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Tóm tắt  

Bài báo trình bày kết quả phân tích và đánh giá lượng nước chảy tràn cho sông Đà 

trên cơ sở nguồn dữ liệu NCEP CFRS (1979-2019), với tần suất 01 giờ/số liệu. Kết quả cho 

thấy lượng nước chảy tràn sông Đà Rằng dưới tác động của quá trình biến đổi khí hậu thể 

hiện qua các kiểu dao động theo các giai đoạn biến đổi khác nhau. Đặc biệt xuất hiện sự bất 

thường của lượng nước mặt trung bình trong năm 2017 đạt giá trị cao nhất trong 41 năm 

phân tích. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, sông Đà Rằng, nước chảy tràn, NCEP CFSR 

 

1. Mở đầu 

Phú Yên thường xuyên bị tác động mạnh 

bởi thời tiết và thiên tai như: bão, lũ, hạn 

hán, lốc xoáy… Tình hình thời tiết khí hậu 

và thủy văn trong thời gian qua diễn ra rất 

phức tạp: nhiều biến động gió, bão, áp thấp 

nhiệt đới, mưa, nắng, nóng diễn ra gay gắt 

hơn, xuất hiện nhiều cơn bão mạnh, bão 

lớn,.. Sông Đà Rằng là phần hạ lưu sông Ba, 

có mạng lưới kênh rạch khá phát triển, đặc 

biệt là mạng lưới kênh Bắc và kênh Nam của 

hệ thống thủy lợi Đồng Cam. Mưa lớn trong 

năm tập trung trong thời gian tương đối ngắn, 

cường độ mưa lớn, lũ cuối mùa trên dòng 

chính sông Ba về đến Củng Sơn thường trùng 

với thời kỳ mưa lớn vùng hạ lưu, do đó lũ 

lớn trong năm thường gặp nhau. Lũ lớn 

thường gây ra vỡ đê, tràn đê, làm ngập lụt 

các vùng trũng ven sông, nhất là đồng bằng 

hạ lưu sông Ba. Đây là vùng đồng bằng 

tương đối bằng phẳng, độ cao thấp, độ dốc  

__________________________ 

* Email: tvanchung@gmail.com  

 

lòng sông hạ lưu sông Ba nhỏ, nên khi lũ 

lớn từ thượng lưu dồn về, thường gây ngập 

lụt, nhất là khi có triều cường thì mức độ 

ngập lụt càng nghiêm trọng. Để đánh giá, 

phân tích xu hướng biến đổi lũ lụt sông Đà 

Rằng dưới tác động của quá trình biến đổi 

khí hậu, một loạt các tham số được sử dụng 

cho phân tích như nhiệt độ không khí, tổng 

lượng mưa, lượng nước chảy tràn tại sông 

Đà Rằng và độ cao mực nước biển tại cửa 

Đà Diễn cho giai đoạn từ 1979 – 2019. Trên 

cơ sở dữ liệu thực đo tại sông Đà Rằng còn 

thiếu, chưa đáp ứng được lượng khoa học 

yêu cầu trong nghiên cứu tác động của biến 

đổi khí hậu, việc sử dụng cơ sở dữ liệu 

NCEP CFSR (NCEP: Trung tâm Quốc gia 

về dự báo môi trường Mỹ; CFSR: cơ sở dữ 

liệu phân tích lại của hệ thống dự báo khí 

hậu toàn cầu) là một giải pháp khả thi thực 

hiện ý tưởng này. Các tổng quan các nghiên 

cứu trước đó trong khu vực và tại các vùng 

lân cận như Tuy Hòa, mực nước trạm Cầu 
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Đá – Nha Trang (Viện Hải dương học) cũng 

góp phần lý giải về các tác động của biến đổi 

khí hậu.  

2. Tổng quan về các dẫn chứng biến đổi khí 

hậu có tác động đến sông Đà Rằng 

 Trên cơ sở tổng quan các công trình 

nghiên cứu lân cận khu vực sông Đà Rằng 

và các chuỗi số liệu khí tượng tại trạm thực 

đo Tuy Hòa, chúng tôi tìm mối liên hệ, đánh 

giá khả năng của tác động khí hậu lên khu 

vực sông Đà Rằng. 

