
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

CHƢƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƢỚC KC 09/06-10 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI 

 

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG MỰC NƢỚC BIỂN CỰC 

TRỊ DO ẢNH HƢỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

PHỤC VỤ CHIẾN LƢỢC KINH TẾ BIỂN 

KC09.23/06-10 

 

 

Cơ quan chủ trì đề tài:  Trƣờng ĐH Khoa học Tự nhiên 

Chủ nhiệm đề tài:  GS TS. Đinh Văn Ƣu 

 

 

 

 

 

Hà Nội - 2010 

 

 

 



2 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ       ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

CHƢƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƢỚC KC 09/06-10 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI 

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG MỰC NƢỚC BIỂN CỰC 

TRỊ DO ẢNH HƢỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

PHỤC VỤ CHIẾN LƢỢC KINH TẾ BIỂN 

KC09.23/06-10 

  

Chủ nhiệm đề tài                    Cơ quan chủ trì đề tài/dự án 

 

 

GS TS. Đinh Văn Ƣu     GS. TSKH Nguyễn Hoàng Lƣơng 

Ban chủ nhiệm chƣơng trình     Bộ Khoa học và Công nghệ 

         

 

 

 

 

Hà Nội - 2010 



3 

 

MỤC LỤC 

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ ................................................................................... 6 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................. 29 

DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................. 30 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ......................................................... 31 

I. MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 35 

II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ THỰC HIỆN ............. 41 

Chƣơng 1. HỆ THỐNG DỮ LIỆU CHUYÊN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ 

MỰC NƢỚC VÙNG VEN BỜ VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM ......................... 42 

1.1. DỮ LIỆU LỊCH SỬ ĐẾN NĂM 2007 .................................................... 46 

1.2.  DỮ LIỆU CẬP NHẬT ĐẾN NĂM 2010 ............................................... 55 

1.3.NHỮNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆN 

TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MỰC NƢỚC, BAO GỒM MỰC NƢỚC 

TRUNG BÌNH VÀ CỰC TRỊ Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM ......................... 58 

Chƣơng 2.KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TÍNH TOÁN BIẾN ĐỘNG MỰC 

NƢỚC CỰC TRỊ VÀ CÁC PHƢƠNG ÁN CẢNH BÁO .............................. 85 

2.1.TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƢNG THỐNG KÊ BÃO VÀ BIỂN ĐỘNG 

CỦA CHÖNG ................................................................................................. 89 

2.2.TÍNH TOÁN MỰC NƢỚC CỰC TRỊ THEO MÔ HÌNH TÍCH HỢP 

THỐNG KÊ-THỦY ĐỘNG LỰC ................................................................ 100 



4 

 

2.3.CẢNH BÁO BIẾN ĐỘNG MỰC NƢỚC CỰC TRỊ TRÊN CƠ SỞ 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 

DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ......................................... 138 

Chƣơng 3.KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI, 

XÓI LỞ BỜ BIỂN VÀ NGẬP LỤT DO HIỆU ỨNG MỰC NƢỚC DÂNG 

VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT TRÊN VÍ DỤ VÙNG BỜ CHÂU THỔ 

BẮC BỘ ........................................................................................................ 152 

3.1.XU THẾ BIẾN ĐỔI ĐƢỜNG BỜ VÀ XÓI LỞ BỜ, BÃI BIỂN Ở HẢI 

PHÕNG. ........................................................................................................ 154 

3.2.XU THẾ NGẬP NƢỚC VEN BỜ DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU. ..................................................................................................... 166 

3.3.ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN CẢNH BÁO VÀ GIẢI PHÁP PHÕNG 

TRÁNH CÁC HIỆN TƢỢNG BIẾN ĐỔI ĐƢỜNG BỜ, XÓI LỞ VÀ NGẬP 

NƢỚC LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI MỰC NƢỚC CỰC TRỊ VÀ BIẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU. ............................................................................................. 181 

3.4.TIẾN TỚI XÂY DỰNG LUẬN CHỨNG KH-KT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỰC NƢỚC CỰC TRỊ VÙNG VEN BỜ BIỂN 

VÀ HẢI ĐẢO PHỤC VỤ CHIẾN LƢỢC BIỂN VIỆT NAM…………….186 

III. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ................................................................ 193 

IV. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ....................................................................... 197 

4.1. KẾT LUẬN ............................................................................................ 198 

4.2. KIẾN NGHỊ ........................................................................................... 200 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 202 

PHỤ LỤC ...................................................................................................... 205 



5 

 

PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .............. 206 

PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC LUẬN ÁN ĐÃ BẢO VỆ ....................... 209 

PHỤ LỤC III DANH MỤC CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ...................... 210 

PHỤ LỤC IV DANH MỤC CÁC BÁO CÁO GIAI ĐOẠN ....................... 212 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

ĐỀ TÀI KC09.23/06-10 

________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2010 

BÁO CÁO THỐNG KÊ 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Tên đề tài: Đánh giá biến động mực nƣớc biển cực trị do ảnh hƣởng của 

biến đổi khí hậu phục vụ chiến lƣợc kinh tế biển. 

 Mã số đề tài: KC09.23/06-10 

 Thuộc: 

- Chƣơng trình (tên, mã số chương trình):  Khoa học và công nghệ biển 

phục vụ phát triển bền vững Kinh tế - Xã hội,   KC09/06-10  

- Dự án khoa học và công nghệ (tên dự án): 

- Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): 

2. Chủ nhiệm đề tài/dự án:  

Họ và tên:  Đinh Văn Ƣu. 

Ngày, tháng, năm sinh:  10/2/1950 Nam/ Nữ:  Nam 

Học hàm, học vị: GS. TS 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp      Chức vụ: CN Bộ môn 

Điện thoại: Tổ chức: 38584945 , Nhà riêng: 35520072, Mobile: 0913039993 

Fax: 38584945  E-mail:  uudv@vnu.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Trƣờng ĐH KH Tự nhiên. 
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Địa chỉ tổ chức:.334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Địa chỉ nhà riêng: 1, Ngõ 62, Phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. 

3. Tổ chức chủ trì đề tài/dự án:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng ĐH KH Tự nhiên. 

Điện thoại : 04. 35583001; 38581420,   Fax : 04. 38589739 ; 38583061 

E-mail : dhkhtnhn@hn.vnu.vn 

Website : www.hus.edu.vn 

Địa chỉ : 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Họ và tên thủ trƣởng tổ chức : Bùi Duy Cam. 

Số tài khoản : 931.01.006. 

Ngân hàng : Kho bạc nhà nƣớc Đống Đa. 

Tên cơ quan chủ quản đề tài : Đại Học Quốc Gia Hà Nội. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện đề tài/dự án :  

- Theo Hợp đồng đã ký kết : từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 10 năm 2010  

- Thực tế thực hiện : từ  tháng  5 năm 2008 đến tháng 10 năm 2010 

  - Đƣợc gia hạn (nếu có) :  

 - Lần 1 từ tháng…. Năm…. Dến tháng…. Năm…. 

 - Lần 2 …. 

2. Kinh phí và sử dụng kinh phí : 

a) Tổng số kinh phí thực hiện :  2675 tr.đ, trong đó : 

+ Kính phí hỗ trợ từ SNKH : 2675 tr.đ. 

+ Kinh phí từ các nguồn khác :  0 tr.đ. 

+ Tỷ lệ và kinh phí thu hồi đối với dự án (nếu có) :  

mailto:dhkhtnhn@hn.vnu.vn
http://www.hus/
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b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH : 

Số 

TT 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc Ghi chú 

(Số đề nghị 

quyết toán) 
Thời gian 

(Tháng, 

năm) 

Kinh phí 

(Tr.đ) 

Thời gian 

(Tháng, 

năm) 

Kinh phí 

(Tr.đ) 

1 19/08/2008 875 29/4/2009 679,660733  

2 2/6/2009 941    

3 30/12/2009 404 25/12/2009 857,389  

4 5/3/2010 318 12/10/2010 500,780267  

5 20/10/2010 137 15/12/2010 637,170  

c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: 

Đối với đề tài: 

                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng 

Số 

TT 

Nội dung  

các khoản chi 

Theo kế hoạch Thực tế đạt đƣợc 

Tổng SNKH Nguồn 

khác 

Tổng SNKH Nguồn 

khác 

1 Trả công lao động 

(khoa học, phổ 

thông) 

1.565,5 1.565,5 0 1.594,65 1.594,65  

2 Nguyên, vật liệu, 

năng lƣợng 

68,0 68,0 0 57, 87 57,87  

3 Thiết bị, máy 

móc 

444,3 444,3 0 444,3 444,3  

4 Xây dựng, sửa 

chữa nhỏ 

      

5 Chi khác 597,2 597,2 0 578,18 578,18  

 Tổng cộng 2.675,0 2.675,0  2.675,0 2.675,0  
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- Lý do thay đổi (nếu có): 

3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài/dự án:  

(Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, 

phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn 

bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có) 

Số 

TT 

Số, thời gian ban 

hành văn bản 
Tên văn bản Ghi chú 

1 Số 2641/QĐ- 

BKHCN ngày 

09/11/2007 

Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng Khoa học và Công nghệ cấp 

Nhà nƣớc tƣ vấn tuyển chọn tổ 

chức và cá nhân chủ trì thực hiện 

đề tài để thực hiện trong kế hoạch 

năm 2008 thuộc Chƣơng trình 

“Khoa học và công nghệ biển phục 

vụ phát triển bền vững Kinh tế - Xã 

hội”, Mã số KC.09/06-10 

 

2 Ngày 27/11/2007 Biên bản họp hội đồng Khoa học 

và công nghệ, đánh giá hồ sơ đăng 

ký tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá 

nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN 

cấp Nhà Nƣớc. 

 

3 Số 3090/QĐ – 

BKHCN ngày 

24/12/2007 

Quyết định về việc phê duyệt các 

tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì 

thực hiện các đề tài năm 2008 (đợt 

II) thuộc Chƣơng trình “ Khoa học 

và công nghệ biển phục vụ phát 

triển bền vững kinh tế - Xã hội” 

Mã số KC.09/06-10 
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Số 

TT 

Số, thời gian ban 

hành văn bản 

Tên văn bản Ghi chú 

4 Số 291/QĐ-  

BKHCN ngày 

29/02/2008 

Quyết định phê duyệt kinh phí 

nhiệm vụ bổ sung của đề tài 

KC09.11/06-10 và 01 đề tài bắt đầu 

thực hiện năm 2008 (đợt II) thuộc 

Chƣơng trình KH&CN trọng điểm 

cấp Nhà nƣớc giai đoạn 2006-2010 

“ Khoa học và công nghệ biển phục 

vụ phát triển bền vững Kinh tế - Xã 

hội” , Mã số KC09/06-10. 

 

5 Ngày 25/02/2008 Biên bản họp thẩm định đề tài 

Khoa học và Công nghệ cấp Nhà 

Nƣớc 

 

6 Ngày 23/04/2008 Hợp đồng nghiên cứu Khoa học và 

phát triển Công nghệ số: 

23/2008/HĐ – ĐTCT- KC09/06-10 

 

7 Số 2068/QĐ- 

BKHCN ngày 

18/9/2008 

Quyết định về việc phê duyệt kế 

hoạch đấu thầu mua sắm tài sản 

của đề tài 

 

8 Số 27/VPCT-HCTH 

ngày 11/2/2009 

Điều chỉnh mua thiết bị của đề tài Mua phần 

mềm SMS 

10.0 module 

ADCIRC 

9 Số 2541/QĐ- 

BKHCN ngày 

12/11/2009 

Quyết định về việc cử đoàn đi công 

tác nƣớc ngoài 

 

10 Số 314/VPCTTĐ -

THKH ngày 

16/6/2010 

Điều chỉnh nội dung và kinh phí 

của đề tài KC09.23/06-10 

Điều chỉnh số 

kinh phí hợp 

tác quốc tế 

sang bổ sung 

02 chuyên đề. 
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4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án: 

Số 

TT 

Tên tổ chức 

đăng ký 

theo Thuyết 

minh 

Tên tổ 

chức đã 

tham gia 

thực hiện  

Nội dung 

tham gia chủ yếu 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt đƣợc 

Ghi 

chú* 

1 Trƣờng Đại 

học Khoa 

học Tự nhiên 

Trƣờng 

Đại học 

Khoa học 

Tự nhiên 

Đồng chủ trì thực 

hiện cả 3 nội dung 

Nội dung 1: Lựa 

chọn, tập hợp, 

phân tích, xây 

dựng hệ thống dữ 

liệu và đánh giá 

thực trạng biến đổi 

khí hậu và mực 

nƣớc vùng ven bờ 

biển và hải đảo 

Việt Nam. 

Nội dung 2: 

Nghiên cứu tính 

toán biến động 

mực nƣớc cực trị 

và các phƣơng án 

cảnh báo. 

Nội dung 3: Đánh 

giá các tác động 

biến đổi hình thái, 

xói lở bờ biển do 

hiệu ứng biến đổi  

mực nƣớc và các 

biện pháp giám sát 

Nội dung 1: 

Các báo cáo 

chuyên đề về 

cơ sở dữ liệu 

và phần mềm 

quản lý hệ 

thống dữ liệu. 

Nội dung 2: 

Các báo cáo 

chuyên đề về 

xây dựng các 

mô hình tính 

toán và các kết 

quả tính toán 

theo phƣơng án 

tính toán khác 

nhau.  

Nội dung 3: 

Báo cáo 

chuyên đề về 

các kịch bản 

tính toán theo 

hiệu ứng mực 

nƣớc biển dâng 

và theo biến 

đổi mực nƣớc 

cực trị. 
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Số 

TT 

Tên tổ chức 

đăng ký 

theo Thuyết 

minh 

Tên tổ 

chức đã 

tham gia 

thực hiện  

Nội dung 

tham gia chủ yếu 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt đƣợc 

Ghi 

chú* 

2 Viện Cơ học Viện Cơ 

học 

Đồng chủ trì thực 

hiện nội dung 2:  

- Nghiên cứu tính 

toán biến động 

mực nƣớc cực trị 

và các phƣơng án 

cảnh báo. 

- Tham gia thực 

hiện các nội dung 

liên quan đến hệ 

thống dữ liệu bão, 

nƣớc dâng, ngập 

lụt và xói lở... 

Báo cáo 

chuyên đề: 

- Phát triển, 

hoàn thiện và 

ứng dụng mô 

hình tính toán 

nƣớc dâng bão 

có tính đến 

biến động mực 

nƣớc triều thực 

tế đối với toàn 

dải ven biển và 

vùng trọng 

điểm Bắc Bộ 

- Xây dựng và 

triển khai mô 

hình kết hợp 

tính toán các 

đặc trƣng mực 

nƣớc cực trị
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Số 

TT 

Tên tổ chức 

đăng ký 

theo Thuyết 

minh 

Tên tổ 

chức đã 

tham gia 

thực hiện  

Nội dung 

tham gia chủ yếu 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt đƣợc 

Ghi 

chú* 

3 Viện Khoa 

học Khí 

tƣợng Thủy 

văn và Môi 

trƣờng 

Viện Khoa 

học Khí 

tƣợng 

Thủy văn 

và Môi 

trƣờng 

Đồng chủ trì nội 

dung 3 

- Tham gia thực 

hiện phần nội 

dung liên quan 

đến phát triển các 

mô hình thủy 

động lực và đánh 

giá tác động . 

-  Đóng góp thiết 

bị và tham gia 

khảo sát bổ sung 

Báo cáo 

chuyên đề: 

- Mô hình nƣớc 

dâng sóng 

trong bão và 

kết nối vớ hệ 

thống mô hình 

thống kê- thủy 

động lực 

- Thử nghiệm 

mô hình nƣớc 

dâng bão cho 

vùng biển ven 

bờ bắc Vịnh 

Bắc Bộ. 
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Số 

TT 

Tên tổ chức 

đăng ký 

theo Thuyết 

minh 

Tên tổ 

chức đã 

tham gia 

thực hiện  

Nội dung 

tham gia chủ yếu 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt đƣợc 

Ghi 

chú* 

4 Trung tâm 

Khí tƣợng 

Thuỷ văn 

Biển 

Trung tâm 

Khí tƣợng 

Thuỷ văn 

Biển 

Đồng chủ trì thực 

hiện nội dung 1: 

Lựa chọn, tập hợp, 

phân tích, xây 

dựng hệ thống dữ 

liệu và đánh giá 

thực trạng biến đổi 

khí hậu và mực 

nƣớc vùng ven bờ 

biển và hải đảo 

Việt Nam 

Cung cấp các thiết 

bị và tham gia 

thực hiện khảo sát 

hiện trƣờng.  

Báo cáo 

chuyên đề: 

Tập hợp số 

liệu, xử lý, 

khôi phục, 

phân tích và 

nghiên cứu  

xác định  đặc 

trƣng  biến đổi 

khí hậu trên cơ 

sở số liệu lịch 

sử dài hạn (đến 

năm 2007) từ 

các trạm Khí 

tƣợng - hải văn 

ven biển Việt 

Nam và các 

trạm tiêu biểu 

trên khu vực 

Biển Đông và 

Tây Thái Bình 

Dƣơng.
 

 

 - Lý do thay đổi (nếu có): 
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5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án: 

(Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 

người kể cả chủ nhiệm) 

Số 

TT 

Tên cá 

nhân đăng 

ký theo 

Thuyết 

minh 

Tên cá 

nhân đã 

tham gia 

thực hiện 

Nội dung tham 

gia chính 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt đƣợc 

Ghi 

chú 

1 Đinh Văn 

Ƣu, GS. TS. 

Đinh Văn 

Ƣu, GS. 

TS. 

Chủ nhiệm đề tài, 

tham gia các 

chuyên đề về mô 

hình  

Báo cáo tổng 

kết và phần 

chuyên đề mô 

hình 

 

2 Đinh Văn 

Mạnh, TS. 

Đinh Văn 

Mạnh, TS. 

Nguyễn 

Xuân Hiển 

ThS 

Thƣ ký đề tài, 

Đồng chủ trì nội 

dung 2, chịu trách 

nhiệm chuyên đề 

mô hình nƣớc 

dâng bão kết hợp 

thuỷ triều (nội 

dung 2). 

Các báo cáo 

chuyên đề về 

mô hình nƣớc 

dâng bão kết 

hợp thủy triều 

và nƣớc dâng 

sóng 

 

3 Nguyễn Hữu 

Dƣ, GS. TS. 

Nguyễn 

Hữu Dƣ, 

GS. TS. 

Chịu trách nhiệm 

chuyên đề Mô 

hình thống kê bão 

(nội dung 2). 

Báo cáo 

chuyên đề về 

Mô hình thống 

kê bão 

 

4 Nguyễn Tiền 

Giang, TS 

Nguyễn 

Tiền Giang, 

TS 

Đồng chủ trì nội 

dung 3: đánh giá 

ngập nƣớc dải ven 

bờ và khảo sát (nội 

dung 1) 

Các báo cáo 

chuyên đề về 

đánh giá ngập 

nƣớc dải ven 

bờ và báo cáo 

KS 

 

 



16 

 

Số 

TT 

Tên cá nhân 

đăng ký theo 

Thuyết minh 

Tên cá nhân 

đã tham gia 

thực hiện 

Nội dung 

tham gia 

chính 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt đƣợc 

Ghi 

chú 

5 Phạm Văn 

Huấn, PGS. 

TS. 

Phạm Văn 

Huấn, PGS. 

TS. 

Đồng chủ trì 

nội dung 1, 

chịu trách 

nhiệm chuyên 

đề: xây dựng 

hệ thống dữ 

liệu chuyên 

đề;nghiên cứu 

biến động các 

đặc trƣng khí 

hậu và mực 

nƣớc Biển 

Đông  

Các báo cáo 

chuyên đề về 

nghiên cứu 

biến động các 

đặc trƣng khí 

hậu và mực 

nƣớc Biển 

Đông 

 

6 Vũ Thanh Ca, 

TS 

Vũ Thanh Ca, 

TS 

Đồng chủ trì 

nội dung 3, 

chịu trách 

nhiệm chuyên 

đề biến đổi 

đƣờng bờ. 

Các báo cáo 

chuyên đề về 

biến đổi đƣờng 

bờ 

 

7 Nguyễn Ngọc 

Huấn, TS. 

Nguyễn Tiền 

Giang, TS. 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

đề: các phƣơng 

án cảnh báo 

ngập nƣớc và 

bồi xói bờ biển 

(nội dung 3). 

 

Các báo cáo 

chuyên đề các 

phƣơng án 

cảnh báo ngập 

nƣớc và bồi xói 

bờ biển 

 



17 

 

Số 

TT 

Tên cá nhân 

đăng ký theo 

Thuyết minh 

Tên cá 

nhân đã 

tham gia 

thực hiện 

Nội dung tham 

gia chính 

Sản phẩm chủ 

yếu đạt đƣợc 

Ghi 

chú 

8 Trần Hồng 

Lam, TS.  

Trần Hồng 

Lam, TS.  

Đồng chủ trì nội 

dung 1, chịu 

trách nhiệm 

chuyên đề 

nghiên cứu biến 

động khí hậu và 

mực nƣớc trên 

cơ sở số liệu các 

trạm khí tƣợng-

hải văn (nội 

dung 1). 

Các báo cáo 

chuyên đề 

nghiên cứu 

biến động khí 

hậu và mực 

nƣớc trên cơ sở 

số liệu các trạm 

khí tƣợng-hải 

văn 

 

9 Nguyễn Thị 

Việt Liên, TS. 

Nguyễn Thi 

Việt Liên, 

TS. và Đinh 

Văn Mạnh, 

TS. 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

đề: mô hình kết 

hợp thống kê-

thuỷ động lực 

tính toán mực 

nƣớc cực trị (nội 

dung 2). 

Các báo cáo 

chuyên đề mô 

hình kết hợp 

thống kê-thuỷ 

động lực tính 

toán mực nƣớc 

cực trị 

 

10 Hoàng Trung 

Thành, ThS. 

NCS 

Hoàng 

Trung 

Thành, ThS. 

NCS 

Chịu trách 

nhiệm chuyên 

đề: nghiên cứu 

biến động điều 

kiện khí tƣợng 

và mực nƣớc 

trên cơ sở số liệu 

cập nhật tại các 

trạm khí tƣợng-

hải văn (nội 

dung 1). 

Các báo cáo 

chuyên đề 

nghiên cứu 

biến động điều 

kiện khí tƣợng 

và mực nƣớc 

trên cơ sở số 

liệu cập nhật 

tại các trạm khí 

tƣợng-hải văn 
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 - Lý do thay đổi ( nếu có): Vì lý do công tác, TS Nguyễn Ngọc Huấn không 

tham gia thực hiện nội dung nghiên cứu theo đăng ký, nội dung này chuyển 

sang cho TS Nguyễn Tiền Giang thực hiện. 

6. Tình hình hợp tác quốc tế: 

Số 

TT 

Theo kế hoạch 

(Nội dung, thời gian, kinh 

phí, địa điểm, tên tổ chức 

hợp tác, số đoàn, số lƣợng 

ngƣời tham gia...) 

Thực tế đạt đƣợc 

(Nội dung, thời gian, kinh 

phí, địa điểm, tên tổ chức 

hợp tác, số đoàn, số lƣợng 

ngƣời tham gia...) 

Ghi chú* 

1 
Nội dung: đoàn vào từ Nhật. 

Thời gian: 10 ngày, trong năm 

2008. 

Kinh phí 42.150.000 đ 

Tổ chức hợp tác: Đại học 

Nagoya, đại học Tohoku. 

Số đoàn: 01 

Số người tham gia :02 

Nội dung: đoàn vào từ Nhật 

Thời gian: 10 ngày, tháng 

12/2008 và tháng 2/2009  

Kinh phí: 32.093.000 đ 

Tổ chức hợp tác: Đại học 

Nagoya, đại học Tohoku. 

Số đoàn: 02 

Số ngƣời tham gia: 02 

 

2 
Nội dung: đoàn vào từ Pháp, 

Hà Lan. 

Thời gian: 10 ngày, trong năm 

2009. 

Kinh phí 42.150.000 đ 

Tổ chức hợp tác: Đại học 

Toulouse, đại học Twente. 

Số đoàn: 01 

Số ngƣời tham gia: 02 

Không thực hiện đƣợc. Kinh 

phí đƣợc điều chỉnh sang hợp 

đồng thuê khoán chuyên môn. 

Công văn số 

314/VPCTTĐ-

THKH ngày 

16/6/2010 của 

Văn phòng các 

Chƣơng trình 

trọng điểm cấp 

Nhà Nƣớc 

3 
Nội dung: đoàn ra đi Mỹ 

Thời gian: 10 ngày, trong năm 

2009,  

Kinh phí 176.268.000 đ 

Tổ chức hợp tác: Đại học tổng 

hợp Florida. 

Số đoàn: 01  

Số ngƣời tham gia :04 

Nội dung: đoàn ra đi Mỹ 

Thời gian: 5 ngày, tháng 

3/2010 

Kinh phí 176.252.000 đ 

Tổ chức hợp tác: Đại học tổng 

hợp Florida. 

Số đoàn: 01  

Số ngƣời tham gia :04 
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- Lý do thay đổi (nếu có): Đoàn vào từ Pháp, Hà lan không thực hiện đƣợc do 

Giáo sƣ mời không bố trí đƣợc thời gian. 

7. Tình hình tổ chức hội thảo, hội nghị: 

Số 

TT 

Theo kế hoạch 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, 

địa điểm ) 

Thực tế đạt đƣợc 

(Nội dung, thời gian, kinh phí, 

địa điểm ) 

Ghi chú* 

1 Nội dung: xây dựng hệ thống số 

liệu, dữ liệu về biến đổi khí hậu 

và mực nƣớc vùng ven bờ biển và 

hải đảo Việt Nam.  

Thời gian: năm 2008. 

Kinh phí: 8.440.000 đ 

Địa điểm: tổ chức tại Hà Nội 

Nội dung: xây dựng hệ thống số 

liệu, dữ liệu về biến đổi khí hậu 

và mực nƣớc vùng ven bờ biển và 

hải đảo Việt Nam.  

Thời gian: ngày 11/6/2008. 

Kinh phí: 8.440.000 đ 

Địa điểm: tổ chức tại Hà Nội 

 

2 Nội dung: Tác động của biến đổi 

khí hậu lên mực nƣớc cực trị khu 

vực ven biển châu thổ sông Hồng 

- Thái Bình 

Thời gian: năm 2009. 

Kinh phí: 13.900.000 đ 

Địa điểm: tổ chức tại Hải Phòng 

Nội dung: Tác động của biến đổi 

khí hậu lên mực nƣớc cực trị khu 

vực ven biển châu thổ sông Hồng 

- Thái Bình 

Thời gian: ngày 13/11/2009. 

Kinh phí: 18.600.000 đ 

Địa điểm: tổ chức tại Hải Phòng 

 

3 Nội dung: Luận chứng khoa học 

về tác động của biến đổi khí hậu 

lên mực nƣớc cực trị.  

Thời gian: năm 2010. 

Kinh phí: 9.440.000 đ 

Địa điểm: tổ chức tại Hà Nội 

Nội dung: Luận chứng khoa học 

về tác động của biến đổi khí hậu 

lên mực nƣớc cực trị.  

Thời gian: ngày 30/9/2010. 

Kinh phí: 11.300.000đ 

Địa điểm: tổ chức tại Hà Nội 

 

- Lý do thay đổi (nếu có): 
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8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu:  
(Nêu tại mục 15 của thuyết minh, không bao gồm: Hội thảo khoa học, điều tra 

khảo sát trong nước và nước ngoài). 

Số 

TT 

Các nội dung, công việc 

 chủ yếu  

(Các mốc đánh giá chủ yếu) 

Thời gian 

(Bắt đầu, kết thúc 

- tháng …năm) 
Ngƣời,  

cơ quan  

thực hiện Theo 

kế 

hoạch 

Thực tế 

đạt 

đƣợc 

1 Phân tích, đánh giá một cách có hệ 

thống các cơ sở dữ liệu nhằm đƣa ra 

đƣợc xu thế biến đổi mực nƣớc biển 

tại các vùng trọng điểm của bờ biển và 

hải đảo Việt Nam và đƣa ra đƣợc xu 

thế diễn tiến của mực nƣớc trong 50 

năm, 100 năm tới. Phƣơng pháp sử 

dụng sẽ là phƣơng pháp thống kê 

truyền thống đã đƣợc các tác giả sử 

dụng thành thạo 

Thực 

hiện 

trong 

năm 

2008 

Đã hoàn 

thành 

theo 

đúng kế 

hoạch. 

Nguyễn Thị Việt Liên 

– Viện Cơ học 

Trần Hồng Lam, 

Hoàng Trung Thành - 

Trung tâm Hải Văn 

Phạm Văn Huấn, Trần 

Văn Nên, Nguyễn Kim 

Cƣơng - Trƣờng 

ĐHKHTN, 

 Nguyễn Đăng Quế-

Trung tâm Tƣ liệu 

KTTV, 

Nguyễn Vũ Thắng, Đài 

KTTV Đông Bắc 

2 
Phát triển và ứng dụng phƣơng pháp 

đánh giá các giá trị chu kỳ lặp lại của 

mực nƣớc cực trị trên cơ sở áp dụng 

mô hình thống kê bão, áp thấp nhiệt 

đới và gió mùa kết hợp với mô hình số 

trị tính toán nƣớc dâng bão có tính đến 

các ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu và 

mực nƣớc biển dâng. Đối với hƣớng 

nghiên cứu này, các kiến thức và kỹ 

năng hiện có trong lĩnh vực thống kê 

toán học và mô hình số sẽ cho phép 

chúng ta nhanh chóng tiếp cận phƣơng 

pháp tiên tiến quốc tế đã áp dụng 

thành công ở Mỹ, Australia. 

 

Thực 

hiện 

trong 

năm 

2008-

2010 

Đã hoàn 

thành 

theo 

đúng kế 

hoạch. 

Đinh Văn Mạnh, Lê 

Nhƣ Ngà và Nguyễn 

Thanh Cơ - Viện Cơ 

học 

Nguyễn Xuân Hiển- 

Viện KHKTTV&MT. 

Nguyễn Hữu Dƣ, 

Nguyễn Văn Hữu, 

Phạm Tùng, Nguyễn 

Mạnh Cƣờng, Hà 

Thanh Hƣơng, Nguyễn 

Hồng Quang, Đinh 

Văn Ƣu, Nguyễn Văn 

Vƣợng và ctv. - 

Trƣờng ĐHKHTN 
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3 Các kết quả đánh giá xu thế biến đổi 

mực nƣớc trung bình và mực nƣớc cực 

trị cho phép chúng ta có cơ sở đánh 

giá một cách toàn diện hơn những hệ 

quả tự nhiên và môi trƣờng do biến 

đổi của mực nƣớc đối với đới bờ Việt 

Nam và từ đó đƣa ra đƣợc phƣơng án 

cảnh báo cũng nhƣ giải pháp kiểm 

soát chúng 

Thực 

hiện 

trong 2 

năm 

2009-

2010 

Đã hoàn 

thành 

theo 

đúng kế 

hoạch. 

TS Nguyễn Tiền 

Giang, TS Nguyễn 

Hiệu - Trƣờng 

ĐHKHTN 

PGS Vũ Thanh Ca – 

Tổng cục biển – Hải 

Đảo 

  

- Lý do thay đổi (nếu có): ThS Nguyễn Xuân Hiển, Viện KH KTTV&MT đại 

diện cho nhóm nghiên cứu của Viện thực hiện nội dung triển khai mô hình, do 

PGS TS Vũ Thanh Ca chuyển công tác sang Tổng cục biển và hải đảo. 

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

1. Sản phẩm KH&CN đã tạo ra: 

a) Sản phẩm Dạng I:  

Số 

TT 

Tên sản phẩm và chỉ 

tiêu chất lƣợng chủ 

yếu 

Đơn 

vị đo 
Số lƣợng 

Theo kế 

hoạch 

Thực tế 

đạt đƣợc 

1      

- Lý do thay đổi (nếu có): 
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b) Sản phẩm Dạng II:  

Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Yêu cầu khoa học 

cần đạt Ghi 

chú Theo kế hoạch Thực tế 

đạt đƣợc 

1 Hệ thống dữ liệu chuyên đề biến 

đổi khí hậu và mực nƣớc vùng ven 

bờ biển và hải đảo Việt Nam: 

-dữ liệu lịch sử đến năm 2007 (tối 

đa 50 năm tại Hòn Dấu) 

-dữ liệu cập nhật đến 2010 

-Những kết quả phân tích thống kê 

đánh giá về hiện trạng biến đổi khí 

hậu và mực nƣớc bao gồm mực 

nƣớc trung bình và cực trị ở vùng 

biển Việt Nam 

Tổng hợp các dữ liệu số, 

bản đồ, sơ đồ, tài liệu về 

biến động điều kiện tự 

nhiên chú trọng các yếu tố 

liên quan đến biến đổi mực 

nƣớc và tác động của nó. 

Hệ thống dữ liệu đƣợc xây 

dựng và vận hành trên nền  

GIS và lƣu trong máy tính 

kết nối mạng phục vụ truy 

nhập. 

Đáp ứng yêu cầu của ngƣời 

sử dụng trong dạng bảng, 

biểu, và bản đồ số hoá. 

Thực 

hiện 

đúng 

theo kế 

hoạch; 

Hoàn 

thành 04 

báo cáo 

chuyên 

đề theo 

PL1 

(BC1-4) 

 

2 Báo cáo kết quả triển khai tính 

toán biến động mực nƣớc cực trị 

và các phƣơng án cảnh báo: 

-Tính toán các đặc trƣng thống kê 

bão và biến động của chúng (số 

liệu 50 năm). 

-Tính toán mực nƣớc cực trị theo 

mô hình thủy động nƣớc đang bão 

kết hợp thủy triều. 

 -Tính toán biến động mực nƣớc 

cực trị theo mô hình tích hợp thống 

kê-thủy động lực 

-Cảnh báo biến động mực nƣớc 

cực trị trên cơ sở đánh giá mức độ 

biến động của các nhân tố ảnh 

hƣởng dƣới tác động của các kịch 

bản biến đổi khí hậu.  

Hệ thống mô hình kèm 

theo chƣơng trình tính toán 

đảm bảo yêu cầu ứng dụng 

cho điều  kiện đầu vào bất 

kỳ (địa hình, đƣờng bờ, 

bão, ...); triển khai trên 

máy PC . 

Triển khai và thử nghiệm 

đối với dải ven biển Việt 

Nam chi tiết hoá cho khu 

vực Bắc Bộ. 

 

Thực 

hiện 

đúng 

theo kế 

hoạch;  

Hoàn 

thành 04 

báo cáo 

chuyên 

đề theo 

PL1 (BC 

5-8) 
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Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Yêu cầu khoa học 

cần đạt 
Ghi chú 

Theo kế hoạch Thực tế 

đạt đƣợc 

3 Báo cáo kết quả đánh 

giá tác động biến đổi 

hình thái, xói lở bờ 

biển và ngập lụt do 

hiệu ứng mực nƣớc 

dâng và các biện pháp 

giám sát trên ví dụ 

vùng bờ châu thổ Bắc 

Bộ. Các chuyên đề bao 

gồm: 

-Xu thế biến đổi 

đƣờng bờ và xói lở bờ, 

bãi biển dƣới tác động 

của biến đổi khí hậu; 

-Xu thế ngập nƣớc ven 

bờ dƣới tác động của 

biến đổi khí hậu; 

-Đề xuất phƣơng án 

cảnh báo và giải pháp 

phòng tránh các hiện 

tƣợng biến đổi đƣờng 

bờ, xói lở và ngập 

nƣớc liên quan đến 

biến đổi mực nƣớc cực 

trị và biến đổi khí hậu. 

Các báo cáo chuyên 

đề bao gồm cơ sở 

phƣơng pháp nghiên 

cứu, các nguồn số liệu 

sử dụng, các kết quả 

thử nghiệm, kết quả 

cuối cùng và kết luận 

về giá trị khoa học và 

thực tiễn của chúng. 

Các bản đồ số trên nền 

địa hình tỷ lệ từ 

1:100.000 đến 

1:25.000. 

Thực hiện đúng 

theo kế hoạch;  

Hoàn thành 02 

báo cáo chuyên 

đề theo PL 1 (BC 

9-10) 
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Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Yêu cầu khoa học 

cần đạt 
Ghi chú 

Theo kế hoạch Thực tế 

đạt đƣợc 

4 Luận chứng khoa 

học kỹ thuật về tác 

động của biến đổi 

khí hậu đến mực 

nƣớc biển cực trị 

vùng ven bờ biển và 

hải đảo phục vụ 

chiến lƣợc biển Việt 

Nam. 

Có đƣợc các kết luận khoa học 

và minh chứng về: 

- xu thế biến đổi mực nƣớc cực 

trị trên vùng biển Việt Nam do 

biến đổi khí hậu 

- tác động của biến đổi giá trị 

mực nƣớc cực trị lên biến đổi 

bờ, ngập lụt và xói lở vùng ven 

bờ châu thổ Bắc Bộ kèm theo 

các bản đồ số trên nền đại hình 

1:100.000. 

-đánh giá hiệu quả ứng dụng 

những kết quả cảnh báo trong 

triển khai chiến lƣợc biển tại 

khu vực nghiên cứu. 

Thực hiện 

đúng theo kế 

hoạch; hoàn 

thành 01 báo 

cáo chuyên đề 

thep PL1 

(BC11) 

 

5 Báo cáo tổng kết: 

Toàn văn 

Tóm tắt 

Các báo cáo toàn văn phản ảnh 

trung thực và đầy đủ các nội 

dung chính đã thực hiện rút ra 

từ các báo cáo chuyên đề cũng 

nhƣ từ kết quả xây dựng mô 

hình tính và hệ thống dữ liệu. 

Đánh giá khách quan các kết 

quả đã đạt đƣợc và đề xuất các 

phƣơng án sử dụng và phát 

triển chúng.   

Báo cáo tóm tắt phản ánh ngắn 

gọn, đầy đủ và trung thực các 

kết quả, kết luận và kiến nghị 

trong báo cáo toàn văn.  

Thực hiện 

đúng theo kế 

hoạch; hoàn 

thành báo cáo 

tổng hợp và 

báo cáo tóm tắt 

 

- Lý do thay đổi (nếu có): 
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c) Sản phẩm Dạng III: 

Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Yêu cầu khoa học 

cần đạt 

Số lƣợng, nơi công 

bố 

(Tạp chí, nhà xuất 

bản) 

Theo 

kế hoạch 

Thực tế 

đạt đƣợc 

1 Bài báo 09 bài đạt trình 

độ quốc gia và 

khu vực,  

 

03 bài đạt trình 

độ quốc tế  

12 bài đạt 

trình độ 

quốc gia và 

khu vực,  

03 bài đạt 

trình độ 

quốc tế  

Tạp chí Đại học 

Quốc Gia Hà Nội, 

Tạp chí Khí tƣợng 

Thủy văn, Tuyển tập 

Hội nghị Cơ học 

toàn quốc, Tuyển tập 

các HNKH quốc tế 

IOC/WESTPAC, 

CUP-JSPS, IAHR 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

d) Kết quả đào tạo: 

Số 

TT 

Cấp đào tạo, Chuyên 

ngành đào tạo 

Số lƣợng Ghi chú 

(Thời gian kết 

thúc) 

Theo kế hoạch Thực tế đạt 

đƣợc 

1 Thạc sỹ 5 

02- đã bảo vệ 

03- đang thực 

hiện 

2009 

 

  

2 Tiến sỹ 1 

01-đã bảo vệ 

cấp CS 

02- Đang thực 

hiện  

2010 

 

 - Lý do thay đổi (nếu có): Do số lƣợng học viên cao học trúng tuyển ít, nên 3 

HVCH nhận đề tài thực hiện trong các năm 2010-2011. 

đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng: 
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Số 

TT 

 Tên sản phẩm  

đăng ký 

  Kết quả Ghi chú  

(Thời gian 

kết thúc) 

Theo 

 kế hoạch 

Thực tế  

đạt đƣợc 

1       

- Lý do thay đổi (nếu có): 

e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã đƣợc ứng dụng vào thực tế  

Số 

TT 

Tên kết quả  

đã đƣợc ứng dụng 
 Thời gian 

 Địa điểm  

(Ghi rõ tên, 

địa chỉ nơi 

ứng dụng) 

 Kết quả 

 sơ bộ 

1     

2. Đánh giá về hiệu quả do đề tài, dự án mang lại: 

a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ: 

(Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình 

độ công nghệ so với khu vực và thế giới…) 

Xây dựng và hoàn thiện quy trình đánh giá biển động mực nƣớc cực trị do 

biển đỏi khí hậu theo các yêu cầu khoa học công nghệ cao trình độ quốc tế, 

đặc biệt cung cấp cảnh báo mực nƣớc cực trị phục vụ quy hoạch xây dựng 

công trình có yêu cầu tuổi thọ đến hàng ngàn năm. 

Mô hình bão thống kê, mô hình gió trong bão và mô hình nƣớc dâng bão 

đã đƣợc lựa chọn, kiểm định và ứng dụng cho điều kiện Việt Nam trên cơ sở 

sử dụng các phƣơng pháp thống kê và kỹ thuật mô hình số hiện đại.   

Tạo tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển và mở rộng nghiên 

cứu sang các lĩnh vực khác liên quan đến xu thế và các tác động của biến đổi 

khí hậu lên điều kiện tự nhiên và môi trƣờng biển ở Việt Nam cũng nhƣ khu 

vực và toàn cầu. 
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Các cơ quan tham gia triển khai đề tài, đặc biệt Trƣờng ĐHKHTN có 

đƣợc những công cụ và phƣơng pháp luận nghiên cứu tiên tiến phục vụ yêu 

cầu giải quyết một vấn đề hết sức cấp thiết đối với chiến lƣợc biển Việt Nam. 

Đào tạo đƣợc một đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ biển trình độ cao 

đáp ứng yêu cầu nghiên cứu triển khai và đào tạo nhân lực biển Việt Nam. 

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội: 

(Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do đề tài, dự án tạo ra so 

với các sản phẩm cùng loại trên thị trường…) 

Với mức độ đầu tƣ khá khiêm tốn, hệ thống mô hình và những kết quả 

kèm hoàn toàn có thể khai thác ngay cho nhu cầu đào tạo và dịch vụ.   

3. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra của đề tài, dự án: 

Số 

TT 
Nội dung 

Thời gian 

thực hiện 

Ghi chú 

(Tóm tắt kết quả, kết luận 

chính, ngƣời chủ trì…) 

I Báo cáo định kỳ    

 Lần 1 19/12/2008 Các nội dung đã thực hiện của 

đề tài phù hợp với thuyết minh 

đã đƣợc phê duyệt. 

Đảm bảo tiến độ thực hiện về 

nội dung và kinh phí. 

Trƣởng đoàn kiểm tra: GS.TS 

Lê Đức Tố 

 Lần 2 3/11/2009 Đã hoàn thành nội dung của 

năm 2008 và 70% của năm 

2009. 

Trƣởng đoàn kiểm tra: 

TS Nguyễn Thế Tiệp 

 Lần 3 30/07/2010 Các nội dung đã thực hiện phù 

hợp với thuyết minh của đề tài. 

