

thấp và rừng ngập mặn huyện Cần Giờ). Độ dốc địa hình thấp dần từ Bắc – Đông Bắc 

đến Tây – Tây Nam. 65% diện tích có cao trình thấp hơn +1.50 m, 75% diện tích có 

cao trình thấp hơn +2.00 m 

Khu vực quận 1 ít chịu ảnh hƣởng bởi ngập do triều cƣờng, nếu có là những khu 

vực địa hình thấp ven sông Sài Gòn, kênh Bến Nghé, Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Khu vực 

có địa hình cao nhất của Quận 1 là phƣờng Bến Nghé và một phần phƣờng Đa Kao và 

Bến Thành, với địa hình cao tới 10m. Khu vực phƣờng Cầu Kho, Cô Giang, Cầu Ông 

Lãnh, phƣờng Tân Định và khu vực ven sông, kênh thuộc phƣờng Đa Kao và Bến 

Nghé có địa hình thấp từ 1,5 - 3m. 
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Hình 1.3. Bản đồ số độ cao Quận 1 

1.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

1.1.3.1 Kinh tế 

Quận 1 có hệ thống giao thông thủy bộ thuận tiện cho việc mở mang, giao lƣu, 

phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Nằm bên bờ sông Sài Gòn, quận 1 tiếp cận các đầu 

mối giao thông đƣờng thủy thông qua các cảng Sài Gòn, Khánh Hội. Hệ thống kênh 

rạch Bến Nghé - Thị Nghè tạo điều kiện dễ dàng cho việc vận chuyển hàng hóa, hành 

khách từ trung tâm thành phố đi các nơi và ngƣợc lại. Dọc bờ sông, kênh, rạch của 

quận 1 có cảng nhỏ, cầu tàu, công xƣởng sửa chữa, đóng tàu, xà lan... tạo thành những 

yếu tố mở mang giao thƣơng, dịch vụ. Mạng lƣới đƣờng bộ của quận 1 khá hoàn chỉnh, 
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không những đảm bảo sự thông thoáng cho lƣu thông nội thị mà còn có các trục đƣờng 

chính đi đến sân bay, nhà ga, hải cảng và các cửa ngõ của thành phố để đi khắp các 

tỉnh, thành trong cả nƣớc. 

Từ ngày hình thành cho đến nay, quận 1 luôn luôn giữ đƣợc vị trí trung tâm của 

thành phố. Qua hơn 300 năm xây dựng, tôn tạo và phát triển, ngày nay Quận 1 đã trở 

thành trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ, thƣơng mại, xuất nhập khẩu, đầu tƣ và 

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của TP. HCM. Doanh thu dịch vụ - thƣơng 

mại của quận trong năm 2000 đạt trên 325,7 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu có năm đạt trên 

33 triệu USD. 

1.1.3.2 Dân cƣ 

Quận 1 có dân số tính đến năm 2013 là 198.815 ngƣời. Với mật độ dân số 

25.654 ngƣời /km
2
. Trên địa bàn quận 1 có nhiều dân tộc sinh sống trong đó ngƣời 

Kinh chiếm tuyệt đại đa số với hơn 88,4% dân số, ngƣời Hoa có 23.465 ngƣời, chiếm 

10,3% dân số, các dân tộc khác gồm ngƣời Chăm, Khơme, Tày, Nùng, Mƣờng, Thái, 

Dao, Gia-rai tổng cộng có 294 ngƣời, chiếm 2,3% dân số. 49,51% dân số Quận 1 theo 

các tôn giáo khác nhau, trong đó bao gồm: 

- Theo Phật giáo: 83.672 ngƣời. 

- Theo Thiên Chúa giáo: 18.652 ngƣời. 

- Theo đạo Tin Lành: 1.500 ngƣời. 

- Theo đạo Cao Đài: 700 ngƣời. 

- Theo đạo Hồi: 650 ngƣời. 

- Theo đạo Hòa Hảo: 100 ngƣời. 

- Theo các tôn giáo khác là 245 ngƣời và 121.665 ngƣời không tín ngƣỡng. 

Quận 1 có khoảng 1.450 doanh nghiệp nhà nƣớc và tƣ nhân, bộ phận dân cƣ còn 

lại là tiểu thƣơng trong 11.560 hộ kinh doanh cá thể, có gần 10% dân số có trình độ đại 

học và sau đại học. 
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1.1.3.3 Cơ sở hạ tầng 

Cơ sở hạ tầng Quận 1 tƣơng đối là hiện đại và phát triển nhanh chóng nhƣ Hầm 

Thủ Thiêm xuyên sông Sài Gòn nối liền quận 1 và quận 2, hiện đang thi công tuyến 

metro Bến Thành – Suối Tiên. Những năm qua nhiểu cao ốc và trung tâm thƣơng mại 

to lớn hiện đại hình thành và đều tọa lạc tại đây, có thể kể đến nhƣ tòa nhà Bitexco, 

trung tâm thƣơng mại Saigon Centre. Hệ thống đƣờng giao thông và nhà ở dày đặc 

cùng với các công trình kiến trúc nhƣ: Nhà hát Thành Phố, bƣu điện Thành Phố, dinh 

Độc Lập… Các công viên lớn nhƣ công viên Tao Đàn, thảo cầm viên, công viên 23 – 

9. Các công trình tôn giáo đã xây dựng trên đất Quận 1 là 58 công trình thờ tự (nhà thờ, 

chùa, thánh đƣờng, thánh thất), ngoài ra còn có hàng chục đình, đền, miếu mạo thờ tự 

theo tín ngƣỡng dân gian. Nhiều công trình thờ tự có giá trị kiến trúc và lịch sử văn hóa 

nhƣ Nhà thờ Đức Bà, Đền Trần Hƣng Đạo, chùa Phƣớc Hải, chùa Thiên Hậu... 

Giao thông: 

- Nằm bên sông Sài Gòn, tiếp cận đầu mối giao thông đƣờng thủy thông qua hai 

cảng: Sài Gòn và Khánh Hội, thuận lợi cho việc thông thƣơng với các nƣớc trên thế 

giới bằng đƣờng biển. 

- Hệ thống kinh rạch Bến Nghé, Thị Nghè thuận lợi về vận tải hàng hóa giữa 

trung tâm thành phố và đồng bằng sông Cửu Long. 

- Hệ thống đƣờng bộ:  

+ Nối liền Chợ Lớn với trung tâm thành phố bằng đƣờng Trần Hƣng Đạo. 

+ Đi miền Đông, miền Tây bằng trục lộ chính là đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai. 

+ Đi Tây Ninh và Campuchia và nối với Quốc lộ 1 bằng trục lộ chính là đƣờng 

Cách Mạng Tháng Tám. 

+ Đi sân bay Tân Sơn Nhất có đƣờng chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa.    

+ Đi ga Sài Gòn bằng trục lộ chính là đƣờng Cách Mạng Tháng Tám. 
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Hình 1.4. Bản đồ giao thông và khu dân cư quận 

1.1.3.4 Diện tích các phƣờng 

Quận 1 có diện tích 7,71km2, bằng 0,35% diện tích thành phố, trong đó diện 

tích sông rạch chiếm 8,1% và diện tích xây dựng hơn 20%. 

Dân số Quận 1 vào năm 2000 là 227.184 ngƣời, mật độ 29.467 ngƣời/km2. 
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Bảng 1.1 Diện tích các phường trên quận 1 

STT Tên phƣờng Diện tích (km
2
) 

1 Phƣờng Cầu Kho 0,34 

2 Phƣờng Cô Giang 0,36 

3 Phƣờng Nguyễn Cƣ Trinh 0,76 

4 Phƣờng Nguyễn Thái Bình 0,50 

5 Phƣờng Phạm Ngũ Lão 0,50 

6 Phƣờng Bến Thành 0,93 

7 Phƣờng Bến Nghé 2,46 

8 Phƣờng Đa Kao 0,99 

9 Phƣờng Tân Định 0,63 

10 Phƣờng Cầu Ông Lãnh 0,23 

 Tổng 7,71 

1.1.4. Đặc điểm khí hậu 

Thành phố HCM nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo có nhiệt độ 

cao đều trong năm với nhiệt độ không khí trung bình là 27
0
C và có hai mùa mƣa -khô. 

Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lƣợng 

mƣa trung bình/năm là 1.949mm. 

1.1.4.1 Các yếu khí tƣợng  

Lƣợng bức xạ trung bình khoảng 140 Kcal/cm
2
/năm. Nhiệt độ không khí trung 

bình 27
o
C. Nhiệt độ cao tuyệt đối 40

o
C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,8

o
C. Tháng có nhiệt 

độ trung bình cao nhất là Tháng Tƣ (28,8
o
C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là 

khoảng giữa Tháng Mƣời Hai và Tháng Giêng (25,7
o
C) [] 
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Thống kê số giờ nắng trung bình tháng và nhiệt độ không khí trung bình, lớn 

nhất và thấp nhất tháng tại trạm Tân Sơn Hoà. 

Bảng 1.2: Số giờ nắng trung bình tại trạm Tân Sơn Hoà (giờ) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Bình 

quân năm 

Năm 

2012 
141.1 176.8 208.6 217.3 198.2 164.3 182.1 218.9 118.7 154.1 164.9 186.6 2131.6 

Năm 

2013 
161.8 192.6 243.7 186.8 192.9 147.8 150.8 185.9 110.7 156.6 172.3 121.5 2023.4 

Năm 

2014 
178.3 216.3 274.7 187.3 195.8 152.7 155.7 183.0 174.3 169.8 184.0 166.3 2238.2 

Năm 

2015 
184.1 206.5 265.5 221.3 206.2 170.3 183.1 217.4 181.4 179.5 183.2 183.3 2381.8 

Năm 

2016 
223.4 216.2 254.4 259.2 210.9 166.5 198.6 176.0 167.4 127.9 169.4 95.2 2265.1 

 

 

Hình 1.5. Biểu đồ nhiệt độ không khí trung bình tại trạm Tân Sơn Hoà 

Độ ẩm tƣơng đối của không khí bình quân /năm khoảng 78%, các tháng mùa 

mƣa độ ẩm cao hơn mùa khô. Bình quân mùa mƣa là 80%, độ ẩm cao nhất trong Tháng 
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Bảy đến Tháng Mƣời Một với trị số cao tuyệt đối là 100%. Ngƣợc lại, bình quân mùa 

khô là 74,5%, độ ẩm thấp nhất trong các Tháng Giêng – Tháng Tƣ với mức thấp tuyệt 

đối xuống tới 20%. 

Tổng lƣợng bốc hơi trung bình năm của thành phố là 1686 mm, lớn nhất vào 

tháng 3 đạt 215 mm và nhỏ nhất vào tháng 10 đạt 99 mm. 

 

Hình 1.6. Biểu đồ tổng lượng bốc hơi trung bình tháng tại trạm Tân Sơn Hoà 

Thành phố HCM chịu ảnh hƣởng bởi hai hƣớng gió chính là gió mùa Tây – Tây 

Nam và gió mùa Bắc – Đông Bắc. Gió Tây, Tây Nam từ Ấn Độ Dƣơng thổi vào trong 

mùa mƣa, khoảng từ tháng 6 đến tháng 10, tốc độ trung bình là 3,6m/s, mạnh nhất vào 

tháng 8 với tốc độ trung bình 4,5 m/s. Gió Bắc, Đông Bắc từ Biển Đông thổi vào trong 

mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 2, tốc độ trung bình 2,4 m/s. Ngoài các hƣớng 

gió chính trên thì thành phố còn chịu ảnh hƣởng gió Tín phong, thổi theo hƣớng Nam, 

Đông Nam, khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, tốc độ trung bình 3,7m/s.  
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Hình 1.7. Biểu đồ tốc độ gió trung bình tháng tại trạm Tân Sơn Hoà 

Lƣợng mƣa bình quân/năm 1.949 mm. Số ngày mƣa trung bình/năm là 159 

ngày. Trong mùa mƣa từ Tháng Năm đến Tháng Mƣời Một, lƣợng mƣa chiếm 90% 

tổng lƣợng mƣa năm và cao nhất vào Tháng Sáu và Tháng Chín.  

 

Hình 1.8. Biểu đồ lượng mưa trong năm tại trạm Tân Sơn Hoà 

1.1.4.2 Thủy văn 

Nằm ở hạ lƣu của hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn với địa hình tƣơng đối 

bằng phẳng, chế độ thuỷ văn, thuỷ lực của kênh rạch và sông ngòi không những chịu 

ảnh hƣởng mạnh của thuỷ triều biển Đông mà còn chịu tác động rất rõ nét của việc 
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khai thác các bậc thang hồ chứa ở thƣợng lƣu hiện nay và trong tƣơng lai (nhƣ các hồ 

chức Trị An, Dầu Tiếng, Thác Mơ…). 

Thành phố nằm giữa hai con sông lớn là: sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông và 

chịu ảnh hƣởng lớn của sông Đồng Nai, sông Sài Gòn là sông có độ dốc nhỏ, lòng dẫn 

hẹp nhƣng sâu, ít khu chứa nên thuỷ triều truyền vào rất sâu và mạnh. Chế độ thuỷ văn, 

thuỷ lực của kênh rạch trong thành phố chịu ảnh hƣởng chủ yếu của sông Sài Gòn. 

Sông Vàm Cỏ Đông rất sâu, nhƣng lại nghèo về nguồn nƣớc do vậy vào mùa khô mặn 

thƣờng xâm nhập sâu. Vàm Cỏ Đông có rất nhiều nhánh và kênh rạch nối với sông 

Vàm Cỏ Tây và Đồng Tháp Mƣời. Do vậy khi dòng triều truyền vào bị biến dạng và 

giảm biên độ đáng kể. Sông Đồng Nai là nguồn nƣớc ngọt chính của thành phố với 

diện tích lƣu vực khoảng 45.000 km2, hàng năm cung cấp khoảng 15 tỷ m3 nƣớc. 

Trong tƣơng lai khi có hồ chứa Phƣớc Hoà, sông Sài Gòn sẽ đƣợc bổ sung một lƣu 

lƣợng khoảng 42 m3/s góp phần đáp ứng yêu cầu cấp nƣớc của thành phố.. 

Hệ thống kênh rạch của thành phố có hai hệ thống chính. Hệ thống các kênh 

rạch đổ vào sông Sài Gòn với hai nhánh chính là: rạch Bến Cát và kênh Nhiêu Lộc - 

Thị Nghè. Hệ thống các kênh rạch đổ vào sông Bến Lức, và kênh Đôi – kênh Tẻ nhƣ: 

rạch Tân Kiên, rạch Bà Hom, rạch Tân Hoá – Lò Gốm. 

Quận 1 đƣợc bao bọc bởi hệ thống sông ngòi, kênh rạch rất đa dạng. Phƣờng 

Tân Định và Đa Kao giáp với rạch Thị Nghè. Phƣờng Bến Nghé và Bến Thành giáp 

sông Sài Gòn. Các phƣờng còn lại giáp kênh Bến Nghé. Do giáp sông Sài Gòn nên 

quận 1 chịu ảnh hƣớng rất lớn bởi các chế độ thủy văn của sông Sài Gòn và sông Đồng 

Nai. 
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Hình 1.9. Bản đồ sông rạch quận 1 

Mực nƣớc triều bình quân cao nhất là 1,10m. Tháng có mực nƣớc cao nhất là 

tháng 10-11, thấp nhất là các tháng 6-7. Từ khi có các công trình thủy điện Trị An và 

thủy lợi Dầu Tiếng ở thƣợng nguồn, chế độ chảy tự nhiên chuyển sang chế độ chảy 

điều tiết qua tuabin, đập tràn và cống đóng - xả làm dòng chảy vào mùa kiệt tăng lên, 

đặc biệt trong các tháng từ tháng 2 đến tháng 5 tăng 3-6 lần. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM NGẬP KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Khái niệm ngập 

Theo Bộ Xây dựng định nghĩa tại công văn số 338/BXDKTQH ngày 

10/03/2003 về việc xây dựng chƣơng trình khung thoát nƣớc các đô thị: Các điểm ngập 

úng cục bộ nằm trong giới hạn cho phép là độ sâu ngập úng tối đa 30 cm, thời gian 

ngập (thời gian rút) không quá 30 phút. 

Ngập nƣớc đô thị là tình trạng ngập trong đó các điểm ngập trong nội thành 

đƣợc xác định theo thông số sau: thể tích nƣớc tại khu vực phải lớn hơn 1000 m
3
 tƣơng 
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đƣơng với phạm vi ngập 500 m dài và rộng 20 m, sâu 0,1 m, thời gian ngập nƣớc là 30 

phút sau khi mƣa. 

Điểm ngập là điểm ngập nƣớc sau cơn mƣa, nƣớc ngập đủ để trở ngại giao 

thông. Điểm ngập đƣợc phân thành các cấp: ngập nặng, ngập vừa, ngập nhẹ và không 

ngập. 

Điểm ngập nặng: là vị trí nƣớc tụ lại với độ sâu H > 0,3m và không tiêu thoát 

hết trong thời gian t > 120 phút sau khi dứt mƣa với diện tích ngập S > 4.000m
2
 (nếu 

có một trong 3 yếu tố nhỏ hơn sẽ đƣợc xem là điểm ngập vừa). 

Điểm ngập vừa: là vị trí nƣớc tụ lại với độ sâu 0,15 m ≤ H ≤ 0,3 m và không 

tiêu thoát hết trong thời gian 30 phút ≤ t ≤ 120 phút sau khi dứt mƣa với diện tích ngập 

từ 2.000 m
2 
≤ S ≤ 4.000 m

2
. 

Điểm ngập nhẹ: là vị trí nƣớc tụ với độ sâu 0,1m < H < 0,15 m và không tiêu 

thoát hết trong thời gian t < 30 phút sau khi dứt mƣa với diện tích ngập S < 2.000 m
2
 

(nếu có một trong 3 yếu tố lớn hơn sẽ là điểm ngập vừa). 

Không ngập: là vị trí nƣớc tụ lại ở độ sâu H ≤ 0,1 m và tiêu thoát hết trong thời 

gian t < 30 phút sau khi dứt mƣa. 