2.1. Về mực nước biển 

 Trong công trình nghiên cứu của nhóm 

tác giả Trần Văn Chung và cs. (2019) khi 

nghiên cứu biến trình mực nước biển tại 

trạm Quan trắc Hải dương học và môi 

trường biển Cầu Đá, đã có những nhận xét 

ban đầu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Cụ thể như sau: Trên biến trình dao động 

mực nước trung bình năm thể hiện trên hình 

1 cho thấy xu thế tăng mực nước đã xảy ra 

(có thể do sự biến đổi khí hậu?), xu thế dao 

động mực nước không theo quy luật như 

trước đó có thể bắt đầu tăng từ năm 1999. 

Các phân tích mực nước đã cho thấy tính khá 

tương đồng với các kết quả nghiên cứu của 

các tác giả nước ngoài về dao động mực 

nước tại Biển Đông (Trần Văn Chung và cs., 

2019). Kết quả phân tích đã có nhận định từ 

năm 2006 mực nước trung bình cho các năm 

sau đó đều cao hơn mực nước trung bình 

trong 42 năm.

 
Hình 1. Biến trình độ cao mực nước (cm) trung bình năm tại trạm Cầu Đá (Nha Trang) 

2.2. Về nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ trung bình nhiều năm, giai đoạn 

(1979 – 2015) của trạm Tuy Hòa vào khoảng 

26.7oC, nhiệt độ trung bình tháng cao so với 

các tháng còn lại xuất hiện trong 04 tháng (5 

– 8), trong đó giá trị cao vượt trội thường tập 

trung vào tháng 6 (29.4oC). Trên hình 2a, 

thấy có sự xuất hiện nhiệt độ không khí cao 

năm 1998, được lý giải là do ảnh hưởng của 

thời kỳ El Niño rất mạnh (không phải là biến 

đổi khí hậu mà là biến động khí hậu). Các 

công trình nghiên cứu của Trần Văn Chung 

và Bùi Hồng Long (2016) và Trần Văn 

Chung và cs., 2018 cũng đã đề cập đến lý do 

tại sao nhiệt độ năm 1998 lại cao bất thường 

như vậy. Trên hình 2a, tiến trình lệch vị trí 

trung bình của nhiệt độ không khí (do biến 

đổi khí hậu) có thể được bắt đầu từ năm 2001.  

2.3. Về lượng mưa 

Lượng mưa trung bình năm ở trạm Tuy 

Hòa giai đoạn từ 1979 – 2015 với xu thế biến 

đổi khí hậu đối với tổng lượng mưa giảm (từ 

2011) (hình 2b), tuy nhiên không rõ ràng, 

với lượng mưa trung bình năm trên phương 

diện phân tích nhiều năm (giai đoạn 1979 – 

2015) là 172 mm. Lượng mưa cao nhất trong 
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tháng 10, với trung bình tháng 609,6 mm, 

cao nhất 2220 mm (10/1993), thấp nhất 

trong tháng 10 (10/2013). Tuy nhiên, xét 

trên lượng mưa trung bình năm thì năm 2010 

là năm có lượng mưa cao nhất với 281,1 

mm, thấp nhất rơi vào năm 2004, với 85,9 

mm. Lượng mưa thấp ở Tuy Hòa rơi vào 

tháng 02, với trung bình tháng trong nhiều 

năm khoảng 17,2 mm, lượng mưa cao nhất 

trong giai đoạn 1979 – 2015 vào tháng 2 rơi 

vào năm 2013.

 
(a) 

 
(b) 

Hình 2. Các biến trình (a) nhiệt độ không khí trung bình năm và (b) lượng mưa (b) trung 

bình năm tại trạm khí tượng Tuy Hòa. 