Cần thúc đẩy tiến độ thanh 

toán kinh phí 

Trƣởng đoàn kiểm tra: PGS.TS 

Nguyễn Xuân Lý 
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II Kiểm tra định kỳ   

 Lần 1 29/04/2009 Kế toán kiểm tra: Lê Tài Dũng, 

Nguyễn Thị Thu Hồng 

 Lần 2 25/12/2009 Kế toán kiểm tra: Lê Tài Dũng, 

Nguyễn Thị Thu Hồng 

 Lần 3 12/10/2010 Kế toán kiểm tra: Nguyễn Thị 

Thu Hồng 

 Lần 4 15/12/2010 Ké toán kiểm tra: Nguyễn Thị 

Thu Hồng 

III Nghiệm thu cơ sở 5/11/2010  

 

Chủ nhiệm đề tài 

(Họ tên, chữ ký) 

 

 

 

GS TS Đinh Văn Ƣu 

Thủ trƣởng tổ chức chủ trì 

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 

 

 

 

GS TSKH Nguyễn Hoàng Lƣơng 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Tên riêng 

GLOSS- Hệ thống quan trắc đại dƣơng toàn cầu, thuộc chƣơng trình 

nghiên cứu biến động khí hậu (CLIVAR) 

JTWC- Trung tâm liên hợp cảnh báo bão, Hawaii, Hoa Kỳ 

POL- Phòng thí nghiệm hải dƣơng học Proudman, Liêp hiệp Anh 

Thuật ngữ  

BĐKH: biến đổi khí hậu 

ENSO: El Nino và dao động Nam 

KTTV: Khí tƣợng thủy văn 

KTHV: khí tƣởng hải văn 

NDB: Nƣớc dâng bão 

MNBD: mực nƣớc biển dâng 

PDO: dao thập thập niên Thái Bình Dƣơng 

TBTBD: Tây Bắc Thái Bình Dƣơng 

Các mô hình 

ADCIRC: mô hình hoàn lƣu trong hệ thống SMS, Hoa kỳ 

MIKE FLOOD: modul trong bộ MIKE, Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI)   

Mô hình BTK: mô hình bão thống kê 

Mô hình GTB: mô hình gió trong bão 

Mô hình NDS: mô hình nƣớc dâng sóng 

SPM: cẩm nang bảo vệ bờ, Hải quân Hoa Kỳ 

SWAN: mô hình tính sóng ven bờ, Viện Thủy lực Delft, Hà Lan 

TSIM2001: mô hình nƣớc dâng bão của Viện Cơ học 
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DANH MỤC CÁC BẢNG 

TT Tên bảng Trang 
1 Bảng  1.1: Thông tin một số trạm quan trắc mực nƣớc biển ở Việt Nam 47 

2 Bảng 1.2. Quy cách ghi file giá trị mực nƣớc giờ tại trạm (file HonDau08.LEV) 48 

3 Bảng  1.3. Quy cách ghi file các giá trị mực nƣớc tháng và năm tại trạm 49 

4 Bảng 1.4. Giá trị trung bình tháng nhiều năm và độ lệch bình phƣơng trung 

bình của mực nƣớc (cm) 

74 

5 Bảng 1.5. Xu thế biến đổi mực nƣớc biển tại các vùng khác nhau dọc dải bờ 

biển Việt Nam 

77 

6 Bảng 1.6. Đánh giá các hợp phần mực nƣớc biển dâng tại Hải Phòng theo xu 

thế hiện tại 

81 

7 Bảng 1.7. Đánh giá mực nƣớc biển dâng (cm) tại Hải Phòng có tính đến BĐKH  83 

8 Bảng 2.1. Danh sách các cơn bão đổ bộ và ảnh hƣởng trực tiếp đến vùng biển 

Hải Phòng 

94 

9 Bảng 2.2. Kết quả hiệu chỉnh mô hình 114 

10 Bảng 2.3. Kết quả tính toán kiểm tra mô hình 115 

11 Bảng 2.4. Kết quả tính toán cự trị nƣớc dâng bão (cm) theo 59 cơn bão lịch sử 

và 3055 cơn bão phát sinh thống kê cho 15 trạm vùng biển ven bờ 

118 

12 Bảng 2.5. Kết quả các đặc trƣng sóng thực đo và tính toán tại Bạch Long Vĩ 127 

13 Bảng 2.6. Nƣớc dâng do sóng lớn nhất trong các cơn bão khu vực Hải Phòng 129 

14 Bảng 2.7. Các đặc trƣng nƣớc dâng do sóng và nƣớc dâng do bão 133 

15 Bảng 2.8. So sánh phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão (cm) tính theo triều 

thực tế /triều lý thuyết 

139 

16 Bảng 2.9. Các đặc trƣng mực nƣớc cực trị theo hồi kỳ 140 

17 Bảng 2.10. Giá trị mực nƣớc cực trị theo các hồi kỳ khác nhau theo tập hợp 

chung  

148 

18 Bảng 2.11. So sánh chênh lệch mực nƣớc cực trị bão các hồi kỳ khác nhau tính 

theo 2 phƣơng án bão.  

148 

19 Bảng 2.12. Giá trị mực nƣớc cực trị theo các hồi kỳ khác nhau vào thƣời điểm 

hiện tại và vào năm 2100 

151 

20 Bảng 3.1. Biến đổi bờ biển khu vực cửa sông Bạch Đằng thời kì 1965-2005 155 

21 Bảng 3.2. Tốc độ dịch chuyển về phía lục địa và diện tích đất bị mất ở một số 

đoạn bờ xói lở khu vực cửa sông Bạch Đằng thời kì 1965 – 2005 

158 

22 Bảng 3.3. Khoảng thời gian ngập đê (h) theo độ vƣợt mực nƣớc cực tri bão 

(cm) so với cao trình đê tại Hải Phòng 

165 

23 Bảng 3.4. Phân bố diện tích ngập (km2) khi mực nƣớc dâng lên 3m so với triều 

trung bình 

169 

24 Bảng 3.5. Tỷ lệ nƣớc dâng cực đại trên các khu vực so với Hòn Dấu tính theo 

đƣờng bao nƣớc dâng đặc trƣng  

171 

25 
Bảng 3.6: Diện tích/độ sâu ngập lụt tại các huyện thuộc TP. Hải Phòng 

175 
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DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 

TT Tên hình vẽ, đồ thị Trang 
1 Hình  0.1. Các hợp phần của mực nƣớc cực trị do bão 37 

2 Hinhf 0.2. Quy trình tổng thể tính toán biến động mực nƣớc cực trị 39 

3 Hình  1.1. Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm 

Hòn Dấu 

59 

4 Hình  1.2. Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm Đà 

Nẵng 

60 

5 Hình  1.3. Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm 

Quy Nhơn 

60 

6 Hình  1.4. Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm Phú 

Quý 

61 

7 Hình 1.5. Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm 

Trƣờng Sa 

61 

8 Hình 1.6. Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm 

Vũng Tàu 

62 

9 Hình 1.7 Biến trình lƣợng mƣa năm (mm) tại trạm Hòn Dấu 63 

10 Hình 1.8. Biến trình lƣợng mƣa năm (mm) tại trạm Đà Nẵng 63 

11 Hình 1.9. Biến trình lƣợng mƣa năm (mm) tại trạm Quy Nhơn 64 

12 Hình 1.10. Biến trình lƣợng mƣa năm (mm) tại trạm Phú Quý 64 

13 Hình 1.11. Biến trình lƣợng mƣa năm (mm) tại trạm Trƣờng Sa 65 

14 Hình 1.12. Biến trình lƣợng mƣa năm (mm) tại trạm Vũng Tàu 65 

15 Hình 1.13. Biến trình nhiệt độ nƣớc trung bình năm (°C) tại trạm Đà 

Nẵng 

66 

16 Hình 1.14. Biến trình nhiệt độ nƣớc trung bình năm (°C) tại trạm Quy 

Nhơn 

66 

17 Hình 1.15. Biến trình nhiệt độ nƣớc trung bình năm (°C) tại trạm Vũng 

Tàu 

67 

18 Hình 1.16. Biến trình độ muối trung bình năm (‰) tại trạm Đà Nẵng 68 

19 Hình 1.17. Biến trình độ muối trung bình năm (‰) tại trạm Vũng Tàu 68 

20 Hình 1.18. Biến trình số lƣợng bão hàng năm hoạt động trên vùng biển 

Tây Bắc Thái Bình Dƣơng 

69 

21 Hình 1.19. Biến trình số lƣợng siêu bão hàng năm hoạt động trên vùng 

biển Tây Bắc Thái Bình Dƣơng 

71 

22 Hình 1.20. Biến trình số lƣợng bão đổ bộ theo thập niên trên các vùng 

ven biển Việt Nam:           

72 

23 Hình 1.21. Biến trình số lƣợng bão đổ bộ theo thập niên vào các tỉnh ven 

bờ bắc Vinh Bắc Bộ 

73 

24 Hình 1.22. Biến trình năm của mực nƣớc tại các trạm 75 

25 Hình 1.23. Biến thiên mực nƣớc biển trung bình năm tại Cô Tô 76 

26 Hình 1.24. Biến thiên mực nƣớc biển trung bình năm tại Sơn Trà 76 

27 Hình 1.25. Biến thiên mực nƣớc biển trung bình năm tại Quy Nhơn 76 

28 Hình 1.26. Biến thiên mực nƣớc biển trung bình năm tại Vũng Tầu 76 



32 

 

29 Hình 1.27. Biến thiên mực nƣớc biển trung bình năm tại Rạch Giá 76 

30 Hình 1.28. Biến trình mực nƣớc biển giữa các năm và thập niên tại trạm 

Hòn Dấu 

78 

31 Hình 1.29.Biến trình giữa các thập niên số lần xuất hiện mực nƣớc cực trị 

tại Hòn Dấu vƣợt quá các mực 380, 390 và 400 cm. 

84 

32 Hình 2.1. Quy trình tổng thể tính toán biến động mực nƣớc cực trị 87 

33 Hình 2.2. Sơ đồ xác định hƣớng bão 90 

34 Hình 2.3. Đồ thị hàm phân bố tích lũy của hƣớng di chuyển bão (°) 91 

35 Hình 2.4. Đồ thị hàm phân bố tích lũy của vận tốc di chuyển (km/h)  91 

36 Hình 2.5. Đồ thị hàm phân bố tích lũy của vận tốc gió cực đại (hải lý/giờ) 92 

37 Hình 2.6. Điểm đầu của các cơn bão thực tế (a) và mô phỏng (b) trong 

cửa sổ W 

97 

38 Hình 2.7. So sánh độ tin cậy thống kê tập hợp bão mô phòng và thực tế 

cho vận tốc gió cực đại (trái) và vận tốc di chuyển của bão (phải) trên 

vùng biển bắc Vịnh Bắc Bộ 

99 

39 Hình 2.8. Tổ hợp tuyến tính giữa mực nƣớc thủy triều và nƣớc dâng bão 

để xác định mực nƣớc cực trị bão  

102 

40 Hình 2.9. Sơ đồ vị trí các điểm tính u, v và z. 110 

41 Hình 2.10. Trƣờng gió và trƣờng áp trong cơn bão Damrey tính toán 112 

42 Hình 2.11. Vận tốc gió tính toán và thực đo tại trạm Hòn Dáu 112 

43 Hình 2.12. Vận tốc gió tính toán và thực đo tại trạm Hòn Dáu 113 

44 Hình 2.13. Ví dụ so sánh kết quả tính nƣớc dâng bão 114 

45 Hình 2.14. Biểu đồ so sánh các kết quả tính toán kiểm tra của mô hình 

với giá trị thực đo 

116 

46 Hình 2.15. So sánh đƣờng bao nƣớc dâng bão trong cơn bão Damrey tính 

theo mô hình ADCIRC và TSIM2001. 

117 

47 Hình 2.16. Biến trình mực nƣớc dâng do bão trong cơn bão Damrey 10 

tháng 8/1996 đổ bộ vào bờ Nam Định 

119 

48 Hình 2.17. Biến trình mực nƣớc dâng do bão trong cơn bão Niki cấp 12 

tháng 8/1996 đổ bộ vào Ninh Bình-Nam Định.  

120 

49 Hình 2.18.  Sơ đồ nƣớc dâng sóng tĩnh trong trƣờng hợp sóng vào bờ 122 

50 Hình 2.19. Toán đồ tính nƣớc dâng sóng (S) theo độ cao sóng (H0s), bƣớc 

sóng (L0p) và độ dốc đáy (slp) theo SPM 

125 

51 Hình 2.20. Độ cao sóng tính toán bằng SWAN và SPM trong một số cơn 

bão 

128 

52 Hình 2.21    Đƣờng mực nƣớc dâng bão lớn nhất, nƣớc dâng sóng  và 

mực nƣớc cực trị bão trong các cơn bão tại Nam Triệu 

134 

53 Hình 2.22.  Đƣờng mực nƣớc dâng bão lớn nhất, nƣớc dâng sóng  và mực 

nƣớc cực trị bão trong các cơn bão tại Lạch Huyện 

135 

54 Hình 2.23.  Đƣờng mực nƣớc dâng bão lớn nhất, nƣớc dâng sóng  và mực 

nƣớc cực trị bão trong các cơn bão tại Lạch Tray 

135 

55 Hình 2.24.  Đƣờng mực nƣớc dâng bão lớn nhất, nƣớc dâng sóng  và mực 

nƣớc cực trị bão trong các cơn bão tại Đê Đồ Sơn 

136 

56 Hình 2.25   Đƣờng mực nƣớc dâng bão lớn nhất, nƣớc dâng sóng  và mực 

nƣớc cực trị bão trong các cơn bão tại Văn Öc 

136 

57 Hình 2.26. Đƣờng cong hồi kỳ mực nƣớc dâng bão, nƣớc dâng sóng và 141 



33 

 

cực tri bão (nƣớc dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực cửa Nam 

Triệu 

58 Hình 2.27. Đƣờng cong hồi kỳ mực nƣớc dâng bão, nƣớc dâng sóng và 

cực tri bão (nƣớc dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực cửa Lạch 

Huyện 

141 

59 Hình 2.28. Đƣờng cong hồi kỳ mực nƣớc dâng bão, nƣớc dâng sóng và 

cực tri bão (nƣớc dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực cửa Lạch 

Tray 

142 

60 Hình 2.29. Đƣờng cong hồi kỳ mực nƣớc dâng bão, nƣớc dâng sóng và 

cực tri bão (nƣớc dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực Đê Đồ Sơn 

142 

61 Hình 2.30. Đƣờng cong hồi kỳ mực nƣớc dâng bão, nƣớc dâng sóng và 

cực tri bão (nƣớc dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực cửa Văn Öc 

143 

62 Hình 2.31. Đƣờng cong hồi kỳ mực nƣớc dâng bão, nƣớc dâng sóng và 

cực tri bão (nƣớc dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực Hòn Dấu 

143 

63 Hình 2.32. Đƣờng phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão tại khu vực ven 

bờ Văn Öc 

145 

64 Hình 2.33. Đƣờng phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão tại khu vực ven 

bờ  Hòn Dấu 

145 

65 Hình 2.34. Đƣờng phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão tại khu vực ven 

bờ Đê Đồ Sơn 

146 

66 Hình 2.35.Đƣờng phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão tại khu vực ven 

bờ cửa Lạch Tray 

146 

67 Hình 2.36.Đƣờng phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão tại khu vực ven 

bờ cửa Nam Triệu 

147 

68 Hình 2.37. Đƣờng phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão tại khu vực ven 

bờ cửa Lạch Huyện 

147 

69 Hình 2.38. Phân bố hồi kỳ các hợp phần mực nƣớc cực trị bão tại Hòn 

Dấu 

149 

70 Hình 3.1. Bản đồ hành chính thành phố Hải Phòng 154 

71 Hình 3.2. Sơ đồ biến đổi địa hình bờ và đáy biển ven bờ khu vực cửa 

sông Bạch  Đằng thời kì 1965 – 2005 

156 

72 Hình 3.3.  Mặt cắt địa hình đáy biển 157 

73 Hình 3.4. Sơ đồ xói lở - bồi tụ khu vực đông nam Đình Vũ năm 1965 - 

1980 - 2001 [36] 

161 

74 Hình 3.5. Đƣờng biến trình mực nƣớc dâng bão đặc trƣng tại Hòn Dấu 164 

75 Hình 3.6. Sơ đồ khả năng ngập nƣớc khu vực Hải Phòng và phụ cận 168 

76 Hình 3.7. Sơ đồ tác động của biến động mực nƣớc cực trị lên ngập lụt 

vùng cửa sông ven biển. 

170 

77 Hình 3.8. Quá trình biên mực nƣớc tại các vị trí ven biển Hải Phòng 172 

78 Hình 3.9. Bản đồ ngập lụt thành phố Hải Phòng- kịch bản 1 173 



34 

 

79 Hình 3.10. Bản đồ ngập lụt thành phố Hải Phòng- kịch bản 2 174 

80 Hình 3.11:  Diện tích ứng với độ sâu ngập tại các huyện – kịch bản 1 177 

81 Hình 3.12:  Diện tích ứng với độ sâu ngập tại các huyện – kịch bản 2 177 

82 Hình 3.13:  Tỷ lệ ngập tại các Quận/Huyện tại TP. Hải Phòng ứng với 

các kịch bản 1 và 2 

178 

83 Hình 3.14. Sơ đồ nguyên lý Bruun biến đổi đƣờng bờ và đáy do mực 

nƣớc biển dâng 

182 

84 Hình 3.15. Sơ đồ hệ thống đê Hải Phòng 183 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỞ ĐẦU 



36 

 

 

Đề tài “Đánh giá biến động mực nƣớc biển cực trị do ảnh hƣởng của 

biến đổi khí hậu phục vụ chiến lƣợc kinh tế biển” đƣợc duyệt trong khuôn khổ 

Chƣơng trình KC09/06-10. Trƣờng ĐHKH Tự nhiên phối hợp với Viện Cơ 

học, Viện KH Khí tƣợng Thủy văn và Môi Trƣờng, Trung tâm Hải văn đƣợc 

giao thực hiện theo kết quả đầu thầu. 

 Mục tiêu, đối tượng, tính cấp thiết, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa 

khoa học và thực tiễn của đề tài: 

Mục tiêu, tính cấp thiết, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực 

tiễn của đề tài: 

- Đƣa ra đƣợc luận chứng KHKT về tác động của biến đổi khí hậu đến 

mực nƣớc biển cực trị vùng ven bờ biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế; 

- Có đƣợc các phƣơng án cảnh báo về sự biến đổi mực nƣớc cực trị.  

Các kết quả nghiên cứu đƣợc chi tiết hoá cho vùng bờ biển Bắc Bộ (Hải 

Phòng- Nam Định)-khu vực trọng điểm kinh tế với nhiều khu đô thị, khu bảo 

tồn và công trình bảo vệ bờ biển có nguy cơ chịu tác động mạnh của biến đổi 

mực nƣớc cực trị do biến đổi khí hậu. 

Đối tượng nghiên cứu: 

Mực nƣớc biển đƣợc bao gồm: mực nƣớc tĩnh (trung bình + thủy triều) + 

nƣớc dâng bão + tƣơng tác phi tuyến, trong đó thành phần tƣơng tác phi tuyến 

là hệ quả tƣơng tác động lực học trong đới nƣớc nông ven bờ, trong đó có 

nƣớc dâng sóng.  

Mực nƣớc biển cực trị (cực đại) đƣợc cấu thành từ mực nƣớc cực trị do 

bão và mực nƣớc dâng do biến đổi khí hậu. Mực nƣớc cực trị do bão là kết 

quả tổng hợp của các cực trị nƣớc dâng bão, mực nƣớc tĩnh và nƣớc dâng 
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sóng (hình 0.1) [29]. Biến đổi khí hậu sẽ làm biến đổi các đặc trƣng của bão 

cũng nhƣ mực nƣớc tĩnh dẫn đến biến đổi mực nƣớc cực trị.  

Mực nƣớc cực trị với các hồi kỳ (chu kỳ lặp lại) nhất định đƣợc đánh giá 

trên cơ sở phân tích các chuỗi mực nƣớc cực trị đƣợc thiết lập từ kết quả phân 

tích số liệu quan trắc hoặc mô hình. Tuy nhiên, do hạn chế độ dài thời gian 

các chuỗi quan trắc, các kết quả đánh giá mực nƣớc cực trị cho những hồi kỳ 

dài (từ 100 năm trở lên) thƣờng có sự phân tán cao và độ bảo dảm thấp. Đối 

với phƣơng pháp mô hình, do việc áp dụng nhiều kỹ thuật số khác nhau, trong 

đó có kỹ thuật tạo lƣới, các kết quả tính cho từng vị trí cụ thể thƣờng chƣa 

bao quát đƣợc các nhân tố tạo mực nƣớc cực trị, trong đó có nƣớc dâng sóng.   

 

Hình  0-1 Các hợp phần của mực nước cực trị do bão [29] 

Mực nƣớc cực trị với những hồi kỳ dài có một ý nghĩa hết sức quan trọng 

đối với công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kinh tế, dân sinh và quốc 

phòng trong đới duyên hải. Mực nƣớc cao với tần suất hiếm là chỉ tiêu không 

thể thiếu đƣợc khi xác định độ cao thiết kê tối ƣu cho tất cả các công trình, từ 
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hệ thống đê biển đến cầu cảng, kho bãi, khu nghỉ dƣỡng đến hạ tầng đô thị 

ven biển [3,6,9,28,28]. 

Trong đới duyên hải, tùy theo tần suất xuất hiện của những mực nƣớc 

tới hạn với mức nguy hiểm nhất định, các nhà quản lý và cƣ dân cần đƣa ra 

những phản ứng kịp thời nhằm giảm thiểu các tổn thất đối với cộng đồng, cơ 

sở hạ tầng và môi trƣờng.  

 Xuất phát từ yêu cầu khoa học và thực tiễn, các nhà khoa học trên thế 

giới đã tiếp cận ngày một cụ thể và chính xác hơn trong đánh giá định lƣợng 

biến động của mực nƣớc biển do tác động tổng hợp của điều kiện tự nhiên và 

biến đổi khí hậu [3,6,28]. Các nghiên cứu mới đây cũng đã tiếp cận tốt hơn 

đối với các yêu cầu phát triển, trong đó đặc biệt chú trọng khả năng cung cấp 

thông tin biến động mực nƣớc cực trị đối với từng khu vực phục vụ quy hoạch 

xây dựng các công trình kinh tế, quốc phòng và bảo vệ bờ biển. Với những 

thành tựu đã đạt đƣợc theo hai hƣớng nghiên cứu nêu trên, chúng ta cũng đã 

có khả năng đánh giá những tác động cụ thể của hiện tƣợng mực nƣớc biển 

dâng lên các quá trình tự nhiên nhƣ biến đổi hình thái, xói lở, xâm nhập mặn 

cũng nhƣ các hệ quả môi trƣờng liên quan. 

Vấn đề tính toán mực nƣớc cực trị với những hồi kỳ dài dựa trên số liệu 

khảo sát mực nƣớc là một vấn đề kinh điển của phƣơng pháp nghiên cứu 

thống kê trong hải dƣơng học và công trình biển. Điều này luôn đƣợc chú 

trọng nghiên cứu và ứng dụng từ lâu ở Việt Nam, trong đó đặc biệt phát triển 

tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và tƣ vấn thiết kế công trình biển và bảo 

vệ bờ biển [1,2,5]. Trong thực tiễn kỹ thuật biển, các hồi kỳ đƣợc sử dụng 

thƣờng nằm trong khoảng từ 50 đến 200 năm, tuy nhiên đối với các hệ thống 

công trình có ý nghĩa kinh tế, xã hội và lịch sử cao, ngƣời ta thƣờng cần đến 

hồi kỳ 500 năm, 1000 năm, thậm chí đến 10000 năm. 
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Trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi tiến hành lựa chọn, thử nghiệm và 

ứng dụng một hệ thống mô hình đồng bộ bao gồm: các mô hình thống kê bão, 

mô hình gió trong bão kết hợp với các mô hình số trị tính toán nƣớc dâng bão, 

nƣớc dâng sóng cho phép tính đến tối đa các ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu 

và mực nƣớc biển dâng (hình 0.2).  

Việc hoàn thiện các mô hình bão thống kê sẽ cung cấp đầu vào cho các 

mô hình nƣớc dâng bão và nƣớc dâng sóng; các mô hình triều cung các chuỗi 

mực nƣớc triều phục vụ tích hợp với nƣớc dâng bão. 

 

Hình 0.2. Quy trình tổng thể tính toán biến động mực nước cực trị 

Trong sơ đồ này,vai trò của biển đổi khí hậu đƣợc tính đến thông qua tác 

động của biến đổi của đặc trƣng khí tƣợng chủ yếu là bão - nhân tố chính tạo 

nƣớc dâng bão, đồng thời cũng chú ý tới ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng 

đến biến động thủy triều và mực nƣớc trung bình.  

Trong điều kiện phối hợp nghiên cứu của tập thể các chuyên gia đã từng 

đạt đƣợc các kết quả riêng rẽ nêu trên, việc vận dụng và phát triển các phƣơng 



40 

 

pháp tổng hợp, phân tích và mô hình hóa hiện đại, chúng ta có thể đạt đƣợc 

các kết quả có tính khoa học và ứng dụng cao đối với một khía cạnh quan 

trọng của biến đổi khí hậu.  

Kết quả này sẽ mở ra triển vọng phát triển nghiên cứu những khía cạnh 

khác của hiện tƣợng thời sự khoa học này, cho phép các nhà khoa học Việt 

Nam chủ động hội nhập vào đời sống khoa học quốc tế trong những năm tới. 

Trong báo cáo này sẽ trình bày trong 3 chƣơng liên quan đến kết quả triển 

khai nghiên cứu theo 3 nội dung nghiên cứu chính của đề tài cùng với các sản 

phẩm khoa học thu đƣợc. Cũng trong chƣơng 3, sẽ trình bày các luận điểm và 

minh chứng liên quan nhằm tiến tới xây dựng đƣợc luận chứng khoa học kỹ 

thuật về tác động của biến đổi khí hậu đến biến động của mực nƣớc cực trị 

cho vùng biển Hải Phòng phục vụ phát triển kinh tế biển. Những phụ lục của 

báo cáo sẽ bao gồm: 

I. Danh sách các công trình đã công bố  

II. Danh sách các luận án đã bảo vệ  

III. Danh mục các báo cáo chuyên đề kèm theo báo cáo tổng hợp 

IV. Danh mục các báo cáo giai đoạn (hàng năm) kèm theo các báo cáo 

in và lƣu trữ trong đĩa CD. Các báo cáo lƣu trong CD sẽ bao gồm 

những tài liệu, số liệu, bản đồ, chƣơng trình tính, v.v.. đã đƣợc dẫn.    
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II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

ĐÃ THỰC HIỆN 
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Chƣơng 1.  HỆ THỐNG DỮ LIỆU CHUYÊN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

VÀ MỰC NƢỚC VÙNG VEN BỜ VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM 

Hệ thống dữ liệu là sản phẩm của nội dung nghiên cứu thứ nhất của đề 

tài: “Lựa chọn, tập hợp, phân tích, xây dựng hệ thống dữ liệu và đánh giá thực 

trạng biến đổi khí hậu và mực nƣớc vùng ven bờ biển và hải đảo Việt Nam”. 

Đề tài đã triển khai 47 chuyên mục nhỏ khác nhau (theo giai đoạn, xem 

phụ lục IV) thuộc 7 nhóm nội dung sau.  

1. Tập hợp,  xử lý, khôi phục, phân tích số liệu và nghiên cứu  xác định  

quá trình biến đổi của một số đặc trƣng khí tƣợng, nhiệt-muối và mực nƣớc 

tại  các trạm Khí tƣợng - hải văn ven biển Việt Nam, trên khu vực Biển Đông 

và Tây Thái Bình Dƣơng, bao gồm:  

-  22 trạm mực nƣớc: Cô Tô, Hòn Gai, Bạch Long Vĩ, Hòn Dấu, Hòn 

Ngƣ, Cồn cỏ, Trƣờng Sa, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, Sơn Trà, Quy Nhơn, 

Nha Trang, Vũng Tàu, DK1, Sầm Sơn, Thổ Chu,  Manila, Hạ Môn, Quarry, 

Singapore, Hawaii) 

- Các đặc trƣng khí tƣợng: áp suất khí quyển, hƣớng gió, vận tốc gió (bao 

gồm bão và áp thấp nhiệt đới), nhiệt độ không khí; hải văn: nhiệt độ nƣớc 

biển, độ muối nƣớc biển và mực nƣớc.  

2.Tập hợp, xử lý, phân tích cập nhật số liệu và nghiên cứu đánh giá biến 

đổi các đặc trƣng khí tƣợng, hải văn và mực nƣớc các năm 2008- 2010 tại 

trạm Khí tƣợng - hải văn ven biển Hòn Dấu. 

3. Nghiên cứu đánh giá về biến đổi không gian đƣờng bờ và các yếu tố 

khí tƣợng hải văn Biển Đông trên cơ sở các tƣ liệu, số liệu lịch sử đến năm 

2007. 
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4. Nghiên cứu đánh giá biến động các yếu tố khí tƣợng hải văn và thời 

tiết nguy hiểm khu vực Biển Đông và Tây Thái Bình Dƣơng trên cơ sở các số 

liệu, tƣ liệu cập nhật giai đoạn 2008-2010. 

5. Khảo sát bổ sung và cập nhật  số liệu trong thời gian thực hiện đề tài. 

6. Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu chuyên đề về biến đổi khí hậu và 

mực nƣớc biển Việt Nam. 

7. Phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế biến đổi khí hậu và 

mực nƣớc  (trên phạm vi lớn và chi tiết cho khu vực Bắc Bộ). 

Hệ thống dữ liệu chuyên đề biến đổi khí hậu và mực nƣớc vùng ven bờ và 

hải đảo Việt Nam bao gồm các dữ liệu lịch sử đến năm 2007 và số liệu cập 

nhật trong các năm triển khai đề tài. 

Xuất phát từ đối tƣợng nghiên cứu là mực nƣớc cực trị đƣợc hình thành 

từ các cực trị do triều, do bão và do biến đổi khí hậu, nên trọng tâm nghiên 

cứu của Đề tài gắn liền với các dữ liệu về mực nƣớc và bão.  

Những yếu tố khí tƣợng, hải văn có liên quan cũng đƣợc phân tích nhằm 

xác định quy luật biến động và xu thế biến đổi dài hạn của chúng, trên cơ sở 

đó xem xét khả năng tính toán các ảnh hƣởng gián tiếp của biến đổi khí hậu 

lên mực nƣớc cực trị. 

Một số thông tin cập nhật liên quan đến địa hình, các đặc điểm khí tƣợng, 

hải văn và địa động lực vùng biển Hải Phòng nhằm tạo cơ sở triển khai các 

mô hình thủy động lực cũng nhƣ đánh giá bồi, xói và khả năng ngập nƣớc. 

Do những cơ sở dữ liệu về các yếu tố này đƣợc quản lý tại các cơ quan có 

thẩm quyền khác nhau trong nƣớc và quốc tế, chúng tôi đã lựa chọn phƣơng 

án sau đây để khai thác chúng một cách có hiệu quả nhất. 
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- Đối với các cơ sở dữ liệu trong nƣớc, ngoại trừ cơ sở dữ liệu của Bộ 

môn Hải dƣơng học, Trƣờng ĐHKH Tự nhiên, chúng tôi yêu cầu các cộng tác 

viên Đề tài tiến hành công tác nghiên cứu tại cơ sở, đề tài chỉ thu nhận các kết 

quả phân tích và các dữ liệu minh họa ở dạng đặc trƣng trung bình dài hạn. 

- Đối với các cơ sở dữ liệu quốc tế, phần lớn đƣợc truy cập qua internet, 

chúng tôi thƣờng bổ sung các tài liệu đã công bố liên quan nhằm đánh giá 

mức độ tin cậy của các nguồn thông tin này. 

- Hệ thống quản lý và phân tích dữ liệu do nhóm nghiên cứu của Đề tài 

phát triển và ứng dụng. 

Kèm theo báo cáo tổng hợp này có 04 báo cáo chuyên đề theo 4 nhóm 

nội dung liên quan.  

- Chuyên đề 1: Kết quả tập hợp, xử lý, khôi phục, phân tích số liệu và 

nghiên cứu  xác định  quá trình biến động của một số đặc trƣng khí tƣợng, 

nhiệt-muối và mực nƣớc tại  các trạm Khí tƣợng - hải văn ven biển Việt Nam, 

trên khu vực Biển Đông và Tây Thái Bình Dƣơng.  

- Chuyên đề 2: Kết quả khảo sát bổ sung và cập nhật  số liệu trong thời 

gian thực hiện đề tài gồm hai chuyến khảo sát các năm 2008 và 2009. 

- Chuyên đề 3: Kết quả xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu chuyên đề về 

biến đổi khí hậu và mực nƣớc biển Việt Nam. 

- Chuyên đề 4: Kết quả phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế 

biến đổi khí hậu và mực nƣớc (trên phạm vi lớn và chi tiết cho khu vực Bắc 

Bộ.       

 Từ kết quả thu đƣợc trình bày trong các báo cao chuyên đề, trong báo 

cáo này chúng tôi đã lựa chọn, phân tích và tổng hợp đƣa ra các kết quả chính 

theo 3 phần chủ yếu:  

1. Dữ liệu lịch sử đến năm 2007 

2. Dữ liệu cập nhật đến năm 2010 
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3. Những kết quả phân tích thống kê đánh giá về hiện trạng biến đổi khí 

hậu và mực nƣớc, bao gồm mực nƣớc trung bình và cực trị ở vùng 

biển Việt Nam.  

Những kết quả thu đƣợc là cơ sở cho việc triển khai nội dung chính của 

đề tài là đánh giá biến động mực nƣớc cực trị do tác động của biến đổi khí 

hậu trên vùng biển Việt Nam. 
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1.1. DỮ LIỆU LỊCH SỬ ĐẾN NĂM 2007  

1.1.1. Dữ liệu mực nƣớc 

Mực nước tại các trạm hải văn trong nước 

Đề tài đã phối hợp với Trung tâm Hải văn, Tổng cục biển và hải đảo khai 

thác cơ sở dữ liệu mực nƣớc tập hợp đến năm 2007 tại 17 trạm nằm trên dải 

ven bờ và hải đảo.  

Trong số các trạm mực nƣớc dọc bờ và hải đảo Việt Nam có 4 trạm quan 

trắc mực nƣớc bằng các máy tự ghi thực hiện từng giờ trong ngày: Hòn Dấu, 

Sơn Trà, Quy Nhơn và Vũng Tàu. Các trạm còn lại quan trắc 4 hạn (obs) 

trong ngày tại 1, 7, 13 và 19 giờ. Chúng tôi đã tiến hành phân tích số liệu mực 

nƣớc cho các trạm: Cô Tô, Bãi Cháy, Cửa Ông, Bạch Long Vỹ, Sầm Sơn, 

Hòn Ngƣ, Cồn Cỏ, Trƣờng Sa, DK-17, Phú Quý, Côn Đảo, Hà Tiên, Thổ 

Chu.  

Để có những thông tin đầy đủ hơn để nhận xét các kết quả thu đƣợc, đề tài 

cũng đã tiến hành khai thác một cách đầy đủ hơn số liệu quan trắc mực nƣớc 

tại các trạm cửa sông vùng triều. Những kết quả phân tích thống kê các tập 

hợp số liệu này đƣợc phản ánh trong báo cáo chuyên đề 1, sau đây chúng tôi 

trình bày một số kết luận chính về xu thế biến đổi mực nƣớc theo vùng biển. 

Do thời kỳ quan trắc ứng với mỗi trạm khác nhau, trên bảng 1.1 dẫn ra các 

thông tin cơ bản về cơ sở dữ liệu mực nƣớc hiện có tại một số trạm tiêu biểu 

mà đề tài đã phối hợp khai thác. 

Nguồn số liệu trên đây đƣợc xử lý và lƣu trữ trong máy tính thành cơ sở 

dữ liệu mực nƣớc biển. Quy cách ghi file theo quy ƣớc chuẩn nhằm tiện lợi 

cho các thủ tục xử lý sau này. 
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Bảng  1.1: Thông tin một số trạm quan trắc mực nước biển ở Việt Nam 

TT Trạm Tọa độ 

Số năm có số liệu mực nƣớc 

Số liệu tháng, năm Số liệu từng giờ 

Thời kỳ Số năm Thời kỳ Số năm 

1 Cửa Ông  21
o
02'N-107

o
22'E 1962-2007 46 1987-2007 22 (4 obs) 

2 Bãi Cháy  20
o
58’N-107

o
04’E 1986-2007 21 1986-2007 22 (4 obs) 

3 Cô Tô  20
o
58'N-107

o
46'E 1960-2007 48 1986-2007 22 (4 obs) 

4 Hòn Dấu 2040'N-10649'E 1957-2008 52 1960-2008 49 

5 Hòn Ngƣ  18
o
48'N-105

o
46'E 1961-2008 48 1961-2008 48 

6 Cồn Cỏ  17
o
10’N 107

o
22’E 1980-2007 28 1986-2007 22 (4 obs) 

7 Sơn Trà  1606'N-10813'E 1978-2008 31 1980-2008 29 

8 Quy Nhơn 1345'N-10913'E 1976-2009 34 1976-2008 33 

9 Vũng Tàu  1020'N-10704'E 1978-2009 32 1978-2009 32 

Ghi ch :  Mực nước so với  0  hải đồ 

a) Số liệu mực nước quan trắc từng giờ đƣợc lƣu trữ thành các tệp (file) 

văn bản, mỗi năm một file, với tên file trùng với tối đa 6 chữ cái đầu tiên của 

tên trạm, kèm theo hai số nguyên chỉ số hiệu cuối của năm quan trắc, phần 

mở rộng là .LEV (ví dụ xem bảng 1.2 với trạm Hòn Dấu, năm 2008). Tất cả 

các file loại này tập trung trong một thƣ mục MUCNUOC. 
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Bảng  1.2. Quy cách ghi file giá trị mực nước giờ tại trạm (file HonDau08.LEV) 

HON DAU <Tên trạm> 

20.40N 106.48E <Tọa độ trạm> 

-7 0 <M i giờ quan trắc, ký hiệu mực quy chiếu: 0 - số không hải đồ, 1 – sô không 

lục địa> 

0 1 1 2008 8784 -999 <Giờ, ngày, tháng, năm bắt đầu quan trắc; số giá trị; giá trị 

khuyết> 

Giờ quan trắc 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

162 172 183 194 203 213 217 220 219 214 208 202 197 192 184 180 178 180 181 185 194 200 204 208 

214 217 219 221 220 218 213 207 197 186 176 166 158 153 150 150 159 170 184 200 216 228 239 249 

258 265 267 263 253 241 226 205 185 171 153 136 125 117 114 116 125 144 167 191 214 237 260 275 

288 297 301 295 288 272 249 223 197 172 146 124 107 97 91 88 94 108 132 161 193 223 251 272 

290 303 310 310 302 287 262 234 203 170 139 114 95 80 71 63 64 76 95 121 159 197 231 258 

284 303 318 322 314 300 279 253 220 187 153 119 94 77 66 55 51 57 72 93 125 167 208 240 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

165 206 241 271 295 313 322 324  318 301 273 241 209 178 149 126 107 96 86 78 79 92 111 141 

b) Số liệu mực nước trung bình tháng, trung bình và tối thấp, tối cao năm 

có thể đƣợc tính ra từ số liệu mực nƣớc giờ hoặc 4 obs một ngày. Đối với 

những năm gần đây, khi có số liệu mực nƣớc từng giờ, chúng tôi đã cùng 

trung tâm Hải văn xác định lại các đặc trƣng đó. Từ cơ sở dữ liệu mực nƣớc, 

Trung tâm Hải văn còn cung cấp thêm số liệu mực nƣớc trung bình tháng, 

trung bình năm, tối thấp năm và tối cao năm cho một số năm trƣớc đây. Loại 

số liệu này đƣợc lƣu trữ thành các file trong một thƣ mục con MonthLev. Số 

liệu thuộc mỗi trạm đƣợc ghi vào một file dạng văn bản, với tên file trùng với 

tên trạm, phần mở rộng là .MSL (xem ví dụ bảng 1.3 với trạm Cồn Cỏ). 
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Bảng  1.3. Quy cách ghi file các giá trị mực nước tháng và năm tại trạm (file 

ConCo.MSL) 

Mực nƣớc trung bình tháng trạm Cồn Cỏ (17.10N 107.22E) <Dòng tiêu đề>  

1 tháng <Khoảng thời gian quan trắc của số liệu> 

cm <Đơn vị đo> 

336 1 1980 12 2007 -999 <Thông tin về số giá trị tháng; tháng, năm bắt đầu và kết 

th c đo; giá trị khuyết> 

Năm 

Giá trị trung bình tháng Giá trị năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB TT TC 

1980 -999 -999 -999 -999 -999 62 59 64 92 103 101 96 82 4 163 

1981 87 75 66 63 64 79 77 77 84 104 111 98 82 7 181 

1982 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 72 126 

1983 -999 -999 -999 -999 -999 59 58 64 -999 99 -999 -999 70 10 205 

1984 78 71 62 61 65 62 52 68 66 94 -999 88 70 6 143 

1985 72 74 77 64 56 60 57 64 78 86 94 94 73 8 146 

1986 84 78 76 68 63 59 61 75 77 99 97 85 77 4 149 

1987 76 73 65 66 55 63 56 69 95 97 105 98 77 5 157 

1988 92 93 95 92 85 63 58 62 73 107 95 81 83 15 162 

1989 82 73 72 63 69 65 67 75 76 98 100 89 77 4 197 

1990 86 69 66 67 66 66 64 71 73 -999 105 87 75 19 158 

1991 82 84 73 75 67 53 56 67 78 96 93 83 76 15 155 

1992 68 63 63 63 61 60 60 64 73 104 89 75 70 4 149 

1993 72 64 65 65 54 48 55 60 72 90 87 89 68 -4 169 

1994 72 65 70 63 58 58 59 62 78 89 87 85 70 0 157 

1995 76 70 62 61 61 51 50 60 81 93 90 96 71 2 165 

1996 76 81 61 70 68 53 58 58 77 95 96 82 73 2 161 
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Năm 

Giá trị trung bình tháng Giá trị năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB TT TC 

1997 74 69 67 63 60 60 65 66 79 79 83 82 71 5 162 

1998 75 62 66 55 56 55 51 55 71 88 105 105 70 0 165 

1999 90 78 76 79 69 60 58 60 69 104 111 115 81 13 173 

2000 89 87 76 66 65 61 65 65 77 94 99 95 78 2 161 

2001 87 87 73 68 61 59 63 71 77 96 108 96 79 4 154 

2002 70 70 67 63 62 60 58 69 77 85 101 92 73 0 149 

2003 78 74 74 65 66 58 56 67 79 105 103 103 77 6 156 

2004 75 68 75 67 64 70 62 69 70 96 94 83 74 4 152 

2005 75 67 68 59 54 53 53 57 82 97 99 103 72 1 181 

2006 80 79 67 60 63 57 56 68 79 93 94 111 76 4 181 

2007 87 66 76 68 60 54 53 62 74 100 118 89 76 4 176 

Mực nước tại các trạm hải văn quốc tế 

Các trạm hải văn đƣợc chọn phân bố theo các khu vực Biển Đông: phía 

bắc gồm Hạ Môn và Hồng Công (Quary Bay), phía đông là Manila, phía nam 

là Singapore và ngoài khơi bắc Thái Bình Dƣơng là Hawaii. Những số liệu 

đƣợc thu thập bao gồm số liệu đo theo giờ và các số liệu đã phân tích theo 

thời gian: hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Các kết quả thu đƣợc một mặt 

cho ta những kết quả đánh giá sơ bộ về quá trình biến đổi, mặt khác cho phép 

triển khai các phân tích chi tiết hơn trên cơ sở cơ sở dữ liệu thu đƣợc.  

Những thông tin về số liệu mực nƣớc đƣợc cập nhật trong các năm 2008, 

2009 và 2010 chủ yếu đƣợc triển khai cho trạm Quy Nhơn và các trạm quốc 

tế, các số liệu đã đƣợc nhập vào hệ thống dữ liệu của đề tài. 



51 

 

Số liệu mực nƣớc các trạm nêu trên thuộc hệ thống quan trắc mực nƣớc 

biển toàn cầu (GLOSS) đƣợc quản lý và cung cấp bởi các Trung tâm chính 

nhƣ Trung tâm mực nƣớc biển Đại học Hawaii (UHSLC), Trung tâm mực 

nƣớc trung bình thƣờng xuyên (PSMSL), và Trung tâm dữ liệu hải dƣơng 

Vƣơng quốc Anh (BODC) [12]. 

Tùy thuộc vào mức độ trao đổi giữa các Trung tâm nêu trên với các trạm 

quan trắc cũng nhƣ chế độ cập nhật, quản lý của họ mà các dạng số liệu do 

các Trung tâm cung cấp cũng khác nhau. 

Giá trị trung bình hàng ngày và số liệu hàng giờ có thể nhận đƣợc từ hệ 

thống GLOSS. Tuy nhiên đối với từng loại số liệu, độ trễ cập nhật sẽ khác 

nhau từ một vài tháng đến vài năm. Quãng thời gian này dành cho công tác 

kiểm tra chất lƣợng số liệu và phân tích sơ bộ số liệu. 