1.2.2.  Tình hình diễn biến các đợt ngập Quận 1 trong những năm gần đây 

Theo số liệu thống kê từ của Trung tâm điều hành Chƣơng trình chống ngập 

nƣớc TP.HCM, thì tình hình ngập do mƣa đƣợc cải thiện qua các năm. Hiện tại Quận 1 

ít bị ảnh hƣởng ngập do mƣa, bởi hệ thống tiêu thoát nƣớc đƣợc nâng cấp, đầu tƣ đồng 

bộ, tình trạng lấn chiếm vùng đệm tiêu thoát nƣớc, xả rác xuống cống ít xảy ra hơn so 

với các Quận/Huyện khác trên địa bàn Thành phố. Cụ thể: 

Sang năm 2014, số điểm ngập tại Quận 1 tăng trở lại với 3 điểm ngập, với mức 

ngập là 20 cm, thời gian ngập tới 1 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân ngập là do mƣa lớn kết 

hợp với triều cƣờng cao.  
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Bảng 1.3: Tình hình ngập do mƣa tại Quận 1 năm 2014 

Tên đƣờng 
Phạm vi ngập 

Độ sâu ngập 

(m) 
Từ Đến 

Calmette Lê Thị Hồng Gấm Nguyễn Công Trứ 0,20 

Cô Giang Hồ Hảo Hớn Nguyễn Khắc Nhu 0,20 

Nguyễn Cƣ Trinh Trần Hƣng Đạo Trần Đình Xu 0,20 

Trong 3 năm gần nhất là năm 2015, 2016 và năm 2017, trên địa bàn Quận 1 

không xảy ra ngập do mƣa hay mƣa kết hợp triều cƣờng, kể cả khi trong những năm 

này rất nhiều trận mƣa lớn xảy ra tuy nhiên hệ thống thoát nƣớc Quận 1 vẫn hoạt động 

tốt.  

Nhƣng năm 2016, Thành phố đã xuất hiện trận mƣa cực đoan gây ngập nặng và 

Quận 1 cũng bị ảnh hƣởng. Theo bản tin ngày 27/09/2016 của Trung tâm Điều hành 

chƣơng trình chống ngập nƣớc Thành phố, vào ngày 26/09/2016 trên địa bàn thành phố 

HCM xuất hiện trận mƣa lớn trên diện rộng đã gây ngập 59 tuyến đƣờng chiều sâu 

ngập từ 0,10 m đến 0,50 m; diện tích ngập từ 100 m
2
 đến 30.000 m

2
. Theo đánh giá thì 

đây là trận mƣa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến tháng 9/2016, chỉ trong thời gian 

khoảng 01 giờ 30 phút, vũ lƣợng mƣa đo đƣợc tại trạm Cầu Bông là trên 130mm, tại 

trạm Mạc Đĩnh Chi là 204,3mm (Quận 1) và vũ lƣợng mƣa đo đƣợc tại các trạm khác 

là từ 101mm đến 204,3mm. Vũ lƣợng mƣa đã vƣợt xa tần xuất thiết kế hệ thống thoát 

nƣớc hiện nay (Theo Quyết định 752/QĐ-TT, đối với tuyến cống cấp 2, vũ lƣợng mƣa 

đạt trong 01 giờ 30 phút ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,70mm).  

Trong trận mƣa ngày hôm đó, theo số liệu tổng hợp từ báo cáo từ TTCNN thì 

Quận 1 có các tuyến đƣờng bị ngập nhƣ là Mai Thị Lựu, Cống Quỳnh, Nguyễn Cƣ 

Trinh, Trần Hƣng Đạo và Nguyễn Văn Cừ, với mức ngập phổ biến từ 0,20m đến 

0,30m. 
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Bảng 1.4: Các điểm ngập do mƣa ngày 26/09/2016 tại Quận 1 

Tên đƣờng Quận 

Thuộc  

lƣu vực 

thoát 

nƣớc 

Phạm vi ngập Độ 

sâu 

ngập 

(m) 
Từ Đến 

Mai Thị Lựu 1 

Nam 

Nhiêu 

Lộc 

Điện Biên Phủ SN 99 0,3 

Cống Quỳnh 1 

Bến 

Nghé 

Chợ Thái Bình Nguyễn Cƣ Trinh 0,2 

Nguyễn Cƣ Trinh 1 Trần Hƣng Đạo Trần Đình Xu 0,3 

Trần Hƣng Đạo 1 Bộ Công An Nguyễn Văn Cừ 0,3 

Nguyễn Văn Cừ 1 Trần Hƣng Đạo SN 160 0,25 

 

Hình 1.10. Biểu đồ thống kê số vị trí ngập tại các quận trung tâm và các quận ngoại vi 

thuộc khu vực TP. HCM năm 2003 đến năm 2011 

So với các khu vực khác ở TP. HCM thì quận 1 là khu vực ít xảy ra các điểm 

ngập. Tuy nhiên khi chịu tác động bởi triều cƣờng và các trận mƣa lớn thì quận 1 vẫn 

tồn tại các điểm ngập. Cụ thể là ở các tuyến đƣờng sau: 
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Bảng 1.5: Thống kê các điểm ngập quận 1 

Ngập do mƣa lớn Ngập do triều cƣờng 

1. Đƣờng Mai Thị Lựu (đoạn gần chùa 

Phƣớc Hải). 

2. Đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn 

gần cầu Thị Nghè). 

3. Đƣờng Tôn Thất Tùng. 

4. Đƣờng Nguyễn Cƣ Trinh 

1. Đƣờng Phó Đức Chính. 

2. Đƣờng Trần Đình Xu. 

3. Đƣờng Yersin. 

4. Đƣờng Camette. 

Có thể nói nguyên nhân chính gây ra ngập lụt ở khu vực quận 1 là do mƣa lớn 

và do triều. Cụ thể: 

Ngập do mƣa: 

Khi mƣa với cƣờng độ khoảng trên 40 mm, thời gian mƣa ngắn thƣờng sinh ra 

ngập lụt. Nếu mƣa với cƣờng độ lớn hơn, thời gian mƣa tập trung dài hơn thì mức độ 

ngập lụt càng nguy hiểm. Ngập lụt do mƣa cũng có thể liên quan đến hệ thống tiêu 

thoát nƣớc, đặc biệt là hệ thống kênh cống tiêu ở khu nội thành. 

Trong khu vực thành phố HCM, những ngày có vũ lƣợng lớn hơn 40 mm diễn 

ra trong thời gian ngắn thƣờng tập trung vào mùa mƣa, khoảng từ tháng 5 đến tháng 

11, với tâm điểm chính là từ tháng 6 đến tháng 10. Đây là khoảng thời gian tập trung 

phần lớn lƣợng mƣa hàng năm ở thành phố HCM, đạt khoảng từ 85-95% lƣợng mƣa 

năm, ngoài yếu tố là sự tăng cƣờng liên tục của gió mùa Tây Nam thì còn các hình thế 

gây mƣa khác nhƣ sóng Đông, dải hội tụ nhiệt đới dẫn đến những trận mƣa cƣờng độ 

cao, rồi triều cao và xả lũ từ thƣợng nguồn là những nguyên nhân gây ngập trong thời 

điểm này hàng năm. 

Các trận mƣa lớn ở thành phố thƣờng xuất hiện vào tầm chiều đến chập tối (14 

giờ chiều đến 19 giờ tối), đây là thời điểm mà lớp mặt đệm giải phóng nhiệt lực lớn. 
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Ngoài các hình thế gây mƣa và sự bổ sung nhiệt lực trong ngày thì BĐKH cũng 

là một nguyên nhân mà mùa mƣa nhiều năm qua trở nên khắc nghiệt hơn, cƣờng độ 

mƣa cao hơn, kéo dài hơn và tần suất mƣa gia tăng làm quá tải hệ thống thoát nƣớc 

hiện hữu, làm tăng ngập đô thị và giảm mức bảo vệ chống ngập của hệ thống thoát 

nƣớc đô thị hiện hữu. Theo Quyết định 752/QĐ-TTg, về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

hệ thống thoát nước TP.HCM đối với tuyến cống cấp 2, vũ lƣợng mƣa đạt trong 01 giờ 

30 phút ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,70 mm và mực nƣớc triều cƣờng theo thiết 

kế đến năm 2020 là 1,32 m.  

Tuy nhiên, theo thống kê trong vòng 40 năm (1962-2001), trên địa bàn thành 

phố xuất hiện 9 trận mƣa trong 3 tiếng với lƣợng mƣa trên 100mm. Trong khoảng 10 

năm trở lại đây xuất hiện 29 trận mƣa, trong hai năm 2013-2014 có 3 trận mƣa, chỉ 

trong 60 phút lƣợng mƣa đạt tới 100-122mm [1]. Qua đây có thể thấy mƣa ở thành phố 

tăng cả tần suất lẫn lƣợng mƣa, lƣợng mƣa lớn kéo dài làm gia tăng đáng kể lƣợng 

nƣớc chảy trên bề mặt, điều này dẫn đến nƣớc trong cống không thoát kịp, gây ra ngập 

lụt. 

Ngập úng do mƣa cũng có liên quan đến hệ thống tiêu thoát nƣớc, đặc biệt là hệ 

thống kênh cống tiêu ở khu nội thành. Hệ thống thoát nƣớc đƣợc xây dựng dựa theo 

từng giai đoạn phát triển đô thị của TP.HCM. Trải qua một quá trình lâu dài, mỗi thời 

kỳ có sự phát triển về kinh tế- xã hội là có sự phát triển xây dựng hệ thống thoát nƣớc. 

Tuy nhiên sự đầu tƣ vào hệ thống thoát nƣớc vẫn chƣa theo kịp quá trình phát triển đô 

thị. Sự lạc hậu, xuống cấp của hệ thống thoát nƣớc hiện hữu luôn là vấn đề làm tình 

hình ngập ngày càng gia tăng và trở nên trầm trọng hơn. 

Ngập do triều: 

Thành phố chịu ảnh hƣởng của chế độ bán nhật triều không đều và triều cƣờng 

xâm nhập vào thành phố thông qua 13 cửa chính gồm: hệ thống sông Sài Gòn – Đồng 

Nai: rạch Tra, Vàm Thuật, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, 
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Mƣơng Chuối, Sông Kinh, Kinh Lộ và sông Hàng; hệ thống sông Vàm Cỏ: Kênh Thủ 

Độ, rạch Bến Lức, kênh Xáng Lớn. Trong khi đó, mực nƣớc triều lớn nhất trên sông 

Sài Gòn ngày càng gia tăng (từ 1,48m năm 2009 đến 1,71m năm 2017). Nghiên cứu từ 

năm 1995-2010 cho thấy nƣớc biển dâng tối đa 2cm, trong khi thủy triều khu vực 

TP.HCM lại dâng tới 20-25cm và sẽ tiếp tục tăng [1]. Do ảnh hƣởng của triều biển 

Đông trong những lúc triều lên mực nƣớc trong sông, kênh lên cao gây khó khăn cho 

việc tiêu thoát đối với những vùng đất thấp, trũng và dẫn đến gây ngập.  

Theo số liệu mực nƣớc thực quan trắc tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và 

trạm Nhà Bè (trên sông Nhà Bè) thống kê từ năm 1986-2017 thì đỉnh triều cao nhất 

trong năm thƣờng xuất hiện vào các tháng 10, 11, 12, với mực nƣớc dao động từ 1,48-

1,69m (năm 2016) và từ 1,50-1,72m (năm 2017), đây đều là những tháng gây ngập 

nặng hàng năm ở TP.HCM. Năm 2016, đỉnh triều cao nhất trạm Phú An và Nhà Bè đạt 

167cm và 169cm, và năm 2017, đỉnh triều cao nhất trạm Phú An và Nhà Bè đạt 171cm 

và 172cm. 

 

Hình 1.11. Biểu đồ mực nước lớn nhất tháng trạm Phú An 
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Hình 1.12. Biểu đồ mực nước (cm) lớn nhất tháng trạm Nhà Bè 

Trong khi đó, Theo Quyết định 752/QĐ-TTg, về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

hệ thống thoát nước TP.HCM, mực nƣớc triều cƣờng theo thiết kế trong hệ thống thoát 

nƣớc là 1,32m. Tuy nhiên, trong vòng 27 năm (1980-2007), mực nƣớc đỉnh triều luôn 

duy trì dƣới báo động III (+1,50m), nhƣng từ năm 2008 đến năm 2011, trong 4 năm 

xuất hiện 25 lần mực nƣớc đỉnh triều cao hơn 1,50m, bình quân một năm xuất hiện 6 

lần. Qua mỗi năm mực nƣớc đỉnh triều luôn vƣợt báo động III và dao động từ 1,55m 

đến 1,59m [7]. Những năm trở lại đây (2012-2017) đã xuất hiện 85 lần mực nƣớc triều 

hơn 1,50m, bình quân 1 năm xuất hiện 17 lần, vào các tháng cuối năm mực nƣớc triều 

thành phố thƣờng xuyên cao trên 1,50m, đỉnh triều đạt 1,68m (năm 2013 và năm 

2014), 1,67m (năm 2016) và 1,71m (năm 2017) tại trạm Phú An, 1,72m (năm 2017) tại 

trạm Nhà Bè, diện tích đất có cao độ nhỏ hơn mực nƣớc này nếu không có hệ thống 

tiêu thoát nƣớc thì sẽ thƣờng xuyên bị ngập. Cùng với đó những trận mƣa vũ lƣợng lớn 

xuất hiện thƣờng xuyên hơn; đã vƣợt quá khả năng đáp ứng của hệ thống cống; chƣa 

kể các hệ thống cống còn xuống cấp hay chƣa hoàn chỉnh dẫn đến khả năng tiêu thoát 

nƣớc chậm. 

Ngập úng có thể lớn hơn khi có triều cƣờng truyền vào trong sông kênh, kết hợp 

lũ từ các công trình thƣợng lƣu xả về, đồng thời với mƣa lớn xảy ra. Đây là những tổ 
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hợp gây ngập úng ảnh hƣởng nặng đến thành phố và một số tuyến đƣờng, khu vực 

trũng thấp ở Quận 1. 

Ngoài hai nguyên nhân chính kể trên thì Quận 1 bị ảnh hƣởng bởi ngập do đô 

thị hóa: Quá trình đô thị hóa thành phố đã làm giảm sự điều tiết tự nhiên của bề mặt 

lƣu vực. Đối với Quận 1, phần lớn đất đai đƣợc bê tông hóa, nhựa hóa, xây dựng nhà 

ống, công xƣởng, đƣờng xá, trung tâm thƣơng mại, khách sạn, ... Do vậy, khi mƣa 

xuống, hầu nhƣ toàn bộ mƣa đều tập trung thành dòng chảy không thể thấm xuống đất 

để giảm bớt lƣợng dòng chảy tập trung. 

1.3. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NGẬP Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ 

HCM 

Trong thời gian qua, đặc biệt trong 15 năm trở lại đây, TP. HCM đã tập trung 

đầu tƣ cho việc phát triển hệ thống hạ tầng thoát nƣớc đô thị, nhiều dự án đã hoàn 

thành và đƣợc đƣa vào vận hành, tuy nhiên vấn đề ngập lụt đô thị vẫn chƣa đƣợc giải 

quyết một cách bền vững. Hệ thống thoát nƣớc của các lƣu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, 

Tàu Hũ – Bến Nghé, Tân Hóa – Lò Gốm đƣợc thiết kế dựa theo quy hoạch do JICA lập 

vào năm 2011 (Theo quyết định số 752/QĐ-TTg 19-6-2011), vào thời điểm này chƣa 

xét đến tác động của BĐKH và nƣớc biển dâng. Mặt khác, theo dự án kiểm soát triều 

của Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM (QĐ 1547 của Thủ tƣớng 

Chính phủ) đã đánh giá tác động của BĐKH và mực nƣớc biển dâng. Hiện nay, hệ 

thống thoát nƣớc của các lƣu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tàu Hũ – Bến Nghé đã đƣợc 

hoàn thiện, lƣu vực Tân Hóa – Lò Gốm đang trong giai đoạn thi công cuối.  

Một số nghiên cứu, dự án đầu tƣ cho công tác xây dựng các hệ thống thoát nƣớc 

đã thực hiện trong đó có xem xét đến mối quan hệ mƣa dòng chảy tại thành phố HCM 

nhƣ sau: 

Trong nghiên cứu “TP. HCM thích ứng với BĐKH” do ICEM (2009) thực hiện 

có đƣa ra một đánh giá định lƣợng chi tiết về tác dụng của hệ thống đê bao bờ Tây 
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sông Sài Gòn đối với việc bảo vệ thành phố trƣớc rủi ro ngập lụt. Báo cáo mô tả hệ 

thống đê bao sẽ kiên cố hóa và bê tông hóa bờ sông và dần dần sẽ phá hủy khả năng 

lọc nƣớc của hệ thống tự nhiên trong vùng. Bản báo cáo cảnh báo một hiện tƣợng đang 

ngày càng trở nên rõ ràng là "BĐKH cục bộ do nguyên nhân địa phương gây ra". Báo 

cáo đặt ra một câu hỏi đối với hiệu quả của hệ thống đê bao: "Nếu nhƣ sự gia tăng mực 

nƣớc sông và thủy triều tại khu vực TP. HCM là do những thay đổi về sử dụng đất, thì 

hệ thống đê bao quy mô lớn có thể gia tăng rủi ro ngập lụt" và "không có những nâng 

cấp đáng kể hệ thống thoát nƣớc, thì hệ thống đê bao ngăn triều chỉ có vai trò không 

đáng kể trong việc cải thiện tình trạng ngập lụt tại TP. HCM, nhất là dƣới áp lực gia 

tăng lƣợng mƣa cục bộ". 

Nguyễn Đỗ Dũng (2010) nghiên cứu hƣớng tiếp cận mềm trong giải quyết bài 

toán thoát nƣớc và ngập lụt ở TP. HCM, tác giả đã chỉ ra rằng 75% các điểm ngập tại 

thành phố có cao độ lớn hơn 2,5 m và 70% các điểm bị ngập khi lƣợng mƣa chỉ 40 mm 

và bất chấp mực nƣớc ở Phú An thấp hay cao. Điều này có nghĩa rằng phần lớn các 

điểm ngập hiện nay bị ngập không vì lý do địa hình thấp hay mực nƣớc của sông Sài 

Gòn lên cao mà gắn với các lý do địa phƣơng. 