3. Phương pháp và dữ liệu cho tính toán 

nước chảy tràn 

3.1. Nguồn số liệu cho phân tích nước 

chảy tràn 

 Các sản phẩm phân tích lại (reanalysis) 

đã được sử dụng trong chẩn đoán khí hậu, 

khởi tạo và xác minh các mô hình dự báo khí 

hậu, chi tiết hóa mô hình động lực học thống 

kê hoặc khu vực, và lực tác động các mô hình 

đại dương làm điều kiện biên bề mặt cho mô 

phỏng và đồng hóa. Khi các phân tích lại đã 

trở thành công cụ thực tế để hiểu được sự 

biến đổi và xu hướng khí hậu, việc xác nhận 

chúng đối với các quan sát độc lập cũng là 

một nhiệm vụ cần thiết để đánh giá chất 

lượng của chúng. Việc đánh giá các phân 

tích lại trước đó đã được tiến hành thông qua 

các phép so sánh giữa các phân tích lại và so 

sánh với các quan sát độc lập, để ước tính độ 

chính xác của chúng và định lượng độ không 

đảm bảo (ví dụ Moore và Renfrew (2002); 

Wu và cs., (2005); Cronin và cs., (2006); Yu 

và cs., (2006); Trenberth và cs., (2007)) 

[trích theo Wang và cs., (2011)]. 

 Nguồn số liệu sử dụng cho phân tích 

được cập nhật từ cơ sở dữ liệu phân tích lại 

của NCEP CFSR (Saha và cs., 2006). Theo 

các công trình công bố, kết quả dự báo hồi 

cố và dự báo thời gian của NCEP (CFSv2) 

(Saha và cs., 2014)  đã giúp cho các nhà quản 

lý khi đưa ra các quyết định phù hợp trong 

các lĩnh vực như quản lý nước của các lưu 

vực sông, nông nghiệp, giao thông vận tải, 

năng lượng, khai thác nguồn năng lượng 

sạch (gió…), các nguồn năng lượng bền 

vững khác, cũng như dự báo tai biến thiên 

nhiên như dự báo mùa mưa, bão. 

 Khu vực nghiên cứu số liệu hiện có cho 

chuỗi dữ liệu gió được sử dụng từ 1979 – 

2019 (41 năm), tần suất số liệu là 1 giờ/số 

liệu. Cụ thể, chuỗi số liệu theo 02 nguồn chính: 

(1) NCEP Climate Forecast System 

Reanalysis (CFSR) Selected Hourly Time-

Series Products, January 1979 to December 

2010 (ds093.1): số liệu được sử dụng từ 1979 

– 2010 với tần suất 01 giờ/số liệu,  có độ 

phân giải theo phương ngang 0,30  

(2) NCEP Climate Forecast System 

Version 2 (CFSv2) Selected Hourly Time-

Series Products (ds094.1): sử dụng chuỗi số 

liệu từ năm 2011 – 2019 với tần suất 01 giờ/số 

liệu, có độ phân giải theo phương ngang 0,20. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR30
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR46
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR7
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR52
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR40
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3.2. Phương pháp xác định lượng nước 

chảy tràn trong lưu vực 

 Từ cơ sở trích xuất dữ liệu từ NCEP 

CFSR cho dòng chảy tràn tại vị trí của sông 

Đà Rằng, đây là giá trị đầy đủ nhất có thể 

trong nghiên cứu các thời điểm lũ khu vực. 

Bộ dữ liệu “Water runoff” đã được trích xuất 

từ 1979 – 2019 theo tần suất 01/số liệu đã 

được đưa vào tính toán lượng nước chảy 

tràn. Dữ liệu được trích xuất là lượng nước 

chảy tràn bề mặt trong phạm vi khu vực sông 

Đà Rằng. Theo cách này, nguồn số liệu sẽ 

được phân tích khách quan, tránh đề cập chi 

tiết đến các thay đổi theo thời gian của các 

công trình thủy lợi theo lưu vực sông Ba. 

Tổng lượng nước chảy tràn (m3/tháng) vào 

sông Đà Rằng được xác định: 

𝑄 = ∑ 𝑄𝑖

𝑑𝑎𝑦𝑀𝑜

𝑖=1

 

Trong đó dayMo là ngày cuối cùng của 

tháng và Qi được xác định: 

Qi = ∑
𝑅𝑢𝑛𝑂𝑓𝑓𝑖

𝜌
∗ 𝑆𝑡=23

𝑡=0  

Với RunOffi là nước chảy tràn thành phần 

tại bề mặt (kg/m2) theo trung bình 1 giờ; : 

mật độ nước chảy vào sông Đà Rằng 

(kg/m3); S: diện tích khu vực nghiên cứu 

(m2). Khu vực nghiên cứu được thể hiện như 

hình 3. 