Trên khu vực Biển Đông, ngoài các trạm nêu trên, tùy thuộc vào từng 

quãng thời gian có thể nhận đƣợc số liệu cho các trạm khác nhƣ Zapo, Quy 

Nhơn, Kolak, Langkawi, Cendering. Từ Trung tâm dữ liệu mực nƣớc trong hệ 

thống GLOSS đã cập nhật số liệu mực nƣớc cho trạm Quy Nhơn đến năm 

2010. 

http://uhslc.soest.hawaii.edu/
http://www.pol.ac.uk/psmsl/
http://www.bodc.ac.uk/
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1.1.2. Dữ liệu các yếu tố khí tƣợng, hải văn liên quan đến mực nƣớc  

Các yếu tố khí tƣợng hải văn (KTHV) liên quan đến mực nƣớc đựơc lựa 

chọn theo mức độ ảnh hƣởng bao gồm: khí áp, gió, mƣa, nhiệt độ, độ ẩm 

không khí và độ muối nƣớc biển. Bên cạnh đó các thông tin về bão và áp thấp 

nhiệt đới - hiện tƣợng thời tiết đặc biệt đã đƣợc thu thập riêng. Những đặc 

trƣng này đƣợc lựa chọn và phân tích từ hệ thống các trạm khí tƣợng hải văn 

ven biển và hải đảo cũng nhƣ từ các cơ sở dữ liệu trƣờng mặt rộng, bao gồm 

các cơ sở dữ liệu biển truyền thống và các cơ sở dữ liệu viễn thám biển. Đề tài 

đã lựa chọn các phƣơng án hợp lý nhất để khai thác các cơ sở dữ liệu hiện có 

đảm bảo tính hợp pháp cho hệ thống dữ liệu của đề tài.  

Các đặc trưng tại các trạm khí tượng hải văn (KTHV) 

Trên cơ sở khai thác các cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu khí tƣợng 

thủy văn, đề tài đã tiến hành thu thập và bổ sung vào hệ thống dữ dữ liệu của 

mình những thông tin đã qua xử lý (đặc trƣng ngày, tháng, năm) về các đặc 

trƣng khí tƣợng hải văn của 17 trạm KTHV, trong đó có 4 trạm loại A và 13 

trạm lọa B. Sau đây là những thông tin chi tiết về  phƣơng pháp xử lý dữ liệu 

và các đặc trƣng khí tƣợng hải văn liên quan đã đƣợc trình bày kỹ trong các 

báo cáo chuyên đề. 

Tại các trạm loại A: Hòn Dấu, Đà Nẵng (Sơn Trà), Quy Nhơn và Vũng 

Tàu, các lọai số liệu bao gồm gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm, lƣợng mƣa, 

nhiệt độ nƣớc theo 4 obs chính 1h, 7h, 13h và 19h. Thời gan thu thập đƣợc bắt 

đầu từ khi có trạm, sớm nhất là năm 1963 tại Hòn Dấu và muộn nhất là năm 

1979 tại Vũng Tàu.  
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Tại các trạm loại B: Cô Tô, Cửa Ông, Bãi Cháy, Bạch Long Vỹ, Sầm 

Sơn, Hòn Ngƣ, Cồn Cỏ, Trƣờng Sa, Phú Quý, DK17, Côn Đảo, Thổ Chu và 

Phú Quốc, số liệu đƣợc lấy theo 1 obs đặc trƣng trong ngày và lƣợng mƣa 

ngày. 

Các đặc trưng trường 

Các đặc trƣng trƣờng khí tƣợng, hải văn liên quan đến biến động mực 

nƣớc chủ yếu tập trung ở các yếu tố khí áp, gió, nhiệt và hoàn lƣu biển. Các 

nguồn số liệu phục vụ xây dựng các trƣờng đƣợc hình thành từ số liệu quan 

trắc truyền thống, đối với biển là các quan trắc nhiệt độ, độ muối và dòng 

chảy cũng nhƣ từ các nguồn viễn thám [16]. 

Do số liệu quan trắc hải văn truyền thống đã đƣợc tập hợp trong hệ thống 

dữ liệu biển của Bộ môn Hải dƣơng học, chúng tôi chỉ xây dựng các liên kết 

hệ thống dữ liệu của đề tài với hệ thống dữ liệu hiện có để thiết lập các trƣờng 

hoàn lƣu, nhiệt độ và độ muối phục vụ mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Các số 

liệu hải văn truyền thống chủ yếu gồm nhiệt độ, độ muối, dòng chảy đƣợc lƣu 

trữ tại các trung tâm dữ liệu biển quốc tế (NODC, JODC, v.v..) và các nguồn 

số liệu khảo sát tại Việt Nam do các chƣơng trình, đề tài điều tra cơ bản từ 

trƣớc đến nay.  

Các nguồn dữ liệu viễn thám biển cho phép đánh giá một cách trực tiếp 

các trƣờng phân bố trên mặt biển với quy mô chi tiết phụ thuộc vào loại thiết 

bị. Trong số dữ liệu viễn thám, chúng tôi chú ý đến 3 yếu tố khí tƣợng hải văn 

chính là gió, mặt mực biển và nhiệt độ nƣớc mặt biển. Do các cơ sở dữ liệu 

viễn thám hiện nay đều xuất phát từ các chƣơng trình nghiên cứu quốc gia và 

quốc tế, chúng tôi chỉ truy xuất các số liệu đã đƣợc phân tích trong phạm vy 

khu vực nghiên cứu. Các dữ liệu thu về đƣợc lƣu trong dạng file text và bản 

đồ và đƣợc cập nhật vào hệ thống dữ liệu của đề tài. 
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Dữ liệu trường gió viễn thám trên mặt biển (SSW)  

Dữ liệu SSW đƣợc xử lý đầu tiên trong khuôn khổ chƣơng trình thực 

nghiệm hoàn lƣu toàn cầu (WOCE) từ 1990 sử dụng các công nghệ SSMI, 

NSCAT và hiện tại là QuikSCAT có độ phân giải không gian đến 0,5 độ kinh-

vỹ và chu kỳ thời gian từ 5 đến 30 ngày.   

Dữ liệu trường mặt mực biển (SSH) 

Dữ liệu SSH cũng bắt đầu có từ 1990 trong khuôn khổ chƣơng trình liên 

hợp Mỹ- châu Âu sử dụng vệ tinh TOPEX-POSEIDON và hiện tại là các vệ 

tinh ERS. Trong những năm gần đây Hải quân Hoa Kỳ đã đƣa vào khai thác 

hệ thống mô hình đồng hóa số liệu MODAS và cung cấp kết quả SSH cho 

từng ngày với các độ phân giải khác nhau chi tiết đến 1/8 độ kinh vỹ. 

Dữ liệu trường nhiệt độ nước mặt biển (SST)  

Dữ liệu SST cũng đƣợc hình thành từ những năm 1990 trên cơ sở số liệu 

vệ tinh có cảm biến hồng ngoại của Cơ quan khí quyển đại dƣơng Hoa Kỳ 

NOAA-AVHRR, hiện tại cơ sở dữ liệu SST hàng ngày có thể truy nhập thông 

qua hệ thống MODAS của hải quân Hoa Kỳ. 

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã nhận đƣợc sự hỗ trợ của GS 

H. Kawamura từ ĐH Tohoku và PGS A. Morimoto từ ĐH Nagoya, Nhật Bản 

về phƣơng pháp viễn thám biển và ứng dụng để nghiên cứu biến động SSH và 

SST cũng nhƣ cung cấp cho chúng tôi một số kết quả nghiên cứu mới nhất về 

các yếu tố này cho khu vực Biển Đông và vùng biển Việt Nam.     

Dữ liệu bão và áp thấp nhiệt đới 

Dữ liệu về bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực liên quan đến vùng biển 

Việt Nam, hiện có nhiều nguồn, chủ yếu đƣợc lƣu trữ trên các cơ sở dữ liệu 

trực tuyến của Mỹ (JTWC, UNISYS), Nhật bản (JTC), Hồng Công (HKO) 
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[17]. Bên cạnh đó, một số tập hợp dữ liệu về bão trên Biển Đông đã đƣợc các 

cơ quan nghiên cứu của Việt Nam sƣu tập và xử lý, trong đó Viện Cơ học đã 

tập hợp đƣợc một cơ sở dữ liệu phong phú từ kết quả thực hiện các đề tài 

NCKH&CN cũng nhƣ các dự án trong khoảng 20 năm gần đây. Thông qua 

các kết quả đánh giá và công bố của các đề tài cấp Nhà nƣớc [1, 2] và các 

công bố mới đây [7,22], có thể nhận thấy việc sử dụng các cơ sở dữ liệu bão 

nƣớc ngoài là hết sức cần thiết, tuy nhiên cần tích hợp với các cơ sở dữ liệu 

bão trong nƣớc, đánh giá chất lƣợng nhằm đƣa ra đƣợc các thông tin về bão 

một cách đầy đủ và thống nhất hơn.  

Từ các kết quả nghiên cứu và đánh giá đã triển khai, có thể dẫn ra một số 

thông tin chủ yếu sau đây: 

- Tuy các nguồn dữ liệu hiện có đã phản ảnh thông tin từ năm 1945, nhƣ 

UNISYS, nhƣng khả năng các thông tin phản ảnh tƣơng đối đầy đủ các thông 

tin hoạt động của bão trên khu vực tây-bắc Thái Bình Dƣơng và Biển Đông 

chỉ có thể xem từ năm 1959. Bắt đầu từ năm này, Trung tâm hỗn hợp cảnh 

báo bão JTWC của Hoa Kỳ đã xuất bản liên tục tập báo cáo thƣờng niên về 

bão (Annual Tropical Cyclone Report), trong đó dẫn ra khá đầy đủ các thông 

tin về quỹ đạo cùng với đánh giá hiệu quả dự báo và các hệ quả liên quan. 

- Với các nguồn thông tin đa dạng về quỹ đạo bão (best track), cơ sở dữ 

liệu của JTWC đã đƣợc lựa chọn để phân tích phục vụ đề tài. Lựa chọn cơ sở 

dữ liệu này sẽ cho phép so sánh với các thông tin về bão hiện hành của Việt 

Nam và báo cáo thƣờng niên về bão của JTWC một cách dễ dàng hơn.    

1.2.  DỮ LIỆU CẬP NHẬT ĐẾN NĂM 2010  

Trong quá trình triển khai đề tài, chúng tôi đã từng bƣớc cập nhật các dữ 

liệu về mực nƣớc biển và các yếu tố có liên quan thông qua các đợt khảo sát 
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bổ sung cũng nhƣ thu thập hàng năm theo các hợp đồng và chuyên đề nghiên 

cứu.  

1.2.1. Dữ liệu khảo sát bổ sung 

Trong thời gian triển khai đề tài, đã tiến hành 2 đợt tại vùng biển Hải 

Phòng với mực đích thu thập bổ sung số liệu về:
 

-Biến đổi địa hình đáy và đƣờng bờ biển (đo sâu và định vị đƣờng bờ lúc 

mực triều thấp nhất, cao nhất, v.v..) 

-Mực nƣớc và sóng có tính đến cao độ trạm đƣợc hiệu chỉnh đinh kỳ bằng 

phƣơng pháp trắc địa GPS, 

-Đặc điểm thủy văn các cửa sông trên thủy vực nghiên cứu. 

Các kết quả thu đƣợc thể hiện trong 2 báo cáo khảo sát cho 2 năm với các 

số liệu đƣợc cập nhật vào hệ thống dữ liệu của đề tài. Những dữ liệu và kết 

luận khoa học đã đƣợc sử dụng trong các chuyên đề về đánh giá xu thế biến 

đổi, mức độ xói lở và đánh giá mức độ ngập lụt cho vùng nghiên cứu trọng 

điểm Hải Phòng. Các số liệu địa hình thu đƣợc đã đƣợc cập nhật vào bản đồ 

số địa hình trên cạn và dƣới nƣớc tỷ lệ 1:25000 cho khu vực Hải Phòng và 

đƣợc sử dụng làm bản đồ nền cho tất cả tính toán khác nhau của đề tài, đặc 

biệt các nghiên cứu liên quan đến đánh giá biến động đƣờng bờ và ngập lụt 

khu vực ven biển Hải Phòng.  

1.2.2. Dữ liệu tại trạm Hòn Dấu 

Dữ liệu Hòn Dấu đƣợc cập nhật hàng năm cũng theo tinh thần khai thác 

các thông tin đã qua phân tích dạng đặc trƣng ngày, công việc này đƣợc TS 

Nguyễn Vũ Thắng và ctv. triển khai từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 10/2010. 

Các thông tin số liệu khí tƣợng hải văn đã qua phân tích tại trạm Hòn Dấu 

đƣợc cập nhật vào hệ thống dữ liệu chung của đề tài. 



57 

 

Các loại số liệu đã phân tích bao gồm: 

 Số liệu khí tượng 

Số liệu 4 obs hàng ngày về các yếu tố: gió, nhiệt độ không khí và lƣợng 

mƣa ngày. Riêng khí áp tại Hòn Dấu chỉ bắt đầu có từ tháng 10/2009. 

 Số liệu hải văn 

Số liệu mực nƣớc hàng giờ, 

Số liệu 4 obs hàng ngày đối với nhiệt độ nƣớc và độ muối. 

1.2.3. Dữ liệu viễn thám biển  

Trong các năm từ 2008 đến 2010, chúng tôi đã thƣờng xuyên cập nhật các 

dữ liệu về SSW, SSH và SST cho khu vực Biển Đông theo các nguồn dữ liệu 

đã đƣợc trình bày ở phần 1.1.2. Bên cạnh lƣu trữ vào hệ thống dữ liệu của đề 

tài, các nghiên cứu về biến động của các yếu tố nêu trên cũng đƣợc tiến hành 

nhằm đánh giá xu thế biến đổi trên phạm vy Biển Đông. 

1.2.4. Dữ liệu bão các năm 2008, 2009, 2010 

Dữ liệu bão các năm 2008, 2009 đƣợc thu thập theo dữ liệu quỹ đạo và 

báo cáo hàng năm từ JTWC, thông tin bão 2010 đƣợc cập nhật theo tiến trình 

mùa bão. Đồng thời các thông tin về bản đồ thời tiết và hình thế bão đƣợc cập 

nhật từ các nguồn khác nhau, đƣợc phân tích và lƣu trong hệ thống dữ liệu 

của Đề tài.   
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1.3. NHỮNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ VỀ 

HIỆN TRẠNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MỰC NƢỚC, BAO GỒM 

MỰC NƢỚC TRUNG BÌNH VÀ CỰC TRỊ Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM 

Trên cơ sở hệ thống dữ liệu của Đề tài, chúng tôi tiến hành phân tích 

thống kê đánh giá hiện trạng biến đổi khí hậu và mực nƣớc biển dâng cho 

phạm vy toàn vùng biển. Bên cạnh các kết quả đánh giá chung, những đánh 

giá chi tiết hơn đối với vùng biển trọng điểm Bắc bộ và Hải Phòng sẽ đƣợc 

dẫn ra dƣới đây. 

1.3.1. Xu thế biến động và biến đổi của các nhân tố có liên quan đến biến 

động mực nƣớc  

Trong số các nhân tố ảnh hƣởng đến biến động mực nƣớc biển đối với 

từng vùng biển, phải kế đến điều kiện nhiệt-muối và các trƣờng áp và gió. 

Tuy nhiên, đối với mực nƣớc cực trị, xẩy ra trong quy mô thời tiết, trƣờng áp 

và gió đóng vai trò quyết định vì chúng đóng góp phần lớn mức độ dâng-rút 

mực nƣớc. Đối với đới ven biển, hiện tƣợng quan trọng nhất đƣợc tính đến là 

bão và áp thấp nhiệt đới. Những đặc trƣng khí hậu của nhiệt, ẩm, áp, gió, 

v.v... có vai trò chính trong quá trình biến động quy mô vừa và lớn của mực 

nƣớc trong đó có xu thế mực nƣớc biển dâng.   

1.3.1.1. Nhiệt độ không khí, lượng mưa, nhiệt độ và độ muối nước biển 

Đối với nhiệt độ nƣớc và không khí, chúng tôi tiến hành phân tích đánh 

giá biến động theo thời gian dựa vào các nguồn số liệu: 

+ Số liệu tại các trạm khí tƣợng-hải văn thu thập cho giai đoạn đến năm 

2007 và cập nhật cho trạm Hòn Dấu đến tháng 9 năm 2010. 

+ Số liệu thủy văn biển theo Cơ sở dữ liệu của NODC thông qua Ocean 

Atlas đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu của Bộ môn Hải dƣơng học. 
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+ Số liệu viễn thám biển, bao gồm nhiệt độ nƣớc mặt biển (SST) thu thập 

từ các nguồn số liệu hiện có từ năm 1993.  

Trong báo cáo này chúng tôi trình bày các kết quả phân tích xu thế biến 

động và biến đổi của một số đặc trƣng khí tƣợng (nhiệt độ không khí và lƣợng 

mƣa) và hải văn (nhiệt độ và độ muối nƣớc biển) cho các vùng biển khác 

nhau. 

Nhiệt độ không khí. 

Nhiệt độ không khí trên dải ven biển biến động tƣơng đối lớn giữa các 

năm, thời kỳ có biến động mạnh nhất là thập niên 1990 với giá trị cực đại vào 

các năm 1987 và 1998 (các hình từ 1.1 đến 1.6). Nhƣ vậy nhiệt độ không khí 

có các chu kỳ biến động từ 2-3 năm, ENSO đến nhiều năm. 
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Hình  1.1 Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm Hòn Dấu 
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Hình  1.2 Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm 

Đà Nẵng 
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Hình  1.3 Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm 

Quy Nhơn 
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Hình  1.4 Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm Ph  Quý 
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Hình 1.5. Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm 

Trường Sa 
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Hình 1.6. Biến trình nhiệt độ không khí trung bình năm (°C) tại trạm 

Vũng Tàu 

Với chuỗi số liệu hạn chế trong khoảng 30 năm, chƣa nhận thấy một xu 

thế rõ ràng về tăng hay giảm của nhiệt độ không khí. Nếu xét theo số liệu từ 

năm 1976, có thể thấy xu thế tăng dần của nhiệt độ không khí tại các trạm ven 

bờ Hòn Dấu, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Vũng Tàu. Tại 2 trạm xa bờ nhƣ Trƣờng 

Sa và Phú Quý thì không thấy xu thế tăng mà lại giữ xu thế ổn định hay giảm 

nhẹ. Điều này có thể cho thấy hiện tƣợng nóng lên xẩy ra trên dải ven bờ 

mạnh hơn so với trên biển.  

Lượng mưa. 

Tƣơng tự nhƣ nhiệt độ không khí, lƣợng mƣa năm cũng có biến động lớn 

giữa các năm và có thể bao gồm các chu kỳ 2-3 năm và nhiều năm (các hình 

từ 1.7 đến 1.12). Với số lƣợng mƣa năm, do số liệu không nhiều, chỉ có thể 

đƣa ra nhận xét về xu thế giảm dần lƣợng mƣa đối với các trạm Hòn Dấu và 

Vũng Tàu đặc trƣng cho các vùng bờ Bắc Bộ và Nam Bộ.  
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Đối với các trạm ven bờ miền Trung, xu thế tăng dần của lƣợng mƣa năm 

đƣợc thể hiện tƣơng đối rõ, nhƣ trạm Đà Nẵng, đối với các trạm khác thì xu 

thế biến đổi không thể hiện rõ. 
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Hình 1.7 Biến trình lượng mưa năm (mm) tại trạm Hòn Dấu 
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Hình 1.8. Biến trình lượng mưa năm (mm) tại trạm Đà Nẵng 
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Hình 1.9. Biến trình lượng mưa năm (mm) tại trạm Quy Nhơn 
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Hình 1.10. Biến trình lượng mưa năm (mm) tại trạm Ph  Quý 
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Hình 1.11. Biến trình lượng mưa năm (mm) tại trạm Trường Sa 
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Hình 1.12. Biến trình lượng mưa năm (mm) tại trạm Vũng Tàu 

Nhiệt độ nước biển 

Do số lƣợng năm có quan trắc nhiệt độ nƣớc biển không nhiều, nên khó 

có thể đƣa đƣợc một nhận xét nào về xu thế biến đổi dài hạn. Tuy nhiên có 

thể nhận thấy dao động có chu kỳ 2-3 năm trở lên luôn thể hiện tƣơng tự nhƣ 
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đối với nhiệt độ không khí. Trong số những đặc điểm chính, đó là một trong 

những cực đại nhiệt độ quan trắc đƣợc vào năm 1998 tại tất cả các khu vực.  
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Hình 1.13. Biến trình nhiệt độ nước trung bình năm (°C) tại trạm Đà Nẵng 
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Hình 1.14. Biến trình nhiệt độ nước trung bình năm (°C) tại trạm Quy Nhơn 
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Hình 1.15. Biến trình nhiệt độ nước trung bình năm (°C) tại trạm Vũng Tàu 

Trên các hình từ 1.13 đến 1.15, chúng tôi dẫn ra ví dụ về biến trình nhiệt 

độ nƣớc biển trung bình năm nhằm chứng minh tính phân hóa theo vùng xu 

thế ấm lên của nhiệt độ nƣớc biển. Ngay trên khu vực Trung Bộ, nhiệt độ 

nƣớc biển ở các phần bắc, trung và nam cũng có xu thế khác nhau, điều giống 

nhau nằm ở chỗ biến trình giữa các năm là đáng kể. 

Độ muối nước biển. 

Đối với độ muối nƣớc biển, do các số liệu hiện có cũng không nhiều nên 

các kết quả phân tích chỉ cho thấy cũng có sự biến động đáng kể giữa các năm 

của giá trị trung bình năm (các hình 1.16 và 1.17). 
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Hình 1.16. Biến trình độ muối trung bình năm (‰) tại trạm Đà Nẵng 
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Hình 1.17. Biến trình độ muối trung bình năm (‰) tại trạm Vũng Tàu 
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1.3.1.2. Xu thế biến động bão và áp thấp nhiệt đới 

Biến động số lượng bão 

Theo các nghiên cứu công bố trên thế giới và trong nƣớc, biến động số 

lƣợng bão giữa các năm thƣờng theo quy luật khí hậu thông thƣờng, bao gồm 

các dao động từ 2-3 năm đến ENSO và thập niên. 

Các kết quả phân tích mới nhất đều cho thấy xu thế biến đổi số lƣợng bão 

liên quan đến biến đổi khí hậu hầu nhƣ chƣa đƣợc thể hiện trên phạm vy toàn 

cầu và Tây Bắc Thái Bình Dƣơng (TBTBD) (hình 1.18).  

 

Hình 1.18 Biến trình số lượng bão hàng năm hoạt động trên vùng biển 

Tây Bắc Thái Bình Dương 

Những biến động về số lƣợng tại một số khu vực có thể liên quan tới hiện 

tƣợng chuyển dịch các khu vực hoạt động của bão. Sử dụng các số liệu bão 

giai đoạn 1965-2003 cho thấy, do có chuyển dịch về phía tây của vùng bão và 

quỹ đạo có liên quan mà khu vực cận nhiệt đới Đông Á đã chịu ảnh hƣởng gia 

tăng của bão nhiệt đới, trong khi ảnh hƣởng của bão mạnh lên Biển Đông lại 

có dấu hệu giảm bớt [34]. 
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Theo các kết quả công bố mới nhất của Ủy ban bão thuộc ESCAP-WMO 

[10,34] không thể đƣa ra đƣợc đánh giá xu thế biến đổi dài hạn của bão nhiệt 

đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dƣơng. Các nhà khoa học, căn cứ theo 

phần lớn kết quả mô hình hóa, nhận thấy rằng có khả năng giảm số lƣợng bão 

nhiệt đới trên khu vực Tây-Bắc Thái Bình Dƣơng đối với hầu hết kịch bản 

phát thải khí nhà kính khác nhau [23]. 

Theo các kết quả của Yeung và ctv, 2005 [36], căn cứ theo số liệu quỹ đạo 

bão của Đài Khí tƣợng Hồng Kông (1961-2004), thì số lƣợng bão nhiệt đới 

xuất hiện trên khu vực tây-bắc Thái Bình Dƣơng có xu thế giảm khoảng 1.6 

cơn cho mỗi thập niên. Các tác giả cho rằng xu thế giảm này gắn liền một 

phần với sự suy giảm hội tụ trên khu vực tây Thái Bình Dƣơng trong cùng 

thời kỳ. Đối với siêu bão, không phát hiện đƣợc xu thế biến đổi rõ ràng nào và 

có thể đƣa ra nhận định về khả năng không có sự gia tăng về cƣờng độ bão 

trên khu vực. Phân tích hồi quy số lƣợng năm của bão trên Biển Đông cho 

thấy xu thế giảm 0,8 cơn theo thập niên cho giai đoạn 1961-2004. 

Biến động cường độ bão 

Tƣơng tự nhƣ kết quả của Yeung và ctv, 2005 [36], những cơ sở dữ liệu 

quỹ đạo bão hiện có trên khu vực TBTBD đều không cho phép phát hiện xu 

thế biến đổi dài hạn đối với cƣờng độ của bão trên thủy vực, ngoài những biến 

động theo quy luật tự nhiên [8,18]. Trên hình 1.19 dẫn ra biến trình và xu thế 

biến đổi số lƣợng siêu siêu bão (hạng 4-5 thang Saffir-Simson và từ cấp 17 

Việt Nam) trên khu vực tây bắc Thái Bình Dƣơng đến năm 2009. 

Hiện nay chỉ có một số ít các nghiên cứu về biến đổi cƣờng độ bão, một 

số kết quả mô hình đƣa ra xu thế tăng số lƣợng bão cƣờng độ lớn trên khu vực 

TBTBD trong điều kiện khí hậu ấm [10,34]. 
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Bên cạnh đó, các nguồn số liệu RSMC-Tokyo và HKO đều không đƣa ra 

một xu thế gia tăng nào khả năng phá hủy của bão dựa trên chỉ số tiềm năng 

phá hủy (PDI) [36]. 

 

Hình 1.19. Biến trình số lượng siêu siêu bão hàng năm hoạt động trên 

vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương 

Theo Pielke và ctv, 2005 [23], về lâu dài, các nghiên cứu mô hình đều cho 

thấy có sự biến đổi tƣơng đối nhỏ của cƣờng độ bão nhiệt đới liên quan đến 

ấm lên toàn cầu. 

Bão đổ bộ vào bờ 

Xu thế biến đổi dài hạn bão đổ bộ vào bờ thƣờng khác nhau đối với các 

khu vực biển. Mặc dù các mô hình khí hậu có thể đƣa ra những đánh giá về sự 

biến đổi đó, nhƣng hiện tại vẫn chƣa thể đƣa ra đƣợc các đánh giá đáng tin 

cậy cho các vùng biển cụ thế [10].  

Sự biến động dài hạn của quỹ đạo bão thông thƣờng đƣợc gắn kết với dao 

động thập niên, trong đó ở Thái Bình Dƣơng là PDO [19].  

Đối vùng biển ven bờ Việt Nam, đề tài đã tiến hành phân tích quy luật 

biến động của số lƣợng, quỹ đạo và cƣờng độ theo các vùng, đối với khu vực 
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bắc Vịnh Bắc Bộ, những nghiên cứu có mức chi tiết đến quy mô tỉnh. Các kết 

quả thu đƣợc đều cho thấy, bên cạnh có sự biến động lớn giữa các năm, các 

thập niên, chƣa thể đƣa ra nhận định cụ thể nào về xu thế biến đổi dài có thể 

gắn với tác động của biến đổi khí hậu.  

Từ các báo cáo chuyên đề và công bố của các cộng tác viên đề tài [7,8], 

chúng tôi dẫn ra trên các hình 1.20 và 1.21 kết quả phân tích biến động số 

lƣợng bão đổ bộ vào các khu vực biển ven bờ Việt Nam theo từng thập niên 

bắt đầu từ thập niên 1950 (5x) đến thập niên 2000 (0x) nhằm minh chứng các 

nhận định trên.  
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Hình 1.20. Biến trình số lượng bão đổ bộ theo thập niên trên các vùng ven 

biển Việt Nam 

 1: 5x, 2: 6x, 3: 7x, 4: 8x, 5: 9x, 6: 0x; BVBB- bắc Vịnh Bắc Bộ, NVBB-nam Vịnh Bắc Bộ, 

TTB- Trung Trung Bộ, NTB-Nam Trung Bộ, NB-Nam Bộ , các đường cong (poly) là xu thế 

trung bình. 
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Hình 1.21. Biến trình số lượng bão đổ bộ theo thập niên vào các tỉnh ven bờ 

bắc Vinh Bắc Bộ 

1: 5x, 2: 6x, 3: 7x, 4: 8x, 5: 9x, 6: 0x; QN-Quảng Ninh, HP- Hải Phòng, TB-Thái Bình, 

NĐ- Nam Định, NB-Ninh Bình, TH-Thanh Hóa, các đường cong (poly) là xu thế trung 

bình. 

1.3.2. Quy luật biến động và xu thế biến đổi mực nƣớc   

Trong khuôn khổ của đề tài, bên cạnh các đặc trƣng biến động mực nƣớc 

ngắn hạn có vai trò quyết định mực nƣớc cực trị bão, chúng tôi quan tâm đến 

các quy luật biến động dài hạn của mực nƣớc nhằm xác định xu thế thực tế 

của mực nƣớc biển dâng do hệ quả của biến đổi khí hậu.  

Tuy nhiên, do biến trình năm của mực nƣớc trung bình cũng đóng vai trò 

quan trọng trong xác định mực nƣớc cực trị bão, chúng tôi sẽ trình bày sau 

đây một số kết quả thu đƣợc về quá trình này. 

1.3.2.1. Biến trình năm của mực nước 

Quy luật biến trình năm thể hiện đặc điểm dao động trong năm của mực 

nƣớc dƣới ảnh hƣởng của gió mùa, lũ (đối với các trạm gần cửa sông) và các 
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nguyên nhân khác. Kết quả tính mực nƣớc trung bình tháng nhiều năm và độ 

lệch bình phƣơng trung bình của một số trạm ghi trong bảng 1.4. Đồ thị trực 

quan các biến trình năm của mực nƣớc ở một số trạm dọc bờ Việt Nam trên 

hình 1.20. 

Bảng 1.4. Giá trị trung bình tháng nhiều năm và độ lệch bình phương trung 

bình của mực nước (cm) 

Tháng 

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

Bãi Cháy (20
o
58’N-107

o
04’E) 

200 197 196 198 201 202 205 207 213 222 215 208 

7 7 7 8 7 9 5 3 5 6 6 6 

Cô Tô (20
o
58'N-107

o
46'E) 

195 191 192 194 196 197 198 201 208 217 212 203 

7 5 6 5 7 5 5 5 5 7 5 5 

Hòn Dấu (2040'N-10649'E) 

185 180 180 181 185 187 188 190 198 207 203 193 

6 7 6 6 6 6 6 5 6 8 7 7 

Hòn Ngƣ (18
o
48'N-105

o
46'E) 

182 179 175 174 175 174 173 179 194 207 201 191 

12 14 14 13 12 11 11 11 13 14 13 13 

Sơn Trà (1606'N-10813'E) 

97 90 87 83 82 81 79 86 99 118 119 109 

6 6 5 6 5 5 5 6 8 7 7 7 

Quy Nhơn (1345'N-10913'E) 

158 153 151 148 148 144 141 144 155 169 174 168 

5 6 8 8 8 8 7 6 9 8 9 7 

Vũng Tầu (1020'N-10704'E) 

-12 -18 -24 -29 -36 -46 -46 -43 -33 -11 -3 -4 

7 8 7 6 6 5 6 6 5 7 7 6 
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Hình 1.22. Biến trình năm của mực nước tại các trạm 

Quy luật biến động mùa với sự thể hiện rõ của chu kỳ năm sẽ đƣợc tính 

đến khi xác định mực nƣớc triều tại các khu vực. Những kết quả tính toán sẽ 

cho ta không những triều thiên văn mà còn có cả triều khí tƣợng chu kỳ trung 

bình và dài cỡ mùa trở lên.  

1.3.2.2. Xu thế biến đổi mực nước trên Biển Đông và vùng biển Việt 

Nam 

Từ số liệu mực nƣớc, đã tiến hành phân tích quy luật biến đổi giữa các 

năm và từ đó xác định xu thế mực nƣớc biển dâng trong thời gian qua cho tất 

cả các khu vực biển nƣớc ta. 

Có thể nhận thấy mực nƣớc trung bình năm có quy luật biến động giữa 

các năm khá phức tạp trong đó sự đan xen giữa các chu kỳ từ 2-3 năm đến 
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hàng chục năm và lớn hơn. Trên các hình từ 1.23 đến 1.27 dẫn các đƣờng 

biến trình nhiều năm của mực nƣớc nhằm minh họa nhận định đó. 

 

 Hình 1.23. Biến thiên mực nước biển trung bình năm tại Cô Tô 

 

Hình 1.24. Biến thiên mực nước biển trung bình năm tại Sơn Trà 

 

Hình 1.25. Biến thiên mực nước biển trung bình năm tại Quy Nhơn 

 

Hình 1.26. Biến thiên mực nước biển trung bình năm tại Vũng Tầu 

 

Hình 1.27. Biến thiên mực nước biển trung bình năm tại Rạch Giá 

Kết quả phân tích số liệu về biến động mực nƣớc biển khu vực Biển Đông 

cũng cho thấy có sự khác nhau về xu thế biến đổi mực nƣớc trung bình trên 

dải ven biển Việt Nam. Bên cạnh xu thế mực nƣớc dâng trung bình cỡ trên 

1mm/năm có thể nhận thấy một số trạm có xu thế dâng khá lớn nhƣ Hòn Dấu 

và Vũng Tàu (bảng 1.5). Điều này có thể liên quan đến ảnh hƣởng của các 
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yếu tố mang tính địa phƣơng nhƣ địa hình hay địa động lực có nguồn gốc tự 

nhiên và hoạt động của con ngƣời. Hiện tƣợng đất lún do khai thác nƣớc 

ngầm đô thị tƣơng tự nhƣ ở Manila và Quary Bay – Hồng Kông đã đƣợc phân 

tích trong các tài liệu công bố gần đây [7,22,32,35] là một ví dụ.  

Những kết quả của đề tài dẫn ra trong bảng 1.5 đƣợc phân tích dựa trên số 

liệu mực nƣớc trung bình năm từ cơ sở dữ liệu quan trắc mực nƣớc toàn cầu 

(GLOSS) và của đề tài có tham khảo kết quả phân tích số liệu mực nƣớc năm 

của Phạm Văn Huấn và Hoàng Trung Thành [13,14] cũng nhƣ kết quả phân 

tích số liệu viễn thám mực biển của A. Morimoto (trao đổi riêng).  

Bảng 1.5. Xu thế biến đổi mực nước biển tại các vùng khác nhau dọc dải bờ 

biển Việt Nam và kề cận 

TT Tên trạm Vùng biển Xu 

thế 

Giá trị 

(mm/năm) 

1 Zapo Đông Bắc Hải Nam (21º58N; 111º83E) dâng 1,9 

2 Hòn Dấu Vịnh Bắc Bộ dâng 3,8 

3 VT 19 Vịnh Bắc Bộ (19º82N; 106º05E) dâng 0,8* 

4 Đà Nẵng Trung Bộ dâng 1,9 

5 VT 15 Trung Bộ (15º04N; 109º99E) dâng 1,2* 

6 Quy Nhơn Trung Bộ hạ 1,3 

7 Vũng Tàu Đông Nam Bộ dâng 3,4 

8 Ko Lak Vịnh Thái Lan (11º78N; 99º81E) hạ 0,7 

*) Theo kết quả phân tích số liệu viễn thám cao độ mặt biển của A. Morimoto, ĐH Nagoya. 

Nhƣ đã biết, bên cạnh mực nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu, xu thế 

tăng hay giảm mực nƣớc phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân trong đó có 

nguyên nhân do chất lƣợng số liệu và chuyển động nâng hạ của bề mặt đất do 

hoạt động tân kiến tạo. 
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Trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi đã lựa chọn trạm mực nƣớc Hòn 

Dấu làm ví dụ đánh giá xu thế biến đổi mực nƣớc thực tế. Trƣớc hết cần 

khẳng định rằng số liệu quan trắc tại trạm này có độ tin cậy cao nhất so với 

các trạm quan trắc mực nƣớc ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đã sử dụng các quy 

trình xử lý số liệu mực nƣớc hoàn thiện nhất nhằm loại trừ các sai số xuất 

hiện trong qua trình chỉnh lý số liệu. 

1.3.2.3. Xu thế biến đổi của mực nước trong điều kiện biến đổi khí hậu tại 

vùng biển Hải Phòng 

Để làm rõ xu thế biến đổi mực nƣớc, chúng ta lần lƣợt đƣa ra các phân 

tích đánh giá đối với từng thành phần của đại lƣợng này trên cơ sở biến trình 

mực nƣớc quan trắc thực tế tại Hòn Dấu (hình 1.28). Các thành phần đƣợc xét 

đên bao gồm: mực nƣớc biển dâng quan trắc, chuyển động thẳng đứng của 

mặt đất và biến đổi của thủy triều. 

Mực nước biển dâng  
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Hình 1.28. Biến trình mực nước biển giữa các năm và thập niên tại trạm 

Hòn Dấu 
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Trong nửa thế kỷ qua mực nƣớc biển trung bình năm tại Hòn Dấu nhìn 

chung có xu thế tăng lên trên nền biến động đáng kể giữa các năm tƣơng tự 

các đặc trƣng khí tƣợng, hải văn khác. Chúng tôi đã lựa chọn giá trị 

3,8mm/năm làm kịch bản chính cho mực nƣớc biển dâng tại Hòn Dấu và khu 

vực biển Hải Phòng.  

Để đi đến việc lựa chọn này, chúng tôi đã tiến hành loại trừ các dao động 

mực nƣớc chu kỳ vừa và nhỏ nhằm phát hiện xu thế biến đổi dài hạn cho tất 

cả các chuỗi số liệu mực nƣớc. Kết quả lọc các chu kỳ dao động từ 10 năm trở 

xuống, thông qua tính trung bình trƣợt chuỗi số liệu mực nƣớc trung bình 

năm, đã cho phép đánh giá các dao động giữa các thập niên và xu thế biến đổi 

khí hậu. Đối với trạm Hòn Dấu, với chuỗi số liệu dài 50 năm, chƣa thể phát 

hiện đƣợc chu kỳ dao động giữa các thập niên, nên xu thế biến động dài đƣợc 

gắn với tác động của biến đổi khí hậu. 

Có thể nhận thấy từ đồ thị kết quả trung bình trƣợt 10 năm (hình 1.28), xu 

thế dâng mực nƣớc cho toàn giai đoạn từ thập niên 1960-1969 đến thập niên 

2000-2009 là 2,8mm/năm. Xu thế mực nƣớc biển dâng cũng khác nhau cho 

hai giai đoạn trƣớc và sau năm 2000. 

Xu thế dâng mực nƣớc trung bình cho giai đoạn trƣớc năm 2000 là 

3,8mm/năm và sau năm 2000 là 1,5mm/năm.  

Có thể nhận thấy, bên cạnh mực nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu, mức 

gia tăng khác nhau trƣớc và sau năm 2000 có thể gắn liền với hai pha khác 

nhau của dao động giữa các thập niên.  

Các kết quả tổng hợp  trong khuôn khổ Đề tài do PGS TS Vũ Thanh Ca 

tiến hành cũng đã cho thấy xu thế dâng mực nƣớc chung cho toàn dải ven 

biển Việt Nam vào khoảng 2,7mm/năm cho giai đoạn 1993-2009. 
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Theo đánh giá của Cơ quan Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) 

[15] thì suất mực nƣớc biển dâng trung bình quan trắc đƣợc trên phạm vi toàn 

cầu đến năm 2003 cũng vào khoảng 3,1±0,7 mm/năm.  

Nhƣ vậy, suất mực nƣớc biển dâng tại Hòn Dấu cũng nhƣ trung bình toàn 

vùng biển Việt Nam có giá trị nhỏ hơn so với trung bình toàn cầu. 

Trong khi chờ đợi các kết quả nghiên cứu cơ bản hơn, để có đƣợc một 

kịch bản cho mực nƣớc biển dâng tại khu vực, chúng tôi dựa trên các kết quả 

đánh giá của IPCC [15] theo các kịch bản biến đổi khí hậu để xác định kịch 

bản khả dĩ cho vùng biển Hải Phòng. 

Do khó xác định mức độ phân tán của kết quả đánh giá, chúng tôi chọn 

giá trị trung bình của suất dâng mực nƣớc nhỏ nhất (1,8mm/năm) và lớn nhất 

(5,9mm/năm) của các kết quả đánh giá bằng mô hình với 6 kịch bản phát thải 

SRES của IPCC [15].  Giá trị này cũng tƣơng ứng 3,8mm/năm suất mực nƣớc 

dâng lớn nhất quan trắc tại Hòn Dấu.  

Việc lựa chọn xu thế gia tăng cao nhất trong nửa thế kỷ qua để đánh giá 

mực nƣớc biển dâng theo số liệu quan trắc tại Hòn Dấu là có cơ sở, vì xu thế 

dâng nhanh của mực nƣớc biển tại khu vực chỉ xẩy ra trong các năm cuối thế 

kỷ XX, khi có sự gia tăng của biến đổi khí hậu. Vào các năm đầu thế kỷ XXI, 

xu thế dâng mực nƣớc tại Hòn Dấu đã có dấu hiệu chậm lại (hình 1.26), điều 

này cũng có thể liên quan đến pha giảm trong dao động giữa các thập niên. 

Do việc lựa chọn một kịch bản nhất định cho mực nƣớc biển dâng chỉ 

phục vụ cho việc thí điểm triển khai quy trình đánh giá biến động mực nƣớc 

cực trị của đề tài. Trong quy trình đánh giá tác động của mực nƣớc biển dâng 

lên mực nƣớc cực trị đã áp dụng phép tích hợp tuyến tính thông qua mực 

nƣớc tĩnh, vì vậy các kết quả ứng dụng thực tế sẽ đƣợc hiệu chỉnh dễ dàng khi 

có đƣợc các giá trị hoặc các kịch bản mới phù hợp hơn. Phần tác động của 
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biến đổi khí hậu thông qua cực trị bão đã đƣợc tách riêng khỏi ảnh hƣởng của 

mực nƣớc biển dâng. 

Với kịch bản này đến năm 2100 mực nƣớc sẽ cao hơn 38cm so với trung 

bình 1990-1999 (bảng 1.6).  

Bảng 1.6. Đánh giá các hợp phần mực nước biển dâng (cm) tại Hải Phòng 

theo xu thế hiện tại 

Năm 2030 2050 2070 2100 

Mực nƣớc dâng theo 

số liệu quan trắc 

11 19 27 38 

Mực nƣớc dâng do hạ 

mặt đất 

1 2 3 4 

Mực nƣớc biển dâng 

thực tế  

10 17 24 34 

 Biến đổi mực nước do chuyển động thẳng đứng của mặt đất  

Theo các kết quả đánh giá của đề tài, do PGS TS Nguyễn Văn Vƣợng 

triển khai, tại khu vực Đồ Sơn - Hòn Dấu, mặt đất có xu thế hạ xuống với giá 

trị cực đại vào khoảng -0,35mm/năm. Nhƣ vậy đến năm 2100 mực nƣớc biển 

quan trắc tại Hòn Dấu dâng lên thêm khoảng  4 cm do hiệu ứng hạ mặt đất, 

tuy nhiên mực nƣớc biển dâng thực tế chỉ vào khoảng 34 cm.  

Nhƣ vậy, đến năm 2100, mực nƣớc quan trắc tại đây có khả năng dâng tối 

đa là 38cm so với mức 1990-2000. Trong đó, với việc mốc trạm quan trắc hạ 

xuống khoảng 4 cm theo chuyển động của mặt đất, mực nƣớc dâng do biến 

đổi khí hậu sẽ vào khoảng 34cm (bảng 1.6).  
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Biến đổi triều liên quan đến mực nước biển dâng (MNBD) 

Việc nghiên cứu tác động của mực nƣớc biển dâng lên biến đổi các đặc 

trƣng của mực nƣớc triều có thể thực hiện thông qua triển khai các mô hình 

triều. Trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi chƣa thể triển khai hƣớng nghiên 

cứu này mà chỉ dựa vào các kết quả nghiên cứu trên thế giới.  Theo các kết 

quả nghiên cứu của PTN Hải dƣơng học Proudman (POL) [24], thì sự biến 

đổi của mực cao trung bình (MCTB) chỉ nằm trong khoảng ± 10% của mực 

nƣớc biển dâng trong vòng 50 năm. Theo đánh giá đó, tại Hòn Dấu mực nƣớc 

triều có thể biến đổi cỡ ±(2)cm trong khoảng 50 năm và ±(7)cm trong 100 

năm, nếu lấy tỷ lệ biến đổi từ 10% đến 20% của mực nƣớc biển dâng. Những 

đánh giá này cũng chỉ mang tính ƣớc lƣợng, chúng cần đƣợc triển khai bằng 

mô hình triều với các kịch bản mực nƣớc dâng khác nhau. 