Đỗ Tiến Lanh (2010) đã thực hiện nghiên cứu “Quản lý tổng hợp lƣu vực và sử 

dụng hợp lý tài nguyên nƣớc Hệ thống sông Đồng Nai”. Kết quả đã cung cấp cơ sở 

khoa học và thực tiễn quản lý tổng hợp lƣu vực hệ thống sông Đồng Nai. Đề xuất cơ 

chế phù hợp nhằm chia sẻ nguồn nƣớc, giải quyết xung đột về sử dụng nguồn nƣớc, 

vận hành hệ thống hồ chứa tại lƣu vực cũng nhƣ các giải pháp khả thi nhằm sử dụng 

hợp lý và kiểm soát ô nhiễm tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Đồng Nai. 

Trong giai đoạn 2010-2013, Trung tâm điều hành chƣơng trình chống ngập 

nƣớc thành phố HCM đã phối hợp với chính phủ Hà Lan thực hiện “Dự án hỗ trợ kỹ 

thuật chống ngập nƣớc khu vực thành phố HCM”. Kết quả của dự án đã lập chiến lƣợc 

tổng thể và kế hoạch thực hiện nhằm chống ngập cho thành phố HCM và các khu vực 
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có liên quan đồng thời xây dựng các chƣơng trình cộng tác và thiết lập các nguồn kinh 

phí để thực thi các dự án. Đồng thời dự án đã đề xuất các giải pháp đồng bộ trên cơ sở 

gắn chặt các yếu tố mƣa, triều, lũ và sinh thái thành một hệ thống nhất nhắm đƣa ra 

một quy trình quản lý nƣớc đô thị bền vững, có hiệu quả và thân thiện với môi trƣờng 

cho Thành phố HCM. 

Dự án quản lý lũ và ngập lụt khu vực thành phố HCM tài trợ bởi tập đoàn Royal 

Haskoning, Hà Lan đã vạch ra chiến lƣợc quản lý ngập lụt tại thành phồ HCM và xây 

dựng các hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý của các bên có liên quan. Mục 

tiêu dài hạn của dự án nhằm giải quyết triệt để vấn đề ngập lụt đô thị tại TP. HCM 

bằng các giải pháp tích hợp giữa công tác cảnh báo – giảm thiểu tổn thƣơng – giảm 

thiểu rủi ro do ngập lụt, nâng cao công tác quản lý và tăng cƣờng kỹ thuật, nâng cao 

năng lực cho cán bộ trong lĩnh vực chống ngập, quản lý tài nguyên nƣớc và BĐKH.  

Trong báo cáo “Rà soát quy hoạch thủy lợi phục vụ chống ngập úng khu vực 

thành phố HCM” (2013) do Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam chủ trì đã đƣa ra một 

số kết luận về các dự án chống ngập thực hiện theo Quy hoạch 1547. Theo đó, việc 

triển khai Quy hoạch 1547 đang tiến hành chậm do gặp nhiều khó khăn trong công tác 

thi công, kinh phí. Tính đến thời điểm 2013, Quy hoạch 1547 vẫn chƣa có tác động 

đáng kể đến việc chống ngập cho khu vực Thành phố HCM, thêm vào đó Quy hoạch 

1547 đã bộc lộ một số hạn chế nhất định nhƣ hệ thống công trình chƣa đƣợc đồng bộ, 

chỉ tập trung vào các giải pháp chống ngập xem nhẹ các giải pháp giảm thiểu, quy 

hoạch không gian cơ sở hạ tầng các ngành đã có nhiều thay đổi, vùng chống ngập rộng 

với nhiều mục tiêu khác nhau, khu đô thị và khu sản xuất nông nghiệp đều đƣợc thiết 

kế cùng một tần suất bảo vệ. 

Hồ Long Phi (2009) đã đƣa ra những chứng cứ để giải thích sự bất thƣờng trong 

diễn biến thủy văn và chỉ ra một khía cạnh khác của tình trạng ngập lụt đô thị ở TP. 

HCM trong những năm gần đây trong nghiên cứu “BĐKH cục bộ và vấn đề ngập lụt 
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đô thị ở Thành phố HCM”. Kết luận thu đƣợc cho thấy rằng ảnh hƣởng của mực nƣớc 

biển dâng cho đến nay có thể chƣa phải là nguyên nhân duy nhất và chủ đạo của vấn đề 

ngập. Sự phát triển đô thị diễn ra mạnh mẽ tại khu vực ven đô, nơi có cao độ mặt đất 

thấp hơn so với khu trung tâm làm tăng diện tích xây dựng và lấn chiếm kênh rạch đã 

làm giảm đi đáng kể các diện tích vốn trƣớc đây có chức năng điều tiết mực nƣớc. 

Thêm vào đó, những trận mƣa có vũ lƣợng lớn xuất hiện ngày càng thƣờng xuyên, 

khiến dòng chảy tràn đô thị do mƣa lớn vƣợt quá khả năng thoát nƣớc của cống đang là 

tác nhân gây ngập chủ yếu hiện nay.  

Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nƣớc TP. HCM đến năm 2020 đã đƣợc Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2011. Hệ 

thống thoát nƣớc đô thị của lƣu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghè đã hoàn thành theo quy 

hoạch JICA (giữ theo thiết kế của CDM), trong báo cáo này chƣa xét đến tác động của 

BĐKH và nƣớc biển dâng. Hệ thống đƣợc bổ sung thêm cống Thị Nghè ( hoàn thành 

cuối năm 2014). Hệ thống Bến Nghé- Tàu Hủ- Đôi Tẻ đƣợc thiết kế và quy hoạch và 

thiết kế JICA (Pacific) lập vào năm 2011 (Theo quyết định số 752/QĐ-TTg 19-6-

2011), trong dự án này đã hoàn thành xây dựng hệ thống thoát nƣớc khu vực phía Bắc ( 

gồm Quận 6, 11, 5, một phần Quận 10, 3, 1; khu vực phía Nam của hệ thống đang lập 

kế hoạch xây dựng. Vào thời điểm này cũng chƣa xét đến tác động của BĐKH và nƣớc 

biển dâng. Hệ thống Tân Hóa- Lò gốm: đƣợc thiết kế Black Veatch (báo cáo dự án 

đƣợc phát hành vào năm 2002) và đƣợc JICA cập nhật; vào năm 2015 đã xây dựng 

xong kênh Tân Hóa 9 chuyển một phần sang cống ngầm), kênh Lò Gốm đƣợc nạo vét 

và chỉnh trang đô thị. Các hệ thống đƣờng cống nội đô đang thực hiện trong giai đoạn 

thi công cuối. Hệ thống này lúc thiết kế cũng chƣa xét đến BĐKH. 

Dự án kiểm soát triều “Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM 

đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt theo QĐ 1547/QĐ- TTg, ngày 15/10/2008. Đây 

là dự án có quy mô lớn, mang tính hệ thống và có cần nhiều thời gian để xây dựng. 
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Trong đó có công trình cống Thị Nghè của một tiểu lƣu vực độc lập thoát ra sông Sài 

Gòn đƣợc xây dựng nên cần có đánh giá tính hiệu quả, theo dõi quá trình vận hành (đã 

có nghiên cứu về chế độ vận hành) nhằm đúc rút kinh nghiệm thực tiễn áp dụng cho 

các công trình tiếp theo của dự án này. Dự án này có xét đến BĐKH thông qua các 

kịch bản nƣớc biển dâng, tác động của BĐKH đến mƣa đô thị chƣa đƣợc xem xét. Quy 

hoạch tổng mặt bằng TP.HCM đến năm 2025, đã đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt 

theo QĐ 24-TTg, ngaỳ 26/10/2010. Trong quy hoạch này có phần nội dung tính toán 

cốt nền xây dựng phục vụ giảm ngập, liên quan đến hệ thống. 

Ngoài ra, một số nghiên cứu thuộc Sở Khoa học công nghệ và Sở Xây dựng liên 

quan đến lĩnh vực này nhƣ (1) Xây dựng phần mêm tiêu thoát nƣớc mƣa trên địa bàn 

TP. HCM (Nguyễn Ngọc Ân, 2011); (2) Nghiên cứu các yếu tố cơ bản làm cơ sở khoa 

học cho công tác thiết kế cải tạo làm sạch hệ thống kênh rạch TP. HCM (Nguyễn Sinh 

Huy, 1993); (3) Phân bố các đặc trƣng mƣa liên quan đến vấn đề thoát nƣớc, ô nhiễm 

môi trƣờng và các giải pháp chống ngập úng trên địa bàn TP. HCM (Phan văn 

Hoặc,2000); (4) Nghiên cứu phƣơng pháp phân vùng ngập và thoát nƣớc đô thị-Nội 

thành TP. HCM (Trương văn Hiếu, 2003); (5) Nghiên cứu tổng hợp tài liệu thủy văn 

TP. HCM - Phục vụ công tác quy hoạch hệ thống cốt xây dựng trong đồ án điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng TP. HCM đến năm 2025 (Trương Văn Hiếu, 2007). (6) 

Ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị và BĐKH toàn cầu đến gia tăng cƣờng độ mƣa khu 

vực thành phố Hồ Chi Minh. Hội thảo quốc tế về tác động của BĐKH đối với ngập lụt 

đô thị. (Lương Văn Việt, ICCUF 2009). (7) Nghiên cứu thử nghiệm quy trình vận hành 

tự động hóa cho cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè. (Võ Khắc Trí, 2014). (8) 

Mô phỏng ngập lụt đô thị khu vực trung tâm Thành phố HCM (Nguyễn Đăng Tính, 

Nguyễn Quốc Thái, 2014), nghiên cứu đã ứng dụng mô hình MIKE Flood của tổ chức 

DHI Đan Mạch mô phỏng ngập cho hai lƣu vực thoát nƣớc là Bắc Nhiêu Lộc và Nam 

Nhiêu Lộc, kết quả mô phỏng đã cho kết quả độ sâu ngập và diện tích ngập trên các 
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tuyến đƣờng thuộc hai lƣu vực trên và nghiên cứu đã chỉ ra đƣợc các nguyên nhân gây 

ngập trong khu vực nghiên cứu, đồng thời đề xuất một số giải pháp giảm ngập. 

Kết quả của các đề tài, dự án đã góp phần quan trọng vào việc đề xuất cơ sở 

khoa học, định hƣớng về các giải pháp chống ngập và kiểm soát ngập cho toàn TP. 

HCM. Tuy nhiên, các nghiên cứu chƣa xem xét đến khả năng gia tăng của các cực 

đoan mƣa do BĐKH. 

Đối với bài toán xây dựng đƣờng IDF, để đáp ứng mức độ chính xác của chỉ 

tiêu thủy văn thiết kế, nhiều dự án đã tiến hành tính toán lập ra bảng IDF hoặc công 

thức IDF cho từng vùng nhƣ Dự án thoát nƣớc và cải thiện môi trƣờng Tp. Hà Nội, Tp. 

HCM, dự án thoát nƣớc nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 300MW, Dự án mở 

rộng khả năng thoát lũ của các cầu, cống trên quốc lộ 1A, khu vực miền Trung, .... 

Trong Dự án thoát nƣớc Hà Nội giai đoạn I (1994) do Cơ quan phát triển quốc tế Nhật 

Bản (JICA) tài trợ, cƣờng độ mƣa đƣợc tính theo công thức của Bộ Xây dựng, áp dụng 

cho thành phố Hà Nội cũ, có dạng:  

                                  82.0

13.0

)19(

).log.25.01(5416
36.0






t

tP
I  

Trong đó, I là Cƣờng độ mƣa, mm/h; P là chu kỳ lặp lại (năm); t là thời gian duy 

trì (phút). 

Trần Tuấn Hoàng và cs, 2015, đã ứng dụng mô hình MIKE Flood thực hiện 

“Nghiên cứu tính toán ngập lụt lưu vực Quận 12 – Thành phố HCM”. Nhóm nghiên 

cứu đã thực hiện tính toán ngập lƣu vực Quận 12 với nhiều phƣơng án khác nhau trong 

điều kiện hiện tại và lƣợng mƣa gia tăng trong tƣơng lai với tần suất 5 năm. Đề tài đã 

tính toán những khu vực ngập Quận 12 và đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế ngập 

và gia tăng khả năng thoát nƣớc của hệ thống thoát nƣớc lƣu vực Quận 12. 
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Về vấn đề BĐKH và tác động đến TP. HCM, đến nay cũng đã có một số công 

trình nghiên cứu của các nhà khoa học đầu ngành nhƣ Nguyễn Kỳ Phùng, Phùng Chí 

Sỹ, Hoàng Hƣng, vv.. Ví dụ, Đề tài "Đánh giá ảnh hƣởng của BĐKH đến lƣu lƣợng, 

chất lƣợng và khả năng xâm nhập mặn nguồn nƣớc sông Sài Gòn và đề xuất các giải 

pháp ứng phó thích hợp" do Viện nƣớc và Công nghệ Môi trƣờng chủ trì thực hiện 

năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tác động của BĐKH đến lƣu lƣợng nƣớc sông 

Sài Gòn là không lớn, lƣu lƣợng nƣớc sông Sài Gòn đáp ứng đủ cho mục đích cấp 

nƣớc sinh hoạt. Tuy nhiên, tác động của BĐKH có ảnh hƣởng đáng kể đến chất lƣợng 

nƣớc sông Sài Gòn, đặc biệt với chỉ tiêu amonia hiện diện trên toàn bộ dòng sông (trừ 

vùng thƣợng nguồn) đều vƣợt tiêu chuẩn của nguồn nƣớc sử dụng cho mục đích cấp 

nƣớc đến 2 lần. Đề tài đề xuất 2 phƣơng án: (i) tiếp tục sử dụng khai thác nguồn nƣớc 

thô sông Sài Gòn với mục đích cấp nƣớc bằng các giải pháp tổng hợp cải thiện chất 

lƣợng nƣớc và giảm thiểu nồng độ mặn đạt tiêu chuẩn của nguồn nƣớc sử dụng cho 

mục đích cấp nƣớc; (ii) phát triển nguồn nƣớc mới – nguồn nƣớc hồ thô Dầu Tiếng 

thay thế nguồn nƣớc sông Sài Gòn bị ô nhiễm, kèm theo các giải pháp bảo vệ nguồn 

nƣớc hồ Dầu Tiếng có sự thống nhất giữa các địa phƣơng có liên quan đến hồ Dầu 

Tiếng. Nguyễn Kỳ Phùng (2011) đã thực hiện nghiên cứu "Xây dựng mô hình tính toán 

một số thông số dƣới tác động của BĐKH phục vụ quy hoạch sử dụng đất, giao thông, 

tài nguyên nƣớc và hạ tầng cơ sở cho TP.HCM", kết quả đã ứng dụng tính toán mô 

hình vào nghiên cứu tác động của BĐKH đến các yếu tố tài nguyên nƣớc, vùng ven 

biển, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng đồng thời đề xuất các giải pháp chiến lƣợc nhằm thích 

ứng với BĐKH và giảm nhẹ tác  động xấu do BĐKH gây ra; ứng dụng phục vụ công 

tác tác đào tạo, nghiên cứu, truyền thông. 

Về nghiên cứu tính toán ngập lụt bằng các mô hình toán đã đƣợc nghiên cứu 

nhiều và đem lại một số kết quả đáng ghi nhận, ví dụ nhƣ: 
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Nguyễn Kỳ Phùng và nnk (2012) đa ứng dụng mô hình thủy lực và mô hình độ 

cao số tính toán ngập lụt thành phố HCM.  Kết quả mô phỏng thủy lực đƣợc kết hợp 

với mô hình độ cao số để mô phỏng bản đồ các khu vực ngập lụt hiện trạng và theo 

kịch bản mực nƣớc biển dâng năm 2020 của thành phố. 
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CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

2.1. PHƢƠNG PHÁP 

2.1.1. Các phƣơng pháp sử dụng trong nghiên cứu 

Để nghiên cứu ảnh hƣởng của BĐKH đến ngập lụt khu vực quận 1 TP. HCM, tác 

giả đã sử dụng nhiều phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ sau: 

- Phƣơng pháp tập hợp, kế thừa toàn diện cơ sở dữ liệu: Phƣơng pháp này đƣợc 

thực hiện trên cơ sở kế thừa, phân tích và tổng hợp các nguồn tài liệu, tƣ liệu, số liệu 

thông tin có liên quan một cách có chọn lọc, từ đó, đánh giá theo yêu cầu và mục đích 

nghiên cứu. Trong phạm vi nghiên cứu, các nguồn tài liệu, dữ liệu đƣợc tập hợp, kế 

thừa gồm: Các số liệu lƣu lƣợng, mực nƣớc do Đài Khí tƣợng Thuỷ văn Khu vực Nam 

Bộ cung cấp; sơ đồ thuỷ lực, mặt cắt sông đƣợc thu thập từ các nghiên cứu đã đƣợc 

thực hiện. Ngoài ra nghiên cứu còn kế thừa kết quả tính IDF từ đề tài “Nghiên cứu khả 

năng đáp ứng của hệ thống thoát nƣớc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong điều kiện 

biến đổi khí hậu” do Mai Văn Khiêm làm chủ nhiệm. 