 
Hình 3. Khu vực tính lượng nước chảy tràn 

cho khu vực sông Đà Rằng 

4. Xu hướng biến đổi lũ lụt sông Đà Rằng 

dưới tác động của quá trình biến đổi khí hậu 

4.1. Phân tích mối quan hệ biến đổi khí 

hậu cho trung bình năm  

 Theo phân tích trường nhiệt độ khu vực 

sông Đà Rằng, kết quả biến trình nhiệt độ 

không khí cho thấy trong giai đoạn 41 năm 

(1979 – 2019), năm 1981 là năm nhiệt độ 

không khí tại khu vực cao bất thường với 

nhiệt độ trung bình năm đạt 27,2oC, điều này 

cho thấy mối quan hệ như thế nào đến khu 

vực nghiên cứu. Trích tài liệu công bố của 

Nguyễn Hữu Khải và Doãn Kế Ruân (2010), 

cho thấy rằng 1981 là năm đạt đỉnh lũ cao 

nhất trong thời gian quan trắc (1977 – 2007) 

tại trạm thủy văn An Khê. Còn nhiệt độ giảm 

đột ngột năm 1986, căn cứ theo số liệu thực 

đo thì đây cũng là năm có lũ lớn xảy ra trong 

lưu vực sông Ba, được chọn điển hình trong 

nghiên cứu tình trạng lũ lụt trên hệ thống 

sông Ba. Tuy nhiên theo biến trình nhiệt độ 

trên hình 4 thì 1997 đến 2019 (giai đoạn cập 

nhật sau cùng) thì nhiệt độ không khí có dấu 

hiệu thất thường, biến đổi khá phức tạp với 

02 năm làm mốc là năm 1997 (nhiệt độ 

không khí trung bình năm đang nóng lên, 

dao động mạnh đến năm 1998) và 2010 

(nhiệt độ không khí trung bình năm đang hạ 

xuống, dao động mạnh đến năm 2011). Các 

vấn đề này cũng đã được bàn luận trong 

công trình nghiên cứu về biến động nhiệt độ 

trong Biển Đông (Trần Văn Chung và Bùi 

Hồng Long, 2016).     

Về biến trình tổng lượng mưa đổ vào khu 

vực theo trung bình năm cũng đã phản ánh 

được quy luật biến đổi khí hậu từ năm 1997 

– 2019 (hình 5). Giai đoạn từ 1989 – 1995 là 

giai đoạn tổng lượng mưa đổ vào khu vực ít 

thay đổi nhất, chỉ dao động xung quanh vị trí 

trung bình của giai đoạn này. Điểm đặc biệt 

cần chú ý ở tổng lượng mưa đổ vào khu vực 

sông Đà Rằng là sau 2006, tổng lượng mưa 

vượt quá giá trị trung bình của nhiều năm, 
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quá trình biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến 

tổng lượng mưa ở khu vực này. 

Các phân tích dao động mực nước biển 

tại cửa sông Đà Diễn cũng cho thấy các giai 

đoạn biến động của dao động mực nước liên 

quan đến biến đổi khí hậu, tuy nhiên giai 

đoạn 1998 – 2019 là dễ nhận thấy nhất, sau 

dao động năm 1998, mực nước gần như vượt 

quá giá trị dao động mực nước trung bình 

nhiều năm trước đó (hình 6).  

Với kết quả phân tích ở trên, có thể nhận 

thấy từ 2010 đến 2019 (thời điểm phân tích 

sau cùng), vị trí cân bằng mới cho trung bình 

của tổng lượng nước mặt cho năm được thiết 

lập (có thể có mối liên quan đến biến đổi khí 

hậu), có dấu hiệu lượng nước chảy tràn năm 

gia tăng, mùa khô thì khô hạn, mùa lũ thì lũ 

lớn, cấp độ nguy hiểm ngày càng cao, thể 

hiện kết quả phân tích khách quan trên hình 

7 và trên bảng 1.