Nhƣ vậy, tác động trực tiếp và gián tiếp do mực nƣớc biển dâng có thể 

đánh giá vào khoảng 41cm đến 2100. Mực nƣớc dâng so với “0” trạm Hòn 

Dấu sẽ vào khoảng 38 cm.  

Trong bảng 1.7 cũng dẫn ra các đánh giá mực nƣớc biển dâng tổng cộng 

dựa trên đánh giá theo xu thế dâng hiện tại và mức dâng tối đa do biến đổi 

triều cho đến năm 2050 và 2100. Đồng thời cũng dẫn ra để so sánh các giá trị 

mực nƣớc theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng theo các kịch bản 

biến đổi khí hậu [4]. 

Có thể nhận thấy rằng, các kết quả đánh giá của đề tài thấp hơn và tiệm 

cận với kịch bản biến đổi khí hậu thấp (B1). Việc đƣa ra đánh giá của đề tài 

chƣa tính đến những kịch bản biến đổi khí hậu trong thời gian tới, đồng thời 

các kịch bản mực nƣớc dâng do bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đƣa ra cũng 

đang trong quá trình cập nhật thƣờng xuyên. 
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Bảng 1.7. Đánh giá mực nước biển dâng (cm) tại Hải Phòng có tính đến ảnh 

hưởng của BĐKH 

Năm 2030 2050 2070 2100 

Mực nƣớc dâng theo xu thế 

hiện tại  

10 17 24 34 

Mực nƣớc dâng tối đa do 

biến đổi triều 

1 2 5 7 

Tổng cộng mực nƣớc dâng 11 19 29 41 

Kịch bản* thấp (B1) 17 28 42 65 

Kịch bản* trung bình (B2) 17 30 46 75 

Kịch bản* cao (A1F1) 17 33 57 100 

* các kịch bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường [4]. 

Biến đổi của mực nước cực trị  

Với hiệu ứng tổng hợp của mực nƣớc biển dâng, tần suất xuất hiện của 

mực nƣớc cực trị cũng có những biến đổi tƣơng ứng. Kết quả phân tích số lần 

xuất hiện các mực nƣớc cao hơn các giá trị đặc biệt lớn cho trạm Hòn Dấu và 

một số trạm ven bờ Việt Nam đã khẳng định sự tồn tại của xu thế biến đổi 

này.  

Trên hình 1.29 dẫn ra biến trình theo các thập niên số lần mực nƣớc cực 

trị vƣợt quá các mức 380, 390 và 400cm. Có thể nhận thấy sự gia tăng số lần 

mực nƣớc cực trị vƣợt qua các giá trị nêu trên một phần do nguyên nhân biến 

đổi mực nƣớc biển dâng, theo xu thế thể hiện trên hình 1.28 sẽ nhận thấy hai 

giai đọan gia tăng xẩy ra trƣớc những năm 1980 và trƣớc thập niên 2000.  Tuy 
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nhiên, những biến động này còn gắn liền với dao động chu kỳ dài của bão và 

nƣớc dâng bão. 

 

Hình 1.29.Biến trình giữa các thập niên số lần xuất hiện mực nước cực trị 

tại Hòn Dấu vượt quá các mực 380, 390 và 400 cm 

Tóm lại, có thể khẳng định về các xu thế biến đổi khác nhau của nhiều đặc 

trƣng khí tƣợng, hải văn và mực nƣớc trên từng vùng biển ven bờ và hải đảo 

Việt Nam. Muốn khẳng định một cách chính xác các xu thế này, bên cạnh yêu 

cầu cập nhật thƣờng xuyên các số liệu quan trắc, cần có những nghiên cứu 

nhằm đánh giá các biến động với các chu kỳ giữa các năm và các thập niên 

nhƣ ENSO, PDO, v.v.. Đồng thời cần triển khai nghiên cứu đánh giá hệ quả 

tƣơng tác của những đặc trƣng biến đổi khí hậu nhƣ mực nƣớc biển dâng, 

nƣớc biển ấm lên, v.v..và các đặc trƣng khí tƣơng, thủy văn nhƣ bão, gió mùa 

– những tác nhân gây ra biến động mực nƣớc biển cực trị.  
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Chƣơng 2.   KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TÍNH TOÁN BIẾN ĐỘNG 

MỰC NƢỚC CỰC TRỊ VÀ CÁC PHƢƠNG ÁN CẢNH BÁO  

Trong chƣơng này, chúng tôi trình bày những kết quả chính thu đƣợc từ 

quá trình triển khai nội dung nghiên cứu thứ 2 của Đề tài: “Nghiên cứu tính 

toán biến động mực nƣớc cực trị và các phƣơng án cảnh báo”. 

Để đạt đƣợc yêu cầu đặt ra, trong 3 năm đã triển khai 20 chuyên mục nhỏ 

(theo giai đoạn) thuộc 4 nhóm nội dung (xem phụ lục IV): 

1. Xây dựng và triển khai mô hình thống kê các đặc trƣng cơ bản của bão 

và áp thấp nhiệt đới hoạt động và có khả năng gây tác động đến mực nƣớc 

cực trị trên dải ven biển Việt Nam 

2. Phát triển, hoàn thiện và ứng dụng mô hình tính toán nƣớc dâng bão có 

tính đến biến động mực nƣớc triều thực tế đối với toàn dải ven biển và vùng 

trọng điểm Bắc Bộ 

3. Nghiên cứu và đánh giá mức độ biến đổi của các đặc trƣng thống kê 

bão do tác động trực tiếp của mực biển dâng cũng nhƣ do biến đổi khí hậu đối 

với toàn vùng biển Việt Nam chi tiết cho vùng trọng điểm Bắc Bộ. 

4. Xây dựng và triển khai mô hình kết hợp tính toán các đặc trƣng mực 

nƣớc cực trị (chu kỳ lặp lại, tần suất phân bố, v.v...) do hệ quả của biến đổi 

khí hậu đối với dải ven biển Bắc Bộ. 

Kết quả nghiên cứu theo các nội dung này đƣợc thể hiện trong 4 báo cáo 

chuyên đề: 

- Chuyên đề 05: Kết quả xây dựng và triển khai mô hình thống kê bão và 

kết quả xây dựng bộ số liệu các cơn bão phát sinh thống kê (6254 cơn bão)  
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- Chuyên đề 06: Kết quả kiểm định, lựa chọn và tính toán nƣớc dâng bão 

kết hợp với thủy triều (cho 59 cơn bão lịch sử và 2996 cơn bão phát sinh 

thống kê).  

- Chuyên đề 07: Kết quả nghiên cứu và đánh giá mức độ biến động của 

các đặc trƣng thống kê bão do tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu đối với 

toàn vùng biển Việt Nam chi tiết cho vùng trọng điểm Bắc Bộ 

- Chuyên đề 08: Kết quả nghiên cứu và đánh giá biến động mực nƣớc cực 

trị (cho các hồi kỳ đến 1000 năm theo mô hình thống kê – thủy động lực học; 

về nƣớc dâng do sóng cho 59 cơn bão lịch sử tại khu vực Hải Phòng;  cảnh 

báo biến động mực nƣớc cực trị cho vùng biển Hải Phòng tích hợp nƣớc dâng 

bão, nƣớc dâng sóng và mực nƣớc biển dâng). 

Trong báo cáo này này, chúng tôi sẽ trình bày những kết quả tổng hợp từ 

các chuyên đề trên theo 3 nhóm nội dung. 

 Tính toán các đặc trƣng của bão và biến động của chúng. 

 Tính toán mực nƣớc cực trị theo mô hình tích hợp thống kê- thủy 

động lực. 

 Cảnh báo biến động mực nƣớc cực trị trên cơ sở đánh giá mức độ 

biến động của các nhân tố ảnh hƣởng dƣới tác động của biến đổi 

khí  hậu. 

Nhƣ đã trình bày ở phần mở đầu, mực nƣớc biển cực trị (cực đại) đƣợc 

cấu thành từ mực nƣớc cực trị do bão và mực nƣớc dâng do biến đổi khí hậu. 

Mực nƣớc cực trị do bão hay còn gọi là cực trị bão là kết quả tổng hợp của 

các cực trị nƣớc dâng bão, triều và nƣớc dâng sóng.    

Trong khuôn khổ của đề tài, mực nƣớc cực trị với các hồi kỳ (chu kỳ lặp 

lại) nhất định đƣợc đánh giá trên cơ sở phân tích các chuỗi mực nƣớc cực trị 
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đƣợc thiết lập từ kết quả triển khai hệ thống mô hình thống kê – thủy động lực 

đã đƣợc thể hiện trên hình 2.1. 

1.Thiết lập các chuỗi số liệu mực nƣớc cực trị 

1.1.Xác định dữ liệu bão   

 Tập hợp các cơn bão lịch sử 

 Tập hợp các cơn bão phát sinh thống kê 

1.2.Tính toán nƣớc dâng bão  

 Lựa chọn mô hình tính nƣớc dâng bão  

 Tính toán nƣớc dâng bão theo các tập hợp bão (lịch sử và phát sinh thống kê).  

 Thiết lập chuỗi cực trị nƣớc dâng bão theo các tập hợp bão  

1.3.Thiết lập các chuỗi mực nƣớc triều  

1.4.Thiết lập các chuỗi mực nƣớc cực trị nƣớc dâng bão + thủy triều (cực trị bão ngoài đới 

sóng đổ)  

 Theo tập hợp bão lịch sử 

 Theo tập hợp bão phát sinh thống kê 

1.5.Nƣớc dâng sóng trong bão  

1.6.Thiết lập chuỗi mực nƣớc cực trị bão 

2. Tính toán và đánh giá kết quả tính biến động mực nƣớc cực trị  

2.1. Tính biến động mực cực trị nƣớc dâng bão   

2.2. Tính biến động mực cực trị bão  

2.3.Tính biến động mực cực trị bão tích hợp mực nƣớc biển dâng do BĐKH.  

Hình 2.1. Mô tả chi tiết quy trình tính toán và đánh giá biến động mực nước 

cực trị 

Để đánh giá biến động mực nƣớc cực trị và đƣa ra các phƣơng án cảnh 

báo, chúng ta cần dựa vào kết quả phân tích chuỗi mực nƣớc cực trị thu đƣợc 

từ hệ thống mô hình với đầu vào là các đặc trƣng biến động của tập hợp nhân 

tố ảnh hƣởng. 

Nhƣ đã khẳng định trƣớc đây, mực nƣớc cực trị bão đóng vai trò quyết 

định đối với mực nƣớc cực trị. Vấn đề đặt ra cho đề tài là đồng thời xây dựng 

và triển mô hình bão thống kê, lựa chọn các mô hình nƣớc dâng bão và nƣớc 

dâng sóng và tích hợp nƣớc dâng với mực nƣớc triều (hình 2.1). Về nguyên 
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lý, nếu đƣa đƣợc ảnh hƣởng của BĐKH vào mô hình bão và triều, kết quả 

triển khai hệ thống mô hình sẽ bao gồm ảnh hƣởng của BĐKH lên mực nƣớc 

cực trị bão.  Tuy nhiên, do hệ thống mô hình tính mực nƣớc cực trị bão là 

thống kê – thủy động lực (theo thời gian ngẫu nhiên), nên các tác động của 

BĐKH chỉ có thể tích hợp với mực nƣớc cực trị cho từng thời điểm cụ thể 

trong tƣơng lai. Trong quy trình này, ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu có thể 

triển khai thông qua các khâu xác định dữ liệu bão và tích hợp mực nƣớc cực 

trị với mực nƣớc biển dâng do BĐKH. 

Do chƣa xác định đƣợc xu thế biến đổi của các đặc trƣng bão do biến đổi 

khí hậu ở vùng biển nghiên cứu, chúng tôi chỉ triển khai tính toán biến động 

mực nƣớc cực trị thông qua tích hợp với mực nƣớc biển dâng do BĐKH.  

Trên cơ sở quy trình tính toán mực nƣớc cực trị tổng quát đã đƣợc lựa 

chọn, đề tài đã phân công cho các nhóm chuyên gia triển khai các phần công 

việc cụ thể.  

Tham số quan trọng trọng nhất trong tính toán biến động mực nƣớc cực trị 

là các cực trị mực nƣớc với những hồi kỳ nhất định. Giá trị của tham số này 

phụ thuộc vào độ dài (số lƣợng) chuỗi các cực trị mực nƣớc đƣợc xác định 

theo một chỉ tiêu nhất định: cực trị tháng, cực trị năm, cực trị trong từng cơn 

bão. Thông thƣờng, trong dải ven bờ cực trị mực nƣớc thƣờng xẩy ra khi bão 

đổ bộ hoặc ảnh hƣởng trực tiếp đến bờ, nên thƣờng gọi là cực trị bão. Về phần 

mình, số lƣợng cực trị mực nƣớc do bão lại phụ thuộc vào số lƣợng bão có 

khả năng gây nên nƣớc dâng bão và sóng ven bờ. Do số lƣợng bão thực tế 

thống kê đƣợc chỉ hạn chế trong vòng 59 năm (từ 1951 đến 2009), để tính 

toán hồi kỳ mực nƣớc cực trị cho hàng trăm năm trở lên, cần xây dựng mô 

hình bão thống kê cho từng vùng. Trên cơ sở các đặc trƣng thống kê bão thu 
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đƣợc, có thể thiết lập đƣợc một tập hợp bão đủ lớn cho phép đánh giá mực 

nƣớc cực trị hồi kỳ hàng trăm năm trở lên.   

Nội dung nghiên cứu, xây dựng và triển khai mô hình bão thống kê do các 

nhà khoa học thuộc Khoa Toán-Cơ-Tin học, GS TS Nguyễn Hữu Dƣ chủ trì 

thực hiện và đƣợc giới thiệu ở phần 2.1 tiếp theo. 

Nội dung tính toán biến động mực nƣớc cực trị theo hệ thống mô hình tích 

hợp thống kê-thủy động lực do TS Đinh Văn Mạnh, Viện Cơ học chủ trì với 

sự tham gia của các nhóm nghiên cứu theo các chuyên đề. Mô hình nƣớc dâng 

bão triển khai với sự phối hợp giữa các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Cơ học 

và Viện KHKTTV&MT. Phần tính toán mực nƣớc triều do PGS TS Phạm 

Văn Huấn, Trƣờng ĐHKHTN thực hiện. Nội dung nghiên cứu nƣớc dâng do 

sóng đƣợc NCS ThS Nguyến Xuân Hiển và ctv triển khai tại Viện 

KHKTTV&MT.  

Nội dung cảnh báo biến động mực nƣớc cực trị trên cơ sở đánh giá mức 

độ biến động của các nhân tố ảnh hƣởng dƣới tác động của các kịch bản biến 

đổi khí hậu do BCN đề tài đảm nhận.  

Trong quá trình triển khai các nội dung này, đề tài đã cử một đoàn gồm 4 

nhà khoa học sang trƣờng ĐH Florida (UFl) trao đổi với nhóm nghiên cứu 

của GS TS Peter Sheng, trƣởng khoa Kỹ thuật biển và Hải dƣơng học về mô 

hình tính toán nƣớc dâng bão và các kinh nghiệm ứng dụng mô hình toán.    

2.1. TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƢNG THỐNG KÊ BÃO VÀ BIỂN 

ĐỘNG CỦA CHÖNG  

Việc xây dựng mô hình bão thống kê đi đôi với triển khai thiết lập tập hợp 

bão phục vụ triển khai mô hình mô phỏng mực nƣớc cực trị. Bão và áp thấp 

nhiệt đới trên từng khu vực biển có quy luật biến động phân bố riêng không 
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đồng nhất cho toàn vùng biển. Theo yêu cầu nghiên cứu chi tiết cho dải ven 

biển Bắc Bộ, chúng tôi tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm mô hình bão 

thống kê cho vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ.   

Trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (105°E-111°E, 19°N- 22°N), trong thời 

gian 59 năm từ 1951 đến 2009 có tất cả 123 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt 

động. Dựa trên cơ sở dữ liệu này, chúng tôi tiến hành phân tích các đặc trƣng 

thống kê và từ đó thiết lập tập hợp bão phát sinh phục vụ triển khai các mô 

hình thủy động lực.  

2.1.1. Phân tích các đặc trƣng thống kê bão cho bắc vịnh Bắc Bộ 

Những đặc trƣng thống kê bão đƣợc phân tích bao gồm quỹ đạo và cƣờng 

độ bão. Đối với quỹ đạo bão sẽ chú trọng 2 đặc trƣng là hƣớng và vận tốc 

dịch chuyển, đối với cƣờng độ là vận tốc gió cực đại. Số liệu đầu vào lấy từ 

cơ sở dữ liệu của JTWC bao gồm các đặc trƣng vị trí và vận tốc gió cực đại 

theo các obs cách nhau 6h. 

Trên hình 2.3, dẫn ra đồ thị hàm phân bố tích lũy của hƣớng dịch chuyển 

của bão. Hướng dịch chuyển của cơn bão là X (đơn vị tính là độ) đƣợc đo 

bằng góc tạo bởi hƣớng dịch chuyển với véc tơ hƣớng từ tây sang đông và 

quay ngƣợc chiều kim đồng hồ (hình 2.2). Nhƣ vậy X nhận các giá trị trong 

khoảng  [0,360] (ví dụ hƣớng đi của bão là chính Bắc thì X=90°). 

 

                                                                 X 

                                       

Tây                                         Đông 

Hình 2.2. Sơ đồ xác định hướng bão 
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Hình 2.3. Đồ thị hàm phân bố tích lũy của hướng di chuyển bão (°) 

Từ kết quả này ta có hƣớng di chuyển trung bình của bão trong vùng 

biển bắc Vịnh Bắc Bộ (BVBB) là 187,34° và độ lệch tiêu chuẩn là 79,23°. 

Hƣớng di chuyển bão tập trung trong khoảng 120
0
 đến 180

0
 với tỷ lệ 66,8% là 

hƣớng Tây Bắc. 

 

Hình 2.4. Đồ thị hàm phân bố tích lũy của vận tốc di chuyển (km/h) 
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Tốc độ dịch chuyển của cơn bão đƣợc xác định theo khoảng khoảng cách 

giữa hai obs quan trắc cách nhau 6h. Trên hình 2.4, dẫn ra đƣờng phân bố tích 

lũy của vận tốc dịch chuyển (km/h) của bão cho khu vực biển BVBB. 

Từ số liệu trên ta có vận tốc dịch chuyển trung bình của các cơn bão trong 

khu vực biển Hải Phòng là 17,247 km/h và độ lệch tiêu chuẩn là 8,226 km/h. 

Vận tốc dịch chuyển lớn nhất là 51,627 (km/h), 50% vận tốc dịch chuyển nằm 

trong khoảng 10,923 km/h tới 22,076 km/h 

Trên hình 2.5 dẫn ra đƣờng phân bố tích lũy của vện tốc gió cực đại (hải 

lý/h) cho khu vực biển BVBB. 

Từ số liệu của các cơn bão ta có vận tốc gió cực đại trung bình của các 

cơn bão tại khu vực Hải Phòng là 46,438 hải lý/h và độ lệch tiêu chuẩn là 

18,076 hải lý/h. Vận tốc gió cực đại lớn nhất là 100 hải lý/h,  50% số liệu vận 

tốc gió cực đại nằm trong khoảng 30 hải lý/h đến 60 hải lý/h. 

 

Hình 2.5. Đồ thị hàm phân bố tích lũy của vận tốc gió cực đại (hải lý/giờ) 

2.1.2. Triển khai xây dựng tập hợp bão thống kê cho khu vực biển bắc 

Vịnh Bắc Bộ 
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Quy trình xây dựng và triển khai mô hình bão thống kê bao gồm các công 

đoạn sau đây: 

- Xác định số lƣợng bão cần thiết  

- Xác định điểm đầu (phát sinh) của cơn bão. 

- Xác định hƣớng dịch chuyển, tốc độ dịch chuyển và tốc độ gió cực đại. 

- Xác định vị trí điểm cuối. 

Xác định số lượng bão cần thiết 

Kết quả phân tích số liệu cho thấy, đối với khu vực BVBB, tần suất bão 

hoạt động là b=2,085, tƣơng ứng 123 cơn bão trong vòng 59 năm. Tƣơng 

ứng mỗi năm có hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển 

nghiên cứu. Theo tiêu chuẩn toán học thống kê, để có thể đánh giá mực nƣớc 

cực trị bão hồi kỳ 1000 năm, độ dài chuỗi mực nƣớc cần đảm bảo yêu cầu đặc 

trƣng khoảng thời gian tối thiểu 3000 năm. Nhƣ vậy chúng ta cần có bộ dữ 

liệu bão và áp thấp nhiệt đới tối thiểu là 6254 cơn phục vụ triển khai thiết lập 

chuỗi mực nƣớc cực trị bão.  

Tuy nhiên không phải tất cả các cơn bão và áp thấp nhiệt đới đều tạo nên 

mực nƣớc cực trị bão, chỉ có những cơn bão đủ lớn và có quỹ đạo nhất định 

gây ảnh hƣởng trực tiếp đến vùng biển ven bờ. Có thể xem đó là những cón 

bão đổ bộ vào bờ.  

Với tần suất bão đổ bộ vào vùng bờ Việt Nam thuộc phía bắc vịnh Bắc Bộ 

trung bình là 1 cơn bão mỗi năm, tƣơng ứng 59 cơn trong vòng 59 năm (bảng 

2.1). Những cơn bão này đƣợc lựa chọn theo khu vực đổ bộ cũng nhƣ theo 

cấp bão khi đổ bộ vào vờ phải từ cấp 8 trở lên.  
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Theo cách này, từ tập hợp 6254 cơn bão phát sinh cần chọn ra 3000 cơn 

bão đổ bộ và ảnh hƣởng trực tiếp đến bờ biển Việt Nam phục vụ cho triển 

khai tính toán mực nƣớc cực trị theo quy trình đã chọn. 

Bảng 2.1. Danh sách các cơn bão đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển 

Hải Phòng 

TT Năm Ngày 

tháng 

Vùng đổ bộ Hƣớng đổ 

bộ 

STT, tên, mã số 

(cấp) 
1 1952 28-29/8 HẢI PHÕNG SE 9 (12) 

2 1952 6-7/9 NAM ĐỊNH E 11 (12) 

3 1953 14-15/8 THANH HÓA ENE 10 (12) 

4 1954 11-12/5 QUẢNG NINH SE 2 (10) 

5 1960 29-30/6 QUẢNG NINH E 5/Olive (11) 

6 1960 12-13/10 THANH HÓA ENE 22/Kit (9) 

7 1962 11/8 HẢI PHÕNG SE 11/Pasty (9) 

8 1962 21-22/9 NAM ĐỊNH ESE 19/Carla (10) 

9 1963 17/8 THÁI BÌNH ENE 10/Carmen (9) 

10 1963 8/9 NAM ĐỊNH ESE 13/Faye (9) 

11 1964 2-3/7 QUẢNG NINH  ESE 3/Winie (10) 

12 1964 24/8 THANH HÓA - NGHỆ 

AN 

ENE 18/TS Olga (9) 

13 1965 14-15/7 QUẢNG NINH ESE 12/STYFreda (12) 

14 1966 2/8 NINH BÌNH ESE 9/TS Phylis (9) 

15 1968 13/8 NAM ĐỊNH E 8/TS Rose (9) 

16 1968 9/9 NAM ĐỊNH E 12/Wendy (8) 

17 1971 18/7 THANH HÓA ESE 15/Jean (9) 

18 1971 30/9 THANH HÓA ESE 29/Della (9) 

19 1973 25-26/8 THÁI BÌNH ESE 13/TS Kate (11) 

20 1973 6-7/9 HẢI PHÕNG E 15/Louise (10) 

21 1973 14-15/9 NINH BÌNH ESE 16/Marge (10) 

22 1974 13-14/6 NINH BÌNH E 6/ Dinah (10) 

23 1974 27/10 NINH BÌNH E 28/Della (9) 

24 1975 20/9 NINH BÌNH ESE 13/Alice (9) 

25 1977 20-21/7 HẢI PHÕNG ESE 5/Sarah (12) 

26 1978 28/8 QUẢNG NINH E 14/Elaine (8) 

27 1978 2/10 QUẢNG NINH SE 21/Lola (8) 

28 1980 27/7 QUẢNG NINH ESE 9/Joe (9) 

29 1980 15-16/9 NINH BÌNH E 18/Ruth (11) 
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TT Năm Ngày 

tháng 

Vùng đổ bộ Hƣớng đổ 

bộ 

STT, tên, mã số 

(cấp) 
31 1981 4/7 THANH HÓA SE 6/Kelly (9) 

30 1981 20/8 NAM ĐỊNH ESE 17/TS Warren (9) 

32 1982 17-18/10 THANH HÓA ESE 24/Nancy (12) 

33 1983 17-18/7 HẢI PHÕNG ESE 3/Vera (10) 

34 1983 1/10 NAM ĐỊNH ESE 12/Georgia (9) 

35 1986 5-6/9 NAM ĐỊNH ENE 13/Wayne (11) 

36 1987 21-22/8 Khơi NGHỆ AN -

THANH HÓA 

ESE 10/Cary(10) 

37 1988 20/10 NAM ĐỊNH SE 22/Pat (9) 

38 1989 10-11/6 NINH BÌNH SE 5/Dot (10) 

39 1989 23-24/7 THANH HÓA SE 10/Irving (10) 

40 1989 3/10 THANH HÓA ESE 27/Brain (9) 

41 1991 13-14/7 HẢI PHÕNG SE 6/Zeke (11) 

42 1992 28-29/6 THÁI BÌNH SE 3/Chuck (10) 

43 1992 13-14/7 THÁI BÌNH ESE 5/Eli (10) 

44 1993 27-28/6 QUẢNG NINH E 6/STY Coryn (11) 

45 1994 30/7 NINH BÌNH ESE 15/TS Amy (8) 

46 1994 28-29/8 HẢI PHÕNG ESE 21/TS Harry (10) 

47 1994 7/9 HẢI PHÕNG SE 23/TS Joel (9) 

48 1994 13/9 THANH HÓA E 25/TS Luke (9) 

49 1995 28-29/8 THANH HÓA E 13/Lois (12) 

50 1996 23-24/7 NAM ĐỊNH ESE 8/Frankie (12) 

51 1996 13-14/8 NAM ĐỊNH ENE 16/TS Marty (10) 

52 1996 21-22/8 NINH BÌNH SE 18/Niki (12) 

53 1996 21-22/9 THANH HÓA ENE 27/Willie (11) 

54 1997 22-23/8 QUẢNG NINH E 17/Zita (12) 

55 2003 21-22/7 NINH BÌNH ESE 8/Koni (11) 

56 2003 24-25/8 QUẢNG NINH ESE 12/Krovanh (12) 

57 2005 31/7 NINH BÌNH ESE 8/TS Washi (9) 

58 2005 26-27/9 NINH BÌNH E 17/Damrey (10) 

59 2005 2/11 NGHỆ AN-THANH 

HÓA 

SE 22/Kai-Tak (8) 
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2.1.3. Phƣơng pháp xác định điểm đầu phát sinh (Point of Genesis) 

Điểm đầu của cơn bão là điểm mà tại đó cơn bão xuất hiện (phát sinh) 

trong miền nghiên cứu (cửa sổ). Xét trong cửa sổ W thì điểm đầu của cơn bão 

đƣợc xem là điểm tại đó bão đƣợc sinh ra hoặc là điểm đầu tiên bão đi vào 

cửa sổ quan sát này. 

Theo các nghiên cứu khác nhau, trong đó có Stoyan D. and Stoyan H. 

(1994) [26], điểm đầu của các cơn bão là một quá trình điểm Poisson không 

thuần nhất trong cửa sổ W với hàm mật độ λ(t). Ý nghĩa của hàm này là λ(t)dt 

cho biết xác suất để điểm ban đầu nằm trong hình tròn tâm t có diện tích dt đủ 

nhỏ, với t là toạ độ trong cửa sổ W gồm 2 thành phần là kinh độ và vĩ độ. Ta 

có thể ƣớc lƣợng hàm này bằng phƣơng pháp phi tham số. Một cách trực quan 

thì ở vùng nào có nhiều điểm ban đầu thì giá trị của hàm λ(t) ở vùng đó lớn. 

Theo Silverman 1986 [25], hàm λ(t) đƣợc ƣớc lƣợng theo công thức sau: 

 2 1

1

ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ,
m

k e k i

i

t r t K r t t T  



        (2.1) 

trong đó )(trk  là khoảng cách từ điểm đầu gần nhất thứ k tới vị trí t. Khoảng 

cách này đƣợc tính là khoảng cách Euclide với toạ độ điểm gồm 2 toạ độ là 

kinh độ và vĩ độ, m là số lƣợng điểm đầu tức là số cơn bão trong cửa sổ W, k 

là  m  (phần nguyên của căn bậc hai của m), iT  là toạ độ của điểm đầu của 

cơn bão thứ i và EK  là nhân Epanechnikov cho bởi: 

2
(1 ) 1,

( )

0 .

T T

e

t t if t t
K t

otherwise




 

 



                (2.2) 
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a b 

Hình 2.6. Điểm đầu của các cơn bão thực tế (a) và mô phỏng (b) trong cửa sổ W 

Trên hình 2.6, thể hiện kết quả phân tích và mô phỏng điểm đầu của các 

cơn bão lịch sử trong cửa sổ W theo mật độ xác định theo công thức (2.1). 

Phương pháp xác định trạng thái bão (hƣớng dịch chuyển, tốc độ dịch 

chuyển và tốc độ gió cực đại). 

Trạng thái bão vào từng thời điểm đƣợc xác định từ vị trí xuất phát đến vị 

trí tiếp theo thông qua các đặc trƣng quỹ đạo và cƣờng độ.  

Hướng dịch chuyển của cơn bão là X (đơn vị tính là độ).  

Tốc độ dịch chuyển của cơn bão là Y, đƣợc đo bằng khoảng cách Euclide 

giữa hai điểm quan sát mỗi điểm gồm hai toạ độ là kinh độ và vĩ độ. 

Tốc độ gió cực đại ký hiệu là Z, đơn vị của Z là hải lý/h.  

Gọi iS là véc tơ trạng thái của cơn bão tại thời điểm quan sát thứ i. Khi đó, 

iS là véc tơ 3 chiều và ta có: 

0

0 0

1 1

0

.

jii i

i j i j

j j

i j

XX X

S S S Y Y Y

Z Z Z
 

    
    

          
    
     

 
                        (2.3) 
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Ta chú ý rằng 000 ,, ZYX  và iii ZYX  ,,  đều là các biến ngẫu nhiên. Phân bố 

của những biến ngẫu nhiên này phụ thuộc vào vị trí hiện tại t của cơn bão 

trong cửa sổ ta quan tâm W. 

Có thể cho rằng hàm phân bố xác suất của 0X tại vị trí t đƣợc ƣớc lƣợng 

bởi công thức sau: 

 
0

0

0

(0)card :1 , ( )
( , )

X l

X

X

l l k x t x
F x t

k

  
                                          (2.4) 

trong đó 
0

,...,1),()0(

Xl kltx   là hƣớng dịch chuyển của 
0Xk điểm gần vị trí t nhất. 

Nói cách khác, hàm phân bố này đƣợc ƣớc lƣợng bằng hàm phân bố thực 

nghiệm của các đại lƣợng tƣơng ứng dựa trên các quan sát của một số điểm có 

bão gần nhất. Tƣơng tự, ta ƣớc lƣợng đƣợc các hàm phân bố xác suất tại vị trí 

t của 00 , ZY cũng nhƣ của jjj ZYX  ,, . 

2.1.4. Xác suất điểm cuối 

Khi mô phỏng tại mỗi điểm quan sát ta cần kiểm tra xem bão tại đó sẽ tiếp 

tục tồn tại hay kết thúc (tan). Do ta chỉ quan tâm tới vùng biển trong cửa sổ 

W, nên nếu bão chƣa tan nhƣng đi ra ngoài cửa số W thì ta cũng không cần 

đến các diễn biến tiếp theo và nhƣ vậy đối với ta thì cơn bão này đã kết thúc. 

Tuy nhiên, bão cũng có thể kết thúc ngay trong vùng biển thuộc cửa sổ W. 

Xác suất bão kết thúc phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sau: 

-Vị trí của cơn bão tại thời điểm quan tâm, xác suất này ta ký hiệu là p(t) 

trong đó t là vị trí của bão. 

-Tốc độ gió cực đại, xác suất này ta ký hiệu là p(Z). 

Nhƣ vậy, xác suất bão kết thúc sẽ là  p=max{p(t), p(Z)}. 
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Khi mô phỏng, ta sẽ ƣớc lƣợng các giá trị  p(t), p(Z)  bằng các tần suất bão 

kết thúc tại một số điểm lân cận có bão. Tiếp đó ta mô phỏng biến ngẫu nhiên 

có phân bố Bernoulli với tham số p và từ giá trị mô phỏng xác định đƣợc liệu 

bão có kết thúc hay không. 

Kết quả xây dựng tập hợp các cơn bão phát sinh thống kê 

Kết quả triển khai mô hình số bão thống kê trên máy tính, đã thiết lập 

đƣợc tập hợp 6254 cơn bão phát sinh thống kê. Tập hợp bão mô phỏng này đã 

đƣợc kiểm tra mức độ phù hợp thống kê thông qua các đặc trƣng thống kê bão 

thực tế tại khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ (hình 2.7). 

  

Hình 2.7. So sánh độ tin cậy thống kê tập hợp bão mô phòng và thực tế cho vận 

tốc gió cực đại (trái) và vận tốc di chuyển của bão (phải) trên vùng biển bắc 

Vịnh Bắc Bộ 

 theo số liệu gốc  số liệu mô phỏng  giới hạn 95% 
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2.2. TÍNH TOÁN MỰC NƢỚC CỰC TRỊ THEO MÔ HÌNH TÍCH HỢP 

THỐNG KÊ-THỦY ĐỘNG LỰC  

2.2.1. Phƣơng pháp thiết lập các chuỗi số liệu mực nƣớc cực trị 

Để triển khai đánh giá các đặc trƣng thống kê của mực nƣớc cực trị cho 

từng khu vực, chủ yếu là hồi kỳ mực nƣớc, việc cốt yếu là thiết lập chuỗi mực 

nƣớc cực trị.  

Đối với đại bộ phận các mô hình số hiện tại, các kết quả tính mực nƣớc 

dâng bão đƣợc xuất ra cho các điểm nút lƣới gần bờ thƣờng chỉ đặc trƣng cho 

khu vực ngoài đới sóng đổ. Mực nƣớc cực trị ở đây đƣợc hình thành chủ yếu 

từ nƣớc dâng bão và thủy triều, trong đó nƣớc dâng bão đƣợc tính toán trên 

nền mực nƣớc biển trung bình. Chúng tôi gọi các giá trị này là mực nước cực 

trị bão ngoài đới sóng đổ. 

Đối với khu vực sát đƣờng bờ tính từ giới hạn đới sóng đổ, do ảnh hƣởng 

của nƣớc dâng sóng, mực nƣớc cực trị bão sẽ có sự gia tăng đáng kể từ khơi 

vào bờ và đạt cao nhất trên mép đƣờng bờ (chân công trình). Nhƣ vậy, chuỗi 

mực nƣớc cực trị bão trong đới sóng đổ sẽ bao gồm mực nƣớc dâng bão, mực 

nƣớc triều và nƣớc dâng sóng. Do chỉ lựa chọn mực nƣớc lớn nhất nên giá trị 

này đƣợc gọi là mực nước cực trị bão trên mép đường bờ.  

Với các khái niệm vừa nêu, mực nước cực trị bão sẽ là giá trị tích hợp 

nƣớc dâng bão và triều cho dải ven bờ và đƣợc bổ sung thêm nƣớc dâng sóng 

cho mép đƣờng bờ. Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ trình bày quy trình tính 

toán mực nƣớc tổng cộng triều với nƣớc dâng bão. 

Nhƣ đã trình bày ở phần trƣớc, việc tính toán nƣớc dâng bão đƣợc tiến 

hành trên nền mực nƣớc biển trung bình, nên thời điểm cực trị của từng chuỗi 

thời gian mực nƣớc dâng bão không phụ thuộc vào pha triều. Vì vậy, đối với 
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mỗi chuỗi thời gian mực nƣớc dâng bão có thể tổng hợp tuyến tính với với 

nhiều chuỗi thời gian mực nƣớc triều khác nhau tạo nên một loạt các chuỗi 

thời gian mực nƣớc tổng cộng cho từng cơn bão.  

Về số lƣợng chuỗi thời gian mực nƣớc triều cần chọn, các thử nghiệm của 

Haper [29] đã cho thấy đối với mỗi cơn bão, chỉ cần khoảng 50 chuỗi thời 

gian mực nƣớc triều là đủ. Tuy nhiên do thời gian tính toán không quá lớn, 

nên chúng tôi cũng chọn số lƣợng 500 chuỗi thời gian mực nƣớc triều nhƣ 

Haper đã làm nhằm đảm bảo độ tin cậy các chuỗi lựa chọn có độ trơn tốt nhất, 

đặc biệt đối với khoảng có mực nƣớc cao tần suất hiếm xẩy ra.  

Thời điểm xuất phát của mỗi chuỗi thời gian mực nƣớc triều đƣợc chọn 

một cách ngẫu nhiên theo trọng số gắn liền với quy luật phân bố thống kê 

mùa bão cho khu vực nghiên cứu.  

Nhƣ vậy, mỗi chuỗi 24 giờ nƣớc dâng bão thu đƣợc cho từng cơn bão 

đƣợc cộng tuyến tính với 500 chuỗi 24 giờ mực nƣớc thủy triều để xác định 

các giá trị mực nƣớc cực trị bão (bão (B) + triều (TT)) đặc trƣng cho nƣớc 

dâng trong đới ven bờ: 

 

 

TH: giá trị mực nƣớc tổng hợp cực đại của 1 cơn bão với 1 tình huống 

thủy triều 

Max{}: hàm cực đại 

B(t): chuỗi thời gian mực nƣớc dâng bão, 

TT(t): chuỗi thời gian mực nƣớc triều, 

 
2:1

)()(
tttTTBTH ttMax
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t1, t2: thời gian bắt đầu và kết thúc của chuỗi mực nƣớc dâng bão và mực 

nƣớc thủy triều; t1 đƣợc xác định ngẫu nhiên bao gồm các đại lƣợng năm, 

ngày, tháng, giờ, phút và giây tƣơng ứng  tNam, tThang, tNgay, tGiơ, tPhut, tGiay: 

tGiay = Random(0:59) 

tPhut = Random(0:59) 

tGio = Random(0:23) 

tNgay = Random(1:31) 

tThang = Inv(CDF(P)) 

tNam = Random(1990:2010)  

Trên hình 2.8 là ví dụ về một chuỗi thời gian mực nƣớc dâng tổng hợp thu 

đƣợc theo quy trình trên. 
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Hình 2.8. Tổ hợp tuyến tính giữa mực nước thủy triều (- ), nước dâng 

bão (---) để xác định mực nước cực trị bão ( -  ) 
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Dễ dàng nhận thấy thời điểm mực nƣớc dâng tổng hợp đạt cực trị có thể 

không trùng với thời điểm nƣớc dâng bão cực đại. Trong ví dụ này, giá trị 

mực nƣớc dâng cực trị là 99cm, xảy ra lúc 0h25’ vào thời điểm triều cao nhất, 

trong khi nƣớc dâng bão đạt giá trị cao nhất vào lúc 6h. 

Nếu N là số lƣợng chuỗi mực nƣớc triều, trong từng cơn bão chúng ta thu 

đƣợc một chuỗi N cực trị mực nƣớc tổng hợp hay cực trị mực nƣớc bão. Nhƣ 

vậy, với M cơn bão chúng ta sẽ thu đƣợc N x M chuỗi cực trị mực nƣớc bão 

hay tƣơng đƣơng mực nƣớc cực trị bão cho N x M cơn bão. 

Với 3000 cơn bão, kết quả thu đƣợc một tập hợp số liệu mực nƣớc cực trị 

bão (bão + triều) gồm 1.500.000 (=3000 x 500) giá trị tƣơng ứng với 

1.500.000 năm bão cho từng điểm tính.  Các bộ tập hợp số liệu này đƣợc xem 

là chuỗi thời gian mực nƣớc cực trị bão cho đới ven bờ và đƣợc sử dụng để 

triển khai phân tích các đặc trƣng mực nƣớc cực trị.   

Tuy nhiên, đối với các cơn bão lịch sử, khi thời gian bão hoạt động và đổ 

bộ vào vùng bờ và biến trình mực nƣớc dâng do bão đã đƣợc xác định, thì 

mực nƣớc cực trị bão có thể đƣợc tính theo số liệu triều thực tế. Việc so sánh 

các kết quả tính nƣớc dâng bão + triều đối với 2 phƣơng án mực nƣớc triều 

(thực tế và lý thuyết) sẽ cho phép đánh giá mức độ tin cậy của quy trình đã 

lựa chọn.   

Những kết quả so sánh đƣợc trình bày kỹ trong mục 2.3.1.1, cho thấy việc 

sử dụng phƣơng pháp chọn xác suất 500 chuỗi mực nƣớc triều lý thuyết cho 

kết quả mực nƣớc dâng tổng cộng bão + triều không có sự khác biệt đáng kể 

so với sử dụng chuỗi mực nƣớc triều thực tế. Nhƣ vậy quy trình này hoàn 

toàn đáp ứng yêu cầu đánh giá biến động mực nƣớc cực trị bão nói riêng và 

mực nƣớc cực trị nói chung. 
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Sau khi thiết lập chuỗi mực nƣớc cực trị bão cho dải ven bờ, mực nƣớc 

cực trị bão trên mép đƣờng bờ đƣợc tích hợp thêm mực nƣớc dâng do sóng. 

Việc tính toán nƣớc dâng sóng đƣợc tiến hành theo quy trình riêng sẽ đƣợc 

trình bày trong mục 2.3.1.  

2.2.2. Phƣơng pháp tính biến động mực nƣớc cực trị  

Hồi kỳ mực nƣớc cực trị đƣợc định nghĩa là khoảng thời gian mà một giá 

trị mực nƣớc nhất định có khả năng tái xuất hiện. Với mục tiêu đƣa ra đánh 

giá một cách tốt nhất mực nƣớc cực trị hồi kỳ đến 1000 năm, chúng tôi đã sử 

dụng tập hợp mực nƣớc đặc trƣng cho 3000 năm. Với chuỗi 3000 giá trị mực 

nƣớc cực trị năm xếp theo thứ tự giảm dần từ cao đến thấp, ta thu đƣợc những 

giá trị mực nƣớc có thứ tự tƣơng ứng 1, 3 và 6 đặc trƣng cho các hồi kỳ tƣơng 

ứng 3000, 1000 và 500 năm.  

Kết quả mô phỏng phân bố hồi kỳ đối với toàn chuỗi mực nƣớc cực trị 

bão sẽ đƣa ra là đƣờng cong tần suất (chu kỳ) xuất hiện của các mực nƣớc 

nhất định trong điều kiện có bão hoạt động. Hồi kỳ Rη của mực nƣớc cực trị η 

xuất hiện đƣợc xác định bằng nghịch đảo của tần suất xuất hiện của mực nƣớc 

có độ cao lớn hơn hoặc bằng giá trị mực nƣớc cho trƣớc đó, hay: 






1
R                                                                          (2.5) 

Giá trị tần suất xuất hiện η, đƣợc xác định trên cơ sở sắp xếp chuỗi giá trị 

mực nƣớc theo thứ tự từ lớn nhất đến bé nhất trong một thời đoạn nhất định 

và chia cho khoảng thời gian đó: 

n

m

                                                                          (2.6) 

Trong đó mη là bậc (thứ tự) của mực nƣớc và n là số năm của chuỗi. 
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Ví dụ, nếu cơn bão mô phỏng cho mực nƣớc trị 3,2m và đó là giá trị lớn 

thứ 6 trong chuỗi 3000 năm mô phỏng, thì tần suất xuất hiện và hồi kỳ của 

mực nƣớc 3,2m sẽ là  

002,0
3000

6
2,3   500

002,0

1
2,3 R  năm. 