Bảng 2.1 Cường độ mưa trong các thời đoạn và tần suất lặp lại khác nhau tại trạm 

Cầu Bông từ số liệu mưa thời đoạn ngắn (1980-2016) 

Tần suất 10' 15' 30' 45' 60' 90' 2h 3h 6h 12h 24h 

2 Năm 84,2 65,5 42,6 33,2 27,8 21,6 18,1 14,0 9,1 5,9 3,9 

5 Năm 104,8 81,5 53,1 41,3 34,5 26,9 22,5 17,5 11,4 7,4 4,8 

10 Năm 118,5 92,2 60,0 46,7 39,0 30,4 25,4 19,8 12,9 8,4 5,4 

25 Năm 135,7 105,6 68,7 53,4 44,7 34,8 29,1 22,6 14,7 9,6 6,2 

30 Năm 139,1 108,2 70,4 54,8 45,8 35,6 29,8 23,2 15,1 9,8 6,4 

50 Năm 148,5 115,5 75,2 58,5 48,9 38,1 31,8 24,8 16,1 10,5 6,8 

100 Năm 161,2 125,4 81,6 63,5 53,1 41,3 34,6 26,9 17,5 11,4 7,4 
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Hình 2.1. Đường IDF của mưa tại trạm Cầu Bông giai đoạn 1980-2016 

Bảng 2.2 Cường độ mưa trong các thời đoạn và tần suất lặp lại khác nhau tại trạm 

Cầu Bông từ số liệu mưa thời đoạn ngắn theo kịch bản RCP4.5 giai đoạn đầu thế kỷ 

Tần suất 10' 15' 30' 45' 60' 90' 2h 3h 6h 12h 24h 

2 năm 123.4 92.4 56.2 42.2 34.4 26.2 21.7 14.2 9.2 6.0 3.9 

5 năm 165.6 123.9 75.7 56.6 46.1 35.0 28.9 17.9 11.4 7.4 4.7 

10 năm 193.2 144.8 88.2 65.9 53.6 40.7 33.6 20.0 12.7 8.2 5.2 

25 năm 228.0 170.6 103.8 77.7 63.3 47.9 39.0 22.9 14.4 9.4 5.9 

30 năm 233.7 175.3 106.7 79.8 65.1 49.0 39.9 23.4 14.8 9.5 6.1 

50 năm 248.8 186.6 114.3 85.4 69.7 52.6 42.8 25.0 16.0 10.3 6.4 

100 năm 270.8 202.5 124.1 93.0 76.5 57.8 47.1 27.4 17.5 11.2 6.9 

 

Hình 2.2. Đường IDF của mưa tại trạm Cầu Bông giai đoạn đầu thế kỷ 

theo kịch bản phát thải trung bình 
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Bảng 2.3 Cường độ mưa trong các thời đoạn và tần suất lặp lại khác nhau tại trạm 

Cầu Bông từ số liệu mưa thời đoạn ngắn theo kịch bản RCP8.5 giai đoạn đầu thế kỷ 

Tần suất 10' 15' 30' 45' 60' 90' 2h 3h 6h 12h 24h 

2 năm 157.9 116.6 69.6 51.8 42.0 31.2 25.3 14.9 9.5 6.2 4.0 

5 năm 192.6 142.4 85.0 62.8 50.7 37.9 30.6 19.3 12.1 8.0 5.1 

10 năm 216.3 160.0 95.1 70.2 56.7 42.2 34.2 22.6 14.1 9.3 5.9 

25 năm 245.6 181.6 108.2 79.8 64.5 48.0 39.5 26.7 16.4 10.8 7.0 

30 năm 252.9 186.9 110.5 81.9 65.9 49.1 40.5 27.5 17.0 11.2 7.2 

50 năm 272.5 200.7 119.0 87.5 70.7 53.0 43.8 29.9 18.2 12.1 7.8 

100 năm 299.1 220.4 130.8 96.2 77.7 58.5 48.2 33.0 20.1 13.3 8.6 

 

Hình 2.3. Đường IDF của mưa tại trạm Cầu Bông giai đoạn đầu thế kỷ 

Biểu đồ mƣa đƣợc thiết kế dựa theo số liệu quan trắc tại trạm Cầu Bông, kết hợp 

với những trận mƣa có lƣợng mƣa lớn gây ngập nặng ở TP.HCM (theo số liệu từ Trung 

tâm chống ngập nƣớc TP.HCM – TTCNN TP.HCM), chọn trận mƣa chiều tối ngày 

26/09/2016 là trận mƣa đại biểu, thời gian mƣa bắt đầu từ 15 giờ chiều đến 18 giờ tối 

(tức 3 giờ). Thời đoạn mƣa là 180 phút, tổng lƣợng mƣa là 132 mm và xung lƣợng 

mƣa là 5 phút. Bởi theo số liệu báo cáo từ TTCNN TP.HCM, lƣợng mƣa đo đƣợc tại 

trạm Cầu Bông là 132 mm, đây là trận mƣa lịch sử, gây ngập nặng cho TP.HCM. Thời 

gian đạt đỉnh của trận mƣa là 1 giờ 15 phút và sau đó giảm dần.  

Dựa trên phƣơng pháp mƣa đại biểu, là sự kết hợp giữa trận mƣa đại biểu đƣợc 

lựa chọn (trận mƣa ngày 26/09/2016) và kết quả cƣờng độ mƣa từ đƣờng IDF mƣa xây 
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dựng cho trạm Cầu Bông theo các kịch bản, cho thời đoạn mƣa là 180 phút (3 giờ) bởi 

vì thời đoạn mƣa trong 3 giờ dễ gây ra ngập nặng ở TP.HCM nhất. Biểu đồ mƣa thiết 

kế sẽ phục vụ tính toán, mô phỏng trong mô hình tiêu thoát nƣớc đô thị, cho khu vực 

nghiên cứu Quận 1 theo kịch bản hiện trạng (năm 2016), và kịch bản tƣơng lai 

(RCP4.5 và RCP8.5 đầu thế kỷ) với chu kỳ lặp lại 10 năm.  

Chính vì trận mƣa ngày 26/09/2016 là trận mƣa lịch sử và chỉ những trận mƣa 

nhƣ thế này mới gây ngập nặng cho Quận 1 nên đƣợc chọn để hiệu chỉnh mô hình và 

mô phỏng theo kịch bản hiện trạng. Bởi vì phƣơng pháp thiết kế biểu đồ mƣa là 

phƣơng pháp mƣa đại biểu có kết hợp cƣờng độ mƣa từ đƣờng IDF mƣa tại trạm Cầu 

Bông cho thấy, ở chu kỳ 10 năm và cả chu kỳ lặp 30 năm, 50 năm thì khả năng lặp lại 

trận mƣa lịch sử ngày 26/09/2016 đối với trạm Cầu Bông (Quận 1) là rất ít xảy ra. Thế 

nên, hai biểu đồ mƣa tƣơng lai (hình 2.5 và 2.6) có lƣợng mƣa thiết kế thấp hơn so với 

lƣợng mƣa thiết kế trận mƣa ngày 26/09/2016. 

 

Hình 2.4. Biểu đồ mưa thiết kế trận mưa ngày 26/09/2016 
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Hình 2.5. Biểu đồ mưa thiết kế tại trạm Cầu Bông theo kịch bản RCP4.5 năm 2030 

 

Hình 2.6. Biểu đồ mưa thiết kế tại trạm Cầu Bông theo kịch bản RCP8.5 năm 2030 

- Phƣơng pháp thống kê toán – lý để phân tích, đánh giá chuỗi số liệu. 

- Phƣơng pháp chuyên gia: tham vấn ý kiến từ các chuyên gia thuộc các chuyên 

ngành có liên quan đến thủy văn, thủy lực, ngập lụt đô thị và các ngành có liên quan 

khác. 

- Phƣơng pháp phân tích bản đồ, công nghệ rada và dữ liệu viễn thám: Phân tích, 

trích xuất dữ liệu Lidar cho vùng nghiên cứu; Lồng ghép các bản đồ địa hình với bản 

đồ hành chính; Phân tích thành lập các bản đồ ngập. Công cụ bản đồ nhƣ ArcGIS đƣợc 

sử dụng nhằm trích lọc các kết quả của mô hình toán phục vụ cho quản lý và khai thác 

thông tin, từ đó chồng ghép để xây dựng bản đồ nguy cơ ngập. 
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Ngoài các phƣơng pháp trên, phƣơng pháp mô hình hóa sử dụng các mô hình 

MIKE11 HD, MIKE URBAN, MIKE FLOOD và Module MIKE 21 để tính toán ngập 

lụt đƣợc giới thiệu cụ thể theo sau: 

2.1.2. Phƣơng pháp mô hình 

Các quá trình thủy động lực học trong biển nhƣ sóng, dòng chảy, nƣớc dâng,… 

ảnh hƣởng rất lớn tới đời sống con ngƣời, nhất là dân cƣ vùng ven biển. Việc dự báo 

trƣớc những biến động của các hiện tƣợng ấy có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ sự phát 

triển của khoa học, ngày nay công việc nghiên cứu các hiện tƣợng thủy động lực trở 

nên thuận lợi hơn thông qua việc sử dụng các mô hình mô phỏng. 

Vai trò của mô hình trong nghiên cứu khoa học là vô cùng quan trọng, nó là công 

cụ đƣợc sử dụng rộng rãi trong khoa học ngày nay và ngày càng phát triển. 

Trƣớc đây, các nhà khoa học thƣờng sử dụng các mô hình vật lý để tiến hành các 

thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng nhƣ trên hiện trƣờng để nghiên cứu các quy 

luật, mối quan hệ của đối tƣợng mà ngƣời ta quan tâm. Ngày nay, do sự phát triển của 

công nghệ máy tính và công nghệ thông tin, mô hình số trị đã đƣợc sử dụng rộng rãi. 

Trên thế giới, có nhiều các mô hình số trị thủy động lực học có thể sử dụng để mô 

phỏng các yếu tố thủy động lực học trong đại dƣơng và biển nhƣ: SWAT, WEAP, 

DELF3D, HECRAS, TUFLOW, TELEMAC, SMWM, bộ mô hình MIKE. 

2.1.2.1 Mô hình MIKE URBAN 

Mô hình MIKE URBAN hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa các mô hình thủy 

văn và mô hình thủy lực. Mô hình thủy văn sẽ tính toán lƣợng nƣớc mƣa đƣợc tạo trên 

lƣu vực bởi các điều kiện biên nhƣ mƣa – triều. Mô hình thủy lực trong hệ thống thu 

nƣớc sẽ tính toán lƣợng nƣớc tải vào và cho ra kết quả trực quan. Mô đun MIKE 

MOUSE bao gồm các mô hình mƣa – dòng chảy và mô hình mạng lƣới thủy lực trong 

MIKE URBAN để tính toán. 
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Hình 2.7 Cấu trúc mô hình MIKE URBAN 

Điều kiện đầu vào mô hình MIKE URBAN 

Manhole – Hố ga: 

Là nơi thu nƣớc từ lƣu vực. Trong MOUSE mỗi hố ga đƣợc xem nhƣ là một nút 

trong hệ thống. 

 

Hình 2.8 Hố ga trong MOUSE 
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Trong đó: 

X-coordinate: tọa độ X. 

Y-coordinate: tọa độ Y. 

Diameter: đƣờng kính. 

Ground Level: cao độ mặt. 

Invert Level: cao độ đáy. 

Critical Level: cao độ giới hạn 

Outlet Shape: hình dạng bên ngoài. 

Các điều kiện dòng chảy trong một hố ga là một yếu tố quan trọng của các mô tả 

lƣu lƣợng tổng thể. Vận tốc nƣớc chảy trong hố ga đƣợc tính: 

 

Trong đó: 

vm: vận tốc trong hố ga (m/s). 

Hm : chiều cao mực nƣớc trong hố (m). 

Hbott : cao độ đáy hố (m).  

Dm : đƣờng kính hố (m).  

Q : lƣu lƣợng dòng chảy của lƣu vực đổ vào hố ga (m
3
/s). 
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Hình 2.9 Nước chảy trong hố ga 

Link - ống cống: 

Nơi nƣớc lƣu chuyển sao khi vào hố gas. Cấu tạo ống cống: tròn hoặc vuông. 

Cống tròn đƣợc đặc trƣng bởi đƣờng kính. Ở Việt Nam cống tròn thƣờng có đƣờng 

kính nhỏ hơn 2 m nên không phải là đƣờng ống cố chính, thƣờng đặt ở các con đƣờng 

nhỏ hoăc xen kẽ với cống vuông để thu nƣớc cho lƣu vực nhỏ sao đó đỗ vào cống 

vuông. Cống vuông đặc trƣng bởi mặt cắt tiết diện, đó là chiều cao và chiều rộng. 

Cống vuông thƣờng có kích thƣớc lơn hơn cống tròn thƣờng làm nhiệm vụ là tuyến 

cống chính, nơi thu nƣớc từ cống tròn thƣờng đƣợc đặt lại các tuyến đƣờng lớn.  

MOUSE hỗ trợ nhiều hình dạng ống khác nhau. Bao gồm những ống tiêu chuẩn 

sau: 

- Ống tròn. 

- Ống hình chữ nhật (B ≠ h). 

- Ống hình chữ O (H / b = 1.125 / 1). 

- Ống hình trứng (H / b = 1,5 / 1). 
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Hình 2.10 Mặt cắt ống trong MOUSE 

Hƣớng dòng chảy trong cống: chảy theo địa hình, chảy từ thế nƣớc cao sang thế 

nƣớc thấp ra cửa cống rồi ra sông. 

 

Hình 2.11 Hướng dòng chảy trong cống 

Vật liệu cống thƣờng dùng là bê tông thƣờng (concrete normal). Hệ số nhám 

càng lớn thì nƣớc di chuyển càng chậm. Đặc trƣng bởi hệ số N. Hệ số nhám đƣợc xem 

nhƣ tham số mà đặc trƣng vật liệu liên kết là liên kết ma sát,  thể hiện dƣới dạng số 

Manning (M hoặc n = 1 / M). 

Trong mô hình mô phỏng đô thị ta thƣờng sử dụng giá trị M nằm trong khoảng 

giữa bê tông thƣờng và bê tông mịn, khoảng từ 75-85. 

Outlet – cửa xả 
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Nơi xả nƣớc từ ống cống. Là nút quy định tại các địa điểm nơi mà có hệ thống 

mô phỏng tƣơng tác với các vùng nƣớc nhƣ ao, hồ, sông, biển…. Chiều cao mực nƣớc 

trong cửa xả đƣợc xác định: 

 

Trong đó: 

Hout là mực nƣớc tại cửa cống (m).  

Hbott là cao trình đáy (m). 

yc là độ sâu ý nghĩa (m) . 

yn là độ sâu bình thƣờng (m). 

Catchment – Lưu vực thu nước 

Nơi tiếp nhận nƣớc từ quá trình mƣa hay quá trình chảy tràn. Mỗi lƣu vực sẽ đỗ 

nƣớc vào 1 cống duy nhất theo nguyên tắc mô hình Mouse. Trong MIKE URBAN, 

mức độ địa lý của một lƣu vực đƣợc xác định bởi chu vi lƣu vực đa giác.   

Mỗi lƣu vực sẽ đƣợc đặc trƣng bởi hệ số không thấm nƣớc (imperviousness). 

Hệ số này sẽ đƣợc tính dựa vào hiện trạng lớp nhà, đƣờng giao thông, cây xanh… Với 

hệ số mặc định: 

Bảng 2.4 Bảng hệ số không thấm nước 

Lớp lƣu vực Hệ số không thấm nƣớc (%) 

Nhà ở 100 

Đƣờng giao thông 75 

Cây xanh 10 
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Điều kiện biên mô hình MIKE URBAN: 

Điều kiện biên đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này là mƣa. Mƣa đóng vai trò tạo 

ra dòng chảy mặt trên lƣu vực. Dòng chảy mặt đƣợc tính toán trông mô hình MOUSE 

của bài viết này là dòng chảy đƣợc mô phỏng bởi mô hình Time – Area Method (A). 

Cơ sở gọi là phƣơng pháp "Thời gian – diện tích". Lƣợng dòng chảy đƣợc điều khiển 

bởi sự mất mát ban đầu, kích thƣớc của lƣu vực và một phần thất thoát thủy văn.  

Hình dạng của thủy văn dòng chảy đƣợc điều khiển bởi thời gian tập trung và 

bởi các đƣờng cong lƣu vực thời gian (T-A). Hai tham số này đại diện cho một mô tả 

khái niệm về tốc độ phản ứng lƣu vực và lƣu vực định hình.  

Các thông số thủy văn:  

● Initial Loss: thông sô mất mát dòng chảy, cần có sự mất mát dòng chảy đều 

tiên để bắt đầu dòng chảy, bao gồm quá trình làm ƣớt vền mặt và làm đầy trũng lƣu 

vực.  

Giá trị mặc định là 6*10-4m.  

● Hydrological Reduction: yếu tố giảm dòng chảy, bao gồm quá trình bốc hơi, 

gặp vật cản, địa hình, độ nhám mặt dòng chảy……  

Giá trị mặc định là 0.90. 

● Time / Area Curve:  

Hình thức biễu diễn cho các hình dạng của các lƣu vực bố trí, xác định các lựa 

chọn có sẵn, đƣờng cong T/A sẽ đƣợc sử dụng trong tính toán.  

Ba loại đƣợc xác định trƣớc của các đƣờng cong T / A:  

- TACurve1 - lƣu vực hình chữ nhật  

- TACurve2 - lƣu vực khác nhau  
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- TACurve3 - lƣu vực hội tụ 

 

Hình 2.12 Phân loại các loại lưu vực phương pháp Time – Area Method (A) 

 

Hình 2.13 Hình dạng đường cong T-A ứng với mỗi lưu vực 

● Time/Area Coefficient: công thức xác định hệ số time/area:  

 

Trong đó:  
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y = lũy tích thứ nguyên.  

x = thời gian tập trung không thứ nguyên.  

a = hệ sô đƣờng cong time/ area. 

Trong mô hình các lƣu vực sẽ đƣợc chia tự động theo địa hình và hệ thống thoát 

nƣớc hiện trạng. Dựa vào diện tích của mỗi lƣu vực đƣờng cong T-A sẽ đƣợc chọn loại 

1, 2 hoặc 3. 

2.1.2.2  Mô hình MIKE FLOOD 

Dòng chảy trong vùng ngập lũ là dòng chảy hai chiều theo phƣơng ngang, vừa có 

dòng chảy tập trung trong các mạng lƣới sông suối vừa có dòng chảy tràn trên bề mặt, 

do vậy nếu sử dụng mô hình hai chiều để mô phỏng quá trình này thì yêu cầu lƣới tính 

khá chi tiết để mô tả đủ chính xác ảnh hƣởng của dòng chảy tập trung trong các kênh, 

rãnh. Mặt khác, dòng chảy tràn trên bề mặt chỉ xuất hiện khi mực nƣớc trong sông cao 

hơn cao trình bờ (hoặc đê), vì thế để giảm thời gian và khối lƣợng tính toán có thể kết 

hợp các ƣu điểm của cả hai mô hình 1 và 2 chiều bằng cách kích hoạt mô đun tính toán 

2 chiều khi xuất hiện dòng chảy tràn 

Tổng quan mô hình MIKE FLOOD 

Mô hình MIKE FLOOD là một sản phẩm tích hợp các mô hình một chiều MIKE 

URBAN (MOUSE), MIKE 11 và mô hình hai chiều MIKE 21 thành một hệ thống mô 

hình liên kết động lực. MIKE FLOOD sử dụng một phƣơng pháp kết hợp tối ƣu hóa cả 

mô hình một chiều và các mô hình hai chiều, trong khi đồng thời khắc phục đƣợc nhiều 

hạn chế về độ phân giải và độ chính xác gặp phải khi sử dụng riêng từng mô hình. 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, MIKE FLOOD đƣợc sử dụng trong liên kết 2 

module MIKE 11 HD và MIKE 21 FM. 