Bảng 1. Tổng lượng nước mặt theo năm được tính toán cho khu vực sông Đà Rằng 

Năm Q (triệu m3) Năm Q (triệu m3) Năm Q (triệu m3) 

1979 1,67 1993 7,44 2007 2,69 

1980 1,16 1994 2,76 2008 3,00 

1981 1,12 1995 5,93 2009 2,04 

1982 0,37 1996 10,63 2010 6,78 

1983 1,61 1997 1,59 2011 16,47 

1984 0,80 1998 7,08 2012 8,08 

1985 0,62 1999 6,04 2013 13,22 

1986 1,14 2000 3,98 2014 8,53 

1987 0,38 2001 1,81 2015 10,58 

1988 0,75 2002 0,91 2016 22,73 

1989 0,73 2003 1,22 2017 27,36 

1990 2,17 2004 0,64 2018 14,59 

1991 2,12 2005 3,65 2019 10,04 

1992 3,92 2006 1,09     

 
Hình 4. Nhiệt độ không khí trung bình năm 

tại sông Đà Rằng (1979 – 2019) 

 
Hình 5. Biến trình lượng mưa trung bình 

năm tại sông Đà Rằng (1979-2019). 
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Hình 6. Biến trình mực nước biển trung 

bình năm tại cửa Đà Diễn (1979-2019) 

 
Hình 7. Biến trình tổng lượng nước chảy 

tràn theo năm (1979-2019) 

Tra cứu lại năm 2017, vì sao lượng nước 

mặt lại đạt giá trị cao nhất trong vòng 41 

năm?. Theo thống kê, năm 2017 có 16 cơn 

bão và 4 áp thấp hoạt động trên biển Đông, 

trong đó, 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp nước ta. 

Ngoài 2 cơn bão suy yếu trên Biển Đông 

hoặc gần bờ, 4 cơn đã ảnh hưởng trực tiếp 

đến đất liền Việt Nam, gồm bão số 2 Talas, 

bão số 3 - Sơn Ca, bão số 10 - Doksuri và 

bão số 12 - Damrey. Số lượng bão và áp thấp 

nhiệt đới trong năm nay phá kỷ lục kể từ năm 

1964. Mùa mưa bão năm 2017 được nhận 

định là diễn biến phức tạp và trái quy luật. 

Bởi hiện tượng ENSO ở trạng thái trung 

tính, xu hướng chuyển sang trạng thái El 

Nino (pha nóng) từ nửa cuối năm 2017. Bên 

cạnh đó, tính bất quy luật của bão tăng cao 

vào những năm chịu tác động của El Nino, 

gây nhiều khó khăn cho công tác dự báo. 

(https://zingnews.vn/8-con-so-khoc-liet-ve-

thien-tai-nam-2017-post807927.html) (cập 

nhật 28/07/2020), được xem là năm liên tiếp 

của bão chồng bão, lũ chồng lũ, thể hiện qua 

các  thống kê (xem 

https://nhandan.com.vn/megastory/2017/12

/28/  (cập nhật ngày 28/07/2020)). 

4.2. Phân tích mối quan hệ cho biến đổi 

hậu theo trung bình tháng 

Để trực quan hơn về vấn đề này, mối 

quan hệ trung bình từng tháng theo các biến 

trình năm đã được phân tích, nhằm tìm ra 

mối quan hệ có thể chịu tác động từ biến đổi 

khí hậu theo các tháng. Theo kết quả ghi 

nhận được, tùy theo tháng phân tích sẽ có 

các điểm đặc trưng ở lượng nước chảy tràn 

cao vượt trội của năm đặc biệt cho tháng đó.  

Từ tháng 1-5 có vài nét tương đồng, đó là 

giá trị tổng nước chảy tràn bề mặt cao đều 

sau giai đoạn năm 2010, cụ thể cho tháng 01 

thể hiện 3 năm 2017, 2019 và 2012  (theo 

thứ tự từ cao tới thấp); tháng 2 qua 2 năm 

2017, 2012; tháng 03 qua 1 năm 2011; tháng 

04 thể hiện qua 02 năm 2011, 2017; tháng 

05 thể hiện qua năm 2017 đạt giá trị cao 

(hình 8 (1-5)). 