Các công thức 2.5 và 2.6 là cơ sở tính toán hồi kỳ mực nƣớc cực trị. 

2.2.3. Kết quả thiết lập các chuỗi mực nƣớc triều 

Nhƣ đã trình bày ở phần trên, để thiết lập các chuỗi mực nƣớc cực trị bão, 

cần có đƣợc tối thiểu 500 chuỗi mực nƣớc triều với thời điểm xuất phát bất kỳ 

đƣợc lựa chọn theo quy luật phân bố tần suất bão khu vực.  

Để đạt mục đích này, mực nƣớc triều tại Hòn Dấu đƣợc tính cho khoảng 

thời gian cách nhau 10 phút bắt đầu từ 0h00 ngày 1/1/1990 đến 23h00 ngày 

31/12/2010. Do số lƣợng sóng thành phần triều có hằng số điều hòa sử dụng 

là 30 đã đặc trƣng cho các sóng năm và nửa năm, nên kết quả dự tính đã bao 

gồm cả triều thiên văn lẫn triều khí tƣợng liên quan đến biến trình mùa và 

năm. Đặc trƣng triều thu đƣợc tại Hòn Dấu cũng đƣợc sử dụng cho các điểm 

mép đƣờng bờ trên các mặt cắt vuông góc bờ tại các khu vực gần bờ Cát Hải, 

Đình Vũ, Đê Đồ Sơn và cửa Văn Öc. 

2.2.4. Kết quả triển khai tính toán nƣớc dâng bão 

2.2.4.1.Kết quả lựa chọn mô hình 

Việc tính toán nƣớc dâng bão đƣợc triển khai theo mô hình TSIM2001, 

sau khi đã tiến hành so sánh với kết quả tính theo mô hình ADCIRC và các 

kêt quả nghiên cứu trƣớc đây. Những kết quả tính toán, so sánh và lựa chọn 

mô hình đƣợc phản ảnh chi tiết trong các báo cáo chuyên đề 06 và 07. Trong 

phần tiếp theo, chúng tôi lần lƣợt trình bày những nét chính về cơ sở lý thuyết 
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mô hình gió trong bão và mô hình nƣớc dâng bão đã đƣợc lựa chọn để thử 

nghiệm và ứng dụng. 

Mô hình gió trong bão 

 Đã có nhiều nghiên cứu mô phỏng và tính toán trƣờng gió và áp suất 

trong bão, phần lớn các nghiên cứu này chủ yếu sử dụng số liệu vệ tinh và dữ 

liệu quan trắc bề mặt để tính toán và đƣa ra trƣờng gió và áp suất trong bão. 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình gió trong bão của 

Boose và cộng sự, 1994 [29]. Mô hình này đã sử dụng phép tổng hợp các lực 

tác động để mô phỏng và tính toán phân bố trƣờng gió trong bão. Trƣờng gió 

đƣợc tính tại từng thời điểm nhất định cho các điểm phía trong mắt bão và 

phía ngoài mắt bão. Các thông số đƣợc sử dụng để tính toán trƣờng gió bao 

gồm vị trí tâm bão, hƣớng và tốc độ di chuyển của bão, bán kính mắt bão, tốc 

độ gió cực đại và thông số bề mặt. 

 Công thức tính gió cho một điểm S(x,y) nằm trong mắt bão 

 [ (1 sin )]
s m f

mw

R
V F V V

R
            (2.7) 

 Công thức tính gió cho một điểm S(x,y) nằm ngoài mắt bão 

 [ (1 sin )]( )xmw

s m f

R
V F V V

R
             (2.8) 

 Trong đó: F  là hệ số suy giảm gió do địa hình (đất: 0,8 , biển: 1,0); 
m

V  

là vận tốc gió cực đại trên biển; 
f

V  là tốc độ chuyển động của bão;   là góc 

theo chiều kim đồng hồ của đƣờng thẳng nối điểm S(x,y) với tâm bão và 

hƣớng di chuyển của bão; R  là khoảng cách từ điểm S(x,y) đến tâm bão;
mw

R  là 

bán kính gió cực đại của bão; x là hệ số profile gió cho từng cơn bão (theo 

Simpson và Riehl, 1981 thì 0,4 < x < 0,8).   
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 Áp suất tại điểm S ( , )x y  cách tâm bão 0 0
( , )x y  đƣợc tính theo công thức: 

 
2 0.5

w
[1 ( / ) ]

s m
P P P r R


            ( 2.9) 

 Trong đó: P

 áp suất ở rìa bão;

C s
P P P   ; C

P : áp suất ở tâm bão; R : bán 

kính gió cực đại; r là khoảng cách từ tâm bão tới điểm tính. 

 Để tính ứng suất gió và áp suất khí quyển, công thức của Garrant 

(1977) đƣợc sử dụng.  

 2

10s a D
C V                         (2.10) 

 Trong đó: a
 là mật độ không khí, V10 là tốc độ gió tại tầng 10 m trên 

bề mặt, CD  là hệ số ma sát đƣợc tính theo công thức: 

  10
0.001 0.75 0.067

D
C V 

  

Mô hình nước dâng bão 

Đề tài đã sử dụng đồng thời hai mô hình tính nƣớc dâng bão là mô hình 

ADCIRC thuộc bộ chƣơng trình SMS và mô hình TSIM2001 của Viện Cơ 

học. 

Mô hình ADCIRC đƣợc xây dựng và phát triển bởi các trƣờng đại học 

bang Carolina bao gồm đại học Notre Dame, đại học Oklahoma và đại học 

Texas, Mỹ [18]. Mô hình ADCIRC là một hệ thống những mô hình giải các 

phƣơng trình thủy động lực mô phỏng hoàn lƣu tầng mặt và bài toán thủy 

động lực hai hoặc ba chiều. Những chƣơng trình này dùng phƣơng pháp phần 

tử hữu hạn cho phép sử dụng các lƣới phi cấu trúc có tính linh hoạt cao, đặc 

biệt có thể ứng dụng rất tốt cho các khu vực cửa sông ven biển có địa hình và 

đƣờng bờ phức tạp nhƣ khu vực ven biển và cửa sông Hải Phòng. 

Hệ phƣơng trình cơ bản của mô hình ADCIRC bao gồm phƣơng trình liên 

tục: 
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  0
UH VH

t x y

  
  

  
                                                                (2.11) 

Các phƣơng trinh chuyển động: 

( ) sx bx

x x

o o o

U U U p
U V fV g g D B

t x y x H H

 
  

  

    
            

     
  (2.12) 

( )
sy by

y y

o o o

V V V p
U V fU g g D B

t x y y H H

 
  

  

    
            

     
  (2.13) 

   Trong đó:  là dao động mực nƣớc, U, V là các vận tốc đƣợc lấy tích 

phân theo độ sâu theo hƣớng x và y, p là áp suất, H là độ sâu mực nƣớc, Dx, 

Dy là các thành phần  khuếch tán theo các phƣơng, Bx, By là các thành phần 

gradient áp suất theo các phƣơng, (   ): thế lực thuỷ triều Newton, thuỷ 

triều trái đất và các lực mang bản chất lực thuỷ triều, bx , by  là ứng suất đáy. 

Mô hình này đƣợc triện khai theo lƣới phi cấu trúc có thể ứng dụng cho 

các khu vực cửa song có địa hình và đƣờng bờ phức tạp. 

Mô hình thủy động lực 2 chiều ngang TSIM2001 do Phòng Cơ học và Môi 

trƣờng Biển, Viện Cơ học xây dựng (bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 

trƣớc), đã đƣợc sử dụng để mô phỏng các quá trình thủy động lực cho nhiều 

vùng biển Việt Nam nhƣ: Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, khu vực biển Hải Phòng - 

Quảng Ninh, khu vực biển cửa Định An, Vùng biển Tây Nam... Một trong 

những phiên bản của chƣơng trình này là chƣơng trình dự báo nƣớc dâng bão 

TSIM2001[1,2]. Tuy nhiên, chƣơng trình mới chỉ tính toán đƣợc với lƣới tính 

tƣơng đối thô (cỡ vài km) và chƣa thể xét đến sự thay đổi của mép nƣớc ven 

bờ khi mực triều thay đổi.  

Để có thể mô phỏng đƣợc sự thay đổi của bãi triều (khô - ƣớt) đòi hỏi 

phải sử dụng lƣới tính mịn hơn (vài chục mét) do vậy khối lƣợng tính toán sẽ 
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tăng lên rất nhiều, vƣợt quá khả năng của những máy tính thông thƣờng hiện 

có. Việc co hẹp giới hạn miền tính toán có thể giảm thiểu khối lƣợng tính 

toán, nhƣng khi đó sẽ gặp phải vấn đề khác đó là các số liệu (thông tin) cho 

trên biên lỏng. Thực tế tính toán cho thấy, với những số liệu có thể có đƣợc 

trên biên lỏng đối với miền tính tƣơng đối hẹp, không thể mô tả tốt đƣợc 

trƣờng dòng chảy. Để khắc phục vấn đề này, trong đề tài đã hoàn thiện mô 

hình số trị bằng cách đƣa vào sử dụng các kỹ thuật ghép lƣới (patching) và  

xử lý khô - ƣớt. Chƣơng trình đƣợc kiểm tra qua các bài toán mẫu và tính toán 

thử nghiệm. 

Hệ phƣơng trình TSIM2001 bao gồm: 

- Phƣơng trình liên tục 

    0)()( 
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y
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xt

z
                                                                          (2.14) 

- Phƣơng trình chuyển động 
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(2.15) 

du
y

v

x

v
Dvu

d

v
f

y

z
g

y

v
v

x

v
u

t

v
sx

 /][)(
2

2

2

2

22 




























(2.16) 

ở đây:  

z - mực nƣớc so với mặt chuẩn ngang (m), thƣờng lấy là mực nƣớc lúc 

yên tĩnh.  

u - thành phần vận tốc theo hƣớng x (m/s), 

v - thành phần vận tốc theo hƣớng y (m/s), 

d - độ sâu, hzd  , ở đây h - độ sâu đáy so với mực chuẩn (m), 
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f - hệ số ma sát,  2

10 )]/8.14([log
32

1  skdf                                 

sk là độ gồ ghề đáy (m). (Đối với cát mịn sk =10
-3

, với cát sỏi thô sk =10
-1

),   

D - hệ số nhớt rối ngang (m
2
/s),  

 - tham số Coriolis (s
-1

), 

sx - thành phần ứng suất gió theo phƣơng x (g/ms
2
), 

sy - thành phần ứng suất gió theo phƣơng y (g/ms
2
), 

 Các điều kiện biên và ban đầu đƣợc lấy nhƣ sau: 

Tại biên cứng, sử dụng điều kiện dính (u=v=0). 

Tại biên lỏng, cho dao động mực nƣớc hoặc sử dụng điều kiện phát xạ. 

Tại thời điểm ban đầu, cho trƣớc giá trị u, v và z (thƣờng sử dụng điều 

kiện tĩnh (u=v=z=0). 

Hệ phƣơng trình (2.14)- 2.16) trên đƣợc giải xấp xỉ bằng phƣơng pháp sai 

phân hữu hạn, sử dụng sơ đồ lƣới nhƣ chỉ ra trong hình 2.9 [9]. 

Hình 2.9. Sơ đồ vị trí các điểm tính u, v và z. 

Trƣớc hết, hệ phƣơng trình (2.14) - (2.16) đƣợc tuyến tính hoá, sau đó sử 

dụng các công thức sai phân: leap-frog cho số hạng đạo hàm theo t, trung tâm 

điểm tính z 

điểm tính u 

điểm tính v 
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cho các số hạng đạo hàm bậc nhất và bậc 2 theo không gian (x, y). Kết quả là 

ta thu đƣợc các công thức xấp xỉ để xác định u,v và z tại các nút tính với độ 

chính xác bậc 2. Trong trƣờng hợp sử dụng sơ đồ sai phân ẩn quét luân 

hƣớng, ta nhận đƣợc hệ phƣơng trình đại số tuyến tính 3 đƣờng chéo, kết hợp 

với các điều kiện cho trên 2 đầu biên của mỗi đƣờng lƣới, dễ dàng rút ra đƣợc 

công thức truy đuổi để xác định u và z hoặc v và z. Việc sử dụng sơ đồ lƣới 

tính trên rất thuận lợi cho việc sử dụng điều kiện trên biên cứng và cho phép 

ta sử dụng cùng một công thức tính tại tất cả các nút. 

Trong quá trình triển khai đề tài, nhóm nghiên cứu đã từng bƣớc hoàn 

thiện mô đun tính toán và nội suy tại các điểm ghép lƣới và mô đun xử lý 

khô-ƣớt để mô hình thích ứng dễ hơn đối với khu vực cửa sông có địa hình 

phức tạp. 

Những mô hình gió trong bão (các công thức từ 2.6 đến 2.10) và nƣớc 

dâng bão đã đƣợc kiểm chứng đối với các cơn bão có ảnh hƣởng lớn đến khu 

vực Hải Phòng. Sau đây là một số kết quả kiểm chứng: 

Trường gió trong bão. 

Kết quả tính toán theo mô hình đã lựa chọn đã thể hiện tốt cấu trúc trƣờng 

gió và trƣờng áp trong bão, áp suất tăng dần từ tâm bão ra ngoài, vận tốc gió 

giảm dần từ khu vực bán kính gió cực đại về hai phía trong và ngoài tâm bão. 

Tại mỗi thời điểm các đƣờng đẳng áp là các đƣờng tròn đồng tâm, véc tơ vận 

tốc tại mỗi điểm tiếp tuyến với đƣờng đẳng áp qua điểm đó. 

Trên hình 2.10 dẫn ra kết quả tính trƣờng gió và áp trong bão Damrey 

2005 tại một số thời điểm.  
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12h ngày 26/9/2005 18h ngày 26/9/2005 0h ngày 27/9/2005 

Hình 2.10. Trường gió và trường áp trong cơn bão Damrey tính toán 

Hình 2.11 và 2.12 dƣới đây trình bày sự biến thiên vận tốc gió thực đo và 

và tính bằng mô hình tại trạm Hòn Dáu trong một số cơn bão. Kết quả tính 

toán thu đƣợc tƣơng đối tốt. 
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Bão Vera năm 1993 

Hình 2.11. Vận tốc gió tính toán và thực đo tại trạm Hòn Dấu 
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Bão Marty năm 1996 

Hình 2.12. Vận tốc gió tính toán và thực đo tại trạm Hòn Dấu 

Qua kết quả tính toán trƣờng gió và áp cho một số cơn bão cho thấy có thể 

sử dụng mô hình bão này để mô phỏng trƣờng gió và áp trong bão khi biết các 

đặc trƣng cơ bản của bão. 

Nước dâng bão 

Việc hiểu chỉnh và kiểm tra các mô hình nƣớc dâng bão đều đƣợc tiến 

hành trên cơ sở sử dụng chung một trƣờng độ sâu (địa hình đáy biển), trƣờng 

gió trong bão và số liệu đầu vào của bão cũng đƣợc sử dụng thống nhất. 

Các mô hình đã đƣợc tiến hành hiệu chỉnh đối với cùng một tập hợp các 

cơn bão, kết quả đƣợc thể hiện trong bảng 2.2 đối với mô hình TSIM2001. 

Trên hình 2.13 dẫn ra một ví dụ biến trinh nƣớc dâng bão cho cơn bão 

Damrey, tháng 9 năm 2005. Giá trị nƣớc dâng bão thực tế đƣợc tách từ chuỗi 

số liệu mực nƣớc quan trắc và chuỗi mực nƣớc triều dự tính (theo thời gian 

thực tƣơng ứng thời gian bão đổ bộ). Việc sử dụng vị trí Hòn Dấu để hiệu 

chỉnh và kiểm tra căn cứ theo thực tế quan trắc mực nƣớc tại khu vực, vì Hòn 

Dấu là trạm duy nhất có số liệu mực nƣớc quan trắc từng giờ. 
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Bảng 2.2. Kết quả hiệu chỉnh mô hình 

Tên bão Nƣớc dâng cực đại 

(cm) 

Sai số 

tuyệt 

đối (cm) 

Sai số 

tƣơng đối 

(%) 

Sai lệch thời 

gian nƣớc 

dâng cực 

đại (giờ) Tính 

toán 

Thực đo 

DAMREY05 90 94 -4 4 2 

WASHI05 107 124 -17 14 1 

KONI03 90 75 15 20 1 

FRANKIE96 154 155 -1 1 1 

NIKI96 138 157 -19 12 2 

 

NƯỚC DÂNG DO BÃO DAMREY-T9-05 Ở TRẠM HÒN DẤU
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Hình 2.13. Ví dụ so sánh kết quả tính nước dâng bão 

Sau khi hiệu chỉnh mô hình cũng đã đƣợc kiểm tra với tập hợp bão khác. 

Ví dụ kết quả kiểm tra đƣợc thể hiện trên bảng 2.4 và hình 2.14 cho cơn bão 

Cary, tháng 8 năm 1987. 
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Bộ số liệu để kiểm tra mô hình là tham số của 16 cơn bão (bảng 2.3) đổ 

bộ vào Hải Phòng và khu vực lân cận. Đây là các cơn bão đủ mạnh, có thể 

gây ra nƣớc dâng khá lớn ở khu vực ven bờ vùng biển Hải Phòng. 

Bảng 2.3. Kết quả tính toán kiểm tra mô hình 

Tên bão Nƣớc dâng cực đại 

(cm) 

Sai số 

tuyệt 

đối 

(cm) 

Sai số 

tƣơng 

đối (%) 

Sai lệch 

thời gian 

nƣớc dâng 

cực đại 

(giờ) 

Tính 

toán 

Thực đo 

KATE73 106 90 16 18 -1 

DINAH74 61 67 -6 9 0 

SARAH77 94 86 8 9 -1 

RUTH80 79 80 -1 1 -1 

KELLY81 68 88 -20 23 2 

NANCY82 70 80 -10 13 1 

VERA83 92 95 -3 3 -1 

WAYNE86 82 70 12 17 5 

CARY87 51 62 -11 18 1 

DOT89 75 73 2 3 3 

ZEKE91 99 107 -8 7 0 

ELI92 68 69 -1 1 0 

LOIS95 98 103 -5 5 3 
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Tên bão Nƣớc dâng cực đại 

(cm) 

Sai số 

tuyệt 

đối 

(cm) 

Sai số 

tƣơng 

đối (%) 

Sai lệch 

thời gian 

nƣớc dâng 

cực đại 

(giờ) 

Tính 

toán 

Thực đo 

WILLIE96 27 29 -2 7 1 

KROVANH03 94 55 39 71 -1 

BAOT9-89 99 84 15 18 -1 

* Dấu (-) biểu thị giá trị (hoặc thời điểm) nước dâng cực đại tính toán nhỏ hơn (hoặc 

chậm hơn) so với đo đạc. 

NƯỚC DÂNG DO BÃO CARY-T8-87 Ở TRẠM HÒN DẤU
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Hình 2.14. Biểu đồ so sánh các kết quả tính toán kiểm tra của mô hình  

với giá trị thực đo 

Để đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình chúng tôi đã triển khai 

so sánh kết quả tính đƣờng bao nƣớc dâng cho một số cơn bão cụ thế. Trên 

hình 2.15 dẫn ra ví dụ về so sánh đƣờng bao nƣớc dâng trong cơn bão 

Damrey theo 2 mô hình. Có thể nhận thấy, đối với từng khu vực ven bờ cụ 

thể, hai mô hình có thể đƣa ra kết quả nƣớc dâng bão khác nhau do kỹ thuật 
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lƣới khác nhau. Tuy nhiên các mô hình đều cho giá trị mực nƣớc dâng trong 

giới hạn cho phép. 

 

Hình 2.15. So sánh đường bao nước dâng bão trong cơn bão Damrey 

 tính theo mô hình ADCIRC và TSIM2001 

Trong quá trình triển khai tính toán biến động mực nƣớc cực trị, chúng tôi 

đã áp dụng cả hai mô hình cho việc thiết lập các chuỗi mực nƣớc cực trị bão 

cho tất cả các cơn bão lịch sử (59 cơn). 

Đối với các cơn bão phát sinh thống kê, do số lƣợng quá lớn (2996), 

chúng tôi đã chọn mô hình TSIM2001 để thiết lập các chuỗi mực nƣớc cực trị 

bão. Trong phần tiếp theo là các kết quả tổng hợp thu đƣợc về cực trị nƣớc 

dâng bão. 

2.2.4.2. Kết quả tính toán đối với 59 cơn bão lịch sử 

Việc triển khai các mô hình nƣớc dâng bão đối với các cơn bão lịch sử 

theo quy trình chặt chẽ bao gồm: kiểm chứng trƣờng gió trong bão sử dụng 

trong mô hình; kiểm tra tính hợp lý của đƣờng bao nƣớc dâng bão theo 2 mô 

hình TSIM2001 và ADCIRC, kiểm chứng kết quả tính với số liệu mực nƣớc 
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quan trắc. Đối với trƣờng gió, đã sử dụng số liệu gió tại trạm Bạch Long Vỹ 

và Hòn Dấu, còn đối với mực nƣớc đã sử dụng số liệu của trạm hải văn Hòn 

Dấu. Kết luận của công tác kiểm tra, kiểm chứng cho thấy việc ứng dụng mô 

hình TSIM2001 cho tính toán đại trà là phù hợp và đáp ứng độ tin cậy cần 

thiết.  

Bảng 2.4. Kết quả tính toán cự trị nước dâng bão (cm) theo 59 cơn bão lịch 

sử và 3055 cơn bão phát sinh thống kê cho 15 vùng biển ven bờ 

TT Vùng biển Theo 59 cơn bão Theo 3055 cơn 

bão 

1 Lạch Huyên 181 337,3 

2 Nam Triệu 177,7 366,7 

3 Lạch Tray 211,1 361,4 

4 Đê Đồ Sơn 177,8 283,6 

5 Hòn Dấu 159,6 228,8 

6 Văn Öc 209,2 318,4 

7 Diêm Điền 190,6 276,9 

8 Trà Lý 183,4 271,4 

9 Thái Bình 201,4 287,9 

10 Cửa Lân 153,4 225,5 

11 Ba Lạt 158,6 238,1 

12 Sông Sò 173,0 311,4 

13 Văn Lý 157,8 326,1 

14 Ninh Cơ 147,7 292,4 

15 Cửa Đáy 132,8 296,5 

Kết quả tính toán đƣợc xuất ra cho 15 điểm dọc bờ biển từ nam Cát Bà 

đến cửa Đáy. Trên bảng 2.4 dẫn ra cực trị nƣớc dâng bão thu đƣợc từ kết quả 

mô phỏng cho các khu vực biển nêu trên.   

Có thể nhận thấy, các khu vực có khả năng xẩy ra nƣớc dâng bão cao nhất 

không phân bố đều mà phụ thuộc vào hình dạng đƣờng bờ và địa hình đáy.  
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Biến trình của nƣớc dâng bão thể hiện qua các chuỗi số liệu hàng giờ là cơ 

sở để xác định thời gian xuất hiện mực nƣớc cực trị cho các vùng biển cụ thể. 

Trên hình 2.16, dẫn ra ví dụ về kết quả tính nƣớc dâng bão cho cơn bão 

Damrey đổ bộ vào Nam Định và gây ảnh hƣởng đến toàn khu vực vào tháng 

9/2005. Khi đổ bộ vào bờ cơn bão này mạnh cấp 10. Mực nƣớc dâng do bão 

đạt 157,8 cm tại Văn Lý và 94,2cm tại Hòn Dấu. Theo kết quả quan trắc thực 

tế, mực nƣớc dâng cao nhất thu đƣợc khá phù hợp với khả năng tạo nƣớc 

dâng bão. 
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Hình 2.16. Biến trình mực nước dâng do bão trong cơn bão Damrey 10 tháng 

8/1996  đổ bộ vào bờ Nam Định 

Trên hình 2.17, dẫn ra biến trình mực nƣớc dâng do bão trong cơn bão 

Niki cấp 12 tháng 8/1996 đổ bộ vào Ninh Bình-Nam Định. Giá trị nƣớc dâng 

cao nhất là 201,4 cm tại Thái Bình và 159,6 cm tại Hòn Dấu, đây cũng là 

những giá trị cao nhất lịch sử cho các vùng biển này. Với vận tốc gió cực đại  

cấp 12 tƣơng đƣơng hạng 1 theo thang Saffir- Simson (64-82 hải lý/giờ), kết 

quả tính nƣớc dâng bão tại các điểm trên nằm trong giới hạn đánh giá nƣớc 

dâng bão cực đại từ 1m đến 1,7m. Trong các báo cáo thực hiện các chuyên 
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mục liên quan trong các năm 2009 và 2010 dẫn ra các tệp số liệu kết quả tính 

toán mực nƣớc dâng bão cho 59 cơn bão lịch sử cho 15 khu vực dọc bờ biển. 
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Hình 2.17. Biến trình mực nước dâng do bão trong cơn bão Niki cấp 12 tháng 

8/1996  đổ bộ vào Ninh Bình-Nam Định. 

2.2.4.3. Kết quả tính đối với tập hợp bão lý thuyết 

Mô hình TSIM2001 đã đƣợc áp dụng tính toán nƣớc dâng bão cho tập hợp 

2996 cơn bão phát sinh thống kê và 59 cơn bão lịch sử đổ bộ hoặc ảnh hƣởng 

trực tiếp đến bờ biển Việt Nam phần phía bắc Vịnh Bắc Bộ (BVBB).  

Đối với tập hợp 3055,  kết quả cho thấy nƣớc dâng bão cực đại tại 15 khu 

vực biển dọc bờ có thể đạt giá trị đáng kể (bảng 2.4). Tuy nhiên, các giá trị 

cực đại thu đƣợc vẫn nằm trong giới hạn khả năng xuất hiện nƣớc dâng bão 

có thể đạt từ 1,8 m đến 3,8m trong điều kiện gió bão cực đại đến hạng 2-3 

thang Saffir- Simson (tƣơng đƣơng bão cấp 15, 16 Việt Nam).  

Những kết quả này sẽ đƣợc sử dụng trong phần đƣa ra cảnh báo biến động 

mực nƣớc cực trị cho khu vực Hải Phòng sẽ đƣợc trình bày ở mục tiếp theo. 
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2.2.5. Đánh giá biến động mực nƣớc cực trị có tính đến nƣớc dâng sóng  

2.2.5.1. Nước dâng sóng trong bão 

Nƣớc dâng do sóng (wave setup) là sự gia tăng của mực nƣớc trung bình 

so với mực nƣớc tĩnh  (do tất cả các tác động khác ngoại trừ nƣớc dâng sóng) 

liên quan đến quá trình chuyển hóa động động lƣợng của cột nƣớc do sóng 

(hình 2.18).  Nƣớc dâng sóng xẩy ra với chu kỳ lớn hơn chu kỳ sóng đi vào 

bờ và thể hiện rõ trong khu vực có nƣớc đến sát mép đƣờng bờ. 

Nƣớc dâng do sóng bao gồm hai hợp phần là tĩnh học và động lực học, giá 

trị nƣớc dâng sóng biến đổi theo thời gian chậm hơn nhiều so với chu kỳ sóng 

áp đảo. Do nƣớc dâng sóng tạo nên bởi tác động của tập hợp nhiều đợt sóng 

đi vào bờ trong một khoảng thời gian dài đủ tạo nên một mực nƣớc khá ổn 

định. Theo các đánh giá khác nhau, khoảng thời gian tổi thiểu để hình thành 

mực nƣớc ổn định cho nƣớc dâng sóng là 1 giờ [31]. Do các sóng càng cao 

càng có khả năng gây nên nƣớc dâng sóng lớn, nên độ cao sóng có nghĩa 

thƣờng đƣợc sử dụng trong tính toán phục vụ công trình. 

Nƣớc dâng do sóng có khả năng gây tác động mạnh mẽ trong trƣờng hợp 

sóng bão đối với dải ven bờ và cửa sông.  

Độ cao nƣớc dâng sóng tĩnh trên đƣờng bờ phụ thuộc vào độ cao sóng 

nƣớc sâu và các tham số liên quan đến độ dài (chu kỳ) sóng, tham số đới sóng 

đổ và độ dốc trung bình vùng bờ. 
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Hình 2.18.  Sơ đồ nước dâng sóng tĩnh trong trường hợp sóng vào bờ 

Có nhiều công thức thực nghiệm để tính nƣớc dâng do sóng, trong nghiên 

cứu này sử dụng các công thức của Hanslow & Nielsen, Gourlay và 

Raubenheimer [20,28]. 

Năm 1993, Hanslow & Nielsen đƣa ra công thức thực nghiệm nhƣ sau: 

00048.0 LH rmsw   (2.17) 

ở đây w - nƣớc dâng do sóng tại điểm sát bờ, 0rmsH - độ cao sóng nƣớc sâu 

và 0L - độ dài sóng nƣớc sâu, đƣợc tính bằng công thức: 

2

2

0
PgT

L    (2.18) 

trong đó PT - chu kỳ đỉnh sóng. 

Theo Gourlay (1992): 

4.0

0035.0  rmsw H   (2.19) 
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trong đó 0 - tham số đồng dạng đƣợc tính theo công thức:  

00

0
/

tan

LH


    (2.20) 

với tan  – là độ dốc của bãi biển. 

Và theo Raubenheimer (2001): 

)003.0019.0( 1 avsow H    (2.21) 

trong đó soH - độ cao sóng nƣớc sâu có nghĩa, av - độ dốc bãi biển. 

Phƣơng trình (2.21) sử dụng phƣơng pháp luân phiên để xác định độ dốc 

của bãi biển. Đối với các bãi biển không phẳng, av  đƣợc tính bởi công thức 

sau: 

x

hav
av


   (2.22) 

trong đó x - bề rộng của vùng sóng vỡ và avh - độ sâu nƣớc trung bình đƣợc 

tính theo công thức: 

 


 dxh
x

hav )(
1

   (2.23) 

ở đây h – độ sâu nƣớc tĩnh và   – nƣớc dâng do sóng đƣợc đo từ mực nƣớc 

tĩnh, với bãi biển phẳng, av  xấp xỉ bằng 1/2 độ dốc bãi biển. 

Các phƣơnng trình thực nghiệm này đƣợc phát triển từ các dữ liệu thực 

địa và thí nghiệm, trong đó sóng nƣớc sâu có kích thƣớc vừa phải tác động 

đến hầu hết các hƣớng trên bờ biển. Trong các vùng sóng đổ các điều kiện 

này sẽ thay đổi cùng với các tham số sóng. Các công thức này đƣợc rút ra từ 

giả thiết của các điều kiện trạng thái ổn định khi dòng chảy do sóng và mực 

nƣớc đạt đƣợc một trạng thái cân bằng. 
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Trong trạng thái có bão nhiệt đới (bão mạnh) trạng thái ổn định sẽ rất 

khác so với các điều kiện mà dữ liệu thực địa và thí nghiệm. Lúc đó, chu kỳ 

đỉnh và độ cao sóng có nghĩa ngoài khơi có thể đạt đến các giá trị tƣơng ứng 

15 m và 14 s  hoặc lớn hơn. 

Độ cao sóng trong các phƣơng trình (2.20) đƣợc xác định thông qua độ 

cao sóng có nghĩa ( sH ) theo công thức: 

s

go

g

s H
C

C
H 0   (2.24) 

ở đây, gC - vận tốc nhóm sóng tại các điểm ven bờ, 0gC - vận tốc nhóm sóng 

nƣớc sâu. gC , 0gC  đƣợc xác định theo các công thức: 

4
0

gT
Cg    (2.25) 
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trong đó, pL - độ dài sóng tính bằng công thức: 
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  (2.27) 

Độ cao sóng trong các phƣơng trình (2.17), (2.19) đƣợc xác định theo 

công thức: 

0
2

1
srmso HH    (2.28) 

Nƣớc dâng do sóng có thể tính toán theo hƣớng dẫn của SPM, dựa vào độ 

cao sóng có nghĩa, độ dốc đáy và độ dốc sóng. Trên hình 2.19 dẫn ra toán đồ 

tính toán nƣớc dâng sóng của SPM [31] theo các yếu tố nêu trên.  



125 

 

 

Hình 2.19. Toán đồ tính nước dâng sóng (S) theo độ cao sóng (H0s), bước 

sóng (L0p) và độ dốc đáy (slp) theo SPM 

Theo toán đồ này thì trong giới hạn dải sóng bão, khi  0,03 < (H0s/L0p) < 

0,04, nƣớc dâng do sóng vào khoảng từ 7 đến 10% độ cao sóng có nghĩa 

ngoài khơi.  

Để có trƣờng sóng phục vụ tính toán nƣớc dâng sóng chúng tôi đã sử 

dụng mô hình sóng SWAN. Trong  mô hình SWAN các sóng đƣợc mô tả 

bằng phổ mật độ của tác động sóng hai chiều, ngay cả khi hiện tƣợng phi 

tuyến chiếm ƣu thế (ví dụ trong vùng sóng đổ). Phổ sóng đƣợc xét đến trong  

mô hình SWAN là phổ mật độ của tác động sóng N(,), điều này tốt hơn so 

với phổ mật độ năng lƣợng sóng E(,), vì khi có mặt dòng chảy, mật độ tác 

động đƣợc bảo toàn trong khi mật độ năng lƣợng thì không đƣợc bảo toàn. 

Các biến độc lập bao gồm tần số tƣơng đối  và hƣớng sóng . Mật độ tác 
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động bằng mật độ năng lƣợng chia cho tần số tƣơng đối N(,)=E(,)/. 

Trong SWAN phổ này thay đổi theo thời gian và không gian.  

 Sự phát triển của phổ đƣợc mô tả bằng phƣơng trình cân bằng tác động 

phổ. Trong hệ toạ độ Đề các, ta có: 
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 Thành phần đầu tiên trong vế trái biểu thị lƣợng thay đổi cục bộ của 

mật độ tác động theo thời gian, thành phần thứ hai và ba biểu thị sự truyền tác 

động trong không gian địa lý (với tốc độ truyền Cx và Cy theo hƣớng x và y). 

Thành phần thứ tƣ biểu thị  thay đổi của tần số tƣơng đối do thay đổi độ sâu 

và dòng chảy. Thành phần thứ năm đƣa ra sự khúc xạ do độ sâu và dòng chảy.   

 Các biểu thức đối với các tốc độ truyền đƣợc rút ra từ lý thuyết sóng 

tuyến tính. Giá trị S trong vế phải của phƣơng trình là giá trị hàm nguồn mật 

độ năng lƣợng đƣa ra từ các hiệu ứng tạo sóng, tiêu tán sóng và tƣơng tác 

giữa các sóng.  

 Khi sử dụng trong quy mô thềm lục địa hoặc đại dƣơng ngƣời sử dụng 

có thể chọn  cách viết trong hệ toạ độ cầu: 
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 1      (2.30) 

với  là kinh độ và  là vĩ độ địa lí. 

Mô hình SWAN đã đƣợc triển khai số theo kỹ thuật lƣới lồng, cho phép 

tính toán sóng với lƣới tính vùng gần bờ đủ chi tiết đảm bảo yêu cầu triển 

khai tính nƣớc dâng sóng.  
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Bảng 2.5. Kết quả các đặc trưng sóng thực đo và tính toán tại Bạch Long Vĩ 

Thời gian Độ cao sóng thực 

đo (m) 

Độ cao sóng tính 

toán (m) 

7h, 24/09/2005 1,00 1,13 

13h, 24/09/2005 1,00 0,83 

19h, 24/09/2005 0,20 0,73 

7h, 25/09/2005 0,75 0,68 

13h, 25/09/2005 1,00 1,77 

19h, 25/09/2005 1,00 2,48 

7h, 26/09/2005 2,50 4,18 

13h, 26/09/2005 3,00 4,11 

19h, 26/09/2005 4,00 4,53 

7h, 27/09/2005 3,00 3,20 

13h, 27/09/2005 1,00 2,29 

19h, 27/09/2005 0,75 1,18 

Để kiểm nghiệm mô hình, chúng tôi đã sử dụng 2 lƣới lồng cho vịnh Bắc 

Bộ với miền tính lớn có toạ độ: 105.75
0
E - 108.50

0
E, 19.5

0
N - 21.75

0
N, độ 

phân giải 500m, miền tính nhỏ có toạ độ: 106.6
0
E - 107.008

0
E, 20.6

0
N - 

20.934
0
N, độ phân giải 100m, bƣớc thời gian tính toán là 15 phút. Kết quả 

tính toán độ cao sóng trong cơn bão Damrey, 2005 và số liệu thực đo tại trạm 

Bạch Long Vỹ đƣợc thể hiện trên bảng 2.5. 



128 

 

Trên hình 2.20, thể hiện đƣờng quá trình độ cao sóng tính toán bằng mô 

hình SWAN và tính toán theo hƣớng dẫn của cẩm nang bảo vệ bờ SPM cho 

một số cơn bão tại một trí ngoài khơi Hải Phòng. 
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a. Cơn bão Niki - 1996 b. Cơn bão Damrey - 2005 

Hình 2.20. Độ cao sóng tính toán bằng SWAN và SPM trong một số cơn bão 

Kết quả tính toán cho thấy, mặc dù không quan trắc đƣợc hƣớng sóng 

nhƣng độ cao sóng có nghĩa tính toán tại vị trí đảo Bạch Long Vỹ có giá trị 

tƣơng đƣơng với số liệu độ cao sóng quan trắc bằng mắt thƣờng tại trạm hải 

văn Bạch Long Vỹ. So sánh với công thức tính của SPM cũng cho thấy sự 

tƣơng đồng cao giữa 2 phƣơng pháp tính. Do vậy, độ cao sóng tính toán từ mô 

hình SWAN sẽ đƣợc sử dụng để tính nƣớc dâng do sóng trong các cơn bão. 

 2.2.5.2. Kết quả triển khai tính toán mực nước cực trị bão trên mép đường 

bờ 

Về nguyên lý, mực nƣớc cực trị bão bao gồm nƣớc dâng bão, mực nƣớc 

thủy triều và nƣớc dâng do sóng. Tuy nhiên, nƣớc dâng do sóng chỉ có ý 

nghĩa đối với khu vực sát mép đƣờng bờ hay còn gọi là chân công trình, độ 

cao mực nƣớc này có vai trò quan trọng đối với hiện tƣợng nƣớc tràn qua 

công trình trong một khoảng thời gian đủ lớn để gây nên xói lở các công trình 
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đó. Đối với toàn dải ven biển, mực nƣớc cực tri bão bao gồm nƣớc dâng bão 

và thủy triều thƣờng tồn tại trên một khoảng thời gian dài đủ gây ảnh hƣởng 

đáng kể đến hiện tƣợng ngập lụt không những đối với dải ven biển và còn đi 

sâu vào phía sau công trình. 

Trong khuôn khổ đề tài này, chúng tôi chỉ mới tiến hành tính toán mực 

cực trị bão trên mép đƣờng bờ cho 59 cơn bão lịch sử.  

- Kết quả tính toán nước dâng do sóng cho các cơn bão lịch sử tại Hải 

Phòng 

Để đánh giá mức độ đóng góp của nƣớc dâng do sóng trong bão tới mực 

nƣớc dâng tổng cộng tại khu vực Hải Phòng, nghiên cứu này đã sử dụng 59 

cơn bão có cƣờng độ lớn hơn cấp 8 ảnh hƣởng đến khu vực Hải Phòng từ 

1951 đến nay.  

Từ kết quả tính toán độ cao sóng bằng mô hình SWAN cho 59 cơn bão, 

độ cao nƣớc dâng do sóng cao nhất đƣợc tính toán theo cả 4 công thức và lấy 

trung bình, kết quả nƣớc dâng do sóng cao nhất trong 59 cơn bão đƣợc đƣa 

trong bảng 2.6 dƣới đây. 

Bảng 2.6. Nước dâng do sóng lớn nhất trong các cơn bão khu vực Hải Phòng 

          Đơn vị: cm 

STT Tên bão 

Cửa 

Lạch 

Huyện 

Cửa 

Nam 

Triệu 

Cửa 

Lạch 

Tray 

Đê Đồ 

Sơn 

Cửa 

Văn Öc 

1 N29-T8-52 34.8 36.4 24.0 41.9 39.0 

2 N7-T9-52 19.7 21.1 25.1 40.7 33.8 

3 N15-T8-53 36.9 33.2 24.1 38.2 32.9 

4 N12-T5-54 48.2 43.5 23.9 58.4 39.6 
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STT Tên bão 

Cửa 

Lạch 

Huyện 

Cửa 

Nam 

Triệu 

Cửa 

Lạch 

Tray 

Đê Đồ 

Sơn 

Cửa 

Văn Öc 

5 Olive60 29.9 27.6 18.0 38.0 33.1 

6 Kit60 13.5 13.7 10.5 23.3 19.3 

7 Pasty62 7.4 7.9 8.1 15.1 11.8 

8 Carla62 26.5 21.0 17.4 25.7 25.9 

9 Carmen63 37.9 31.3 26.6 50.6 38.8 

10 Faye63 42.9 42.8 28.8 45.6 38.7 

11 Winie64 40.0 33.2 30.5 55.6 39.4 

12 Olga64 31.2 19.3 13.1 19.5 19.3 

13 Freda65 44.6 38.5 32.6 55.1 38.9 

14 Phylis66 28.8 26.3 16.2 23.2 25.0 

15 Rose68 31.7 30.7 27.4 48.3 36.5 

16 Wendy68 35.3 31.3 18.4 39.1 35.4 

17 Jean71 7.1 7.5 7.9 14.7 11.5 

18 Della71 8.5 8.7 7.7 17.5 14.9 

19 Kate73 48.6 48.9 23.7 47.7 39.6 

20 Louise73 31.3 20.5 18.7 27.3 26.3 

21 Marge73 37.3 33.4 24.7 50.9 38.9 

22 Dinah74 24.5 24.0 20.0 46.8 39.3 

23 Della74 25.0 22.7 23.1 46.0 38.2 

24 Alice75 8.8 9.2 6.0 7.9 9.7 
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STT Tên bão 

Cửa 

Lạch 

Huyện 

Cửa 

Nam 

Triệu 

Cửa 

Lạch 

Tray 

Đê Đồ 

Sơn 

Cửa 

Văn Öc 

25 Sarah77 34.9 31.9 26.1 41.4 37.5 

26 Elaine78 38.8 32.2 21.8 41.3 35.5 

27 Lola78 34.8 34.0 28.1 44.0 36.3 

28 Joe80 44.7 42.9 31.3 56.5 39.9 

29 Ruth80 24.5 19.5 17.6 32.7 32.6 

30 Kelly81 16.4 16.0 14.6 18.2 19.3 

31 Warren81 25.2 24.9 16.5 23.7 26.1 

32 Nancy82 29.3 29.7 20.9 34.5 30.5 

33 Vera83 37.0 32.3 25.0 42.7 38.0 

34 Georgia83 33.8 29.2 30.8 49.4 39.4 

35 Wayne86 33.8 29.2 30.8 49.4 39.4 

36 Cary87 27.9 17.2 14.0 19.6 20.0 

37 Pat88 19.5 14.1 13.6 37.2 30.2 

38 Dot89 33.7 32.0 25.3 40.5 33.9 

39 Irving89 30.8 19.1 12.1 16.7 18.5 

40 Brain89 27.5 16.2 13.4 19.6 18.4 

41 Zeke91 40.7 36.6 25.2 50.3 38.9 

42 Chuck92 48.6 47.0 21.7 42.1 38.0 

43 Elie92 14.0 16.6 18.7 26.9 22.7 

44 Coryn93 32.4 27.5 16.3 34.0 30.9 
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STT Tên bão 

Cửa 

Lạch 

Huyện 

Cửa 

Nam 

Triệu 

Cửa 

Lạch 

Tray 

Đê Đồ 

Sơn 

Cửa 

Văn Öc 

45 Amy94 21.5 21.9 20.3 33.7 29.0 

46 Harry94 45.4 37.9 22.5 48.5 38.2 

47 Joel94 32.7 28.4 16.4 26.2 26.7 

48 Luke94 31.6 23.0 19.9 29.2 29.8 

49 Lois95 47.0 37.5 38.7 59.8 41.3 

50 Frankie96 45.2 45.0 27.8 51.2 39.1 

51 Marty96 32.6 27.3 23.1 30.3 32.7 

52 Niki96 34.6 34.2 20.0 35.1 34.2 

53 Willie96 21.3 22.2 16.4 34.0 30.4 

54 Zita97 21.6 17.7 8.2 29.4 23.6 

55 Koni03 32.9 30.0 29.8 52.6 39.5 

56 Krovanh03 40.4 36.9 24.4 50.6 38.8 

57 Washi05 45.7 42.5 24.0 41.9 39.3 

58 Damrey05 41.6 31.2 30.1 55.7 40.1 

59 Kaitak05 18.1 8.5 8.1 10.7 17.3 

 Trung bình 31.5 27.8 20.9 37.2 31.5 

 Các kết quả tính toán theo các cơn bão cho thấy sự phù hợp với các 

nghiên cứu tại các khu vực cửa sông ven biển khác nhau trên thế giới. Về tính 

chất, mực nƣớc dâng do sóng tại các vị trí trong khu vực Hải Phòng không 

giống nhau, nguyên nhân chính là do các điều kiện địa hình nhƣ độ sâu, độ 

dốc, hình dạng bờ khác nhau, thể hiện sự phức tạp về địa hình của khu vực 
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nghiên cứu. Về độ lớn, nƣớc dâng do sóng tại các vị trí ven bờ có thể ddantj 

giá trị đến 40-50 centimet, phổ biến chiếm từ 5% đến 12% độ cao sóng ngoài 

khơi.  