Liên kết đƣợc sử dụng trong MIKE FLOOD 

Trong MIKE FLOOD, có 4 loại kết nối giữa mô hình một và hai chiều.  
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- Kết nối tiêu chuẩn: Sử dụng khi một nhánh sông một chiều đổ trực tiếp vào 

vùng ngập hai chiều 

- Kết nối bên: Sử dụng khi một nhánh sông nằm kề vùng ngập và khi mực nƣớc 

trong hồ cao hơn cao trính bờ thì sẽ kết nối với ô lƣới tƣơng ứng của mô hình hai chiều 

- Kết nối công trình (ẩn): Sử dụng các dạng liên kết qua công trình 

- Kết nối khô (zero flow link): là kết nối không cho dòng chảy qua tràn 

Trong phạm vi luận văn sử dụng 3 loại liên kết: 

Liên kết bên (lateral links): Cho phép một chuỗi các ô lƣới trong MIKE 21 FM có 

thể liên kết vào 1 hoặc 2 bên của một mặt cắt sông, một đoạn sông hoặc toàn bộ nhánh 

sông. Dòng chảy qua kết nối bên đƣợc tính toán bằng cách sử dụng các phƣơng trình 

của các công trình hoặc quan hệ Q-H. 

 

Hình 2.14. Liên kết bên được sử dụng để liên kết 2 bờ sông vào chuỗi ô lưới 

Liên kết tiêu thoát nước đô thị (Urban links): Urban links đƣợc thiết kế để mô tả 

sự tƣơng tác của nƣớc khi một cửa cống bị quá tải hoặc khi dòng chảy liền đi vào một 

mạng lƣới cống. Urban links cũng có thể đƣợc sử dụng để kết nối một lỗ thoát cống 

thoát nƣớc với địa hình bề mặt đất. Điều này có thể đƣợc sử dụng để mô tả sự tƣơng 
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tác động lực giữa hệ thống thoát nƣớc và lƣu vực thu gom đƣợc mô tả bằng cách sử 

dụng địa hình. 

 

Hình 2.15. Nước ngập từ MIKE 21 chảy vào hệ thống thoát nước không quá tải 

Liên kết sông – tiêu thoát nước đô thị (River – Urban links): River – Urban links 

đã đƣợc thiết kế để mô hình hóa sự tƣơng tác động lực của mạng lƣới sông và hệ thống 

thu gom. 

 

Hình 2.16. Mặt cắt ngang của cống xả nước xuống sông qua một con đập 

Mô hình MIKE FLOOD đƣợc phát triển bởi Viện Thủy lực Đan MẠch (DHI) 

thực chất là phần mềm liên kết giữa mô hình MIKE 11 và MIKE 21 đã đƣợc xây dựng 
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trƣớc đó. Bộ mô hình này có thể tích hợp nhiều mô đun khác nhau, nhƣng trong khuôn 

khổ nghiên cứu này chỉ sử dụng mô đun RR (mô hình mƣa -  dòng chảy NAM) để tạo 

dòng chảy biên đầu vào cho mô hình thủy lực mạng sông (HD) kết hợp với mô hình 

thủy lực hai chiều MIKE 21. 

 Chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của mô hình 

Hệ số tƣơng quan R
2
 đƣợc sử dụng trong hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. 

 

Trong đó:  

 là trung bình lƣu lƣợng thực đo. 

 là lƣu lƣợng thực đo tại thời gian t. 

 là lƣu lƣợng tính toán tại thời gian t. 

  là trung bình lƣu lƣợng tính toán. 

Bảng 2.5: Mức độ mô phỏng của mô hình tương ứng với hệ số tương quan R
2 

R
2
 0.9 – 1 0.7 – 0.9 0.5 – 0.7 0.3 – 0.5 

Mức độ mô phỏng Tốt Khá Trung bình Kém 

2.2. SỐ LIỆU 

2.2.1. Dữ liệu mạng lƣới thoát nƣớc 

Khu vực Quận 1 thuộc lƣu vực Bến Nghé và Nam Nhiêu Lộc, thuộc vùng quy 

hoạch trung tâm (C) trong 6 lƣu vực thoát nƣớc mƣa của TP.HCM. Nơi đây có hệ 

thống thoát nƣớc tƣơng đối hoàn thiện của thành phố HCM. Đồng thời, có vị trí nằm 
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bên cạnh sông Sài Gòn và rạch Bến Nghé, kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là những hệ 

thống thoát nƣớc cấp I, đảm nhận vai trò thoát nƣớc cho những lƣu vực lớn của Thành 

phố nên nơi đây có điều kiện tiêu thoát nƣớc khá tốt. Ngoài ra hệ thống thoát nƣớc 

tuyến cống cấp 2 tại đây đã đƣợc thiết kế với tần suất mƣa với vũ lƣợng 85,36 mm. 

Dữ liệu hiện trạng hệ thống thoát nƣớc bao gồm: Hầm ga, cống và cửa xả. Đƣợc 

thu thập dƣới dạng dữ liệu GIS mạng lƣới thoát nƣớc quận 1 thuộc lƣu vực Nam Nhiêu 

Lộc, Bến Nghé và một phần Bắc Tàu Hủ của hệ thống lƣu vực thoát nƣớc TP. HCM. 

Hệ thống thoát nƣớc đƣợc chia thành 2 phần cô lập hoàn toàn với nhau. Với phần 

phía trên bao gồm hệ thống của phƣờng Tân Định và phƣờng Đa Kao đổ ra kênh Thị 

Nghè. Phần phía dƣới là hệ thống của các phƣờng còn lại đổ ra sông Sài Gòn và kênh 

Bến Nghé. 

 

Hình 2.17. Bản đồ hệ thống thoát nước Quận 1 
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Toàn hệ thống thoát nƣớc Quận 1 có 41 cửa xả chủ yếu: nằm gần sông Sài Gòn 

và rạch Bến Nghé thuộc các phƣờng Cầu Kho, Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái 

Bình, Bến Nghé và Tân Định. Các cửa xả nằm sát trục đƣờng Tôn Đức Thắng, Võ Văn 

Kiệt với 39 cửa xả, ngoài ra còn 2 cửa xả, một cửa xả thoát ra đƣờng Nguyễn Hữu 

Cảnh và một cửa xả thoát ra đƣờng Hai Bà Trƣng sao đó chảy vào hệ thống cống thu 

gom Nhiêu Lộc-Thị Nghè. 

Khu vực quận 1 có các tuyến cống lớn nằm tại các trục đƣờng Nguyễn Hữu Cảnh, 

Hai Bà Trƣng, Nguyễn Khắc Viện, Đồng Khởi, Pasteur và đƣờng Hoàng Sa, … 

Đổng thời, các tuyến cống tiêu thoát nƣớc chính hƣớng ra hệ thống thoát nƣớc 

cấp I nằm ở các trục đƣờng chính nhƣ: đƣờng Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cảnh Chân, 

Trần Đình Xu, Hồ Hảo Hớn, Đề Thám, Nguyễn Thái Học, YerSin, đƣờng Calmette, 

Phó Đức Chính, Huỳnh Thúc Kháng, Đồng Khởi, Thái Văn Lung, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Hoàng Sa và đƣờng Hai Bà Trƣng. 

Theo số liệu thống kê, toàn hệ thống thoát nƣớc quận 1 có hơn 2.000 hầm ga 

đƣợc xây dựng bằng vật liệu bê tông cốt thép (BTCT) là chủ yếu, ngoài ra hầm ga còn 

đƣợc xây dựng bằng gạch và gang. Kích thƣớc hầm ga đƣợc xây dựng nhiều nhất là 

90x90 tƣơng ứng với đƣờng kính 1,27 m, 90x110 tƣơng ứng đƣờng kính 1,42 m và 

kích thƣớc 75x75 tƣơng ứng đƣờng kính là 1,06 m. Ngoài ra, còn một số hầm ga đƣợc 

xây theo kích thƣớc 90x90x6 tƣơng ứng d= 1,27 m (nằm ở đƣờng Công viên 23/9); 

kích thƣớc 90x110x6 với đƣờng kính tƣơng ứng là 1,42 m (ở đƣờng Nguyễn Bỉnh 

Khiêm); kích thƣớc 75x75x10 và 75x75x6 với d = 1,06 m ở đƣờng Nguyễn Văn Thủ, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

2.2.2. Bản đồ 

Để phục vụ mô hình, cần thiết phải có bản đồ ranh hành chính để khoanh vùng 

lƣu vực nghiên cứu và phân chia các tiểu lƣu vực thu nƣớc. Bản đồ nhà ở, đƣờng giao 

thông để xác định hệ thống thoát nƣớc ở vị trí nào và phục vụ cho việc tính toán đặc 
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trƣng hệ số thấm nƣớc. Bản đồ độ cao số (LIDAR) để xác định cao độ cống, công trình 

với độ phân giải 5x5m. Các dữ liệu này đƣợc thu thập từ Phân Viện Khoa học Khí 

Tƣợng Thủy Văn Và BĐKH, trong đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu khả năng đáp ứng 

của hệ thống thoát trên địa bàn thành phố HCM trong điều kiện BĐKH”. 

 

Hình 2.18. Bản đồ giao thông Quận 1 

 

Hình 2.19. Bản đồ nhà ở Quận 1 

 

 

Hình 2.20. Bản đồ địa hình Quận 1 
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2.2.3. Số liệu mƣa 

Dữ liệu mƣa dựa trên số liệu quan trắc nhiều năm của trạm đo mƣa Cầu Bông. 

Cụ thể là trận mƣa điển hình ngày 26 tháng 9 năm 2016 với thời gian mƣa kéo dài 

3 tiếng đƣợc chọn làm trận mƣa đại biểu và trận mƣa quá khứ ngày 15 tháng 9 năm 

2016 làm trận mƣa kiểm định. Từ đó xây dựng các trận mƣa tƣơng lai theo kịch bản 

BĐKH dựa trên đƣờng IDF mƣa để đánh giá khả năng thoát nƣớc của Quận 1. 

2.2.4. Kịch bản tính toán mô hình 

Từ kịch bản BĐKH cho thành phố HCM, mô hình sẽ tính toán cho hiện trạng 

2016 và các kịch bản đƣợc đề xuất gồm: kịch bản nƣớc biển dâng 2030, 2100, kịch bản 

lũ thƣợng nguồn cũng gia tăng theo sự thay đổi của lƣợng mƣa trong điều kiện BĐKH 

và kịch bản mƣa đô thị với biểu đồ mƣa thiết kế từ đƣờng IDF mƣa.  

Để tính toán mực nƣớc ở khu vực nghiên cứu theo các kịch bản, ta sử dụng số 

liệu kịch bản nƣớc biển dâng năm 2030 thuộc kịch bản BĐKH của TP.HCM và số liệu 

xả tràn của Hồ Dầu Tiếng, Hồ Trị An gia tăng theo kịch bản tƣơng lai (Theo số liệu xả 

tràn tại các hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An từ Trung tâm Phòng chống lụt bão TP.HCM). 

+ Kịch bản mực nƣớc dâng tƣơng lai (năm 2030): thuộc kịch bản BĐKH của 

TP.HCM (được trình bày trong Nội dung 1.4), mực nƣớc biển dâng đối với các biên 

ngoài biển. 

+ Kịch bản cho các biên thƣợng nguồn đƣợc giả định nhƣ sau: hồ Dầu Tiếng và 

Trị An xả lũ qua cửa xả đƣợc xem là theo vận hành hồ chứa với chức năng của nó. Vào 

mùa mƣa, lũ ở thƣợng nguồn có mƣa lớn, liên tục thì các hồ sẽ nhận một lƣợng nƣớc 

lớn từ thƣợng nguồn trên các con sông, khi đó để điều tiết thì các hồ buộc phải đƣợc xả 

tràn và đây là lƣu lƣợng cần đƣợc chú ý khi có sự BĐKH. Vì vậy, khi BĐKH làm thay 

đổi lƣợng mƣa thì sẽ tác động đến lƣu lƣợng xả tràn của các hồ. Nhƣ vậy, lƣu lƣợng 
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trong tính toán là lƣu lƣợng chạy máy cộng lƣu lƣợng xả tràn tại hồ Trị An và lƣu 

lƣợng xả tại hồ Dầu Tiếng. 

+ Kịch bản lƣợng mƣa đô thị: Biểu đồ mƣa thiết kế đƣợc xây dựng dựa trên trận 

mƣa đại biểu ngày 26/09/2016 (đo tại trạm Cầu Bông – Quận 1: 132 mm) và dựa trên 

hệ thống đƣờng mƣa IDF xây dựng cho trạm Cầu Bông trong điều kiện hiện tại (kịch 

bản hiện trạng năm 2016), trong điều kiện tƣơng lai (kịch bản trung bình và cao – giai 

đoạn: đầu thế kỷ với chu kỳ lặp lại 10 năm từ đƣờng IDF mƣa). (các kết quả kế thừa từ 

đề tài “Nghiên cứu khả năng đáp ứng của hệ thống thoát nƣớc TP Hồ Chí Minh trong 

điều kiện biến đổi khí hậu”) 

Bảng 2.6 Các kịch bản mực nước biển dâng, lưu lượng xả lũ thượng nguồn trên hệ 

thống sông Sài Gòn – Đồng Nai và mưa đô thị 

TT Kịch bản Năm 
Mực nƣớc 

hạ nguồn 

Lƣợng mƣa đô thị 

TP.HCM  

(Mƣa cực đoan) 

Lƣu 

lƣợng 

thƣợng 

nguồn 

1 Hiện trạng 2016 

Mực nƣớc tại 

trạm Vũng Tàu 

năm 2016 

Biểu đồ mƣa thiết kế 

trong điều kiện hiện 

tại (kịch bản hiện 

trạng năm 2016)  

Số liệu tại Hồ 

Dầu Tiếng và 

Trị An năm 

2016 

2 RCP4.5 
2030 

(đầu thế kỷ) 
Tăng 12 cm 

Biểu đồ mƣa thiết kế 

trong điều kiện tƣơng 

lai (kịch bản phát thải 

trung bình) giai đoạn 

đầu thế kỷ với chu kỳ 

lặp lại 10 năm 

Dầu Tiếng 

tăng: 33 m
3
/s 

Hồ Trị An 

tăng: 90 m
3
/s 

3 RCP8.5 
2030 

(đầu thế kỷ) 
Tăng 12 cm 

Biểu đồ mƣa thiết kế 

trong điều kiện tƣơng 

lai (kịch bản phát thải 

cao) giai đoạn đầu thế 

kỷ với chu kỳ lặp lại  

10 năm. 

Dầu Tiếng 

tăng: 30 m
3
/s 

Trị An tăng:  

80 m3/s 
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Hình 2.21. Mực nước Tân An theo kịch bản 

nước biển dâng RCP4.5 năm 2030 

 

Hình 2.22. Mực nước Tân An theo kịch bản 

nước biển dâng RCP8.5 năm 2030 

 

Hình 2.23. Mực nước Vũng Tàu theo kịch 

bản nước biển dâng RCP4.5 năm 2030 

 

Hình 2.24. Mực nước Vũng Tàu theo kịch 

bản nước biển dâng RCP8.5 năm 2030 
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RCP4.5 năm 2030 RCP8.5 năm 2030 

Hình 2.25. Lưu lượng xả hồ Dầu Tiếng tăng theo các kịch bản BĐKH 

 

 

RCP4.5 năm 2030 RCP8.5 năm 2030 

Hình 2.26. Lưu lượng xả hồ Trị An tăng theo các kịch bản BĐKH 
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Hình 2.27. Minh họa ngắn gọn quy trình tính toán ngập với các số liệu biên, các mô 

hình được sử dụng. 

2.3. KỊCH BẢN BĐKH KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Lƣợng mƣa 

Bốn mô hình khí hậu khu vực (PRECIS, CCAM, RegCM, clWRF) đã đƣợc áp 

dụng để tính toán xây dựng kịch bản BĐKH cho TP.HCM. Tổng cộng có 12 phƣơng 

án tính toán đƣợc thực hiện, sử dụng kết quả đầu vào từ các mô hình toàn cầu khác 

nhau. Mô hình PRECIS: 3 phƣơng án (CNRM-CM5, GFDL-CM3, HadGEM2-ES); mô 

hình CCAM: 6 phƣơng án (ACCESS1-0, CCSM4, CNRM-CM5, GFDL-CM3, MPI-

ESM-LR, NorESM1-M); mô hình RegCM: 2 phƣơng án (ACCESS1-0, NorESM1-M); 

mô hình clWRF: 1 phƣơng án (NorESM1-M). 

Việc áp dụng nhiều mô hình khí hậu khu vực với nhiều phƣơng án tính theo các 

mô hình toàn cầu khác nhau sẽ cung cấp nhiều thông tin khách quan hơn, giúp đánh giá 

mức độ chắc chắn của kết quả dự tính khí hậu tƣơng lai và tăng mức độ tin cậy của kết 
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quả tính toán [29]. Do vậy, IPCC đã sử dụng và khuyến nghị sử dụng tổ hợp đa mô 

hình để có kết quả tốt hơn [11]. 

Theo các phân tích ở trên, kết quả tính toán về lƣợng mƣa có sự khác biệt giữa 

các mô hình. Kết hợp với các đánh giá vể khả năng mô phỏng lƣợng mƣa trong quá 

khứ tại TP.HCM và cả nƣớc, mô hình PRECIS cho kết quả tính toán tốt hơn so với các 

mô hình còn lại [5]. Vì vậy, để đảm bảo mức độ tin cậy, kịch bản BĐKH cho TP.HCM 

đối với lƣợng mƣa đƣợc xây dựng dựa trên kết quả tính toán từ 3 phƣơng án của mô 

hình PRECIS. Mức độ biến đổi đƣợc tính toán so với thời kỳ cơ sở 1986 - 2005, đây 

cũng là giai đoạn đƣợc IPCC dùng trong báo cáo lần thứ năm [12]. Dƣới đây sẽ trình 

bày kịch bản tổ hợp sau khi đã hiệu chỉnh thống kê các mô hình khí hậu khu vực cho 

TP.HCM. 

Lƣợng mƣa: Theo kịch bản RCP4.5, lƣợng mƣa năm vào đầu thế kỷ tăng 

khoảng 5 ÷ 20% so với thời kỳ cơ sở; giữa thế kỷ tăng 10 ÷ 20%; và đến cuối thế kỷ 

tăng phổ biến 15 ÷ 25%. Theo kịch bản RCP8.5, mức tăng không chênh lệch nhiều so 

với kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, tăng 0 ÷ 10%; giữa thế kỷ tăng 15 ÷ 20%; đến 

cuối thế kỷ tăng 20 ÷ 25%, tăng nhiều nhất ở phía đông nam của TP.HCM. 