Sử dụng kết quả tính toán mực nƣớc dâng do bão lớn nhất theo mô hình 

nƣớc dâng do bão của Viện cơ học, có thể đƣa ra tỉ lệ của mực nƣớc dâng do 

sóng đến mực nƣớc dâng do bão trung bình trong tất cả các cơn bão nhƣ bảng 

2.7 dƣới đây. 

Bảng 2.7. Các đặc trưng nước dâng do sóng và nước dâng do bão 

STT Khu vực 

Nƣớc 

dâng do 

bão lớn 

nhất 

(cm) 

Nƣớc 

dâng do 

bão TB 

(cm) 

Nƣớc 

dâng do 

sóng 

lớn 

nhất 

(cm) 

Nƣớc 

dâng do 

sóng 

TB 

(cm) 

Tỷ lệ 

trung 

bình 

NDS/NDB 

(%) 

1 Nam Triệu 177.7 72.7 48.9 27.6 38 

2 Lạch Huyện 181.0 79.9 48.6 31.2 39 

3 Lạch Tray 211.1 80.8 38.7 20.9 26 

4 Đê Đồ Sơn 177.8 68.6 59.8 37.2 54 

6 Cửa Văn Öc 209.2 74.6 41.3 31.5 42 

 Từ kết quả tính toán có thể thấy rằng, mực nƣớc dâng do sóng có đóng 

góp đáng kể vào mực nƣớc dâng tổng cộng trong bão. Nếu lấy trung bình, cao 

nhất là tại Đê Đồ Sơn với tỉ lệ nƣớc dâng sóng trên nƣớc dâng do bão đạt xấp 

xỉ 54%, tiếp theo là tại Văn Öc, mực nƣớc dâng do sóng đóng góp khoảng 

42% mực nƣớc dâng tổng cộng trong khi tại Lạch Tray thấp nhất cũng đạt 

26%.   

 



134 

 

- Mực nước cực trị bão 

Trên cơ sở kết quả tính mực nƣớc dâng do sóng sử dụng độ cao sóng theo 

mô hình SWAN, mực nƣớc dâng do bão theo TSIM2001, mực nƣớc thủy 

triều tƣơng ứng thời điểm nƣớc dâng do bão lớn nhất, ta có kết quả tổng hợp 

chuỗi số liệu mực nƣớc cực trị cho các vị trí Lạch Huyện, Nam Triệu, Lạch 

Tray, Đồ Sơn và Văn Öc đƣợc đƣa ra ở các hình từ 2.21 đến 2.25 dƣới đây. 
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Hình 2.21    Đường mực nước dâng bão lớn nhất, nước dâng sóng   

và mực nước cực trị bão trong các cơn bão tại Nam Triệu 
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Hình 2.22.  Đường mực nước dâng bão lớn nhất, nước dâng sóng   

và mực nước cực trị bão trong các cơn bão tại Lạch Huyện 
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Hình 2.23.  Đường mực nước dâng bão lớn nhất, nước dâng sóng   

và mực nước cực trị bão trong các cơn bão tại Lạch Tray 
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Hình 2.24.  Đường mực nước dâng bão lớn nhất, nước dâng sóng   

và mực nước cực trị bão trong các cơn bão tại Đê Đồ Sơn 
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Hình 2.25   Đường mực nước dâng bão lớn nhất, nước dâng sóng   

và mực nước cực trị bão trong các cơn bão tại Văn Úc 
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Nhìn vào kết quả tính toán từ 59 cơn bão lịch sử, có thể thấy rằng, mực 

nƣớc cực trị bão cao nhất có thể đạt tới 581 cm tại Lạch Huyện trong cơn bão 

Zeke năm 1991 với mực nƣớc triều là 368 cm, nƣớc dâng do bão là 172 cm và 

nƣớc dâng do sóng là 40,7 cm. Có thể nhận thấy, cơn bão này đổ bộ vào thời 

kỳ triều cƣờng nên gây nƣớc ra mực nƣớc cực trị bão lớn, mặc dù nƣớc dâng 

do bão và do sóng không lớn lắm. Trong các vị trí khác, mực nƣớc tổng cộng 

lớn nhất cũng xảy ra trong cơn bão này với giá trị đều lớn hơn 500 cm. Mực 

nƣớc dâng do bão cao nhất có thể đạt tới hơn 200 cm tại nhiều vị trí trong cơn 

bão Niki năm 1996, tuy nhiên do thủy triều vào thời kỳ bão đổ bộ là không 

cao, chỉ đạt giá trị 200 cm nên mực nƣớc cực trị bão không thật sự lớn. 



138 

 

 

2.3. CẢNH BÁO BIẾN ĐỘNG MỰC NƢỚC CỰC TRỊ TRÊN CƠ SỞ 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƢỞNG DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

2.3.1. Kết quả đánh giá biến động mực nƣớc cực trị bão cho vùng biển 

Hải Phòng 

Nhƣ đã trình bày trong quy trình đánh giá mực nƣớc cực trị bão, bên cạnh 

các thông tin  nƣớc dâng bão và nƣớc dâng sóng, chúng ta cần có đƣợc những 

chuỗi số liệu về mực nƣớc triều đáng tin cậy đối với từng vùng biển. Trong 

khuôn khổ của đề tài, trên khu vực ven bờ bắc Vịnh Bắc Bộ, chúng ta chỉ có 

các thông tin với độ đảm bảo cao và chi tiết về mực nƣớc tại Hòn Dấu. Việc 

thiết lập các chuỗi mực nƣớc có độ chi tiết đến 10-20 phút trở lên cho các 

điểm dọc bờ có thể dẫn đến các sai số đáng kể gây ảnh hƣởng đến kết quả 

đánh giá biến động mực nƣớc cực trị bão. 

Với lý do đó, chúng tôi chỉ tiến hành đánh giá biến động mực nƣớc cực trị 

bão cho khu vực biển Hải Phòng, nơi mực nƣớc triều Hòn Dấu có thể sử dụng 

để xây dựng các chuỗi mực nƣớc cực trị bão với độ chính xác cao nhất. 

Kết quả tính biến động mực nƣớc cực trị bão (hồi kỳ) và các thành phần 

của nó đƣợc triển khai cho tập hợp 59 cơn bão lịch sử và 2996 cơn bão phát 

sinh thống kê, tổng cộng có 3055 cơn bão. Kết quả tính toán sẽ bao gồm hồi 

kỳ của mực nƣớc cực trị đối với nƣớc dâng bão, nƣớc dâng sóng và tích hợp 

nƣớc dâng bão, sóng và triều. 
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2.3.1.1. Kết quả triển khai tính toán biến động mực nước cực trị theo 

tập hợp bão lịch sử 

 Đối với 59 cơn bão lịch sử, sau khi có đƣợc nƣớc dâng bão, chúng tôi 

tiến hành đánh giá mực nƣớc cực trị bão (không tính đến nƣớc dâng sóng) 

theo phƣơng án sử dụng mực nƣớc triều theo 2 phƣơng án khác nhau: lấy mực 

nƣớc triều thực tế vào thời điểm nƣớc dâng xẩy ra và tích hợp với 500 chuỗi 

mực nƣớc triều lý thuyết theo quy trình thống nhất của đề tài.   

Trên bảng 2.8, dẫn ra các kết quả so sánh biến động phân bố hồi kỳ mực 

nƣớc cực trị bão thu đƣợc theo 2 phƣơng án đó. 

Bảng 2.8. So sánh phân bố hồi kỳ mực nước cực trị bão (cm) 

 tính theo triều thực tế /triều lý thuyết 

Khu vực Hồi kỳ (năm) 

20 50 100 500 1000 

Văn Öc 426/429 456/471 478/499 522/545 541/557 

Lạch Huyện 444/423 482/448 508/465 565/502 589/523 

Nam Triệu 435/450 472/481 498/503 556/548 580/566 

Lach Tray 437/431 470/465 493/490 541/542 561/563 

Đê Đồ Sơn 415/408 446/428 467/444 512 /484 531 /502 

Hòn Dấu 408/404 440/428 462/446 511/482 531/496 

Có thể nhận thấy rằng, sự khác biệt giữa hai kết quả là không đáng kể cho 

phép khẳng định tính khả thi của quy trình mà đề tài đã chọn. 

 Trên cơ sở chuỗi số liệu mực nƣớc dâng do sóng, mực nƣớc dâng do bão 

tính toán theo TSIM2001, mực nƣớc thủy triều tƣơng ứng thời điểm nƣớc 

dâng do bão lớn nhất, chúng tôi đã sử dụng phƣơng pháp tính tần suất theo 
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hàm phân bố Pearson 3 để tính toán. Kết quả tính toán đƣờng tần suất mực 

nƣớc cực trị bão, mực nƣớc dâng do bão, mực nƣớc dâng do sóng tại các vị trí 

khác nhau trong khu vực Hải Phòng đƣợc đƣa ra trong các hình vẽ từ 2.26 đến 

2.31. Trong bảng 2.9 dƣới đây đƣa ra các đặc trƣng mực nƣớc theo hồi kỳ 

khác nhau cho các vị trí tại khu vực ven biển Hải Phòng. 

Bảng 2.9. Các đặc trưng mực nước cực trị (cm) theo hồi kỳ 

Đặc 

trƣng 

Hồi kỳ 

(năm) 

Cửa 

Nam 

Triệu 

Cửa 

Lạch 

Huyện 

Cửa 

Lạch 

Tray 

Đê Đồ 

Sơn 

Cửa 

Văn Öc 

Hòn 

Dấu 

Cực trị 

bão trên 

mép bờ 

1000 646 648 590 588 588  

500 622 621 568 568 567  

100 562 555 515 517 519  

50 535 525 490 494 496  

20 496 483 456 460 481  

Cực trị 

bão 

ngoài 

đới sóng 

đổ 

1000 580 589 561 531 541 531 

500 556 565 541 512 522 511 

100 498 508 493 467 478 462 

50 472 482 470 446 456 440 

20 435 444 437 415 426 408 

Mực 

nƣớc 

dâng do 

sóng 

1000 64 58 45 76 46  

500 61 57 43 73 45  

100 54 52 38 66 44  

50 51 49 36 62 43  

20 46 45 33 57 42  

Mực 

nƣớc 

dâng do 

bão 

1000 237 245 292 242 286 233 

500 221 228 271 224 265 209 

100 182 188 221 182 213 177 

50 164 169 199 163 190 162 

20 140 144 168 137 158 141 
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Hình 2.26. Đường cong hồi kỳ mực nước dâng bão, nước dâng sóng và cực tri 

bão (nước dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực cửa Nam Triệu 
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Hình 2.27. Đường cong hồi kỳ mực nước dâng bão, nước dâng sóng và cực tri 

bão (nước dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực cửa Lạch Huyện 
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Hình 2.28. Đường cong hồi kỳ mực nước dâng bão, nước dâng sóng và cực tri 

bão (nước dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực cửa Lạch Tray 
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Hình 2.29. Đường cong hồi kỳ mực nước dâng bão, nước dâng sóng và cực tri 

bão (nước dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực Đê Đồ Sơn 
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Hình 2.30. Đường cong hồi kỳ mực nước dâng bão, nước dâng sóng và cực tri 

bão (nước dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực cửa Văn Úc 
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Hình 2.31. Đường cong hồi kỳ mực nước dâng bão, nước dâng sóng và cực tri 

bão (nước dâng bão + triều và tổng cộng) tại khu vực Hòn Dấu 
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 Kết quả cho thấy, mực nƣớc dâng do sóng hồi kỳ 1000 năm có thể đạt 

xấp xỉ 80 cm tại khu vực Đê Đồ Sơn, trong khi các khu vực cửa sông phía 

trong nhƣ Văn Öc, Lạch Tray, Lạch Huyện và Nam Triệu đạt từ 50 đến 70 

cm. Mực nƣớc dâng do bão hồi kỳ 1000 năm tại cửa Lạch Tray đạt giá trị cao 

nhất, khoảng 292 cm, tại Hòn Dáu chỉ đạt 233 cm. Nếu tính cả thủy triều, 

nƣớc dâng do bão, nƣớc dâng do sóng thì mực nƣớc cực trị bão hồi kỳ 1000 

năm có thể đạt tới trên 648 cm tại mép bờ cửa Nam Triệu, tại các vị trí khác 

cũng đạt trên 590 cm. 

Theo kết quả tính toán dựa vào chuỗi số liệu cực trị mực quan trắc tại Hòn 

Dấu do Hoàng Trung Thành và Phạm Văn Huấn [23,24] tiến hành thì mực 

nƣớc hồi kỳ 50 năm và 100 năm có giá trị tƣơng ứng là 432cm và 441cm. 

Nhƣ vậy, phƣơng pháp tính toán hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão của đề tài cho 

kết quả tƣơng ứng với kết quả sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm trực tiếp từ 

mực nƣớc cho các hồi kỳ đến 100 năm với sai số xấp xỉ 20cm. Giá trị mực 

nƣớc hồi kỳ 20 năm là 408cm tƣơng đƣơng mực nƣớc cực trị triều đƣợc xác 

định là 412cm. 

2.3.1.2. Kết quả triển tính toán biến động mực nước cực trị 

Kết quả tính toán theo theo các chuỗi mực nƣớc cực trị bão đƣợc thiết lập 

sử dụng mô hình thống kê-thủy động lực áp dụng cho tập hợp 3055 cơn bão 

bao gồm các cơn báo phát sinh thống kê và bão lịch sử. Đây có thể xem là kết 

quả cuối cùng đánh giá biến động hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão cho dải ven bờ 

Hải Phòng. Trên các hình từ 2.32 đến 2.37 dẫn ra đƣờng phân bố mực nƣớc 

cực trị tƣơng ứng hồi kỳ từ 10 năm đến 1000 năm.  

Trên bảng 2.10 dẫn ra các giá trị mực nƣớc tƣơng ứng các hồi kỳ 50 năm, 

100 năm và 1000 năm cho các khu vực nêu trên. 
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Hình 2.32. Đường phân bố hồi kỳ mực nước cực trị bão tại khu vực ven bờ 

Văn Úc 

 

 

Hình 2.33. Đường phân bố hồi kỳ mực nước cực trị bão tại khu vực ven bờ  

Hòn Dấu 
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Hình 2.34. Đường phân bố hồi kỳ mực nước cực trị bão tại khu vực ven bờ Đê 

Đồ Sơn 

 

 

Hình 2.35.Đường phân bố hồi kỳ mực nước cực trị bão  

tại khu vực ven bờ cửa Lạch Tray 
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Hình2.36.Đường phân bố hồi kỳ mực nước cực trị bão 

 tại khu vực ven bờ cửa Nam Triệu 

 

Hình 2.37. Đường phân bố hồi kỳ mực nước cực trị bão  

tại khu vực ven bờ cửa Lạch Huyện 
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Bảng 2.10. Giá trị mực nước cực trị (cm) theo các hồi kỳ khác nhau theo tập 

hợp chung 

Khu vực Hồi kỳ (năm) 

20 50 100 500 1000 

Văn Öc 434 475 506 574 602 

Lạch Huyện 462 522 569 675 718 

Nam Triệu 438 495 540 639 675 

Lạch Tray 468 529 576 681 725 

Đồ Sơn 431 475 511 600 642 

Hòn Dấu 415 452 481 556 591 

 

Các kết quả mực nƣớc cực trị theo tập hợp bão chung có giá trị lớn hơn từ 

100cm đến 150cm so với kết quả tính theo tập hợp bão lịch sử cho hồi kỳ 500 

năm và 1000. Đối với hồi kỳ 100 năm, độ chênh lệch này vào khoảng 50cm 

và sẽ giảm xuống khoảng từ 10cm đến 20cm đối với hồi kỳ 20 năm (bảng 

2.11, hình 2.38).  

Bảng 2.11. So sánh chênh lệch mực nước cực trị bão (cm) các hồi kỳ khác 

nhau tính theo 2 phương án bão. 

Khu vực Hồi kỳ (năm) 

20 50 100 500 1000 

Văn Öc  5 4 7 29 45 

Lạch Huyện 39 74 104 173 195 

Nam Triệu 0 14 37 91 109 

Lạch Tray  37 64 86 139 162 

Đồ Sơn 23 47 67 116 140 

Hòn Dấu 11 24 35 74 95 

Trung bình 19 37 56 103 124 
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Có thể nhận thấy sự khác biệt giữa các giá trị mực nƣớc đối với hồi kỳ lớn 

theo 2 phƣơng án nƣớc dâng bão. 

 

Hình 2.38. Phân bố hồi kỳ các hợp phần mực nước cực trị bão tại Hòn Dấu 

Đây cũng là kết quả đƣơng nhiên, vì tập hợp bão chung đã cho phép tính 

đƣợc xu thế biến động nƣớc dâng bão trong quãng thời gian dài hơn nhiều so 

với giới hạn 59 năm của chuỗi quan trắc. 

Với kết quả đánh giá biến động hồi kỳ mực nƣớc cực trị bão thu đƣợc có 

thể nhận thấy rằng, ngay trong điều kiện chƣa tính đến ảnh hƣởng của nƣớc 

dâng sóng và mực nƣớc biển dâng, nhiều đoạn thấp trong hệ thống đê biển tại 

Hải Phòng sẽ bị tràn với mực nƣớc hồi kỳ từ 100 năm trở lên.  

2.3.2. Kết quả đánh giá biến động mực nƣớc cực trị do biến đổi khí hậu 

Nhƣ đã trình bày ở phần trên, việc đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu lên biến động mực nƣớc cực trị có thể đƣợc giới hạn trong khuôn khổ 

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên mực nƣớc triều xuất phát từ mực 

nƣớc biển dâng. Mực nƣớc biển dâng sẽ gây tác động đến thủy triều thông 



150 

 

qua biến đổi độ dài sóng triều cũng nhƣ quá trình lan truyền và tiêu tán năng 

lƣợng triều do lớp biên đáy.  

Do chƣa thể triển khai các nghiên cứu theo hƣớng áp dụng mô hình triều 

cho các kịch bản mực nƣớc biển dâng cho vùng biển nghiên cứu, chúng tôi đề 

xuất sử dụng các kết luận của chƣơng trình STOWASUS-2100-Regional 

Storm, Wave and Surge Scenarios for the 2100 Century của Cộng đồng châu 

Âu [32,34] về mức độ ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng lên thủy triều. Nhƣ 

vậy các kết quả thu đƣợc về phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị cho các khu vực 

sẽ là cơ sở để hiệu chỉnh mực nƣớc cực trị cho các thời kỳ khác nhau trong 

tƣơng lai. 

Theo phƣơng án này, vào từng thời điểm cụ thể, giá trị mực nƣớc với các 

hồi kỳ tƣơng ứng sẽ đƣợc cộng thêm mực nƣớc trung bình, thu đƣợc do tổng 

hợp mực nƣớc biển dâng, có hiệu chỉnh tác động của mực nƣớc biển dâng lên 

do thủy triều. Ví dụ đến năm 2100, các giá trị mực nƣớc cực trị tƣơng ứng tất 

cả các hồi kỳ sẽ đƣợc tăng lên 41cm (bảng 1.7), theo kịch bản của đề tài. Đối 

với các kịch bản mực nƣớc biển dâng của Việt Nam, do chƣa xác định rõ sự 

đóng góp của các nhân tố, nên có thể xem nhƣ đã có tính đến đóng góp của 

biến đổi mực nƣớc triều do mực nƣớc biển dâng. 

Trong bảng 2.12 kèm theo dẫn ra các kết quả đánh giá cuối cùng của đề 

tài về phân bố hồi kỳ mực nƣớc cực trị cho khu vực Hải phòng cho thời điểm 

hiện tại và đến năm 2100 có tính đến các ảnh hƣởng khác nhau. 
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Bảng 2.12. Giá trị mực nước cực trị (cm) theo các hồi kỳ khác nhau  

vào thời điểm hiện tại và vào năm 2100 

Khu vực Hồi kỳ (năm) 

Hiện tại Năm 2100 

20 50 100 500 1000 20 50 100 500 1000 

Văn Öc 434 475 506 574 602 475 516 547 615 643 

Lạch Huyện 462 522 569 675 718 493 563 610 716 759 

Nam Triệu 438 495 540 639 675 479 536 581 680 716 

Lạch Tray 468 529 576 681 725 509 570 617 722 766 

Đồ Sơn 431 475 511 600 642 472 516 552 641 683 

Hòn Dấu 415 452 481 556 591 456 483 522 597 632 

Tuy nhiên, trong thời gian tới cần có những nghiên cứu đánh giá nhằm 

hiệu chỉnh và cập nhật các giá trị mực nƣớc theo những hƣớng sau đây: 

 Đánh giá và hiệu chỉnh kịch bản mực nƣớc biển dâng và chi tiết hóa 

cho từng khu vực. 

 Nghiên cứu ảnh hƣởng của biến đổi của các đặc trƣng bão do biến 

đổi khí hậu lên mực nƣớc cực trị bão. 

 Nghiên cứu ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng lên biến đổi của 

mực nƣớc cực trị bão thông qua triều, nƣớc dâng bão, v.v... 

 Nghiên cứu đánh giá mức độ tác động của các yếu tố khí tƣợng 

thủy văn khác ngoài bão lên mực nƣớc cực trị nhằm đƣa ra một mô 

hình đánh giá và cảnh báo mực nƣớc cực trị hoàn thiện hơn có khả 

năng áp dụng cho các khu vực ven biển khác nhau. 
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Chƣơng 3.   KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI HÌNH 

THÁI, XÓI LỞ BỜ BIỂN VÀ NGẬP LỤT DO HIỆU ỨNG MỰC 

NƢỚC DÂNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT TRÊN VÍ DỤ VÙNG 

BỜ CHÂU THỔ BẮC BỘ  

Trong chƣơng này, chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu theo nội 

dung 3: “Đánh giá các tác động biến đổi hình thái, xói lở bờ biển do hiệu ứng 

biến đổi  mực nƣớc và các biện pháp giám sát”. Trong quá trình triển khai đã 

thực hiện 6 chuyên mục theo giai đoạn (xem phụ lục IV) thuộc 4 nhóm nội 

dung. 

1. Nghiên cứu, đánh giá khả năng ngập nƣớc và biến đổi đƣờng bờ ở Việt 

Nam dƣới tác động trực tiếp của hiệu ứng mực nƣớc biển dâng căn cứ theo 

các kịch bản biến đổi khí hậu. 

2. Nghiên cứu và tính toán mức độ biến đổi đƣờng bờ và bãi biển tại vùng 

trọng điểm Bắc Bộ đƣới tác động của biến đổi mực nƣớc cực trị. 

3. Nghiên cứu và đƣa ra cảnh báo các hiện tƣợng ngập nƣớc, biến đổi 

hình thái và xói lở bờ, bãi biển do tác động tổng hợp của hiện tƣợng mực 

nƣớc biển dâng và đề xuất một số  giải pháp phòng ngừa và khắc phục đối với 

các vùng ven biển  Bắc Bộ. 

4. Xây dựng báo cáo luận chứng khoa học kỹ thuật về tác động của biến 

đổi khí hậu đến mực nƣớc biển cực trị vùng ven bờ biển  phục vụ chiến lƣợc 

biển Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu theo nội dung này đƣợc trình bày chi tiết qua 2 tập 

báo cáo chuyên đề: 

Báo cáo 9-10: trình bài kết quả tổng hợp hai chuyên đề con:  
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a. Kết quả nghiên cứu, đánh giá khả năng ngập nƣớc và biến đổi đƣờng bờ 

ở Việt Nam dƣới tác động trực tiếp của hiệu ứng mực nƣớc biển dâng căn cứ 

theo các kịch bản biến đổi khí hậu (lấy Hải Phòng làm trọng điểm với các sơ 

đồ kèm theo). 

b. Kết quả nghiên cứu và tính toán mức độ biến đổi đƣờng bờ và bãi biển 

tại vùng trọng điểm Bắc Bộ đƣới tác động của biến động mực nƣớc cực trị; 

đƣa ra cảnh báo các khả năng ngập nƣớc, biến đổi hình thái và xói lở bờ, bãi 

biển do tác động tổng hợp của hiện tƣợng mực nƣớc biển dâng và đề xuất một 

số  giải pháp phòng ngừa và khắc phục đối với các vùng ven biển  Bắc Bộ. 

Báo cáo chuyên đề 11: Kết quả xây dựng luận chứng khoa học kỹ thuật về 

tác động của biến đổi khí hậu đến mực nƣớc biển cực trị vùng ven bờ biển 

Việt Nam phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội (báo cáo chuyên đề cho 

khu vực Hải Phòng). 

Trong báo cáo tổng hợp này, chúng tôi chỉ dẫn ra những kết quả nghiên 

cứu chủ yếu nhằm đƣa ra đƣợc các cơ sở khoa học và phƣơng hƣớng nghiên 

cứu tiến tới xây dựng luận chứng khoa học kỹ thuật về tác động của biến đổi 

khí hậu đến mực nƣớc biển cực trị vùng ven bờ biển  phục vụ chiến lƣợc biển 

cho vùng biển Hải Phòng.   

Nhƣ đề cƣơng đã đƣợc duyệt, đề tài lấy trọng tâm là đánh giá các tác động 

của biến đổi mực nƣớc cực trị lên đới bờ thông qua kết quả nghiên cứu cụ thể 

đối với các quá trình biến đổi đƣờng bờ, xói lở bờ, bãi biển và xu thế ngập 

nƣớc có thể xẩy ra. Trong khuôn khổ báo cáo này, chúng tôi lần lƣợt đƣa ra 

các đánh giá hiện trạng của các quá trình này trên vùng cửa sông ven biển Hải 

Phòng và tiếp đến là những đánh giá về khả năng biến đổi căn cứ trên kết quả 

đánh giá biến động mực nƣớc cực trị.  Khu vực nghiên cứu đƣợc giới hạn 

trong phạm vy khu vực ven biển từ Cát Bà đến bán đảo Đồ Sơn- một phần 

trong giới hạn hành chính thành phố Hải Phòng (hình 3.1).  
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Hình 3.1. Bản đồ hành chính thành phố Hải Phòng 

3.1.  XU THẾ BIẾN ĐỔI ĐƢỜNG BỜ VÀ XÓI LỞ BỜ, BÃI BIỂN Ở 

HẢI PHÕNG 

3.1.1. Hiện trạng biến đổi đƣờng bờ và xói lở bờ, bãi biển ở Hải Phòng 

Các kết quả phân tích bản đồ và ảnh viễn thám cho thấy bờ biển khu vực 

cửa sông Bạch Đằng thay đổi đáng kể từ sau năm 1965 đến nay với tốc độ bồi 

tụ và xói lở có xu hƣớng ngày càng tăng nhanh (bảng 3.1, hình 3.2).  

Tốc độ bồi tụ trung bình thời kì 2001 - 2005 là 209ha/năm, lớn gần gấp 

đôi so với thời kì 1989-2001 và gấp hơn 4 lần so với thời kì 1965-1989. Diện 

tích đƣợc mở rộng là 3365,6ha, lớn gấp 5 lần diện tích bị mất do xói lở trong 

thời kì này, tập trung ở khu vực cửa Lạch Tray (mở rộng khoảng 2,5km ở 

phía bắc và 2,3km ở phía nam), cửa Cấm (mở rộng 1,5km ở phía tây nam đảo 

Đình Vũ) và ở phía nam bãi Nhà Mạc (mở rộng 1km). Điều này cũng có 

nghĩa là diện tích mặt nƣớc của khu vực cửa sông bị thu hẹp lại 2695,2 ha so 

với năm 1965. 
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Bảng 3.1. Biến đổi bờ biển khu vực cửa sông Bạch Đằng thời kì 1965-2005 

Biến đổi bờ 

Giai đoạn 

1965-

1989 

1989-

2001 

2001-

2005 

1965-

2005 

Diện tích bồi tụ (ha) 1142.4 1387.2 836,0 3365.6 

Tốc độ bồi trung bình (ha/năm) 47,6 115,6 209,0 84,1 

Diện tích xói lở (ha/năm) 348,0 153.6 168.8 670,4 

Tốc độ xói trung bình (ha/năm) 14,5 12,8 42,2 16,8 

Tỷ lệ xói - bồi 1 - 3 1 - 9 1 - 5 1 – 5 

 

Việc đắp đập Đình Vũ năm 1981 đã làm thay đổi đáng kể quá trình bồi 

tích và biến động địa hình khu vực cửa sông Bạch Đằng. Một mặt làm tăng 

cƣờng quá trình bồi tụ bờ và luồng phía sông Nam Triệu, mặt khác biến bờ 

biển phía tây nam của đảo Đình Vũ thành một vũng kín. Bởi vậy, mặc dù làm 

mất lƣợng bồi tích đi qua sông Cấm, song do không còn dòng chảy sông nên 

vẫn nhận đƣợc nguồn bồi tích lớn từ phía nam lên, dẫn đến hiện tƣợng bồi tụ 

diễn ra nhanh chóng, mở rộng một diện tích đáng kể (gần 900ha) từ sau năm 

1989 (hình 3.3). 

Hiện tƣợng xói lở trong giai đoạn sau năm 1965 xảy ra chủ yếu tại bờ biển 

đảo Cát Hải, bãi Phù Long và bãi biển phía đông nam của đảo Đình Vũ với 

tốc độ trung bình là 16,8ha/năm và tổng diện tích bị xói là 670,4ha. Sự dịch 

chuyển về phía bờ ở cả phần bờ và đáy có sự biến đổi đáng kể qua các thời kì 

(bảng 3.2, hình 3.3). 
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Hình 3.2. Sơ đồ biến đổi địa hình bờ và đáy biển ven bờ khu vực cửa sông 

Bạch  Đằng thời kì 1965 – 2005 (trên nền ảnh vệ tinh LandsatTM) 
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a) 

 

b) 

Hình 3.3.  Mặt cắt địa hình đáy biển 

khu vực cửa sông Bạch Đằng năm 

1965 và 2004: a) Mặt cắt trước đảo 

Đình Vũ, (AB); b) Mặt cắt trước đảo 

Cát Hải (CD); và c) Mặt cắt trước 

khu vực Phù Long (EF) 

 
c) 

 

Bờ nam đảo Cát Hải và bờ đông nam đảo Đình Vũ bị xói lở ra mạnh trong 

giai đoạn 1965 – 1989. Đây là khu vực biển hở, bờ biển chịu tác động trực 

tiếp của sóng. Trong mùa hè, sóng gió ở đây có hƣớng chủ yếu là ĐN, Đ và 

NĐN với tần suất cao (trên 70%). Vào thời kì triều cƣờng, thời gian triều lên 

cao sóng vỗ trực tiếp vào thân đê kè và bờ biển. Hệ thống dòng dọc bờ dẫn 

đến lƣợng sa bồi thiếu hụt hàng năm ở đoạn bờ biển Đình Vũ và Cát Hải vào 

khoảng 10 triệu m
3
/năm [21]. Tuy nhiên, sau năm 1989, cƣờng độ xói lở đã 

giảm mạnh ở các khu vực này nhờ việc xây dựng các tuyến đê kiên cố.  
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Bảng 3.2. Tốc độ dịch chuyển về phía lục địa và diện tích đất bị mất ở một số 

đoạn bờ xói lở khu vực cửa sông Bạch Đằng thời kì 1965 – 2005 

Khu vực 
Tốc độ (m/năm) và diện tích (ha) bị xói lở các giai đoạn 

1965-1989 1989-2001 2001-2005 1965-2005 

Đông nam đảo 

Đình Vũ 

5,8 - 11,7 40,8 3,3 - 4,4 6,0 10-14 11,1 5,2 - 9,3 49,8 

Cát Hải 6,5 - 18 89,2 - - - - 4,25 - 9,0 89,2 

Phù Long 3,8 - 6,7 33,6 10,8 - 12,5 51,8 7,5 - 10 1,4 5,8 - 7,5 79,2 

Bờ biển ở Phù Long liên tục bị dịch chuyển về phía bờ với tốc độ 5,8-

7,5m/năm. Giống nhƣ ở Cát Hải và Đình Vũ, đây là đoạn bờ chịu tác động 

mạnh của sóng gió hƣớng Đông, Đông-Nam và Nam-Đông-Nam, thêm vào 

đó là tình trạng thiếu hụt bồi tích do dòng chảy ven bờ tƣơng đối mạnh. Việc 

chặt phá rừng ngập mặn ven biển ở đây cũng là một trong những nguyên nhân 

khiến cho cƣờng độ xói lở tăng. Hiện tƣợng xói lở trên các đoạn bờ xẩy ra 

đáng kể trong điều kiện bão đổ bộ và bão gây ảnh hƣởng trực tiếp đến vùng 

biển Hải Phòng. 

Địa hình đáy biển vùng cửa sông Bạch Đằng là phức hợp các dạng bề mặt 

tích tụ - xâm thực nghiêng thoải, tƣơng đối bằng phẳng do tác động kết hợp 

giữa thủy triều và dòng chảy sông tạo nên. Kết quả tính toán trên cơ sở tích 

hợp mô hình số độ cao địa hình cho phép xác định rõ không gian xói lở, bồi tụ 

của địa hình đáy biển ven bờ từ Đồ Sơn đến Cát Bà thời kì 1965-2005 (hình 

3.3).  

Hiện tƣợng bồi tụ diễn ra cục bộ dọc luồng sông Nam Triệu trong và 

trƣớc cửa sông, đoạn cung bờ lõm và luồng cũ của sông Cấm ở phía tây (hình 

3.3), còn lại hầu hết địa hình đáy đều bị bào mòn từ 0-1m. Hiện tƣợng bồi tụ ở 

phía tây liên quan đến việc ngăn đập Đình Vũ, làm tăng cƣờng lƣợng bồi tích 
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qua cửa Nam Triệu và quá trình bồi tụ lấp góc ở đoạn cung bờ lõm khu vực 

cửa sông Cấm cũ. Trƣớc khi có đập Đình Vũ, lƣợng nƣớc vào mùa lũ qua 

sông Ruột Lợn là 23-26%, qua kênh Đình Vũ rồi qua cửa Nam Triệu là 33-

36%, qua cửa Cấm là khoảng 40%. Sau khi đắp đập, lƣợng nƣớc lũ của sông 

Cấm qua sông Ruột Lợn là 32-33%, còn lại qua kênh Đình Vũ khoảng 67-

68%. Đồng thời khả năng thoát lũ của sông Cấm sau khi có đập Đình Vũ 

giảm khoảng 16,3% (800m
3
 so với lƣu lƣợng cần thoát là 4900m

3
). 

Phía trƣớc cửa Nam Triệu hình thành khu vực tích tụ theo nguyên lý hình 

thành delta triều xuống. Dòng bồi tích qua cửa sông này có xu hƣớng di 

chuyển về phía đông nam, gây tích tụ phía ngoài khơi khu vực đảo Cát Hải. 

Vào pha triều lên, dòng chảy triều tiến vào trong lòng dẫn của sông, làm giảm 

tốc độ dòng chảy sông. Khi đó vật liệu bồi tích có xu hƣớng ngừng hoặc 

chuyển động chậm lại, gây tích tụ ở vùng đáy sông. Một lƣợng vật liệu tƣơng 

đối lớn còn đƣợc dòng triều đƣa vào sâu phía trong dòng chảy sông. Đảo 

Đình Vũ có tác dụng làm hẹp bề ngang dòng chảy, khiến tốc độ dòng chảy tại 

điểm thắt này tƣơng đối lớn. Sau khi đi qua nút thắt này, lòng dẫn mở rộng ra 

nên tốc độ dòng chảy giảm, động năng giảm một phần nên lƣợng bồi tích có 

xu hƣớng lắng đọng ngay phía trong đảo Đình Vũ gây bồi tụ. Một phần khác 

của bồi tích tiếp tục đƣợc dòng triều đƣa vào sâu phía trong sông Bạch Đằng. 

Vào pha triều rút, dòng chảy tổng hợp mạnh hơn rất nhiều, vận chuyển nhanh 

bồi tích do sông đƣa ra, đồng thời tác động tới lớp vật liệu vừa lắng đọng 

trong pha triều lên, gây xáo động. Các phần tử vật liệu trong pha triều lên 

đang ở trong trạng thái tĩnh tạm thời bị khuấy động trở lại trạng thái di 

chuyển, đƣợc dòng chảy tổng hợp đƣa trở lại về phía biển. Sau khi ra khỏi 

đoạn thắt tại cửa sông, động lực dòng chảy giảm nhanh, làm vật liệu mang 

theo bị lắng đọng lại. 
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Phía Lạch Huyện, hiện tƣợng tích tụ xảy ra dọc theo luồng, chỉ tại phần 

cửa sông thì đáy bị xâm thực sâu do dòng chảy bị ép lại. Lƣợng bồi tích cung 

cấp cho khu vực này tƣơng đối ít, chủ yếu là nguồn từ sông Bạch Đằng đƣa 

đến qua sông Chanh. Địa hình đáy ở phía đông trƣớc cửa Lạch Huyện bị xâm 

thực từ 0-1m đến 1-2m, có nơi đến 3-4m (hình 3.3b). Có thể thấy, dòng chảy 

sau khi qua cửa Lạch Huyện có xu thế bị ép mạnh về phía đông nam, dọc theo 

khu vực Phù Long và đảo Cát Bà. Với tốc độ dòng chảy rất lớn vào các pha 

triều rút đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt bồi tích ở khu vực này. Lƣợng bồi tích 

sau khi đi qua cửa Nam Triệu chủ yếu đƣợc tích tụ vào phía bờ tây, dọc theo 

chƣơng Hàng Dày. 

Địa hình đáy ở khu vực ven bờ đông- nam đảo Đình Vũ, Cát Hải, Phù Long 

bị xói và đƣờng bờ dịch chuyển về phía lục địa 250-350m trong thời kì 1965-

2004 (hình 3.2).  

Kết quả nghiên cứu biến động bồi - xói của đƣờng bờ trung bình đông 

nam Đình Vũ cho thấy: 

- Giai đoạn từ 1965 đến 1980: là giai đoạn trƣớc khi có đập Đình Vũ, đây 

là giai đoạn diễn ra xói lở mạnh nhất và đạt tốc độ lớn nhất 11,8m/năm. Bờ bị 

xói lở trên chiều dài 1610m, chiếm 83% tổng chiều dài đoạn bờ bồi - xói và 

đoạn bờ xói lở mạnh nhất dài 1250m, chiếm 64,4% tổng chiều dài đoạn bờ 

bồi - xói và bằng 77,6% tổng chiều dài bị xói lở (hình 3.4). Tốc độ xói sạt 

trung bình của đoạn bờ là 7,7m/năm. Đoạn bờ xói lở mạnh nhất ở cách đầu bờ 

bê tông khoảng 1km về phía đông. Nơi đây trƣớc kia tồn tại hai đê cát cổ, 

phía ngoài đê cát cổ là bãi triều cao có rừng ngập mặn. 
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Hình 3.4. Sơ đồ xói lở - bồi tụ khu vực đông nam Đình Vũ năm 1965 - 1980 - 2001 [30] 

- Giai đoạn 1980 - 2001: là giai đoạn đập Đình Vũ đã hoàn thành. Ảnh 

hƣởng của đập Đình Vũ đến đƣờng bờ trung bình khá lớn do không những tốc 

độ xói lở giảm yếu mà chiều dài đoạn bờ xói lở cũng giảm đi (bảng 3.4). Tuy 

nhiên, ở đƣờng bờ nhƣ phân tích ảnh vệ tinh SPOT chụp năm 1994 và ảnh 

IKONO chụp năm 2001 vẫn liên tục bị xói sạt trong vòng bảy năm trở lại đây 

với tốc độ trung bình 4,2m/năm. Cũng theo các tƣ liệu đo sâu địa hình và 

những kết quả khảo sát trong khoảng mƣời năm trở lại đây [30], mặc dù bãi 

triều thấp đông nam Đình Vũ có xu thế bồi tụ về phía biển. Nhƣng cách 

đƣờng bờ trung bình khoảng 250 - 500m về phía đông nam luôn tồn tại một 

lạch triều nhỏ kéo dài theo phƣơng đông bắc - tây nam rồi chuyển dần về 

phƣơng gần bắc - nam. Lạch triều này xói mòn bãi thấp tạo ra các trũng thấp 

có độ sâu tƣơng đối so với mặt bãi triều 1,0 - 1,5m. 
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 Trong các nghiên cứu trƣớc đây, các kết quả thu đƣợc thƣờng là những 

sơ đồ dòng chảy đối với những pha triều chính trên cơ sở phân tích số liệu 

khảo sát tại một số trạm nhất định. Việc sử dụng các mô hình tính cho trƣờng 

hợp mực nƣớc trung bình chƣa thể mô tả một cách chi tiết trƣờng dòng chảy 

trong các điều kiện gần với thực tế.  

Dòng chảy này có giá trị lớn tại hai vùng tây-nam và đông-nam bờ Cát 

Hải đã tạo nên hai lạch triều liên kết dòng chảy trên hai lạch tàu-cửa sông 

chính Nam Triệu và Lạch Huyện. Chính sự khẳng định này đã góp phần lý 

giải hiện tƣợng vùng đáy biển gần bờ nam Cát Hải có xu thế bị xói thƣờng 

xuyên, trong khi phần đáy biển nằm phía ngoài cũng nhƣ Lạch tàu Nam Triệu 

và Lạch Huyện bị bồi lấp (xem hình 3.2). Hiện tƣợng hội tụ và phân kỳ dòng 

chảy trên vùng biên giữa lạch triều này cũng nhƣ các lạch tàu với bãi bồi 

ngoài khơi Cát Hải là nguyên nhân dẫn đến sự ổn định của xu thế bồi tụ tại 

đây, đặc biệt là các dải cát dọc hai lạch tàu chính. 

Các khu vực biển khác có xu thế bị xói đáy nhƣ ven bờ đông nam Đình Vũ 

và Phù Long chủ yếu do dòng chảy triều mạnh sát bờ không cho phép trầm tích 

lắng đọng. 

 Với các đặc trƣng sóng chế độ không lớn trên các khu vực ven bờ nêu 

trên, hiện tƣợng xói đáy không thể do nguyên nhân chính là sóng nhƣ nhiều 

nhà nghiên cứu trƣớc đây từng khẳng định. Chính hệ thống dòng chảy mạnh 

trên dải độ sâu chuyển tiếp này đã tạo đã mang trầm tích dọc bờ về phía lạch 

tàu cửa sông. Điều này khẳng định sự hiện diện của các khu vực bờ biển bị ăn 

mòn nằm tại các vị tƣơng ứng bị xói đáy phía ngoài. 

Bên cạnh các quá trình thƣờng xuyên chu kỳ lớn, các quá trình quy mô 

synop nhƣ bão, lũ, v.v.. có thể gây nên xói lở bờ và đáy đáng kể. Cơn bão số 

7, 2005 (Damrey) đã làm vỡ một số đoạn trên tuyến đê Hoàng Châu - Văn 
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Chấn (Cát Hải) và đê biển Đồ Sơn bị uy hiếp nghiêm trọng.  Sóng to đã tràn 

qua đê biển Đồ Sơn khiến tuyến đƣờng chạy ven biển bị ngập nƣớc sâu 1 m.  

Tóm lại, những biến động địa hình ở khu vực cửa sông Bạch Đằng thể 

hiện rất rõ sự ảnh hƣởng của những thay đổi về mặt tự nhiên và sự can thiệp 

của con ngƣời vào các quá trình thành tạo và phát triển địa hình. Việc chặt 

phá rừng đầu nguồn, đắp đập Đình Vũ và đắp đầm nuôi hải sản làm tăng 

cƣờng lƣợng bồi tích tham gia vào tƣơng tác động lực - bồi tích, làm cho hiện 

tƣợng bồi tụ diễn ra nhanh hơn nhƣng chỉ mang tính cục bộ. Tình trạng xói lở 

và dịch chuyển bờ liên tục về phía lục địa khi không có hệ thống đê kè chắc 

chắn đang xảy ra trên hầu hết các đoạn bờ chịu tác động chính của sóng. Đây 

là một xu thế tất yếu xảy ra khi mực nƣớc biển đang ngày càng dâng cao. 

Trên đoạn bờ biển Nam Đồ Sơn, khu vực Bàng La trƣớc đây bị xói sạt 

mạnh vào những năm 80 và đầu những năm 90, nhƣng nay đã bồi tụ trở 

lại. Trong khi bờ cồn cát phi lao Vinh Quang, sát cửa Văn Öc, trƣớc đây bồi 

tụ nay chuyển sang xói lở, trung bình 6m/năm.  

3.1.2. Xu thế biến đổi đƣờng bờ và xói lở bờ, bãi biển ở Hải Phòng do 

biến động mực nƣớc cực trị 

Nhƣ đã trình bày ở phần đầu, những biến động của mực nƣớc cực trị lên 

quá trình biến đổi đƣờng bờ chỉ nên xem xét đối với điều kiện bờ và bãi tự 

nhiên, trên vùng biển Hải Phòng các vùng bờ bãi tự nhiên chỉ còn tồn tại xung 

quanh đảo Cát Bà và một số khu vực ở Đồ Sơn, nơi bờ đá dốc là chủ yếu sẽ ít 

chịu tác động của biến đổi mực nƣớc cực trị. 

Biến đổi của mực nƣớc cực trị gây ảnh hƣởng trực tiếp lên các công trình 

bảo vệ bờ thông qua khả năng tràn đê, điều này phụ thuộc chủ yếu vào độ cao, 

độ dốc và cấu trúc công trình. Có thể nhận thấy dễ dàng rằng, với cao trình đê 

hiện nay tại Hải Phòng nhiều đoạn đê thấp vẫn ở mức 3m tƣơng đƣơng 4,86m 
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so với “0” hải đồ. Nhƣ vậy  cao trình này bị mực nƣớc cực trị hồi kỳ 50 năm 

tràn qua tại hầu hết đoạn đê Cát Hải và mực nƣớc hồi kỳ 100 năm sẽ đủ mức 

tràn qua nhiều đoạn đê thấp trên hệ thống đê hiện tại. Nếu khả năng này xẩy 

ra thì vấn đề xói lở sẽ xẩy ra từ phía sau công trình do tràn đê chứ không chỉ 

xẩy ra ở mặt trƣớc đê do sóng và dòng chảy.  

Trong điều kiện nƣớc tràn qua đê, sóng bão sẽ gây tác động trực tiếp lên 

toàn thân công trình, nên mức độ nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều so với tác động 

của nƣớc tràn đơn thuần do sóng leo.  

 

Hình 3.5. Đường biến trình mực nước dâng bão đặc trưng tại Hòn Dấu 

Theo đƣờng biến trình nƣớc dâng bão đặc trƣng tại Hòn Dấu (hình 3.5), 

có thể rút ra khoảng thời gian tràn đê phụ thuộc vào độ mực nƣớc vƣợt qua 

cao trình nhƣ trong bảng 3.3. 

Với các độ vƣợt cao trình đê của mực nƣớc cực trị bão trên 50cm, thời 

gian nƣớc tràn đê (công trình) có thể kéo dài tới trên 6 giờ dẫn tới tăng nguy 

cơ xói phía trên và sau đê do tác động tổng hợp của dòng chảy và sóng bão. 
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Bảng 3.3. Khoảng thời gian tràn đê (h) theo độ vượt mực nước cực tri bão 

(cm) so với cao trình đê tại Hải Phòng 

Độ vƣợt mực 

nƣớc (cm) 

20 40 60 80 100 

Khoảng thời 

gian tràn đê 

(giờ) 

3 4 6 8 12 

 Trong trƣờng hợp có tính đến nƣớc dâng sóng, có thể khẳng định rằng 

mực nƣớc hồi kỳ 50 năm đủ khả năng gây tràn và ngập hầu hết các tuyến đê 

thấp trên hệ thống đê biển hiện tại của Hải Phòng. 

Mức độ nguy hiểm của hiện tƣợng này sẽ gia tăng theo thời gian khi mực 

nƣớc biển dâng do BĐKH trở nên đáng kế, việc mực nƣớc trung bình nâng 

lên sẽ làm gia tăng mực nƣớc cực trị.  

Đối với các bãi tắm có kè bờ, do khả năng bồi chân bãi chậm lại, điều này 

sẽ có thể dẫn tới hiện tƣợng thu hẹp và mất dần bãi tắm.  

Nhƣ vậy nguy cơ chính đối với bờ và bãi ở khu vực Hải Phòng do tác 

động của biến động mực nƣớc cực trị chủ yếu liên quan đến độ bền vững và 

an toàn của hệ thống đê bảo vệ bờ, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, du lịch 

và dân sinh. 

Tuy nhiên, sự biến đổi của mực nƣớc cũng sẽ kéo theo những biến động 

của hệ thống dòng chảy trong thủy vực. Vấn đề xói lở và bồi tụ trong vùng 

cửa sông ven biển Hải Phòng chủ yếu phụ thuộc vào khả năng biến đổi của 

lƣợng trầm tích từ sông đổ ra qua các cửa sông, trong đó lƣợng trầm tích qua 

cửa Nam Triệu có vai trò quyết định. Sự biến đổi của quá trình vận chuyển và 

phân bố lại lƣợng trầm tích này sẽ dẫn đến thay đổi về vị trí cũng nhƣ cƣờng 

độ hiện tƣợng bồi tụ, xói lở và biến đổi địa hình. Những khu vực có cấu trúc 
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đặc thù nhƣ các bãi tắm, rừng nhập mặn trƣớc đê, bãi cạn, lạch tàu và lạch 

triều có thể là những tiêu điểm của sự biến đổi đó. Việc nghiên cứu, đánh giá 

những biến động này cần đƣợc gắn liền với sự phát triển một hệ thống 

monitoring và dự báo môi trƣờng khu vực.  

3.2.  XU THẾ NGẬP NƢỚC VEN BỜ DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU 

3.2.1. Hiện trạng ngập nƣớc 

Hiện nay toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng của thành 

phố Hải Phòng đƣợc bảo vệ bởi hệ thống đê điều bao gồm 24 tuyến đê với 

tổng chiều dài 420,824 km, trong đó có 6 tuyến đê biển với chiều dài 106,035 

km; 18 tuyến đê sông với chiều dài 314,789 km; 58 công trình kè với tổng 

chiều dài 63,785 km trong đó kè biển là 37,212 km và kè sông là 26,573 km; 

387 cống dƣới đê bao gồm 68 cống dƣới đê biển và 319 cống dƣới đê sông. 

Bên cạnh đó, còn môt số đoạn bờ chƣa có đê, chiều dài các đoạn bờ này là 

21,385km.  

Do ảnh hƣởng của những thay đổi khá đa dạng về địa hình và sự chia cắt 

địa hình của 16 sông chính và các nhánh sông nhỏ trên địa bàn toàn thành 

phố, hệ thống đê điều của Hải Phòng đƣợc phân thành 6 tiểu hệ thống đê bảo 

vệ các khu vực độc lập. Trong đó bao gồm: 

* 4 tiểu hệ thống đê độc lập theo địa giới hành chính huyện là Vĩnh Bảo, 

Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Cát Hải. 

* 2 tiểu hệ thống đê độc lập theo địa giới liên huyện là hệ thống Đa Độ 

gồm 4 đơn vị hành chính: huyện An Lão, Kiến Thuỵ, quận Kiến An, thị xã Đồ 

Sơn; và hệ thống đê An Dƣơng và Nội thành bao gồm 6 đơn vị hành chính:  

huyện An Dƣơng, các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An. 
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Nhƣ đã phân tích ở phần trƣớc, trung bình mỗi năm Hải Phòng chịu ảnh 

hƣởng của 1 cơn bão hoặc ATNĐ trực tiếp gây thiệt hại về công trình đê điều 

và dân sinh. Bão và ATNĐ đổ bộ thƣờng kèm theo mƣa lớn và nƣớc dâng gây 

ngập lụt vùng cửa sông và ven biển.   

Mƣa trong bão có thể đạt khoảng từ 40% đến 50% tổng lƣợng mƣa cả 

năm. Lƣợng mƣa ngày lớn nhất (24h) đã từng đạt tới 490 mm (ngày 

22/9/1927); lƣợng mƣa 3 ngày lớn nhất cũng đã đo đƣợc (từ 6  8/8/1995) tại 

An Hải 800 mm, Thuỷ nguyên 728 mm, nội thành 614 mm.  

Trong năm 2005, 3 cơn bão rất mạnh đã trực tiếp gây gây thiệt hại lớn về 

dân sinh kinh tế, đặc biệt là hệ thống đê điều. Cơn bão số 2 (Whashi) đã gây 

nên mực nƣớc cực trị bão tại Hòn Dấu 418cm, gây ngập úng cho 3.738 ha hoa 

màu và 2.000 ha lúa. Tại huyện Cát Hải: từ K0,00  K3,09 sóng tràn qua mặt 

đê gây hƣ hại nặng công trình và gây ngập lụt khu vực thị trấn Cát Hải. Cơn 

bão số 6 (Vicente) tuy không đổ bộ vào vùng biển nhƣng cũng đã làm cho 

100ha lúa bị nhiễm mặn và 750 ha đầm nuôi trồng thuỷ sản bị ngập. Cơn bão 

số 7 (Damrey) cũng đã tạo ra mực nƣớc cực trị bão tới 418cm tại Hòn Dấu và 

gây thiệt hại đãng kể trên phạm vy toàn thành phố 

Để xây dựng bản đồ nguy cơ ngập lụt của dải ven biển Hải Phòng, chúng 

tôi đã kết hợp các kết quả nghiên cứu địa mạo và ứng dụng công nghệ GIS 

với các mực nƣớc giả định trong giới hạn biến đổi của mực nƣớc cực trị cho 

các khu vực trong vùng biển nghiên cứu. Các nghiên cứu địa mạo đã đề cập ở 

phần trên cho phép xác định đƣợc không gian và đặc trƣng của các vùng ngập 

lụt, các trục động lực dòng chảy lũ và các khu vực địa hình có nguy cơ xói lở, 

bồi lấp. Mô hình số độ cao (DEM) chi tiết khu vực nghiên cứu đƣợc xây dựng 

trên cơ sở sử dụng dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25000, bổ sung các điểm độ 

cao đƣợc xác định bằng các nghiên cứu địa mạo và đo GPS. Trên  hình 3.6, 
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dẫn ra kết quả đánh giá khả năng ngập nƣớc với mực nƣớc cao hơn mực nƣớc 

triều trung bình (“0” lục địa) 3m khi không có hệ thống đê. 

 

Hình 3.6. Sơ đồ khả năng ngập nước  khu vực Hải Phòng và phụ cận 

Dễ dàng nhận thấy khu vực phía đông-nam thành phố, đặc biệt tại phần 

phía tây đê Đồ Sơn và quận Hải An là những nơi có nguy cơ ngập sâu nhất. 
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Trên bảng 3.4, dẫn ra diện tích bị ngập theo cấp độ khác nhau trong điều kiện 

nƣớc lƣu thông tự do giữa trong và ngoài đê và mực nƣớc duy trì liên tục ở 

mức cao. 

Do tính chất bằng phẳng và gần nhƣ nằm ngang, nên độ chênh lệch về độ 

cao của mực nƣớc lũ (nếu bị ngập) hầu nhƣ không đáng kể. Bởi vậy, độ sâu 

ngập lụt khu vực Hải Phòng và lân cận đƣợc xác định trên cơ sở tích hợp giữa 

mực nƣớc giả định và độ cao của địa hình. Các nội dung phân tích, tính toán, 

xây dựng mô hình số độ cao và biên tập bản đồ đƣợc thực hiện trên các phần 

mềm ArcGIS9.3, ILWIS3.7 và Mapinfo10.0. 

Việc lựa chọn mực nƣớc 3m so với mực nƣớc triều trung bình tƣơng ứng 

4,86m so với “0” hải đồ nhằm so sánh với kết quả tính toán theo mô hình 

ngập lụt cho mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 năm tại Hòn Dấu. 

Bảng 3.4. Phân bố diện tích ngập (km
2
) khi mực nước dâng lên 3m so với 

triều trung bình 

Cấp  độ cao Diện tích theo cấp Diện tích ngập lũy tích 

0,0-0,5m 17,6 659 

0,5-1,0m 37,2 641,8 

1,0-1,5m 171,9 604,6 

1,5-2,0m 230,4 432,7 

2,0-2,5m 184,2 202,3 

2,5-3,0m 18,1 18,1 

Hƣớng của dòng chảy trên đồng bằng, một mặt đƣợc xác định theo hệ 

thống các lòng sông và lạch triều cổ, mặt khác đƣợc xác lập trên cơ sở phân 

tích DEM bằng modul FLOWSTREAM trong phần mềm ILWIS.  

Bản đồ cảnh báo khả năng ngập nƣớc trong dạng này, sẽ là cơ sở để đánh 

giá sơ bộ mức độ ảnh hƣởng của biến động mực nƣớc biển trong các điều 
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kiện xẩy ra ngập đê và vỡ đê. Để đánh giá một cách chi tiết và cụ thể những 

ảnh hƣởng của biến động mực nƣớc cần triển khai các mô hình ngập lụt với 

những kịch bản khác nhau về mực nƣớc, dòng chảy sông, mƣa trên lƣu vực và 

khả năng tràn, vỡ đê. Trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi chỉ mới tiên hành 

thử nghiệm mô hình MIKE FLOOD cho hai phƣơng án mực nƣớc cực trị hồi 

kỳ 100 năm tại Hòn Dấu và cao hơn mực nƣớc này 50cm.   

3.2.2. Ảnh hƣởng của biến động mực nƣớc cực trị lên ngập lụt 

Nhƣ đã trình bày ở phần trên, tác động của biến động mực nƣớc cực trị 

lên ngập lụt đƣợc đánh giá theo khả năng gây ngập các vùng đất thấp kéo theo 

xâm nhập mặn (hình 3.7).  

 

Hình 3.7. Sơ đồ tác động của biến động mực nước cực trị lên ngập lụt  vùng 

cửa sông ven biển. 

Việc đánh giá tác động mực nƣớc cực trị lên ngập lụt dựa trên bản đồ 

đánh giá mức độ ngập đã đƣợc xây dựng trƣớc đây xuất phát từ địa hình tự 

nhiên và so sánh với kết quả mô phỏng theo mô hình ngập lụt với mực nƣớc 

cực trị hồi kỳ 100 năm tại Hòn Dấu là 481 cm.  

Việc chọn mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 năm xuất phát từ thực tế mực 

nƣớc này tại các khu vực Cát Hải đã cao hơn cao trình đê thấp nhất hiện tại 

(3,2m) đến 60cm. Nếu tính đến tác động của mực nƣớc biển dâng theo xu thế 

hiện nay, sau 50 năm mực nƣớc hồi kỳ 100 năm tại khu vực cửa Lạch Tray 

cũng sẽ vƣợt qua các đoạn đê thấp trên tuyến đê biển I (4,2m). Kết quả nghiên 
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cứu quy luật phân bố của đƣờng bao nƣớc dâng bão đối với khu vực Hải 

Phòng có thể thu đƣợc tỷ lệ mực nƣớc dâng bão so với mực nƣớc dâng bão tại 

Hòn Dấu đƣợc thể hiện trên bảng 3.5. Đây là đƣờng bao nƣớc dâng đặc trƣng 

cho những trƣờng hợp nƣớc dâng bão đạt cực trị tại Hòn Dấu trên 100 cm. 

Trong 59 cơn bão lịch sử có 5 cơn có nƣớc dâng bão tại Hòn Dấu trên 100cm, 

đó là bão số 9 năm 1952, Sarah-1977, Frankie-1996, Niki-1996 và Washi-

2005. Có thể nhận thấy, khi bão gây nƣớc dâng cực đại cho vùng biển Hải 

Phòng thì nƣớc dâng bão tại các khu vực các cửa Lạch Tray, Văn Öc và Thái 

Bình thƣờng có giá trị cao hơn tại Hòn Dấu đến hơn 30%, điều này do tác 

động của địa hình và đƣờng bờ gây nên.  Theo số liệu này, khi mực nƣớc tại 

Hòn Dấu đạt mức 481cm, tƣơng ứng hồi kỳ 100 năm, mực nƣớc dâng tại các 

vùng bờ khác trên khu vực Hải Phòng đều vƣợt quá cao trình các đoạn đê 

thấp trên toàn tuyến đê sông- biển hiện hành, tuy nhiên chúng tôi đã sử dung 

mực nƣớc 481cm cho biên ngoài khi áp dụng mô hình MIKE FLOOD. 

Bảng 3.5. Tỷ lệ nước dâng cực đại trên các khu vực so với Hòn Dấu tính theo 

đường bao nước dâng đặc trưng 

Điểm LH NT LT DS VU TB DH TL CL BL SS VL NC CĐ 

Hệ số 1.16 1.12 1.38 1.14 1.35 1.28 1.22 1.16 0.84 0.81 0.77 0.59 0.45 0.42 

LH- Lạch Huyện, NT- Nam Triệu, LT-Lạch Tray, DS- Đồ Sơn, VU- Văn Úc, TB-Thái Bình, 

DH-Diêm Hộ, TL-Trà Lý, CL-Cửa Lân, BL- Bà Lạt, SS- Sông Sò, VL-Văn Lý, NC-Ninh Cơ, 

CĐ-Cửa Đáy.  

Để đánh giá ảnh hƣởng tổng hợp của hiện tƣợng nƣớc dâng đến khả 

năng bị ngập của các vùng trên khu vực Hải Phòng, đề tài đã tiến hành mô 

phỏng cho hai kịch bản nƣớc biển dâng kết hợp với trận lũ thực từ ngày 23 

tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 1996. Những biến động của mực nƣớc 
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sông và biển đƣợc gây nên do cơn bão Niki, nƣớc dâng bão quan trắc cực 

đại tại Hòn Dấu là 157cm.   

Các kịch bản ngập lụt nhƣ sau: 

Kịch bản 1: Mô phỏng ngập lụt ứng với kịch bản mực nƣớc cực trị 

hồi kỳ 100 năm tại Hòn Dấu, trong đó tại mỗi cửa sông, khu vực ven biển có 

cao trình khác nhau nhƣ sau (hình 3.8): 

 

Hình 3.8: Quá trình biên mực nước tại các vị trí ven biển Hải Phòng 

Kịch bản 2: Mô phỏng ngập lụt với kịch bản mực nƣớc tại các cửa 

sông sẽ tăng thêm 50cm so với kịch bản 1. 

Bằng việc sử dụng mạng thủy lực 1-2 chiều nhƣ đã giới thiệu ở trên, 

tiến hành mô phỏng ngập lụt ứng với hai kịch bản nƣớc biển dâng. Cao độ 

dâng tổng cộng đƣợc chuyển về hệ quy chiếu Quốc gia bằng công thức 

HQG=HHĐ-186  

Trong đó, HQG là cao trình mực nƣớc quy về cao độ quốc gia VN2000, 

HHĐ là mực nƣớc theo hải đồ, 186 cm là mực nƣớc trung bình trạm. 
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Hình 3.9: Bản đồ ngập lụt thành phố Hải Phòng - Kịch bản 1 
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Hình 3.10: Bản đồ ngập lụt thành phố Hải Phòng - Kịch bản 2 

Với các điều kiện tính toán đã nêu trên cho hai kịch bản, kết quả đƣợc 

thể hiện trong các từ hình 3.9 đến hình 3.13 và bảng 3.6. 



175 

 

Bảng 3.6: Diện tích/độ sâu ngập lụt tại các huyện thuộc TP. Hải Phòng 

Đơn vị: (ha) 

TT 
Khu vực bị 

ngập 

Độ sâu/Diện tích ngập - Kịch bản 1 Độ sâu/Diện tích ngập - Kịch bản 2 

0-0.5 0.5-1 1.0-2 >2 Tổng 0-0.5 0.5-1 1.0-2 >2 Tổng 

I. Quận An Hải 146.76 869.76 0.00 0.00 1016.52 658.77 1105.55   1764.32 

1 P. Vĩnh Niệm       144.57   144.57 

2 

P. Du Hàng 

Kênh       169.01   169.01 

3 P. Tràng Cát  437.91   437.91  590.37   590.37 

4 P. Ðông Hải 146.76    146.76 208.67    208.67 

5 P. Ðồng Lâm  228.79   228.79  201.61   201.61 

6 An Đồng      175.57    175.57 

7 Đông Hải  203.07   203.07 274.53    274.53 

II. Kiến Thụy 1825.24 1220.46 263.03  3308.72 1230.98 2431.34 496.96  4159.28 

8 Hợp Đức 683.54    683.54  826.70   826.70 

9 Đại Hợp  264.27   264.27  247.09   247.09 

10 Tú Sơn  378.02   378.02   303.45  303.45 

11 Ðoàn Xá 181.08    181.08  329.17   329.17 

12 Tân Trào           

13 Tân Thành   147.03  147.03  248.26   248.26 

14 Anh Dũng      224.78    224.78 

15 Hƣng Đạo  231.86   231.86 225.32    225.32 

16 Hoà Nghĩa 336.57    336.57 315.37    315.37 

17 Ðại Đồng  228.24   228.24   193.52  193.52 

18 Hữu Bảng 83.40    83.40 118.05    118.05 

19 Ðông Phƣơng  118.08   118.08  98.65   98.65 

20 Tân Phong   116.00  116.00  275.71   275.71 

21 Ða Phúc 224.09    224.09  203.75   203.75 

22 TT. Núi Đôi 9.65    9.65 14.42    14.42 

23 Thụy Hƣơng           

24 Thanh Sơn      72.90    72.90 

25 Minh Tân 162.25    162.25  202.01   202.01 

26 Đại Hà           

27 Ngũ Đoan 144.66    144.66 129.85    129.85 

28 Hải Thành      130.29    130.29 

III. 

Quận Hồng 

Bàng      110.15  4.55 4.47 119.17 

29 

P. Phạm Hồng 

Thái        1.25  1.25 

30 

P. Phan Bội 

Châu      4.78    4.78 

31 P. Quang Trung        3.30  3.30 

32 P. Trại Chuối         4.47 4.47 

33 P. S? D?u      89.66    89.66 
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TT 
Khu vực bị 

ngập 

Độ sâu/Diện tích ngập - Kịch bản 1 Độ sâu/Diện tích ngập - Kịch bản 2 

0-0.5 0.5-1 1.0-2 >2 Tổng 0-0.5 0.5-1 1.0-2 >2 Tổng 

34 P. Hà Lý      15.72    15.72 

IV. Q. Kiến An 152.42 210.71   363.13 375.58 104.02 229.44  709.04 

35 P. Quán Tri      62.00    62.00 

36 P. Nam Sơn 152.42    152.42 61.06    61.06 

37 P. Văn Đẩu  210.71   210.71   229.44  229.44 

38 P. Phù Liễn       104.02   104.02 

39 P. Tràng Minh      102.78    102.78 

40 P. Đồng Hòa      149.74    149.74 

V. Q. Lê Chân      134.90 55.15   190.05 

41 P. Hàng Kênh      23.31    23.31 

42 P. Cát Dài      11.03    11.03 

43 P. An Biên       16.30   16.30 

44 P. Nam Sơn       4.24   4.24 

45 P. An Dƣơng      8.11    8.11 

46 

P. Trần Nguyên 

Hãn       11.47   11.47 

47 P. Hà Nam      15.40    15.40 

48 P. Du Hàng      13.98    13.98 

49 P. Ðông Hải       23.15   23.15 

50 P. Niệm Nghĩa      36.97    36.97 

51 P. Trại Cau      26.10    26.10 

VI. Q. Ngô Quyền 60.04    60.04 81.40 159.84   241.24 

52 P. Minh Khai      11.39    11.39 

53 P. Máy To 21.06    21.06  7.12   7.12 

54 P. Máy Chai 38.98    38.98      

55 

P. Lƣơng Khánh 

Thiện      5.00    5.00 

56 P. Ðông Khê       127.64   127.64 

57 P. Cầu Đất      8.64    8.64 

58 P. Lê Lợi      13.00    13.00 

59 P. Lạch Tray      43.37    43.37 

60 P. Cát Bi       25.07   25.07 

VII. 

Q. Thủy 

Nguyên 253.03    253.03 1450.86 292.46 272.09  2015.41 

61 P. Dƣơng Quán      239.65    239.65 

62 Kiên Bái      100.19    100.19 

63 Thủy Sơn      52.26    52.26 

64 Tân Dƣơng      116.52    116.52 

65 Tam Hùng 155.07    155.07 191.63    191.63 

66 Phục Lễ 97.96    97.96 131.50    131.50 

67 Hoa Ðăng        272.09  272.09 

68 Kênh Giang      116.97    116.97 
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TT 
Khu vực bị 

ngập 

Độ sâu/Diện tích ngập - Kịch bản 1 Độ sâu/Diện tích ngập - Kịch bản 2 

0-0.5 0.5-1 1.0-2 >2 Tổng 0-0.5 0.5-1 1.0-2 >2 Tổng 

69 Cao Nhân      201.35    201.35 

70 Hoà Bình      120.42    120.42 

71 Trung Hà       85.16   85.16 

72 An Lƣ       207.31   207.31 

73 Thủy Triều      180.38    180.38 

VIII. TX. Đồ Sơn      211.03    211.03 

74 P. Ngọc  Xuyên      211.03    211.03 

 Tổng 2437.49 2300.93 263.03 0 5001.44 4253.67 4148.36 1003.04 4.47 9409.54 

 

Hình 3.11:  Diện tích ứng với độ sâu ngập tại các huyện – kịch bản 1 

 

Hình 3.12:  Diện tích ứng với độ sâu ngập tại các huyện – kịch bản 2 
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Hình 3.13.  Tỷ lệ ngập tại các Quận/Huyện tại TP. Hải Phòng ứng với các 

kịch bản 1 và 2 

Hầu hết các sông trên thuộc TP. Hải Phòng cao độ đê sông, biển phổ 

biến từ 3.0m đến 4.5m, trong đó đê biển có cao độ phổ biến khoảng 3.0m do 

vậy hiện tƣợng ngập lụt sinh ra trong trong TP. Hải Phòng phụ thuộc vào 

cao trình mực nƣớc trong sông, biển, và mƣa nội đồng.  

Kịch bản 1:  

Kịch bản này xem xét mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 năm tại Hòn Dấu, khi 

đó mực nƣớc dâng lớn nhất tại cửa sông Lạch Tray đạt 3.48m, tại cửa Văn 

Öc là 3.43m, cửa Lạch Huyện là 3.17m, tại cửa Nam Triệu là 3.11m và tại 

khu vực đê Đồ Sơn là 3.14m. Các giá trị mực nƣớc này đều cao hơn mực 

nƣớc cực trị hồi kỳ 50 năm cho các khu vực Nam Triệu, Lạch Tray và Đồ 

Sơn, riêng tại Văn Öc còn vƣợt mực nƣớc hồi kỳ 100 năm. Với mực nƣớc 

dâng này cùng với lũ trong sông đã gây ra hiện tƣợng nƣớc tràn các tuyến đê 
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biển Đồ Sơn, Kiến Thụy, Hải An, Thủy Nguyên, đồng thời các tuyến đê 

sông thuộc khu vực cửa sông Văn Öc, sông Lạch Tray và sông Cấm bị tràn 

làm ngập lụt tại các huyện ven biển Hải Phòng trong đó ngập nặng nhất 

thuộc huyện Kiến Thụy. Trong tổng diện tích bị ngập khoảng 5000ha, chi 

tiết tình trạng ngập nhƣ sau:  

- Tại huyện Kiến Thụy tổng diện tích ngập lụt là 3308ha chiếm 21,57% 

tổng diện tích toàn huyện và phân bổi trong 15 xã vùng ven biển. Độ sâu 

ngập nhỏ hơn 0,5m là 1825ha chiếm 17,5% tổng diện tích ngập, độ sâu ngập 

từ 0,5m đến 1m là 1221ha chiếm 12% tổng diện tích ngập, độ sâu ngập từ 

1,0m đến 2,0m là 263ha chiếm 2.6% tổng diện tích ngập. 

- Tại Q. An Hải, tổng diện tích ngập là 1016ha chiếm 11,5% tổng diện 

tích toàn huyện. Tổng số 4 xã/phƣờng bị ngập. Trong đó P. Đông Hải, P. 

Tràng Cát và xã Đông Hải là các khu vực bị ngập nặng nhất với độ sâu ngập 

phổ biến từ 0,5m đến 1,0m. 

- Tại Q. Kiến An, Q. Thủy Nguyên, Q. Ngô Quyền nguy cơ ngập ít hơn 

và độ sâu ngập phổ biến đều nhỏ hơn 0,5m. 

-  Các huyện còn lại không xảy ra tình trạng ngập. 

Kịch bản 2:  

Trong kịch bản này, mực nƣớc dâng đƣợc xem xét trong điều kiện nâng 

cao hơn so với Kịch bản 1 là 50cm. Việc lựa chọn này, nhằm đánh giá mực 

độ ngập lụt với mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 năm tại Hòn Dấu trong điều 

kiện mực nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu cuối thế kỷ XXI theo kịch bản 

của đề tài. Kết quả cho thấy khu vực chịu ảnh hƣởng ngập lụt lớn hơn rất 

nhiều với độ sâu ngập chủ yếu từ 0,0m đến 2,0m. Tổng diện tích ngập lụt đã 

tăng lên hơn 9000ha, cụ thể cho các huyện nhƣ sau:  
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- Huyện Kiến Thụy vẫn là nơi hứng chịu tình trạng ngập nặng nhất với 

4159ha diện tích bị ngập chiếm 27% tổng diện tích toàn huyện. Trong đó độ 

sâu ngập nhỏ hơn 1.0m chiếm 88,1% tổng diện tích ngập của huyện, trong 

đó có 21 xã/phƣờng chịu ảnh hƣởng ngập lụt.  

- Tại Q.Thủy Nguyên, tổng diện tích ngập là 2015,4ha chiếm 5,98% tổng 

diện tích toàn huyện. Tổng số xã/phƣờng nằm trong khu vực đƣợc bao bọc 

bởi các tuyến đê sông/biển bị ngập là 7 xã, trong đó độ sâu ngập hầu hết đều 

nhỏ hơn 0,5m. 

- Tại Q. An Hải, tổng diện tích ngập là 1764ha chiếm 20% tổng diện tích 

toàn huyện. Tổng số xã/phƣờng nằm trong khu vực đƣợc bao bọc bởi các 

tuyến đê sông/biển bị ngập là 7 xã.  

- Tại Q.Kiến An, tổng diện tích ngập là 709ha chiếm 22,6% tổng diện 

tích toàn huyện. Tổng số xã/phƣờng nằm chịu ảnh hƣởng ngập lụt là 6 xã 

với độ sâu ngập phổ biến từ 0,5m đến 2,0m. 

- Tại Q.Ngô Quyền, tổng diện tích ngập là 241,2ha chiếm 22% tổng diện 

tích toàn huyện. Tổng số xã/phƣờng nằm chịu ảnh hƣởng ngập lụt là 8 xã 

với độ sâu ngập phổ biến từ 0,5m đến 1,.0m. 

- Tại Q. Lê Chân, tổng diện tích ngập là 190ha chiếm 15.5% tổng diện 

tích toàn huyện. Tổng số xã/phƣờng nằm chịu ảnh hƣởng ngập lụt là 11 xã 

với độ sâu ngập phổ biến từ 0,5m đến 1,0m. 

- Tại Q. Hồng Bàng, tổng diện tích ngập là 119,1ha chiếm 8,27% tổng 

diện tích toàn huyện. Tổng số xã/phƣờng nằm chịu ảnh hƣởng ngập lụt là 6 

xã với độ sâu ngập phổ biến từ 0,5m đến 1,0m. 

- Tại khu vực TX. Đồ Sơn, tình trạng ngập xảy ra ít hơn và độ sâu ngập 

đều nhỏ hơn 0,5m. 
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Nhƣ vậy qua phân tích hai kịch bản ngập cho thấy Quận/huyện  chịu ảnh 

ngập lụt do nƣớc biển dâng lớn nhất là Kiến Thụy, An Hải, Kiến An và Ngô 

Quyền. Độ sâu ngập lụt phổ biến ở đây nằm trong phạm vi từ 0.5m đến 

2,0m.  

Nhƣ vậy, với các mực nƣớc hồi kỳ trên 100 năm, mức độ ngập nƣớc sẽ 

tâng lên một cách đáng kể.   

Nếu mực nƣớc biển duy trì lâu ở mức cực trị hồi kỳ 100 năm, tổng diện 

tích vùng thấp có khả năng ngập nƣớc có thể lên đến 60.000 ha. Tuy nhiên do 

thời gian xẩy ra mực nƣớc cực trị bị giới hạn, cùng với hệ thống đê diện tích 

ngập lụt chỉ vào khoảng 5.000ha. 

3.3.  ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN CẢNH BÁO VÀ GIẢI PHÁP PHÕNG 

TRÁNH CÁC HIỆN TƢỢNG BIẾN ĐỔI ĐƢỜNG BỜ, XÓI LỞ VÀ 

NGẬP NƢỚC LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI MỰC NƢỚC CỰC TRỊ VÀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.  

Với hiện trạng biến đổi đƣờng bờ, xói lở bờ bãi biển và ngập lụt, chúng 

tôi bƣớc đầu đề xuất một số phƣơng án cảnh báo và giải pháp phòng tránh do 

tác động của biến đổi mực nƣớc cực trị cho khu vực Hải Phòng. 

Căn cứ để xây dựng các phƣơng án này dƣa trên các dữ liệu sau đây, đã 

đƣợc thiết lập trong quá trình triển khai đề tài: 

 Bản đồ số địa hình chi tiết đối với toàn bộ vùng đất liền và đáy 

biển, cửa sông khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:25000,  

 Sơ đồ đê sông và biển khu vực Hải Phòng, 

 Sơ đồ hiện trạng biến đổi bờ và đáy biển, 

 Bản đồ khả năng ngập nƣớc, 
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 Phân bố mực nƣớc cực trị cho khu vực ven biển, 

 Bản đồ khả năng ngập lụt với mực nƣớc cực trị 100 năm. 

3.3.1. Đối với biển đổi đƣờng bờ   

Việc cảnh báo biến đổi đƣờng bờ và xói lở bờ, bãi biển đƣợc xem xét trên 

cơ sở hiện trạng của bờ và bãi biển khu vực nghiên cứu. Do hiện nay, trên 

toàn dải ven biển Hải Phòng đã hình thành một hệ thống đê (hình 3.15), đối 

với những khu vực không có đê đều là các công trình bảo vệ bờ hoặc công 

trình kinh tế, dân sinh kiên cố, nên các đƣờng bờ tự nhiên hầu nhƣ không còn 

tồn tại mà đƣợc thay bằng hệ thống công trình. Vì vậy, những cảnh báo chỉ có 

thể đƣa ra đối với hiện tƣợng xói lở bờ gắn liền với cảnh báo xói lở công 

trình, tràn và vỡ đê, điều này chỉ có thể làm đƣợc khi có đầy đủ các thông tin 

không những về cao trình mà còn về độ dốc đê và cấu trúc của đê. Tuy nhiên 

với việc dâng mực nƣớc trung bình, khu vực bị xói sẽ đi về phía bờ theo 

nguyên lý Bruun (hình 3.14) và khả năng xói và dịch chuyển mép đƣờng bờ 

vẫn hiện hữu. 

 

Hình 3.14. Sơ đồ nguyên lý Bruun biến đổi đường bờ và đáy do mực nước 

biển dâng.  
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Trong điều kiện thiếu các thông tin chi tiết, những phƣơng án cảnh báo và 

giải pháp đề xuất đều dựa trên các thông tin về cao trình đê và các đặc trƣng 

biến động mực nƣớc cực trị thu đƣợc trong quá trình triển khai đề tài. 

 

Hình 3.15. Sơ đồ hệ thống đê Hải Phòng 

 (cao trình các tuyến đê biển chưa cập nhật) 
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Với cao trình đê hiện tại (cập nhật đến năm 2010), mực nƣớc hồi kỳ 50 

năm vẫn có thể vƣợt qua nhiều đoạn đê trên tuyến đê biển Cát Hải, nơi có cao 

trình đê đoạn thấp nhất còn ở mức 3,2m. Với mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 

năm thì khả năng nƣớc biển tràn sẽ xảy ra trên nhiều đoạn hơn và độ dày lớp 

nƣớc tràn có thể đạt giá trị trên 50 cm. Nhƣ vậy thời gian nƣớc tràn qua đê có 

thể kéo dài trên 3 giờ. Khi mực nƣớc cao hơn mặt đê, bên cạnh nguy cơ xói 

do dòng nƣớc tràn, khả năng phá hủy công trình sẽ tăng lên do tác động trực 

tiếp của áp lực sóng bão và dòng chảy do gió và và dòng chảy sóng trong bão. 

Mực nƣớc hồi kỳ 500 năm sẽ đủ mức tràn qua nhiều đoạn đê thấp và trung 

bình trên hệ thống đê biển hiện tại, khi cao trình đê thấp nhất trên tuyến đê I 

vẫn còn ở mức 4,2m, độ dày lớp nƣớc tràn lớn nhất có thể đạt từ 1 đến 2m tùy 

theo đoạn đê. 

Nhƣ vậy, khi khả năng này xẩy ra thì vấn đề xói lở sẽ trở nên mạnh mẽ 

trên cả hai phía trƣớc và sau công trình.  

Với đƣờng biến trình đặc trƣng của nƣớc dâng bão tại Hải Phòng (hình 

3.5, bảng 3.3), cần nâng cao trình đê tuyến Cát Hải lên tối thiểu từ 100cm đến 

150cm để ngăn không cho nƣớc tràn đê đối với mực nƣớc cực trị hồi kỳ từ 

100 đến 500 năm. 

Trong trƣờng hợp tính đến mực nƣớc cực trị bão trên mép đƣờng bờ (chân 

công trình), thời gian mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 năm đã có thể gây tràn đê 

kéo dài đến trên 6 giờ. Điều này cho thấy rằng mực nƣớc cực trị bão hồi kỳ 

100 năm đủ khả năng tràn qua tất cả các hệ thống đê biển hiện tại của Hải 

Phòng. 

Nếu tính đến ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu, thì 

sau 40-50 năm nữa, phần lớn các đoạn đê thấp trên hệ thống đê biển hiện tại 
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của Hải Phòng sẽ bị mực nƣớc cực trị bão hồi kỳ 100 năm tràn qua, ngay cả 

trong trƣờng hợp chƣa tính đến nƣớc dâng sóng.  

Việc triển khai hệ thống mô hình thủy động lực học và biến đổi hình thái 

sẽ cho phép đƣa ra các đánh giá về mức độ thay đổi các khu vực có nguy cơ 

bồi xói bờ, bãi và biến đổi đƣờng bờ trên diện rộng theo các kịch bản mực 

nƣớc biển dâng và mực nƣớc cực trị.  

3.3.2.   Đối với ngập lụt 

Việc cảnh báo ngập lụt về cơ bản đƣợc đƣa ra dựa trên cơ sở đánh giá 

mức độ ngập nƣớc do biến động mực nƣớc cực trị trong các điều kiện khác 

nhau.   

Có thể khẳng định rằng, vào thời điểm hiện tại, với mực nƣớc cực trị hồi 

kỳ 100 năm tại Hòn Dấu thì khả năng thành phố Hải Phòng bị ngập lụt trên 

diện tích khoảng 50 km
2
 (5.000ha) là hoàn toàn thực tế. Trong lịch sử, cơn 

bão số 2 (Whashi), năm 2005 đã gây nên ngập úng cho 5.738 ha hoa màu và 

lúa. 

Với mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 năm đƣợc tăng thêm 50 cm, diện tích 

ngập lụt đã tăng từ 50 km
2
 lên hơn 100 km

2
. Khi tính đến hiệu ứng mực nƣớc 

biển dâng, thì khả năng ngập lụt này sẽ xẩy ra với mực nƣớc cực trị hồi kỳ 50 

năm vào trƣớc cuối thế kỷ XXI.  

Tuy nhiên, trong trƣờng hợp chỉ tính hiệu ứng của biến đổi khí hậu, mực 

nƣớc biển trung bình cao hơn 50cm so với đầu thế kỷ và duy trì ở mức cao 

liên tục thì diện ngập lụt sẽ đạt mức 600 km
2
 vào năm 2100, chƣa tính đến 

biến trình của mực nƣớc cực trị. 

Mức độ ngập lụt do mực nƣớc biển dâng cuối thế kỷ XXI sẽ tăng gần nhƣ 

gấp đôi so với hiện tại đối với mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 năm. 
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Việc đƣa ra những cảnh báo này sẽ giúp cho các nhà quy hoạch lựa chọn 

các giải pháp phù hợp trong lập kế hoạch, xây dựng và vận hành các khu vực 

phát triển trong khu vực nghiên cứu trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, những biến động của cả mực nƣớc cực trị lẫn mực nƣớc trung 

bình sẽ dẫn đến các thay đổi của chế độ thủy lực trên toàn thủy vực. Những 

thay đổi này sẽ kết hợp với những tác động của biến đổi khí hậu nhƣ lƣu 

lƣợng nƣớc sông, lƣợng mƣa, v.v... sẽ làm cho khả năng ngập lụt biến đổi 

theo.  

Để đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề đặt ra, cần nhanh chóng hình 

thành một hệ thống mô hình giám sát và cảnh báo các biến động và biến đổi 

chế độ thủy động lực và môi trƣờng toàn bộ thủy vực cửa sông và ven biển.    

3.4.  TIẾN TỚI XÂY DỰNG LUẬN CHỨNG KH-KT VỀ TÁC ĐỘNG 

CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỰC NƢỚC CỰC TRỊ VÙNG VEN 

BỜ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO PHỤC VỤ CHIẾN LƢỢC BIỂN VIỆT NAM.  

Những kết quả xây dựng và triển khai quy trình đánh giá biến động mực 

nƣớc biển cực trị cho vùng biển Hải Phòng và ven biển Bắc Bộ đã cho phép 

bƣớc đầu đƣa ra luận chứng khoa học kỹ thuật về tác động của biến đổi khí 

hậu đến mực nƣớc cực trị cho vùng biển nghiên cứu phục vụ chiến lƣợc kinh 

tế biển. Đây là tiền đề để từng bƣớc xây dựng luận chứng toàn diện hơn về 

vấn đề này phục vụ chiến lƣợc biển Việt Nam. 

Trong chƣơng này sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm 

đƣa ra đƣợc các kết luận khoa học và minh chứng về: 

- Xu thế biến đổi mực nƣớc cực trị trên vùng biển nghiên cứu do biến đổi 

khí hậu; 
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- Tác động của biến đổi giá trị mực nƣớc cực trị lên ngập lụt, biến đổi bờ 

và xói lở vùng ven bờ châu thổ Bắc Bộ; 

- Bƣớc đầu đánh giá hiệu quả ứng dụng những kết quả cảnh báo trong 

triển khai chiến lƣợc biển tại khu vực nghiên cứu. 