Theo kịch bản RCP4.5, khoảng biến đổi của lƣợng mƣa năm của TP.HCM vào 

đầu thế kỷ, giửa thế kỷ và cuối thế kỷ tƣơng ứng là 11,4÷21,3%; 10,5%÷28,6%; và 

6,7%÷37,5%. Theo kịch bản RCP8.5, khoảng biến đổi tƣơng ứng là 10÷19,3%; 

14,6%÷27% và 13,2÷33,9%. 

Bảng 2.5 Biến đổi của lượng mưa năm (%) so với thời kỳ cơ sở 

Thời kỳ 
Lƣợng mƣa 

RCP4.5 RCP8.5 

2016-2035 16,7 (11,4÷21,3) 14,7 (10,0÷19,3) 
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2046-2065 18,8 (10,5÷28,6) 20,7 (14,6÷27,0) 

2080-2099 22,7 (6,7÷37,5) 23,4 (13,2÷33,9) 

 

  

 

Hình 2.26 Kịch bản biến đổi lượng mưa năm khu vực TP.HCM  



56 

 

2.3.2. Kịch bản nƣớc biển dâng 

Theo kịch bản RCP 4.5, mực nƣớc biển dâng trung bình khu vực Thành phố 

HCM là 22(13÷32)cm vào năm 2050, 33(20÷49)cm vào năm 2070 và 53(32÷77)cm 

vào năm 2100.  

Theo kịch bản RCP8.5, đến năm 2050 mực nƣớc biển dâng trung bình khu vực 

Thành phố HCM tăng không đáng kể so với kịch bản RCP, khoảng 25(16÷35)cm; đến 

năm 2070 là 41(27÷59)cm; đến năm 2010, có sự khác biệt tƣơng đối so với kịch bản 

RCP4.5, mực nƣớc biển dâng theo kịch bản RCP 8.5 là 73(48÷105)cm. 

Bảng 2.6 Mực nước biển dâng theo kịch bản RCP4.5 và RCP 8.5 

 Đơn vị: cm 

Kịch 

bản 
2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP4.5 
12 

(7÷18) 

17 

(10÷25) 

22 

(13÷32) 

28 

(17÷40) 

33 

(20÷49) 

40 

(24÷58) 

46 

(28÷67) 

53 

(32÷77) 

RCP8.5 
12 

(8÷17) 

18  

12÷26) 

25 

(16 ÷ 35) 

32 

(21÷46) 

41 

(27÷59) 

51 

(33÷73) 

61 

(41÷88) 

73 

(48÷105) 
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CHƢƠNG 3. ỨNG DỤNG BỘ MÔ HÌNH MIKE VÀO NGHIÊN CỨU 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGẬP LỤT 

3.1. THIẾT LẬP MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH TOÁN  

Sử dụng mô hình MIKE Flood kết nối mô hình MIKE 11, MIKE 21 và MIKE 

UrBan để tính toán ngập lụt cho Quận 1. Luận văn đã tiến hành kết nối tại 1902 hầm ga 

và 37 cửa xả của hiện trạng thoát nƣớc Quận 1 vào trong mô hình theo từng bƣớc sau: 

Kết nối MIKE 11 và MIKE 21 bằng công cụ Link river branch to MIKE 21. 

Kết nối MIKE 11 vào 37 cửa xả của MIKE UrBan bằng công cụ Link river 

branch to MIKE UrBan. 

Kết nối 1.902 hầm ga từ MIKE UrBan vào trong MIKE 21 bằng công cụ Link 

urban node to MIKE 21. 

 

Hình 3.1. Sơ đồ kết nối mô hình MIKE 11, MIKE 21 và MIKE Urban 

Sau khi kết nối các mô hình MIKE 21, MIKE 11 và MIKE Urban luận văn đã sử 

dụng trận mƣa ngày 26 tháng 9 năm 2016 để tính toán ngập lụt nhƣ là kịch bản nền làm 
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cơ sở cho việc đánh giá tác động của BĐKH đến ngập lụt ứng với các kịch bản trung 

bình RCP4.5 và kịch bản cao RCP8.5. 

3.2. HIỆU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH MIKE URBAN 

Dữ liệu mƣa phục vụ mô hình là biểu đồ mƣa thiết kế đƣợc xây dựng dựa vào số 

liệu mƣa thực tế đo đạc tại trạm Cầu Bông. Trận mƣa 26/9/2016 (tổng lƣợng 132 mm) 

đƣợc dùng để hiệu chỉnh các thông số và trận mƣa 15/9/2015 (tổng lƣợng mƣa 111 

mm) dùng để kiểm định lại. 

  

Hình 3.2 Biểu đồ mưa thiết kế trận mưa ngày 26/09/2016 (hình trái)  

và trận mưa ngày 15/09/2015 (hình phải) 

3.2.1. Hiệu chỉnh mô hình MIKE URBAN 

Trong MIKE URBAN các thông số thƣờng dùng để hiệu chỉnh là: hệ số nhám 

Manning, hệ số tổn thất, hệ số không thấm nƣớc của tiểu lƣu vực thu nƣớc. Đối với 

khu vực có nhà ở thì hệ số không thấm nƣớc là 100% và đƣờng giao thông là 75%. 
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Hiệu chỉnh hệ số nhám Manning là 85. Sau khi hiệu chỉnh các thông số mô hình, kết 

quả MIKE URBAN đƣợc thể hiện nhƣ hình 5.30 và hình 5.31. 

 

Hình 3.3. Kết quả mực nước cao nhất ở các hầm ga tại đường Mai Thị Lựu 

 

Hình 3.4. Trắc dọc mực nước cao nhất ở tuyến cống đường Mai Thị Lựu 

Nhận xét: Qua kết quả hiệu chỉnh trên, khu vực đƣờng Mai Thị Lựu gần chùa 

Phƣớc Hải thuộc phƣờng Đa Kao ngập cao hơn mặt đƣờng ~ 0,3 m (cao độ mặt đƣờng 

khu vực này từ 6,0 – 8,5 m và mực nƣớc tối đa tại các hầm ga là 6,3 – 8,8 m). 
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Hình 3.5. Kết quả mực nước cao nhất ở các hầm ga tại đường Nguyễn Thị Minh Khai 

trận mưa ngày 26/9/2016 

 

Hình 3.6. Trắc dọc mực nước cao nhất ở tuyến cống đường Nguyễn Thị Minh Khai 

Nhận xét: Theo nhƣ kết quả mực nƣớc cao nhất thì đƣờng Nguyễn Thị Minh 

Khai sẽ ngập đoạn đầu đƣờng từ Cầu Thị Nghè đến ngã tƣ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Độ 

sâu ngập ~ 0,4 m (cao độ mặt đƣờng khu vực này trong khoảng 2,5 – 4 m và mực nƣớc 

tối đa tại các hầm ga là 3 – 4,4 m). 
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So với số liệu khảo sát trong thời gian tính toán của trận mƣa ngày 26/9/2016 thì 

các tuyến đƣờng ngập cũng chính là các tuyến nhƣ Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần 

thảo cầm viên) và Mai Thị Lựu. Độ chênh lệch mực nƣớc thấp (chênh lệch ~ 0,1 m). 

Mô hình cho ra kết quả tƣơng đối tốt. 

Bảng 3.1 So sánh kết quả hiện trạng và tính toán ngập của trận mưa ngày 26/9/2016 

Điểm úng ngập H ngập hiện trạng (m) H ngập mô hình (m) 

Nguyễn Thị Minh Khai  

(gần cầu Thị Nghè) 
0,5 0,2 – 0,4 

Mai Thị Lựu  

(gần chùa Phƣớc Hải) 
0,3 0,2 – 0,3 

3.2.2. Kiểm định mô hình MIKE URBAN 

Sau khi tính toán hiệu chỉnh mô hình MIKE URBAN trận mƣa ngày 26/9/2016 

cho quận 1, Thành phố HCM thu đƣợc kết quả khá phù hợp với số liệu thực đo. Chính 

vì thế bộ thông số này sẽ đƣợc sử dụng để kiểm định mô hình thông qua việc mô 

phỏng trận mƣa diễn ra ngày 15/9/2015 tại khu vực quận 1. 

 

Hình 3.7. Kết quả mực nước cao nhất ở các hầm ga tại đường Mai Thị Lựu 
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Hình 3.8. Trắc dọc mực nước cao nhất ở tuyến cống đường Mai Thị Lựu 

 

Hình 3.9. Kết quả mực nước cao nhất ở các hầm ga tại đường Nguyễn Cư Trinh 
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Hình 3.10. Trắc dọc mực nước cao nhất ở tuyến cống đường Nguyễn Cư Trinh 

Nhận xét: Kết quả thực đo và kết quả tính toán kiểm định tƣơng đối phù hợp 

với nhau về trị số. Nhƣ vậy việc hiệu chỉnh mô hình đã cho kết quả tốt. Với kết quả 

trên có thể dùng mô hình MIKE URBAN này để mô phỏng và đánh giá khả năng hoạt 

động của hệ thống thoát nƣớc này một cách toàn diện hơn dựa vào các trận mƣa thiết 

kế. 

Bảng 3.2 So sánh kết quả hiện trạng và tính toán ngập của trận mưa ngày 15/9/2015 

Điểm úng ngập 
H ngập hiện trạng 

(m) 

H ngập mô hình 

(m) 

Nguyễn Cƣ Trinh (gần Trần Đình 

Xu) 
0,2 0,4 

Mai Thị Lựu (gần chùa Phƣớc Hải) 0,15 0,2 
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3.3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

3.3.1. Kết quả ngập hiện trạng 

 

Hình 3.11. Bản đồ ngập lụt trên địa hình Quận 1 theo kịch bản hiện trạng 

 

Đây là kết quả ngập theo 2 yếu tố mƣa và thủy triều trên sông ảnh hƣởng đến 

địa hình quận 1, yếu tố mƣa là số liệu của trận mƣa hiện trạng ngày 26 tháng 9 năm 

2016, yếu tố thủy triều là lƣu lƣợng và mực nƣớc trên hệ thống sông Sài Gòn Đồng Nai 

nói chung đã đổ vào kênh Bến Nghé, Nhiêu Lộc Thị Nghè, Sài Gòn cùng ảnh hƣởng 

đến địa hình quận 1, để đảm báo yếu tố chính xác và có thể giúp mô hình MIKE Flood 

không gặp phải lỗi biên mƣa và biên triều phải bao lấy nhau trong cùng một thời điểm. 
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Bản đồ ngập lụt đƣợc ghi nhận vào lúc 5 giờ 31 phút chiều ngày 26 tháng 9 năm 

2016, thời điểm đạt đỉnh ngập của mô hình xác định đƣợc để tiện so sánh với các kịch 

bản khác trên cùng một mốc thời gian và địa điểm, vì bản đồ ngập đƣợc xây dựng từ 

địa hình MIKE 21 lƣới vuông, nên mỗi điểm ngập sẽ thể hiện đƣợc mức ngập và nguy 

cơ ngập chính xác hơn. 

Nhận xét:  

Nhìn vảo bản đồ ngập (hình 3.11) ta dễ dàng nhận thấy do ảnh hƣởng của triều 

từ các con sông đổ vào các cửa xả nên hầu nhƣ các điểm ngập sâu đều xuất hiện ở khu 

vực ven các cửa xả đều ngập trên 0.4m, điển hình là đoạn đƣờng Nguyễn Thị Minh 

Khai  khu vực gần hƣớng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có độ sâu ngập khoảng từ 0.38 – 

0.42m. Ngoải ra đa phần địa hình quận 1 ngập với mực ngập trong khoảng 0.1 đến 

0.61m. Trong trận mƣa ngày 26/09/2016, biểu đồ lƣu lƣợng nƣớc chảy trong cống trên 

đƣờng Mai Thị Lựu nhận thấy rằng từ lúc bắt đầu cơn mƣa thì lƣu lƣợng tăng vọt từ 0 

m
3
/s lên 0,33 m

3
/s. Lƣu lƣợng đạt đỉnh và bắt đầu giảm dần nhƣng trong thời gian khá 

dài và rất chậm (từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút). Nguyên nhân góp phần gây 

ngập là do địa hình ở tuyến đƣờng Mai Thị Lựu thấp hơn các tuyến đƣờng xung quanh, 

nƣớc từ các khu vực lân cận sẽ đổ dồn vào đây. Tuyến cống ở đƣờng Nguyễn Thị Minh 

Khai hoạt động không tốt vì thời gian tập trung nƣớc nhanh nhƣng thời gian để nƣớc 

rút xuống lại quá dài. Một phần do tuyến cống tại đây khá cũ độ nhám manning cao 

làm cản trở quá trình lƣu thông của nƣớc, từ đó gây ngập.  
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3.3.2. Kết quả tính toán ngập theo kịch bản BĐKH (RCP4.5-2030) 

 

Hình 3.12. Bản đồ ngập lụt trên địa hình Quận 1 theo kịch bản RCP4.5-2030 

Nhận xét:  

Từ kết quả tính toán ngập theo kịch bản trung bình giai đoạn đầu thế kỷ, ta có 

thể nhận thấy do ảnh hƣởng của sự gia tăng triều trong tƣơng lai, cùng với lũ từ các 

con sông đổ vào các cửa xả nên hầu nhƣ các điểm ngập sâu đều xuất hiện ở khu vực 

ven các cửa xả, đều ngập đến 0.2m, điển hình là đoạn đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai 

khu vực gần hƣớng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có độ sâu ngập khoảng từ 0.1 – 0.15m. 

Ngoải ra đa phần địa hình quận 1 ngập với mực ngập trong khoảng 0.10 đến 0.12m.  
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3.3.3. Kết quả tính toán ngập theo kịch bản BĐKH (RCP8.5 -2030) 

 

Hình 3.13. Bản đồ ngập lụt trên địa hình Quận 1 theo kịch bản RCP8.5-2030 

Nhận xét: Từ bản đồ ngập theo kịch bản cao giai đoạn đầu thế kỷ, ta có thể 

nhận thấy do ảnh hƣởng của triều từ các con sông đổ vào các cửa xả nên hầu nhƣ các 

điểm ngập sâu đều xuất hiện ở khu vực ven các cửa xả đều ngập đến 0.20m, điển hình 

là đoạn đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai  khu vực gần hƣớng kênh Nhiêu Lộc – Thị 

Nghè có độ sâu ngập khoảng từ 0.1 – 0.12m. Ngoải ra đa phần địa hình quận 1 ngập 

với mực ngập trong khoảng 0.1 đến 0.15m.  
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3.4.  XÂY DỰNG BẢN NGẬP CAO NHẤT KHU VỰC QUẬN 1 THEO CÁC 

KỊCH BẢN TÍNH TOÁN 

 

Hình 3.14. Bản đồ ngập cao nhất khu vực Quận 1 theo kịch bản hiện trạng năm 2016 

Dựa theo quy định của Bộ Xây dựng về các điểm ngập úng cục bộ thì điểm 

ngập phải có độ sâu ngập trên 0.1m và còn phụ thuộc thời gian duy trì ngập. Thế nên 

các bản đồ ngập lụt đƣợc thành lập ở mức ngập từ 0.1m trở lên. 

Ở kịch bản hiện trạng năm 2016 sử dụng trận mƣa thiết kế cho trận mƣa xảy ra 

ngày 26/09/2016, biên mực nƣớc và lƣu lƣợng là số liệu thực đo năm 2016. Theo kết 

quả ngập kịch bản hiện trạng (hình 3.14) thì khu vực Quận 1 có độ sâu ngập từ 0.1 ~ 
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0.4m, nhiều nơi bị ngập nặng lên đến hơn 0.4m. Các điểm ngập nặng phân bố ở những 

khu vực cửa xả ven sông, kênh, rạch trên những tuyến đƣờng Hoàng Sa, Tôn Đức 

Thắng, Võ Văn Kiệt và những đoạn đƣờng ảnh hƣởng của ngập đáng kể nhƣ tuyến 

đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai, đặc biệt đoạn Nguyễn Thị Minh Khai gần cầu Thị 

Nghè, đoạn qua phƣờng Bến Thành, đoạn đƣờng Mai Thị Lựu gần Chùa Phƣớc Hải. 

Ngoài ra, còn một số điểm ngập khác ở những tuyến đƣờng Trần Hƣng Đạo, Nguyễn 

Văn Cừ, Nguyễn Bỉnh Khiêm và đƣờng Nguyễn Hữu Cảnh, các tuyến đƣờng ở phƣờng 

Tân Định, Nguyễn Cƣ Trinh và Cầu Kho.  

Ở kịch bản trung bình năm 2030 sử dụng biểu đồ mƣa thiết kế cho kịch bản này 

với chu kỳ lặp 10 năm, biên mực nƣớc tăng theo kịch bản nƣớc biển dâng hạ nguồn, 

biên lƣu lƣợng tăng theo kịch bản thƣợng nguồn. Qua kết quả ngập đƣợc thể hiện trên 

bản đồ (hình 3.15), khu vực Quận 1 có một số điểm ngập với độ sâu ngập từ 0.1 ~ 

0.18m, nhiều điểm bị ngập nặng lên đến 0.18m, những đoạn đƣờng ảnh hƣởng của 

ngập đáng kể nhƣ đoạn Nguyễn Thị Minh Khai gần cầu Thị Nghè (thuộc phƣờng Bến 

Nghé), đoạn đƣờng Mai Thị Lựu gần Chùa Phƣớc Hải (thuộc phƣờng Tân Định). Và 

một số tuyến đƣờng ngập nhƣng mức ngập không lớn nhƣ: đƣờng Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Hoàng Sa và đƣờng Nguyễn Văn Cừ (thuộc phƣờng Nguyễn Cƣ Trinh, Cầu 

Kho). 