3.4.1.   Xu thế biến đổi mực nƣớc cực trị trên vùng biển Hải Phòng do 

biến đổi khí hậu 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã khẳng định quy luật biến động của mực 

nƣớc cực trị ở vùng biển Hải Phòng bị chi phối bởi mực nƣớc cực trị bão. Các 

giá trị mực nƣớc cực trị bão thu đƣợc từ kết quả phát triển và ứng dụng hệ 

thống mô hình thống kê-thủy động lực đã cho phép đánh giá đƣợc mức độ 

biến động mực nƣớc cực trị theo những tập hợp bão lịch sử và bão phát sinh 

thống kê với độ tin cậy và chi tiết hơn. Đối với các hồi kỳ lớn hơn 100 năm, 

cực trị mực nƣớc thu đƣợc sẽ đáp ứng yêu cầu thực tế hơn, tạo đầu vào cho 

các bài toán quy hoạch và quản lý các công trình ven biển.  

Việc đƣa mô hình tính nƣớc dâng sóng đã góp phần dẫn mực nƣớc cực trị 

bão đến chân công trình (mép bờ) đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tế của kỹ 

thuật biển. (Giá trị nƣớc dâng bão trƣớc đây dẫn ra chỉ mới đặc trƣng cho phía  

ngoài đới sóng đổ, chƣa thể sử dụng trực tiếp cho tính toán công trình bờ). 

Hệ thống mô hình cho phép đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu lên 

biến động mực nƣớc cực trị. Một mặt, ảnh hƣởng này đƣợc tính trực tiếp 

trong mô hình thống kê-thủy động lực thông qua những biến đổi của tham số 

bão. Mặt khác, các đặc trƣng mực nƣớc cực trị sẽ đƣợc cập nhật theo mức độ 

biến đổi của mực nƣớc biển dâng, chúng sẽ đƣợc tính đến theo diễn tiến phụ 

thuộc vào thời điểm đánh giá trong tƣơng lai thông qua giá trị mực nƣớc trung 

bình và các tác động của nó.   
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Thông qua kết quả đánh giá xu thế biến đổi của bão, đã nhận thấy rằng 

trên vùng biển nghiên cứu chƣa thấy rõ xu thế biến đổi của các đặc trƣng này 

liên quan đến biến đổi khí hậu vì vậy chúng chƣa đƣợc đƣa vào trong quá 

trình triển khai tính toán.  

Việc đánh giá xu thế dâng mực nƣớc quan trắc tại Hòn Dấu với các 

nguyên nhân liên quan nhƣ biến đổi khí hậu và địa kiến tạo, đã đƣa ra đƣợc 

xu thế dâng mực nƣớc tại khu vực cho đến năm 2100. Xu thế dâng mực nƣớc 

này sẽ đƣợc cập nhật và hiệu chỉnh các đặc trƣng mực nƣớc cực trị vào từng 

thời điểm cụ thể trong tƣơng lai.   

Các kết quả đánh giá phân bố mực nƣớc cực trị với các hồi kỳ đến 1.000 

năm cho hiện tại và 2100 (bảng 2.12) cho thấy do tác động của mực nƣớc 

biển dâng khoảng thời gian xuất hiện các mực nƣớc cực trị tần suất hiếm đang 

trở nên ngắn hơn. Đến cuối thế kỷ XXI, mực nƣớc cực trị hồi kỳ 50 năm sẽ 

tƣơng đƣơng với hồi kỳ 100 năm cho thời điểm hiện tại. Tƣơng tự, mực nƣớc 

cực trị hồi kỳ 500 năm vào cuối thế kỷ sẽ cao hơn mực nƣớc hồi kỳ 1.000 

năm cho thời điểm hiện nay.    

Những đánh giá này có thể thay đổi khi chúng ta tính đến các nhân tố ảnh 

hƣởng khác lên mực nƣớc cực trị nhƣ bão, lũ, v.v... 

3.4.2. Tác động của biến động mực nƣớc cực trị lên ngập lụt, biến đổi bờ 

và xói lở vùng ven bờ Hải Phòng 

Hải Phòng là thành phố cảng, cửa chính ra biển quan trọng của đất nƣớc, 

đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với 125 

km bờ biển và hải đảo. 

Các kết quả đánh giá tác động của biến đổi mực nƣớc, trong đó có mực 

nƣớc cực trị, lên quá trình bồi xói và biến đổi đƣờng bờ cho vùng biển Hải 
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Phòng đã cho thấy mức độ trầm trọng của vấn đề gắn liền với khả năng chịu 

đựng của các công trình bảo vệ. Từ chỗ nguy cơ của tác động của áp lực sóng 

và phá hủy công trình chỉ tập trung ở phía ngoài đê, nay mối nguy cơ này sẽ 

đe dọa với cả phía trên và phía sau công trình do hiệu ứng tràn trong mực 

nƣớc cực trị cao. 

Theo đƣờng biến trình nƣớc dâng bão đặc trƣng tại Hòn Dấu, có thể rút ra 

khoảng thời gian tràn đê phụ thuộc vào độ mực nƣớc vƣợt qua cao trình đê 

(bảng 3.3) ở các mức nhất định. Theo đó, với mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 

năm, nƣớc biển sẽ tràn qua tại hầu hết các đoạn đê thấp trên tuyến đê Cát Hải 

từ 50 cm đến 60 cm. Nhƣ vậy thời gian nƣớc tràn qua đê có thể kéo dài trên 3 

giờ. Thời gian tràn đê sẽ kéo dài hơn khi tính đến ảnh hƣởng của nƣớc dâng 

sóng cũng nhƣ mực nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu. 

Hiện tƣợng mực nƣớc biển dâng cũng sẽ làm thay đổi chế độ thủy thạch 

động lực vùng cửa sông ven biển dẫn đến những biến đổi của chế độ triều, 

dòng chảy và dòng vận chuyển bùn cát làm phát sinh những khu vực mới có 

nguy cơ bồi, xói và biến đổi đƣờng bờ cao cần đƣợc chú ý trong quy hoạch 

phát triển theo các giai đoạn.  

Có thể khẳng định, với tác động của biến đổi khí hậu, trƣớc mắt chỉ xét 

thông qua mực nƣớc biển dâng, nguy cơ bồi xói, biến đổi đƣờng bờ và ngập 

lụt đã có xu thế gia tăng đáng kể so với điều kiện khí hậu thông thƣờng. Trên 

hình 3.13, dẫn ra mức độ thay đổi tỷ lệ phần trăm diện tích ngập lụt tại Hải 

Phòng theo 2 phƣơng án mực nƣớc cực trị khác nhau: theo hồi kỳ 100 năm tại 

Hòn Dấu (kịch bản 1) và tăng 50 cm so với hồi kỳ 100 năm (kịch bản 2). 

Với kết quả đánh giá cho rằng tác động của mực nƣớc biển dâng dẫn đến 

khoảng thời gian xuất hiện các mực nƣớc cực trị tần suất hiếm đang trở nên 

ngắn hơn, các mực nƣớc cực trị với hồi kỳ dài hiện nay sẽ tƣơng ứng với hồi 
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kỳ ngắn hơn trong những thập niên tới. Đến cuối thế kỷ XXI, mực nƣớc cực 

trị hồi kỳ 50 năm sẽ tƣơng đƣơng với hồi kỳ 100 năm và mực nƣớc cực trị hồi 

kỳ 500 năm sẽ cao hơn mực nƣớc hồi kỳ 1.000 năm cho thời điểm hiện tại.    

Trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng, thành phố 

Hải Phòng đã có chủ trƣơng ƣu tiên đầu tƣ lớn cho xây dựng, nâng cấp hệ 

thống công trình phòng chống thiên tai. Hải Phòng đang phấn đấu đến năm 

2025, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đê sông bảo đảm phòng, chống bão 

trên cấp 12, tần suất lũ 0,2% (chu kỳ lặp lại 500 năm) với tổng chiều dài 312 

km; nâng cấp và xây dựng mới hệ thống đê biển bảo đảm phòng, chống bão 

trên cấp 12 với tổng chiều dài 105 km. Trong quá trình xây dựng hệ thống đê 

sông, sẽ chú ý xây dựng, quản lý, bảo vệ đê điều, kiên cố hóa mặt đê kết hợp 

đƣờng giao thông nông thôn. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chƣơng trình 

củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển của Chính phủ nhƣng đặc biệt chú ý dự 

phòng nguy cơ nƣớc biển dâng, xây dựng thêm công trình phòng, chống xói 

lở ven sông, ven biển. Đối với các tuyến đê qua khu đô thị, khu công nghiệp, 

thành phố nghiên cứu điều chỉnh hợp lý tuyến đê theo hƣớng kiên cố hoá 

bằng kết cấu, hình thức mới kết hợp khai thác hợp lý tài nguyên bãi bồi ven 

sông, ven biển phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp và phục vụ phát triển 

các ngành kinh tế- xã hội khác. Cùng với đó, thực hiện trồng mới, khôi phục, 

bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ chắn sóng ven biển để bảo vệ đê điều 

trong điều kiện gia tăng mực nƣớc biển. 

Hy vọng những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần xác định rõ các 

đặc trƣng kỹ thuật của hệ thống các công trình dự kiến nêu trên, trong đó bên 

cạnh vị trí tuyến và cao trình, cần chú ý đến cấu trúc đê, hệ thống rừng phòng 

hộ cũng nhƣ bố trí các công trình phòng chống xói lở cụ thể.  
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Đi đôi với các giải pháp công trình đáp ứng yêu cầu phản ứng với mực 

nƣớc cực trị, vấn đề ngập dài hạn do mực nƣớc biển dâng cần đƣợc xem xét 

trên tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội, trong đó có các ngành liên 

quan nhƣ nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, v.v...       

3.4.3. Đánh giá bƣớc đầu về hiệu quả ứng dụng những kết quả cảnh báo 

trong triển khai chiến lƣợc biển tại khu vực nghiên cứu 

Việc đánh giá hiệu quả ứng dụng những kết quả cảnh báo trong triển khai 

chiến lƣợc biển tại khu vực nghiên cứu là một vấn đề hết sức phức tạp cần 

đƣợc tiến hành trên cơ sở đánh giá chiến lƣợc quy hoạch phát triển kinh tế 

biển cho địa phƣơng. Trong khuôn khổ của đề tài chúng tôi chỉ dừng lại ở cấp 

độ nêu ra các khả năng khai thác thông tin về biến động mực nƣớc cực trị 

trong việc đƣa ra các giải pháp thích ứng cần thiết. 

Các thông tin cảnh báo về biến động mực nƣớc cực trị theo cách tiếp cận 

nhƣ một thiên tai đƣợc xem là cơ sở cho các chiến lƣợc sử dụng lãnh thổ và 

xây dựng hƣớng tới thích ứng với nguy cơ. Những nguy cơ này cần đƣợc xem 

xét theo các yếu tố: phạm vi thiên tai; mức độ tổn thƣơng đến công trình và 

cộng đồng; thời điểm các đánh giá đƣợc đƣa ra; … 

Hạn chế các khu phát triển mới ven biển nhằm giảm thiểu các tổn thất 

trong tƣơng lai. Yêu cầu này có thể đạt đƣợc thông qua hạn chế phát triển tại 

các khu vực có nguy cơ cao và giữ gìn các hệ thống bảo vệ tự nhiên. 

Tìm kiếm vị trí và quy hoach các khu vực phát triển mới trên vùng bờ có 

khả năng giảm thiểu tối đa tổn thất. Thông qua kế hoạch phát triển với việc bố 

trí các công trình theo hình dáng và mật độ thích hợp theo hƣớng giảm nguy 

cơ bị thiên tai tác động. 
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Thiết kế và xây dựng các công trình giảm thiểu tổn thất. Các công trình 

trên vùng bờ có nguy cơ cao cần đƣợc thiết kế và xây dựng với ngoại hình, 

vật liệu, và đặc trƣng kiên trúc có khả năng giảm thiểu tổn thất về ngƣời và 

của cải, đặc biệt đối với nguy cơ ngập lụt. 

Bảo vệ các cơ sở hiện có khỏi nguy cơ tổn thất thông qua việc cải tạo, 

chuyển đổi mục đích sử dụng và các kế hoạch hoặc dự án sử dụng lãnh thổ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Những khả năng sử dụng thông tin nêu trên cần dựa trên kết quả đánh giá 

rủi ro do biến đổi mực nƣớc cực trị mang đến thông qua các phƣơng pháp 

kinh tế đầu tƣ- lợi nhuận đi đôi với việc hoàn thiện các công cụ đánh giá sự 

biến động đó. 

Với các kết quả đánh giá của đề tài về biến động của mực nƣớc cực trị cho 

thời điểm hiện tại và xu thế mực nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu tại một 

vùng cụ thể (Hải Phòng), có thể đƣa ra đƣợc các đặc trƣng mực nƣớc cực trị 

cho các thời điểm trong tƣơng lai. Các kết quả đánh giá này có thể sử dụng 

trong xây dựng chiến lƣợc ứng phó phù hợp với yêu cầu của Chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và Chiến lƣợc quốc gia 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trƣớc mắt cho các địa phƣơng, vùng, miền 

ven biển.      

    



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 
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Những vấn đề chủ yếu đã giải quyết trong đề tài bao gồm: 

1.Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống các cơ sở dữ liệu hiện có, đƣa 

ra đƣợc xu thế biến đổi mực nƣớc biển tại các vùng trọng điểm của bờ biển và 

hải đảo Việt Nam và đƣa ra đƣợc xu thế diễn tiến của mực nƣớc trong 50 

năm, 100 năm tới. Đối với vùng biển Hải Phòng, mực nƣớc tại Hòn Dấu có 

xu thế dâng tổng cộng đến năm 2050 là 19cm và năm 2010 là 41cm so với 

mực nƣớc 1990-2000. Giá trị này thấp hơn so với kịch bản thấp mực nƣớc 

biển đang cho toàn vùng biển Việt Nam do Bộ TN&MT công bố năm 2009. 

Tuy nhiên, các kết quả phân tích những nguồn số liệu khác đều cho thấy xu 

thế này hiện tại có thể chấp nhận đƣợc.   

Tƣơng tự mực nƣớc biển trung bình, các đặc trƣng khí tƣợng, hải văn khác 

trên vùng biển và ven biển Việt Nam có các xu thế biến động khác nhau theo 

từng khu vực biển.  

Tuy chƣa xác định đƣợc xu thế biến đổi dài hạn của bão và áp thấp nhiệt 

đới do biến đổi khí hậu, nhƣng cũng nhƣ các đặc trƣng khí tƣợng hải văn, 

những đặc trƣng cơ bản của bão nhƣ tần suất, cƣờng độ đều có sự biến động 

lớn theo các chu kỳ giữa các năm và các thập niên. 

2. Đã phát triển và ứng dụng thành công quy trình đánh giá hồi kỳ (chu kỳ 

lặp lại) của mực nước cực trị trên cơ sở áp dụng hệ thống mô hình thống kê-

thủy động lực. Đánh giá biến động mực nƣớc cực trị đƣợc căn cứ trên biến 

động của hai hợp phần cơ bản là mực nƣớc cực trị bão và mực nƣớc tĩnh. Cả 

hai hợp phần này đều chịu tác động của biến đổi khí hậu. Trong quy trình 

đánh giá đã để mở khả năng tích hợp tác động của biến đổi khí hậu vào hai 

hợp phần này theo các phƣơng án trực tiếp và gián tiếp. 

Mô hình bão thống kê đã đƣợc phát triển, kiểm chứng và áp dụng cho vùng 

biển vịnh Bắc Bộ cho phép thiết lập các tập hợp bão phát sinh thống kê, đảm 
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bảo yêu cầu đánh giá mực nƣớc cực trị cho các hồi kỳ trên 100 năm phục vụ 

quy hoạch, thiết kế công trình và cơ sở hạ tầng ven biển. 

 Đã thử nghiệm thành công việc đánh giá vai trò của nƣớc dâng sóng và 

phƣơng án tính toán cho phép xác định mực nƣớc cực trị bão trên mép đƣờng 

bờ góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng trong kỹ thuật biển. 

Phương pháp tích hợp nước dâng bão, triều và nước dâng sóng đã đƣợc 

ứng dụng để thiết lập các chuỗi mực nƣớc cực trị bão đảm bảo yêu cầu đánh 

giá biến động mực nƣớc cực trị cho toàn đới ven bở và từng khu vực cụ thể.   

3. Các kết quả đánh giá biến động mực nước cực trị trên cả hai phƣơng án 

khí hậu thông thƣờng và biến đổi khí hậu cho vùng biển Hải Phòng bƣớc đầu 

đã cho phép đƣa ra những cảnh báo về biến đổi đƣờng bờ, bồi xói bờ, bãi biển 

và ngập lụt dải ven biển. Với hiện trạng công trình và cơ sở hạ tầng hiện tại, 

khả năng chịu tổn thất do các tai biến nêu trên là rất cao, đặc biệt đối với mực 

nƣớc cực trị hồi kỳ từ 50 năm trở lên. 

Sản phẩm cơ bản: 

1. Hệ thống dữ liệu chuyên đề biến đổi khí hậu và mực nƣớc vùng ven bờ 

biển và hải đảo Việt Nam đáp ứng yêu cầu đƣa ra đƣợc các đánh giá về xu thế 

biến đổi của mực nƣớc biển và các nhân tố có liên quan, đặc biệt là những số 

liệu và thông tin về bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực nghiên cứu. Kèm 

theo báo cáo tổng hợp có 04 báo cáo chuyên đề theo 4 nhóm nội dung liên 

quan đƣợc ấn định trong phụ lục 1 Hợp đồng.  

2. Báo cáo kết quả triển khai tính toán biến động mực nƣớc cực trị và các 

phƣơng án cảnh báo bao gồm hệ thống các mô hình, quy trình và kết quả tính 

toán. Hệ thống các mô hình chính: bão thống kê, nƣớc dâng bão, nƣớc dâng 

sóng và mực nƣớc cực trị; kết quả thu đƣợc theo quy trình thống nhất với các 

phƣơng án cho phép tính toán trực tiếp và gián tiếp ảnh hƣởng của biến đổi 



196 

 

khí hậu. Kèm theo báo cáo tổng hợp có 04 báo cáo chuyên đề theo 4 nhóm 

nội dung liên quan đƣợc ấn định trong phụ lục 1 Hợp đồng. 

3. Báo cáo kết quả đánh giá tác động biến đổi hình thái, xói lở bờ biển và 

ngập lụt do hiệu ứng mực nƣớc dâng và các biện pháp giám sát trên ví dụ 

vùng bờ châu thổ Bắc Bộ với chi tiết cho Hải Phòng. Kèm theo báo cáo tổng 

hợp có 02 báo cáo chuyên đề theo 4 nhóm nội dung liên quan đƣợc ấn định 

trong phụ lục 1 Hợp đồng. 

4. Luận chứng KHKT về tác động của biến đổi khí hậu đến mực nƣớc 

biển cực trị vùng ven bờ biển và hải đảo phục vụ chiến lƣợc biển đối với vùng 

biển Hải Phòng. Kèm theo báo cáo tổng hợp có báo cáo chuyên đề theo nội 

dung liên quan đƣợc ấn định trong phụ lục 1 Hợp đồng. 
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IV. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 

 

 



198 

 

4.1. KẾT LUẬN 

Các cộng tác viên của Đề tài với nhiều chuyên ngành khác nhau thuộc 

Trƣờng ĐHKH Tự nhiên, Viện Cơ học, Trung tâm Hải văn và Viện 

KHKTTV&MT đã hợp tác chặt chẽ triển khai 3 nội dung nghiên cứu theo 

đúng yêu cầu đặt ra trong thuyết minh đã đƣợc phê duyệt. Nhƣ đã phân tích 

trong phần trình bày các kết quả đạt đƣợc của đề tài, chúng ta có thể dƣa ra 

một số kết luận sau đây; 

Việc đánh giá biến động của mực nƣớc cực trị do tác động của biến đổi 

khí hậu là một yêu cầu cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế biển, những kết 

quả của đề tài đã khẳng định điều này thông qua thực tế áp dụng cho vùng 

biển ven bờ phía bắc Việt Nam, đặc biệt là khu vực cửa sông ven biển trọng 

điểm Hải Phòng. 

Thông qua phối hợp khai thác một cách toàn diện các cơ sở dữ liệu khí 

tƣợng, hải văn và mực nƣớc hiện có và cập nhật, đã phân tích và rút ra đƣợc 

những quy luật biến động của chúng cho phép nhận dạng thực trạng về biến 

đổi khí hậu ở vùng biển Việt Nam. Đã khẳng định xu thế dâng mực nƣớc tổng 

cộng tại Hòn Dấu cao nhất vào khoảng 4,1mm/năm bao gồm mực nƣớc biển 

dâng do biến đổi khí hậu và ảnh hƣởng của mực nƣớc biển dâng lên thủy 

triều. Vì vị trí trạm quan trắc mực nƣớc nằm trong dải hạ thấp của mặt đất do 

kiến tạo, xu thế dâng mực nƣớc quan trắc tại chỗ ở mức cao nhất là 3,8 

mm/năm. 

 Đối với dải ven biển, bão và mực nƣớc biển dâng là hai nhân tố cơ bản 

quyết định các biến động của mực nƣớc cực trị. Quy trình đánh giá biến động 

mực nƣớc cực trị thông qua hệ thống mô hình thống kê-thủy động lực, đã bao 

quát đƣợc hai yếu tố trên, cho phép nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn của kỹ thuật biển hiện đại đòi hỏi các thông tin mực nƣớc cực trị hồi kỳ 
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lớn trong điều kiện chuỗi số liệu quan trắc không có độ dài thời gian cần thiết. 

Sản phẩm của hệ thống mô hình là mực nƣớc cực trị với các hồi kỳ đến 1000 

năm cho dải ven bờ đáp ứng yêu cầu cảnh báo tác động của biến đổi mực 

nƣớc cực trị lên ngập lụt và xói lở bở và bãi biển. 

Đã bƣớc đầu triển khai mô hình tính toán mực nƣớc dâng do sóng trong 

dải ven bờ, kết quả thu đƣợc cho phép đánh giá đƣợc một cách đầy đủ hơn 

mực nƣớc cực trị bão tại mép nƣớc (chân công trình) đáp ứng tốt hơn các yêu 

cầu của kỹ thuật bờ biển, là đầu vào quan trọng cho công tác quy hoạch, thiết 

kế và vận hành các công trình bờ, đặc biệt là các công trình đê biển.  

Tổng hợp các kết quả đánh giá biến động mực nƣớc cực trị tại khu vực 

Hải Phòng đã cho phép cảnh báo nguy cơ ngập lụt, tràn và vỡ đê theo các 

mức hồi kỳ khác nhau. Có thể kết luận rằng hệ thống đê biển hiện tại của Hải 

Phòng, đặc biệt tuyến đê Cát Hải, chƣa đáp ứng yêu cầu chống đỡ với tác 

động của mực nƣớc cực trị hồi kỳ 100 năm theo đánh giá cho thời điểm hiện 

tại. Trong điều kiện có tính đến mực nƣớc dâng sóng thì mực nƣớc cực trị hồi 

kỳ 100 năm sẽ vƣợt quá cao trình nhiều đoạn đê biển thấp của hệ thống đê 

hiện tại. Kết quả đánh giá biến động mực nƣớc cực trị do biến đổi khí hậu dẫn 

đến khả năng xuất hiện sớm hơn của mực nƣớc cực trị hồi kỳ cao, hay tƣơng 

ứng mực nƣớc cực trị tăng lên đáng kế. Đến cuối thế kỷ XXI, mực nƣớc cực 

trị hồi kỳ 50 năm tại Hải Phòng sẽ tƣơng đƣơng với hồi kỳ 100 năm và mực 

nƣớc cực trị hồi kỳ 500 năm sẽ cao hơn mực nƣớc hồi kỳ 1.000 năm cho thời 

điểm hiện tại. Khả năng mực nƣớc cực trị với các hồi kỳ tƣơng ứng sẽ tăng 

lên trên 41 cm so với giá trị hiện tại sẽ dẫn đến những hệ lụy đối với tự nhiên, 

môi trƣờng và kinh tế-xã hội chƣa lƣờng trƣớc đƣợc. 

Luận chứng khoa học kỹ thuật về tác động của biến đổi khí hậu lên biến 

động mực nƣớc cực trị bƣớc đầu đã đƣợc xây dựng cho vùng biển Hải Phòng, 
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những kết quả thu đƣợc có thể từng bƣớc hoàn thiện để đƣa vào ứng dụng 

không những cho khu vực nghiên cứu mà còn có thể mở rộng cho các vùng 

duyên hải khác của Việt Nam.    

4.2. KIẾN NGHỊ 

Do đây là công trình đầu tiên phát triển và sử dụng hệ thống mô hình 

thống kê - thủy động lực áp dụng cho việc đánh giá biến động mực nƣớc cực 

trị có tính đến ảnh hƣởng của biến đổi khía hậu cho dải ven biển Việt Nam 

thông qua một vùng biển cụ thể nên chƣa đƣa ra đƣợc các hiệu quả ứng dụng 

trong thực tiễn. Các kết quả thu đƣợc có thể sử dụng nhƣ một tài liệu tham 

khảo cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế biển Hải Phòng. Tuy nhiên, để 

mở rộng phạm vy và nâng cao khả năng ứng dụng các kết quả thu đƣợc của 

đề tài, chúng tôi kiến nghị các cấp có thẩm quyền và các nhà khoa học tiếp tục 

tập trung giải quyết một số vấn đề sau. 

Tiến hành một cách đầy đủ hơn việc đánh giá tác động của biến động mực 

nƣớc cực trị lên môi trƣờng và kinh tế xã hội cho khu vực Hải Phòng nhằm 

hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro theo hƣớng giảm thiểu tác động và thích 

ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu cho từng địa phƣơng. 

Hoàn thiện hệ thống các mô hình: bão thống kê, gió trong bão, nƣớc dâng 

bão và nƣớc dâng sóng nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy của kết quả đánh 

giá và cảnh báo. 

Nghiên cứu và mô phỏng các tác động của biến đổi khí hậu và mực nƣớc 

biển dâng lên các đặc trƣng khí, tƣợng thủy văn và động lực nhƣ gió, bão, 

thủy triều nhằm có đƣợc những đánh giá đầy đủ hơn về ảnh hƣởng của biến 

đổi khí hậu lên mực nƣớc cực trị. 
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Cần có những nghiên cứu chi tiết hơn về hiện trạng chuyển động của mặt 

đất trong đới duyên hải nhằm làm rõ hiện trạng và xu thế mực nƣớc biển dâng 

trên vùng biển Việt Nam.  
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PHỤ LỤC III 

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

STT 

Nội dung công việc 

Mục Tên cán bộ 

thực hiện  
 Nội dung 1: Lựa chọn, tập hợp, phân tích, xây dựng hệ thống dữ liệu 

và đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu và mực nƣớc vùng ven bờ 

biển và hải đảo Việt Nam. 

1 
Kết quả tập hợp,  xử lý,  khôi phục,  phân tích số liệu và nghiên cứu  

xác định  quá trình biến động của một số đặc trƣng khí tƣợng, nhiệt-

muối và mực nƣớc tại  các trạm Khí tƣợng – hải văn ven biển Việt 

Nam, trên khu vực Biển Đông và Tây Thái Bình Dƣơng 

1.1-1.4 Phạm Văn 

Huấn, N.T. 

Việt Liên, 

Trần Hồng 

Lam, Hoàng 

Trung Thành 

2 Khảo sát bổ sung số liệu trong thời gian thực hiện đề 

tài tại một vùng bờ, bãi biển trên khu vực đồng bằng 

châu thổ Bắc Bộ: đợt 1, năm 2008 và đợt 2 năm 2009
 

1.5 Đinh Văn Ƣu 

3 Kết quả xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu chuyên đề 

về biến đổi khí hậu và mực nƣớc biển Việt Nam 

1.6 Phạm   Văn 

Huấn 

4 

Kết quả phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế biến đổi khí 

hậu và mực nƣớc (trên phạm vi lớn và chi tiết cho khu vực Bắc Bộ) 

1.7 Đinh Văn 

Ƣu,                                       

Vũ Thanh Ca 

 Nội dung 2: Nghiên cứu tính toán biến động mực nƣớc cực trị và các 

phƣơng án cảnh báo 

5 Kết quả xây dựng và triển khai mô hình thống kê các 

đặc trƣng cơ bản của bão và áp thấp nhiệt đới  có khả 

năng gây tác động đến mực nƣớc cực trị trên dải ven 

biển Việt Nam 

2.1 GS TS. 

Nguyễn Hữu 

Dƣ 

6 Kết quả phát triển, hoàn thiện và ứng dụng mô hình 

tính toán nƣớc dâng bão có tính đến biến động mực 

nƣớc triều thực tế đối với toàn dải ven biển và vùng 

trọng điểm Bắc Bộ (n.d. 2.2) 

2.2 Đinh Văn 

Mạnh 

7 Kết quả nghiên cứu và đánh giá mức độ biến động 

của các đặc trƣng thống kê bão do tác động trực tiếp 

của biến đổi khí hậu đối với toàn vùng biển Việt Nam 

chi tiết cho vùng trọng điểm Bắc Bộ  

2.3 Đinh Văn Ƣu 
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8 Kết quả xây dựng và triển khai mô hình kết hợp tính 

toán các đặc trƣng mực nƣớc cực trị (chu kỳ lặp lại, 

tần suất phân bố, v.v...) do hệ quả của biến đổi khí 

hậu đối với dải ven biển Bắc Bộ (n.d. 2.4) 

2.4 Đinh Văn 

Mạnh,  

Nguyễn 

Xuân Hiển 

 Nội dung 3: Đánh giá các tác động biến đổi hình thái, xói lở bờ biển 

do hiệu ứng biến đổi  mực nƣớc và các biện pháp giám sát 

9-10 Đánh giá các tác động biến đổi hình thái, xói lở bờ 

biển, ... do hiệu ứng mực nƣớc dâng và các biện pháp 

giám sát trên ví dụ vùng bờ châu thổ Bắc Bộ 

3.1-3.3 Đinh Văn 

Ƣu, Nguyễn 

Tiền Giang 

11  Xây dựng báo cáo luận chứng khoa học kỹ thuật về 

tác động của biến đổi khí hậu đến mực nƣớc biển cực 

trị vùng ven bờ biển  phục vụ chiến lƣợc biển Việt 

Nam 

 Đinh Văn Ƣu 
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PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO GIAI ĐOẠN (hàng năm theo nội dung) 

STT 

Nội dung công việc 

Mục Tên cán 

bộ thực 

hiện 
 Nội dung 1: Lựa chọn, tập hợp, phân tích, xây dựng hệ thống dữ liệu và 

đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu và mực nƣớc vùng ven bờ biển và hải 

đảo Việt Nam. 

1 Thu thập xử lý số liệu khí tƣợng và nghiên cứu thực 

tế biến động tại 4 Trạm loại A. 

2.1.1/2008 Nguyễn 

Đăng Quế 

 2-4 Thu thập xử lý số liệu khí tƣợng và nghiên cứu thực 

tế biến động tại 13 Trạm loại B.   

2.1.2,2.1.3, 

2.1.4/2008 

5 Thu thập xử lý số liệu mực nƣớc và nhiệt độ, độ muối 

nƣớc biển tại 4 Trạm loại A. 

2.1.5/2008 Hoàng 

Trung 

Thành, 

Trần Hồng 

Lam 

6-8 

Thu thập xử lý số liệu mực nƣớc và nhiệt độ, độ muối 

nƣớc biển tại 13 Trạm loại B.   

2.1.6, 

2.1.8, 

2.1.9/2008 

9 Nghiên cứu xác định quá trình biến động của mực 

nƣớc và nhiệt độ, độ muối nƣớc biển.  

2.1.7/2008 

10 Thu thập xử lý số liệu và phân tích quá trình biến đổi 

đặc trƣng mực nƣớc tại 5 Trạm quốc tế   

2.1.3/2009 Phạm Văn 

Huấn 

11 Thu thập xử lý số liệu hình thế khí áp và bản đồ thời 

tiết và nghiên cứu quá trình biến đổi tại 13 Trạm loại 

B   

2.1.1, 

2.1.2/2009 

Nguyễn 

Vũ Thắng 

12 Nghiên cứu xác định quá trình biến động của bão, áp 

thấp nhiệt đới và mô hình nƣớc dâng bão trên vùng 

biển Việt Nam 

2.1.10 Nguyễn 

Thị Việt 

Liên 

13 Thu thập số liệu giai đoạn 1 trong năm 2008 2.2/2008 Nguyễn 

Vũ Thắng 
14 Thu thập xử lý số liệu giai đoạn 2 năm 2009 2.2/2009 

15 Thu thập số liệu giai đoạn 3 trong năm 2010 2.2/2010 

16 Nghiên cứu xác định quá trình của đƣờng bờ trên khu 

vực Bắc Bộ   

2.3.1/2008 Nguyễn 

Tiền Giang 

17 Nghiên cứu xác định quá trình biến động của hoàn 

lƣu nƣớc mặt Biển Đông. 

2.3.2/2008 Hà Thanh 

Hƣơng 

18  Nghiên cứu xác định quá trình biến động của nhiệt 

độ nƣớc mặt Biển Đông.  

2.3.3/2008 

19  Nghiên cứu xác định quá trình biến động của độ 

muối nƣớc mặt Biển Đông.   

2.3.4/2008 Nguyễn 

Kim 

Cƣơng 20 Nghiên cứu xác định quá trình biến động của trƣờng 

gió trên mặt Biển Đông   

2.3.5/2008 

21 Nghiên cứu đánh giá biến động cấu trúc hoàn lƣu 

Biển Đông 

2.3.1/2009  
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22 Nghiên cứu đánh giá biến động cấu trúc trƣờng nhiệt 

độ Biển Đông 

2.3.2/2009 Hà Thanh 

Hƣơng 

23 Nghiên cứu đánh giá biến động cấu trúc trƣờng độ 

muối Biển Đông 

2.3.3/2009 

24 Nghiên cứu đánh giá biến động các hiện tƣợng thời 

tiết nguy hiểm ( Bão và áp thấp nhiệt đới) trên Biển 

Đông 

2.3.4/2009 

25 Nghiên cứu đánh giá biến động trƣờng độ cao mặt 

mực biển   

2.3.1/2010 N. Kim 

Cƣơng 

26 Nghiên cứu đánh giá biến động các hiện tƣợng thời 

tiết nguy hiểm: gió mùa mạnh tác động trực tiếp đến 

bờ biển   

2.3.2/2010 Nguyễn 

Đăng Quế 

27  Nghiên cứu đánh giá trƣờng khí áp và gió trên mặt 

biển   

2.4.1/2010  Đinh Văn 

Ƣu 

28 
 Nghiên cứu đánh giá trƣờng nhiệt độ nƣớc mặt biển 

từ nguồn viễn thám   

2.4.2/2010  Nguyễn 

Hồng 

Quang  

29 Nghiên cứu đánh giá trƣờng độ cao mặt mực biển từ 

nguồn viễn thám   

2.4.3/2010 Ng. Kim   

Cƣơng  

30 Nghiên cứu đánh giá biến động các hiện tƣợng thời 

tiết nguy hiểm: bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa 

mạnh tác động trực tiếp đến bờ biển   

2.4.4/2010  Nguyễn 

Vũ Thắng  

31 
Phân tích mẫu và viết báo cáo khảo sát năm 2008 

2.5.6 Nguyễn 

Tiền Giang 

32 
Phân tích mẫu nƣớc, viết báo cáo khảo sát 2009 

2.5 Trần văn 

Nên 

33 Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu và xây dựng các giao 

diện, kết nối các mô-dun. 

2.6.1/2008 Phạm Văn 

Huấn 

 34 Xây dựng các mô-đun xử lý, phân tích, tính toán một 

số đặc trƣng thống kê dữ liệu của hệ thống.  

2.6.2/2008 

35 Xây dựng cơ chế cập nhật, truy xuất dữ liệu (các 

dạng truy xuất) và tài liệu hƣớng dẫn sử dụng 

(manual). 

2.6.3/2008  Trần 

Văn Nên 

36 Nhập các dữ liệu lịch sử và cập nhật vào hệ thống. 2.6.4/2008 Trần Văn 

Nên  
37 Cập nhật số liệu 2009 vào hệ thống. 2.6/2009 

38 Nhập các dữ liệu cập nhật  2010 vào hệ thống 2.6/2009 

39 Phân tích số liệu và đánh giá xu thế ấm lên và mực 

nƣớc biển dâng trên phạm vi Biển Đông  theo các 

kịch bản biến đổi khí hậu. 

2.7.1/2008 Đinh Văn 

Ƣu 

40 Phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế ấm 

lên của nhiệt độ không khí và nƣớc biển khu vực phía 

Bắc.   

2.7.2/2008 
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41 Phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế biến 

đổi của áp suất khí quyển, gió  theo không gian trong 

các quy mô mùa, năm và nhiều năm, chi tiết cho khu 

vực vịnh Bắc Bộ. 

2.7.3/2008 Nguyễn 

Đăng Quế 

42 
Phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế biến 

đổi của các trƣờng áp, trƣờng gió trong các quy mô 

mùa, năm và nhiều năm tại khu vực phía Bắc. 

2.7.1/2009 N. V. 

Thắng 

43 Phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế biến 

đổi dài hạn của đƣờng bờ và địa hình ven bờ biển 

Việt Nam liên quan đến hoạt động kiến tạo khu vực 

phía Bắc 

2.7.2/2009 N. Văn 

Vƣợng 

44 Phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế biến 

đổi chung của mực nƣớc trung bình và cực trị trên 

khu vực Tây Vịnh Bắc Bộ 

2.7.3/2009 P. Văn 

Huấn 

45 Nghiên cứu xác định bƣớc đầu các kịch bản biến đổi 

khí hậu và xu thế ảnh hƣởng của chúng lên các yếu tố 

khí tƣợng, nhiệt muối, mực nƣớc trên vùng biển Việt 

Nam phục vụ triển khai mô hình mực nƣớc cực trị 

cho bờ biển Bắc Bộ. 

2.7.4/2009 Đinh Văn 

Ƣu 

46 Phân tích số liệu và nghiên cứu đánh giá xu thế biến 

đổi của mực nƣớc trung bình và cực trị trên dải ven 

biển và hải đảo khu vực phía Bắc  

2.7.1/2010  P. Văn  

Huấn 

47 Nghiên cứu xác định các kịch bản biển đổi khí hậu và 

xu thế ảnh hƣởng của chúng lên các yếu tố khí tƣợng, 

nhiệt-muối, mực nƣớc trên vùng biển Việt Nam phục 

vụ triển khai mô hình mực nƣớc cực trị cho bờ biển 

Bắc Bộ   

2.7.2/2010 Vũ Thanh 

Ca 

 Nội dung 2: Nghiên cứu tính toán biến động mực nƣớc cực trị và các 

phƣơng án cảnh báo 

48 Nghiên cứu quy luật phân bố thống kê về quỹ đạo 

bão và vị trí đổ bộ hoặc ảnh hƣởng đến bờ biển Việt 

Nam. 

3.1.1/2008 N. Hữu Dƣ 

49 Nghiên cứu quy luật phân bố thống kê về kích thƣớc 

của bão 

3.1.2/2008 T.M. 

Cƣờng 

50 Nghiên cứu quy luật phân bố thống kê về cƣờng độ 

của bão 

3.1.3/2008 N.Văn 

Hữu 

51 Nghiên cứu quy luật phân bố thống kê về thời gian 

hoạt động của bão 

3.1.4/2008 N. Hữu Dƣ 

52 Phát triển, hoàn thiện và triển khai mô hình  triều và 

nƣớc dâng bão hiện có. 

3.2/2008  

Đinh Văn 

Mạnh 
53 Phát triển mô hình tính toán mực nƣớc cực trị bão 

(Storm Tide) tổng hợp do nƣớc dâng bão và thủy 

triều. 

3.2/2009 
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54  Thử nghiệm và kiểm chứng mô hình tính toán mực 

nƣớc cực trị bão (storm tide) tổng hợp do nƣớc dâng 

bão và thuỷ triều đối với một số phƣơng án bão cụ 

thể  

3.2/2010 

55 
Nghiên cứu và đánh giá những tác động chung của 

biến đổi khí hậu lên  biến đổi quỹ đạo của bão trên 

Biển Đông và tây Thái Bình Dƣơng, vị trí và hƣớng 

đổ bộ vào bờ biển Việt Nam. 

3.3.1/2008 Đ. Văn Ƣu 

56 Nghiên cứu và đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu lên kích thƣớc bão trên Biển Đông. 

3.3.2/2008 N. Thị Việt 

Liên 

57 Nghiên cứu và đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu lên kích thƣớc bão trên Biển Tây Thái Bình 

Dƣơng. 

3.3.1/2009   

 

 

 

Đinh  Văn 

Ƣu 

58 Nghiên cứu và đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu lên cƣờng độ bão trên Biển Đông. 

3.3.2/2009 

59 Nghiên cứu và đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu lên tàn suất hoạt động của bão trên Biển Đông. 

3.3.3/2009 

60  Nghiên cứu và đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu lên cƣờng độ bão trên khu vực Tây Thái Bình 

Dƣơng, 

3.3.1/2010 

61  Nghiên cứu và đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí 

hậu lên tần suất hoạt động của bão trên khu vực tây 

Thái Bình Dƣơng, 

3.3.2/2010 

62  Nghiên cứu, tính toán biến đổi chung của các đặc 

trƣng bão đối với khu vực trọng điểm Bắc Bộ, 

3.3.3 Phạm 

Tùng 

63 Phát triển mô hình thống kê-thủy động lực tính toán 

mực nƣớc cực trị tổng hợp. 

3.4/2008 Đ. Văn 

Mạnh 

64 Triển khai tính toán các đặc trƣng mực nƣớc cực trị 

tổng hợp do nƣớc dâng bão và thủy triều cho toàn dải 

ven biển Việt Nam dựa trên kết quả mô hình thống kê 

bão. 

3.4/2009 N. Xuân 

Hiển 

65  Triển khai tính toán các đặc trƣng mực nƣớc cực trị 

tổng hợp do nƣớc dâng bão và thuỷ triều cho vùng 

trọng điểm cửa sông Hồng-Thái Bình dựa trên kết 

quả mô hình thống kê bão 

3.4.1/2010 N. Thanh 

Cơ 

66 Tích hợp tính toán nƣớc dâng do sóng vào mô hình 

tính toán các đặc trƣng mực nƣớc cực trị tổng hợp 

3.4.2/2010 N. Xuân 

Hiển 

67 Tích hợp mực nƣớc biển dâng vào mô hình tính toán 

các đặc trƣng mực nƣớc cực trị 

3.4.3/2010 Đinh Văn 

Ƣu 

 Nội dung 3: Đánh giá các tác động biến đổi hình thái, xói lở bờ biển do hiệu 

ứng biến đổi  mực nƣớc và các biện pháp giám sát 

68 Đánh giá xu thế lịch sử biến đổi đƣờng bờ và ngập lụt 

dải ven biển Việt Nam.  

4.1.1/2009 Nguyễn 

Tiền Giang 

69 Đánh giá xu thế biến đổi đƣờng bờ và ngập lụt theo 

các phƣơng án tự nhiên và biến đổi khí hậu. 

4.1.2/2009 Đinh Văn 

Ƣu 
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70 Đánh giá xu thế biến đổi đƣờng bờ biển và ngập lụt 

theo các phƣơng án tự nhiên đối với vùng đồng bằng 

châu thổ ven biển Bắc Bộ do tác động của biến đổi 

mực nƣớc cực trị.  

4.2/2009 Đinh Văn 

Ƣu 

71 Đánh giá xu thế biến đổi đƣờng bờ biển và ngập lụt 

theo các phƣơng án tự nhiên và biến đổi khí hậu đối 

với vùng đồng bằng châu thổ ven biển Bắc Bộ do tác 

động của biến đổi mực nƣớc cực trị, 

4.2/2010  Nguyễn 

Hiệu 

72 3.3. Nghiên cứu và đƣa ra cảnh báo các hiện tƣợng 

ngập nƣớc, biến đổi hình thái và xói lở bờ, bãi biển 

do tác động tổng hợp của hiện tƣợng mực nƣớc biển 

dâng và đề xuất một số  giải pháp phòng ngừa và 

khắc phục đối với các vùng ven biển  Bắc Bộ 

4.3/2010 Nguyễn 

Tiền Giang 

73 3.4. Xây dựng báo cáo luận chứng khoa học kỹ thuật 

về tác động của biến đổi khí hậu đến mực nƣớc biển 

cực trị vùng ven bờ biển  phục vụ chiến lƣợc biển 

Việt Nam 

4.4/2010 Đinh Văn 

Ƣu 

 

 

 

 