Theo kết quả ngập kịch bản cao năm 2030 (hình 3.16), khu vực Quận 1 có độ 

sâu ngập từ 0.1 ~ 0.19m, một số điểm ngập lên đến 0.19m, nhƣ đoạn đƣờng Nguyễn 

Thị Minh Khai (thuộc phƣờng Bến Thành, Bến Nghé), đoạn đƣờng Mai Thị Lựu (gần 

chùa Phƣớc Hải thuộc phƣờng Tân Định). Nhiều tuyến đƣờng cũng bị ngập trong 

khoảng thời gian xảy ra mƣa nhƣ: đƣờng Trần Hƣng Đạo, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, 

Nguyễn Khắc Viện (thuộc phƣờng Nguyễn Cƣ Trinh, Cầu Kho), với mức ngập từ 0.1 

đến 0.15m; đoạn đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoàng Sa (thuộc phƣờng Đa Kao, Bến 

Nghé) với mức ngập phổ biến từ 0.1 ~ 0.12m. 
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Hình 3.15. Bản đồ ngập Quận 1 

 

Hình 3.16. Bản đồ ngập Quận 1 

Nhận xét chung: Dựa theo số liệu mƣa quan trắc tại trạm lắp đặt trên và số liệu 

tổng hợp ngập, kết hợp với những trận mƣa có lƣợng mƣa lớn gây ngập nặng ở 

TP.HCM (theo số liệu từ Trung tâm chống ngập nƣớc TP.HCM – TTCNN TP.HCM), 

chúng tôi chọn trận mƣa chiều tối ngày 26/09/2016 là trận mƣa đại biểu, thời gian mƣa 

bắt đầu từ 15 giờ chiều đến 18 giờ tối (tức 3 giờ). Thời đoạn mƣa là 180 phút, tổng 

lƣợng mƣa là 132 mm và xung lƣợng mƣa là 5 phút. Bởi theo số liệu báo cáo từ 

TTCNN TP.HCM, lƣợng mƣa đo đƣợc của trận mƣa hôm đó, tại trạm Cầu Bông là 132 

mm, đây là trận mƣa lịch sử, gây ngập nặng cho TP.HCM. Thời gian đạt đỉnh của trận 

mƣa là 1 giờ 15 phút và sau đó giảm dần. Biểu đồ mƣa kết hợp xây dựng cho trạm Cầu 

Bông sẽ phục vụ tính toán mô hình ngập MIKE FLOOD Quận 1 theo kịch bản hiện 

trạng (năm 2016), và kịch bản tƣơng lai (RCP4.5 và RCP8.5 năm 2030 với chu kỳ lặp 

lại 10 năm). 
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- Kết quả ngập theo kịch bản RCP4.5 giai đoạn đầu thế kỉ thấp hơn so với kịch 

bản hiện trạng cả về độ sâu ngập và phạm vi ngập.  

- Kết quả ngập theo kịch bản RCP8.5 giai đoạn đầu thế kỉ thấp hơn so với kịch 

bản hiện trạng cả về độ sâu ngập và phạm vi ngập. 

- Kết quả ngập theo kịch bản RCP8.5 lớn hơn kịch bản RCP4.5 cả về độ sâu ngập 

và phạm vi ngập. 

Bảng 3.3 So sánh độ sâu ngập giữa các kịch bản 

Kết quả\Kịch bản Độ sâu ngập 

Hiện trạng 0.04 ~ 0.42 

RCP4.5 0.01 ~ 0.18 

RCP8.5 0.01 ~ 0.19 

Nhận xét: 

Qua kết quả tính toán ngập theo kịch bản có thể nhận thấy rằng, hệ thống tiêu 

thoát nƣớc Quận 1 hoạt động tốt khi mực nƣớc tăng kết hợp với xả lũ thƣợng nguồn 

tăng nhờ vào hệ thống cửa xả đƣợc đặt ven sông, kênh, rạch và cống ngăn triều trên 

kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, rạch Bến Nghé đƣợc điều khiển đóng mở khi có triều 

cƣờng. Những điểm ngập khu vực Quận 1 theo những kịch bản đều là ngập do mƣa 

(những trận mƣa thiết kế thời đoạn ngắn 3 giờ). 

Lí do các kết quả ngập kịch bản trung bình, cao năm 2030 thấp hơn về độ sâu 

lẫn phạm vi ngập so với kết quả ngập kịch bản hiện trạng là bởi ở kịch bản hiện trạng 

kết quả ngập đƣợc tính toán theo kịch bản triều, lũ năm 2016 và những trận mƣa là 

mƣa cực đoan lịch sử (ngày 26/09/2016) có lƣợng mƣa lớn 132mm, thời gian đạt đỉnh 

khoảng 1 tiếng đồng hồ đã gây ngập ở Quận 1. Còn các kịch bản tƣơng lai (kịch bản 

RCP4.5 và RCP8.5 năm 2030, trận mƣa thiết kế với chu kỳ lặp 10 năm lƣợng mƣa: 

60mm; lƣợng mƣa là 67,8mm), lƣợng mƣa không lặp lại trận mƣa ngày 26/09/2016 và 
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kết hợp với lí do trên nên những kết quả ngập theo kịch bản trung bình và cao giai 

đoạn đầu thế kỷ thấp hơn về độ sâu và ít hơn về phạm vị ngập so với kết quả ngập kịch 

bản hiện trạng năm 2016. 

3.5.  PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN NGẬP VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

3.5.1. Nguyên nhân ngập 

Khu vực TP. HCM bị ngập úng không chỉ trong mùa mƣa mà còn bị ngập do 

triều cƣờng nhiều lần trong năm. Có thể nêu ra các nguyên nhân chính của tình trạng 

ngập úng tại khu vực TP. HCM nhƣ sau: 

- Ngập do lũ trên các sông thuộc hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai làm dâng 

cao mực nƣớc trên toàn bộ hệ thống kênh rạch trong thành phố. Loại nguyên nhân này 

trong tƣơng lai sẽ đƣợc khắc phục nhờ những quy định của nhà nƣớc vận hành các hồ 

chứa nƣớc thƣợng lƣu các sông. 

- Ngập do mực nƣớc cao bởi triều cƣờng (triều cƣờng kết hợp với mƣa lớn). 

Trong tƣơng lai mực nƣớc triều cao còn do tình trạng nƣớc biển dâng. 

- Ngập úng do mƣa lớn trong khu vực trong khi hệ thống tiêu nƣớc mƣa chƣa đủ 

năng lực tiêu thoát. 

- Riêng khu vực Quận 1 ít chịu ngập úng do triều nhờ hệ thống tiêu thoát nƣớc 

khá hoàn chỉnh và cống ngăn triều Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Một số điểm ngập do triều 

chỉ xảy ra vào những tháng cuối năm, khi mực triều lên quá cao những không thƣờng 

xuyên và cống Bến Nghé đang đƣợc xây dựng khi hoàn thành thì điểm ngập do triều sẽ 

đƣợc giải quyết. Ngập do mƣa mới là vấn đề cần nghiên cứu cho hệ thống tiêu thoát 

nƣớc Quận 1, bởi trong tƣơng lai xa trận mƣa nhƣ ngày 26/09/2016 sẽ xảy ra và có thể 

sẽ lặp lại nhiều hơn, khi đó tiêu chuẩn thiết kế mƣa hiện tại của hệ thống thoát nƣớc sẽ 

không còn khả năng đáp ứng. 
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- Đặc biệt, nguyên nhân góp phần dẫn đến ngập nặng ở Quận 1 khi xảy ra mƣa 

lớn trong thời đoạn ngắn nhƣ: tuyến đƣờng Mai Thị Lựu, Nguyễn Thị Minh Khai là do 

địa hình ở tuyến đƣờng Mai Thị Lựu thấp hơn các tuyến đƣờng xung quanh, nƣớc từ 

các khu vực lân cận sẽ đổ dồn vào đây. Tuyến cống ở đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai 

hoạt động không tốt vì thời gian tập trung nƣớc nhanh nhƣng thời gian để nƣớc rút 

xuống lại quá dài. Một phần do tuyến cống tại đây khá cũ, độ nhám cao làm cản trở 

quá trình lƣu thông của nƣớc, từ đó dẫn đến các điểm ngập đoạn đƣờng Mai Thị Lựu, 

Nguyễn Thị Minh Khai (gần chùa Phƣớc Hải) thƣờng bị ngập khi có mƣa lớn. Các 

tuyến đƣờng khác có xuất hiện ngập khi mƣa lớn nhƣng chỉ là ngập tức thời bởi thời 

gian duy trì không lâu, mức ngập không lớn và khi hết mƣa nƣớc cũng rút theo xuống 

cống ra sông. 

3.5.2. Giải pháp 

Giải pháp giảm ngập cho Quận 1, dựa vào trận mƣa ngày 26/9/2016. 

Giả định trƣờng hợp khu vực Quận 1 có khá nhiều các khu chợ nhƣ: Chợ Cầu 

Kho, Chợ Cô Giang, chợ Đa Kao, Chợ Thái Bình… các hố ga và cống nằm trên các 

tuyến đƣờng gần khu vực chợ kể trên bị che lấp và tắc cống do rác, điều này làm giảm 

độ nhám của cống và làm giảm khả năng thoát nƣớc của hố ga và cống, từ đó gây ngập 

tại các tuyến đƣờng, vùng gần các khu chợ, cụ thể luận văn đã tiến hành thiết lập và 

mô phỏng ngập nhƣ trận mƣa hiện trạng ngày 26/9/2019. Từ tình huống này sẽ đề xuất 

các giải pháp giảm ngập cụ thể. 
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Hình 3.17. Bản đồ ngập Quận 1 trong trận mưa ngày 26/9/2016 theo tính huống giả 

định 

 

Hình 3.18. Bản đồ ngập Chợ Cầu Kho 

 

Hình 3.19. Bản đồ ngập Chợ Cô Giang 
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Khu vực Chợ Cầu Kho nằm ở số 26A Nguyễn Văn Cừ, Phƣờng Cầu Kho Quận 1, 

khu vực này gây ngập với diện tích khoảng 8.3m
2
, độ sâu ngập khoảng 0.4m. 

Khu vực Chợ Cô Giang nằm ở số 110 Cô Giang, Phƣờng Cô Giang, Quận 1, khu 

vực này gây ngập với diện tích khoảng 5m
2
, độ sâu ngập khoảng 0.3m.  

 

Hình 3.20. Bản đồ ngập Chợ Đa Kao 

 

Hình 3.21. Bản đồ ngập Chợ Thái Bình 

 

Khu vực Chợ Đa Kao nằm ở số 23-25 Nguyễn Huy Tự, Phƣờng Đa Kao, Quận 1, 

khu vực này gây ngập với diện tích khoảng 11m
2
, độ sâu ngập khoảng 0.5m.  

Khu vực Chợ Thái Bình nằm ở số 5 Phạm Ngũ Lão, Phƣờng Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, khu vực này gây ngập với diện tích khoảng 4.2m
2
, độ sâu ngập khoảng 0.2m. 

Riêng khu vực chợ Thái Bình do tình trạng cống và hầm ga bị tắc bởi rác nên khu vực 

này bị ngập khá rộng và ảnh hƣởng đến nhiều tuyến đƣờng khác nhƣ đƣờng Cống 

Quỳnh, Nguyễn Văn Tráng, Lƣơng Hữu Khánh. 

Vì hệ thống thoát nƣớc ở quận 1 khá đầy đủ và quy mô nên việc bị ngập cũng 

một phần là do ý thức của ngƣời dân ở xung quanh các khu Chợ nếu đƣợc quản lý chặt 

chẽ, cống đƣợc nạo vét thƣờng xuyên chắc chắn diện tích và độ sâu ngập sẽ giảm, thậm 

chí sẽ không còn ngập. 
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Giải pháp mặt đệm 

Trên thực tế việc thoát nƣớc do mƣa ở đô thị thì yếu tố mặt đệm đóng vai trò rất 

quan trọng. Các công viên hay bãi đất trống chính là địa điểm lý tƣởng để thoát nƣớc 

mƣa từ đó sẽ giảm bớt khả năng gây ngập do mƣa trên địa bàn Thành phố nói chung và 

của Quận 1 nói riêng. Còn lại là các khu dân cƣ, hay mặt đƣờng, vỉa hè… chủ yếu làm 

từ bê tông, gạch, đá.. nên khả năng thấm nƣớc kém, gặp phải trên mƣa có cƣờng độ và 

thời gian lớn sẽ rất rễ gây ngập. 

 

Hình 3.22. Một góc của công viên Tao Đàn, Quận 1  

 

Hình 3.23. Vỉa hè đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học, Quận 1 
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Trong tƣơng lai Quận 1 sẽ đầu tƣ phát triển các loại gạch chịu thấm nƣớc, để sử 

dụng làm vỉa hè đi bộ, điều này góp phần giảm ngập và tăng khả năng thoát nƣớc cho 

quận 1. 

 

Hình 3.24. Ngập hiện trạng 

 

Hình 3.25. Ngập giải pháp 

Sau khi chỉnh hệ số thấm phù hợp với các công trình nhƣ vỉa hè đã lót gạch chịu 

thấm nƣớc tốt, các điểm ngập nặng đã giảm bớt nhƣ ở đoạn đƣờng Nguyễn Thị Minh 

Khai diện tích ngập đã giảm từ 211m
2
 xuống còn 89m

2
. Đoạn đƣờng Mai Thị Lựu, 

Cống Quỳnh đã không còn ngập, độ sâu ngập trung bình giảm từ 0.5 còn 0.3m. 

Giải pháp giảm ngập do mƣa cho khu vực Quận 1. 

Ngập do mƣa hay khi gặp phải trận mƣa cực đoan thì cống và hố ga bị quá tải 

nƣớc thoát không kịp sẽ gây ngập, do không sét đến yếu tố triều, và sẽ vận hành rạch 

Bến Nghé làm nơi chứa nƣớc mƣa các hố ga thu nƣớc khi gặp mƣa sẽ theo cống đồ ra 
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cửa xả và ra rạch Bến Nghé, điều này khiến rạch Bến Nghe hoạt động nhƣ một hồ điều 

tiết, nhƣng với quy mô lớn và tự nhiên. 

 

Hình 3.26. Bản đồ hiện trạng quy hoạch thoát nước Quận 1 và rạch Bến Nghé 

Cửa xả từ đƣờng Tôn Thất Đạm đến đƣờng Nguyễn Văn Cừ sẽ đƣợc đổ ra rạch 

Bến Nghé. 
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Hình 3.27. Bản đồ giải pháp giảm ngập cho Quận 1 

Các tuyến đƣờng gần khu vực Rạch nƣớc lên, không còn bị ngập nặng do nƣớc 

đã rút một phần nhờ rạch Bến Nghé nhận nƣớc từ các cống và cửa xả đổ ra. Để giải 

pháp này hiệu quả cần phải đóng cống ở 2 đầu của rạch Bến Nghé để không chịu tác 

động của triều. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Để hoàn thiện nội dung nghiên cứu của luận văn “Nghiên cứu ảnh hưởng của 

BĐKH đến ngập lụt khu vực Quận 1 - Thành hố HCM”. Luận văn đã trình bày khái 

quát tổng quan, các phƣơng pháp nghiên cứu, dữ liệu và kịch bản bản tính toán, đồng 

thời, luận văn cũng đã trình bày những kết quả từ tính toán đƣờng IDF mƣa và xây 

dựng biểu đồ mƣa thiết kế theo thời kỳ cơ sở và kịch bản tƣơng lai tại trạm Cầu Bông 

(Quận 1, TP.HCM). Từ đó, luận văn ứng dụng mô hình MIKE URBAN, MIKE 

FLOOD để mô phỏng ngập và đánh giá khả năng tiêu thoát nƣớc trên khu vực Quận 1. 

Vì vậy, nghiên cứu này rút ra một số kết luận sau: 

Trong quá trình khảo sát dữ liệu thực tế, nhận thấy hệ thống thoát nƣớc ở khu vực 

quận 1 tƣơng đối hoàn chỉnh, một số hệ thống thoát nƣớc trên một số tuyến đƣờng 

đƣợc xây dựng qua nhiều thời kỳ trƣớc 1954 do ngƣời pháp xây dựng, sau 1954 do 

Chính quyền Sài Gòn cũ xây dựng, sau 1975 đã xuống cấp và đƣợc đại tu sữa chữa 

khắc phục tạm thời nhƣng không đồng bộ. Đến năm 1995 đƣợc hỗ trợ từ dự án ODA 

Nhật bản tài trở đã nâng cấp thay thế hoàn thiện hệ thống thoát nƣớc thu gom các trung 

đƣờng chính đã giải quyết rất tốt sự thoát nƣớc cho khu vực trung tâm đồng thời hệ 

thống cống có nắp ngân triều cũng giúp giãm ngập do mực nƣớc triều cƣờng dâng cao. 

Nghiên cứu đã kế thừa kết quả tính toán, xây dựng đƣờng Cƣờng độ - Thời đoạn 

– Tần suất mƣa (đƣờng IDF mƣa). Cụ thể:  

- Trong thời kỳ cơ sở (giai đoạn 1980-2016): Thời đoạn mƣa 60’: Cƣờng độ mƣa 

ứng với các chu kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm tƣơng ứng là: 27.8mm/h, 

39mm/h, 48.9mm/h, 53.1mm/h. Thời đoạn mƣa 180’: Cƣờng độ mƣa ứng với các chu 

kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm tƣơng ứng là: 14mm/h, 19.8mm/h, 24.8mm/h, 

26.9mm/h. 
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- Ở kịch bản trung bình giai đoạn đầu thế kỷ: Thời đoạn mƣa 60’: Cƣờng độ mƣa 

ứng với các chu kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm tƣơng ứng là: 34.4mm/h, 

53.6mm/h, 69.7mm/h, 76.5mm/h. Thời đoạn mƣa 180’: Cƣờng độ mƣa ứng với các 

chu kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm tƣơng ứng là: 14.2mm/h, 20mm/h, 

25mm/h, 27.4mm/h.  

Cƣờng độ mƣa trong kịch bản này so với thời kỳ cơ sở là tăng ở hầu hết các thời 

đoạn mƣa (từ 10 phút đến 3 giờ) và tất cả chu kỳ lặp lại nhƣ: thời đoạn mƣa 60 phút: 

cƣờng độ mƣa tăng ứng với các chu kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm là: 

23.6mm/h, 37.4mm/h, 42.4mm/h, 44.1mm/h; thời đoạn mƣa 180 phút: cƣờng độ mƣa 

tăng ứng với các chu kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm là: 1.4mm/h, 1.0mm/h, 

0.6mm/h, 1.9mm/h. Riêng những thời đoạn mƣa từ 6 giờ đến 24 giờ ứng với tất cả các 

chu kỳ lặp lại thì cƣờng độ mƣa đều giảm từ 0.4mm/h đến 6.8mm/h. 

- Ở kịch bản cao giai đoạn đầu thế kỷ: Thời đoạn mƣa 60’: Cƣờng độ mƣa ứng 

với các chu kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm tƣơng ứng là: 42mm/h, 56.7mm/h, 

70.7mm/h, 77.7mm/h. Thời đoạn mƣa 180’: Cƣờng độ mƣa ứng với các chu kỳ lặp 2 

năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm tƣơng ứng là: 14.9mm/h, 22.6mm/h, 29.9mm/h, 

33mm/h. 

Cƣờng độ mƣa trong kịch bản này so với thời kỳ cơ sở là tăng ở tất cả các thời 

đoạn mƣa ứng với tất cả chu kỳ lặp lại, với mức tăng tƣơng đối lớn nhƣ: thời đoạn mƣa 

60 phút: cƣờng độ mƣa tăng ứng với các chu kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm 

là: 51mm/h, 45.4mm/h, 44.5mm/h, 46.3mm/h; thời đoạn mƣa 180 phút: cƣờng độ mƣa 

tăng ứng với các chu kỳ lặp 2 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm là: 6.1mm/h, 14.1mm/h, 

20.7mm/h, 22.6mm/h.  

Kết quả xây dựng biểu đồ mƣa thiết kế từ đƣờng IDF mƣa thời đoạn 3 giờ (180 

phút) cho trận mƣa ngày 26/09/2016 và kịch bản trung bình, cao năm 2030 ứng với chu 

kỳ lặp lại 10 năm cho thấy: đối với trận mƣa thiết kế theo kịch bản hiện trạng, tổng 

lƣợng mƣa là 132mm, trận mƣa đạt đỉnh sau 1 giờ (đỉnh mƣa khoảng 14mm), đây là 
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trận mƣa cực đoan rất lớn. Đối với biểu đồ mƣa thiết kế theo kịch bản trung bình (đầu 

thế kỷ) với chu kỳ lặp lại 10 năm, tổng lƣợng mƣa là 60mm, đỉnh mƣa đạt khoảng 

6.3mm, thấp hơn so với trận mƣa hiện trạng khoảng 7.7mm. Đối với biểu đồ mƣa thiết 

kế theo kịch bản cao (đầu thế kỷ) với chu kỳ lặp lại 10 năm, tổng lƣợng mƣa là 

67.8mm, đỉnh mƣa đạt khoảng 7.2mm, thấp hơn so với trận mƣa hiện trạng khoảng 

6.8mm. Từ kết quả trên cho thấy, ở kịch bản tƣơng lai với chu kỳ lặp lại 10 năm không 

thể lặp lại nhƣ trận mƣa đại biểu ngày 26/09/2016. 

Thiết lập thành công hệ thống thoát nƣớc hiện trạng của quận 1 Thành phố HCM 

trên mô hình MIKE URBAN, MIKE FLOOD bao gồm 1902 hầm ga, 37 cửa xả, 1345 

cống tròn và 717 cống vuông và các sông, kênh, rạch. 

- Mô hình tiêu thoát nƣớc đô thị MIKE URBAN đã mô phỏng tốt hệ thống thoát 

nƣớc cho toàn bộ hệ thống nghiên cứu đƣợc thể hiện qua kết quả tính toán mực nƣớc 

ngập lớn nhất tại các vị trí điều tra, khảo sát. Với kết quả hiệu chỉnh ứng với trận mƣa 

ngày 26/9/2016 có kết quả ngập tƣơng đối tốt, sai số so với thực tế khoảng 0.1 m và kết 

quả kiểm định ứng với trận mƣa ngày 15/9/2015 có kết quả ngập với vị trí ngập đúng 

và độ sâu ngập có sai số so với thực tế khảo sát khoảng 0.05 m. 

- Kết quả tính toán ngập từ mô hình MIKE FLOOD cho thấy, hệ thống tiêu thoát 

nƣớc Quận 1 hoạt động tốt khi mực nƣớc tăng kết hợp với xả lũ thƣợng nguồn tăng 

nhờ vào hệ thống cửa xả đƣợc đặt ven sông, kênh, rạch và cống ngăn triều. Khu vực 

Quận 1 bị ngập là do mƣa, cụ thể: ở kịch bản hiện trạng năm 2016: khu vực Quận 1 có 

độ sâu ngập phổ biến từ 0.1 ~ 0.4m, khu vực ven các cửa xả đều ngập trên 0.4m, phạm 

vi ngập rộng và phân bố chủ yếu ở các phƣờng: Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Cƣ 

Trinh và Phạm Ngũ Lão, điển hình là hai điểm ngập nặng trong đoạn đƣờng Nguyễn 

Thị Minh Khai gần cầu Thị Nghè có độ sâu ngập khoảng từ 0.38 – 0.42m, khu vực 

đƣờng Mai Thị Lựu gần chùa Phƣớc Hải thuộc phƣờng Đa Kao ngập cao hơn mặt 

đƣờng ~ 0,3 m.  
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- Kết quả ngập kịch bản trung bình giai đoạn đầu thế kỷ, khu vực Quận 1 có độ 

sâu ngập phổ biến từ 0.01 ~ 0.18m, phân bố chủ yếu ở các phƣờng: Tân Định, Cầu 

Ông Lãnh, Nguyễn Cƣ Trinh và Phạm Ngũ Lão, diện tích ngập phân bố rộng và nhiều 

nơi bị ngập nặng lên đến hơn 0.18m, những đoạn đƣờng ảnh hƣởng của ngập đáng kể 

nhƣ đoạn Nguyễn Thị Minh Khai gần cầu Thị Nghè, đoạn đƣờng Mai Thị Lựu gần 

Chùa Phƣớc Hải hay các tuyền đƣờng Nguyễn Cƣ Trinh, Phạm Ngũ Lão. Ở kịch bản 

này, độ sâu ngập và phạm vi ngập ít hơn so với kịch bản hiện trạng. 

- Theo kết quả ngập kịch bản cao giai đoạn đầu thế kỷ, khu vực Quận 1 có độ sâu 

ngập từ 0.01 ~ 0.19m, diện tích ngập phân bố rộng hơn và nhiều nơi bị ngập nặng lên 

đến hơn 0.19m, nhƣ đoạn đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai gần cầu Thị Nghè, đoạn 

đƣờng Mai Thị Lựu. Nhiều tuyến đƣờng cũng bị ngập trong khoảng thời gian xảy ra 

mƣa nhƣ: đƣờng Trần Hƣng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn 

Khắc Viện, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoàng Sa, Nguyễn Cƣ Trinh, Phạm Ngũ Lão với 

mức ngập phổ biến từ 0.07 ~ 0.12m. Các tuyến đƣờng ngập phân bố ở các phƣờng: 

Tân Định, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cƣ Trinh và Cầu Ông Lãnh. 

Trong luận văn thiết kế trận mƣa ngày 26/09/2016 để hiệu chỉnh mô hình và mô 

phỏng ngập hiện trạng năm 2016 bởi vì đó là trận mƣa cực đoan lớn, với thời đoạn 

ngắn lƣợng mƣa 132mm mới biết đƣợc khả năng hoạt động của hệ thống thoát nƣớc 

Quận 1 nhƣ thế nào và thực tế là Quận 1 bị ngập nặng. Còn với những trận mƣa bình 

thƣờng lƣợng mƣa dƣới 100mm thực tế gây ngập không đáng kể cho Quận 1 vì đây là 

Quận có hệ thống thoát nƣớc khá hoàn chỉnh, nằm ven sông, kênh, rạch là hệ thống 

tiêu thoát nƣớc cấp I, nằm trong vùng trung tâm (địa hình trung bình 5-10m). Chính vì 

thế, những trận mƣa thiết kế vào giai đoạn đầu thế kỷ theo kịch bản trung bình và cao 

không gây ngập nặng cho Quận 1. Minh chứng là kết quả ngập theo kịch bản trung 

bình và cao năm 2030, Quận 1 ngập rất ít và đều là những điểm ngập nhẹ, phạm vi 

nhỏ. 
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Từ kết quả tính toán ngập bằng mô hình MIKE FLOOD có thể nhận thấy, hai 

điểm ngập chính ở khu vực Quận 1 (dù mƣa cực đoan lớn hay mƣa thời đoạn dƣới giờ, 

lƣợng mƣa dƣới 100mm) là: đoạn đƣờng Mai Thị Lựu, đoạn đƣờng Nguyễn Thị Minh 

Khai gần cầu Thị Nghè. Nguyên nhân là do địa hình ở tuyến đƣờng Mai Thị Lựu thấp 

hơn các tuyến đƣờng xung quanh, nƣớc từ các khu vực lân cận sẽ đổ dồn vào đây. 

Tuyến cống ở đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai hoạt động không tốt vì thời gian tập trung 

nƣớc nhanh nhƣng thời gian để nƣớc rút xuống lại quá dài, một phần do tuyến cống tại 

đây khá cũ, độ nhám cao làm cản trở quá trình lƣu thông của nƣớc. 

KIẾN NGHỊ 

Theo thời gian, hệ thống thoát nƣớc sẽ gặp nhiều biến cố nhƣ: đƣờng cống hỏng, 

bùn cát ngƣng đọng, rác cuốn vào các hầm ga làm tắc cống, thay đổi hiện trạng sử 

dụng đất khiến lƣu vực thu nƣớc bị thay đổi… Việc thƣờng xuyên cập nhật thông tin 

mới nhất là cần thiết. Đặc biệt, nên xem xét, đề xuất nâng cốt đƣờng ở tuyến đƣờng 

Mai Thị Lựu (đoạn gần chùa Phƣớc Hải), nâng cấp cải tạo lại hệ thống thoát nƣớc 

tuyến đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần cầu Thị Nghè). 

Nên thiết kế, nâng cấp hệ thống thoát nƣớc Quận 1 có khả năng đáp ứng với 

những trận mƣa thiết kế đƣợc xây dựng dựa trên đƣờng IDF mƣa theo kịch bản trung 

bình, cao vào giữa và cuối thế kỷ với chu kỳ lặp lại 50 năm, 100 năm để đảm bảo khả 

năng thoát nƣớc hoạt động tốt nhất và dễ ứng phó trong tƣơng lai. 

Tuy nhiên, trong tƣơng lai khi BĐKH tác động rõ rệt hơn thì khả năng lặp lại trận 

mƣa nhƣ trận mƣa lịch sử (ngày 26/09/2016) sẽ cao hơn hơn, có thể cƣờng độ mƣa 

cũng lớn hơn và thời đoạn mƣa cũng đƣợc rút ngắn. Thế nên, việc nghiên cứu, tính 

toán đến trƣờng hợp đó cũng cần đƣợc tính tới, việc xây dựng nâng cấp lại hệ thông 

thoát nƣớc là rất quan trọng. 



85 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

[1]. Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Ý Nhƣ, Nguyễn Thanh Sơn, 

Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên 

địa bàn thành phố Hà Nội, tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ 27, Số 1S (2001) 37 – 43. 

[2]. Lã Thanh Hà, Nguyễn Văn Lai (2012), Giáo trình thủy văn đô thị, Nhà 

xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ. 

[3]. Mai Văn Khiêm, cs., “Nghiên cứu khả năng đáp ứng của hệ thống thoát 

nƣớc trên địa bàn thành phố HCM trong điều kiện BĐKH”. 

[4]. Nguyễn Đăng Tính, Nguyễn Quốc Thái, “MÔ PHỎNG NGẬP LỤT ĐÔ 

THỊ KHU VỰC TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HCM”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học 

thƣờng niên năm 2014. 

[5]. Trần Tuấn Hoàng, Ngô Nam Thịnh (9/2015), Nghiên cứu tính toán ngập 

ứng lƣu vực Quận 12 – Thành phố HCM bằng mô hình MIKE FLOOD.  

[6]. Nguyễn Kỳ Phùng, Ngô Nam Thịnh, Trần Tuấn Hoàng, Tính toán mực 

nƣớc hệ thống đê và cống ngăn triều sông rạch khu vực thành phố HCM, Tuyển tập hội 

thảo. Phân viện Khí tƣợng Thuỷ văn và Môi trƣờng phía Nam, 2012. 

[7]. Lƣơng Văn Việt, “Các đặc điểm phân bố mƣa cơ bản trên địa bàn thành 

phố HCM”. 

Tiếng Anh 

[8]. Mc Graw, “APPLIED HYDROLOGY”. 

[9]. DHI (2014), MIKE OPERATIONS User Guide, Denmark. 

[10]. DHI (2014), MIKE URBAN User Guide, Denmark. 

[11]. DHI (2014), MIKE URBAN MIKE URBAN TUTORIALS, Denmark. 

[12]. DHI (2014), MIKE URBAN COLLECTION SYSTEM, Denmark. 

[13]. DHI (2014), MOUSE Runoff Reference Manual. 

DHI (2014), MOUSE Pipe Flow Reference Manual. 



86 

 

PHỤ LỤC 1 

Bảng 1 Vị trí các điểm thực hiện khảo sát, đo đạc lưu tốc (ứng với tọa độ 41 cửa xả 

khu vực thoát nước Quận 1) 

TT 
Vị trí xã  

trên đƣờng 
Mã số POINT_X POINT_Y 

1 Nguyễn Văn Cừ-Võ Văn Kiệt 752 684486.307 1189267.498 

2 
Võ Văn Kiệt - CTy CP nƣớc 

 giải khát Chƣơng Dƣơng 
533 684627.166 1189442.628 

3 
Võ Văn Kiệt - Nguyễn 

 Cảnh Chân - bên Trái 
534 684774.426 1189579.465 

4 
Võ Văn Kiệt - Nguyễn 

 Cảnh Chân - bên Phải 
535 684778.237 1189583.646 

5 Trần Đình Xu - Võ Văn Kiệt 1 536 685067.76 1189797.612 

6 Trần Đình Xu - Võ Văn Kiệt 2 537 685067.474 1189797.362 

7 Hồ Hảo Hớn - Võ Văn Kiệt 1 538 685256.16 1189916.555 

8 Hồ Hảo Hớn - Võ Văn Kiệt 2 539 685255.833 1189916.169 

9 
Võ Văn Kiệt 4 (Bến Chƣơng 

Dƣơng cũ) 
540 685418.646 1190032.089 

10 
Võ Văn Kiệt 3 (Bến Chƣơng 

Dƣơng cũ) 
541 685501.285 1190129.094 

11 Đề Thám - Võ Văn Kiệt 542 685547.667 1190183.828 

12 Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt 543 685686.865 1190372.499 

13 Yersin-Võ Văn Kiệt  544 685785.24 1190446.649 

14 Võ Văn Kiệt 2 545 685807.913 1190464.894 

15 Võ Văn Kiệt 1 546 685869.482 1190503.862 

16 Ký Con - Võ Văn Kiệt  547 685912.583 1190535.162 
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TT 
Vị trí xã  

trên đƣờng 
Mã số POINT_X POINT_Y 

17 Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi 2 548 686595.109 1191127.661 

18 Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi 1 480 686595.546 1191164.305 

19 Calmette - Võ Văn Kiệt 709 685997.776 1190568.65 

20 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn 

Kiệt  
729 686136.376 1190742.855 

21 
Võ Văn Kiệt -  

Phó Đức Chính 
532 686049.489 1190720.788 

22 Võ Văn Kiệt - Hồ Tùng Mậu 494 686584.838 1191118.194 

23 
Nguyễn Huệ -Tôn Đức Thắng- 

bên Phải 
481 686596.282 1191255.913 

24 
Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng - 

bên Trái 
750 686597.657 1191186.781 

25 Đồng Khởi-Tôn Đức Thắng 479 686616.141 1191371.315 

26 Tôn Đức Thắng 10 493 686616.997 1191499.601 

27 Thi Sách-Tôn Đức Thắng 477 686630.446 1191721.799 

28 Công trƣờng Mê Linh 478 686619.862 1191580.664 

29 Tôn Đức Thắng 9 492 686652.812 1191872.762 

30 Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng 482 686670.005 1191903.548 

31 Tôn Đức Thắng 1 483 686772.323 1192232.673 

32 Tôn Đức Thắng 2 484 686747.484 1192197.329 

33 Tôn Đức Thắng 3 485 686745.246 1192178.241 

34 Ngô Văn Nam - Tôn Đức Thắng  486 686718.231 1192075.133 

35 Tôn Đức Thắng 4 487 686707.372 1192043.983 

36 Tôn Đức Thắng 5 488 686686.735 1191958.183 
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TT 
Vị trí xã  

trên đƣờng 
Mã số POINT_X POINT_Y 

37 Tôn Đức Thắng 6 489 686684.858 1191950.97 

38 Tôn Đức Thắng 7 490 686682.55 1191946.586 

39 Tôn Đức Thắng 8 491 686679.846 1191937.582 

40 Nguyễn Hữu Cảnh 751 686961.425 1193200.971 

41 Hai Bà Trƣng 592 684371.038 1193544.955 

PHỤ LỤC 2 

Kết quả đo lƣu tốc tại một số cửa xả: 

Bảng 2 Kết quả đo lưu tốc tại vị trí Ngô Văn Nam – Tôn Đức Thắng trận mưa  

ngày 03/10/2017 

Giờ đo  Vận tốc (m/s) 

11:20 0.059 

11:25 0.142 

11:30 0.209 

11:40 0.261 

11:45 0.253 

11:50 0.190 

12:00 0.116 

12:05 0.050 

12:10  Hết tín hiệu 

Bảng 3 Kết quả đo lưu tốc tại vị trí Tôn Đức Thắng 1 trận mưa ngày 03/10/2017 

Giờ đo  Vận tốc (m/s) 

10:50 0.278 

11:15 0.370 

11:25 0.347 

11:30 0.378 

11:35 0.362 

11:40 0.290 
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Giờ đo  Vận tốc (m/s) 

11:45 0.253 

11:50 0.190 

11:55 0.174 

12:00 0.116 

12:05 0.103 

12:15 0.052 

12:30 Hết tín hiệu 

Bảng 4 Kết quả đo lưu tốc tại vị trí Tôn Đức Thắng 10 trận mưa  

ngày 12/10/2017 

Giờ đo  Vận tốc (m/s) 

17:30 0.209 

17:50 0.296 

17:55 0.258 

18:00 0.267 

18:05 0.253 

18:10 0.248 

18:20 0.187 

18:30 0.174 

18:40 0.161 

18:50 0.059 

19:10 0.050 

19:15 0.047 

 