Trong tháng 6 tiếp tục xuất hiện năm 

2017 (đạt cao nhất sau năm 2010), tuy nhiên 

dạng biến trình có sự khác biệt khá rõ so với 

tháng 05 ở giai đoạn trước năm 2010, trong 

đó đáng chú ý là sự khác biệt so với biến 

trình tháng 5 thể hiện lượng nước chảy tràn 

cao trong 03 năm liên tiếp 1989-1991 (hình 

8 (6)).  

Trong tháng 07, cho thấy một biến trình 

dao động rất riêng, không giống như các 

tháng được phân tích ở trên, có một năm giá 

trị lượng nước khá cao năm 1989, đây là 

năm La Nina mạnh  (xem từ 

https://ggweather.com/enso/oni.htm) có thể 

tác động đến lượng nước chảy tràn vào tháng 

07/1989 tại sông Đà Rằng (hình 8(7)).  

Trong tháng 08, cho thấy được tính bất 

https://zingnews.vn/8-con-so-khoc-liet-ve-thien-tai-nam-2017-post807927.html
https://zingnews.vn/8-con-so-khoc-liet-ve-thien-tai-nam-2017-post807927.html
https://nhandan.com.vn/megastory/2017/12/28/
https://nhandan.com.vn/megastory/2017/12/28/
https://ggweather.com/enso/oni.htm
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thường của lượng nước theo tháng, nếu phân 

tích theo chế độ mùa (mùa khô – mùa mưa) 

hay theo chế độ gió mùa (gió mùa Đông Bắc 

– gió mùa Tây Nam), vô tình chúng ta đã bỏ 

qua tính đặc trưng mang tính địa phương của 

khu vực sông Đà Rằng. Có 07 năm trong 

tháng 08 lượng nước có giá trị cao rõ rệt so 

với các tháng còn lại theo thứ tự từ cao tới 

thấp như sau: 1992, 1996, 1980, 2001, 1990, 

1983, 1997 (hình 8(8)). 

Trong tháng 9, có 02 bức tranh của tiến 

trình lượng nước chảy tràn có sự sai biệt khá 

lớn ở các giá trị về độ lớn của lượng nước 

chảy tràn. Trong đó, có 04 năm giá trị lượng 

nước chảy tràn cao hơn hẳn các tháng còn 

lại, gồm 1990, 1997, 2013 và 1980 (theo thứ 

tự từ cao tới thấp) (hình 8(9)). 

Trong tháng 10, lượng nước chảy tràn 

trong khu vực sông Đà Rằng thể hiện một bộ 

mặt khác so với các tháng mùa khô. Thế cân 

bằng đã thể hiện khá rõ sự khác biệt cho giai 

đoạn từ sau năm 2010. Có 02 năm, giá trị 

lượng chảy tràn vượt hẳn so với các năm còn 

lại đó là năm 2016, 2011 (hình 8(10)).  

Trong tháng 11, so với kết quả phân tích 

trong tháng 10, thì có sự khác biệt rất lớn, 

đặc biệt từ giai đoạn 2010 trở về sau, có giá 

trị lượng nước chảy tràn đạt giá trị vượt trội 

so với các giai đoạn trước đó. Giá trị lượng 

nước chảy tràn trong tháng 11 cao nhất trong 

41 năm rơi vào 11/2017, đây là năm có sự 

bất thường khí hậu tác động rất lớn đến khu 

vực sông Đà Rằng. Vấn đề này cần phải 

nghiên cứu chi tiết hơn để nắm được quy 

luật, dự báo chính xác hiện tượng này trong 

tương lai (hình 8(11)).  

Trong tháng 12, các kết quả phân tích thể 

hiện một tiến trình khá riêng và lượng nước 

chảy tràn mạnh nhất trong tháng 12 không 

phải là năm 2017 mà là năm 2016 và năm 

2017 xếp ở vị trí thứ 02 (trên hình 8 (12)). 

Với các kết quả phân tích ở trên, theo quy 

mô toàn năm, hiện tượng bất thường khí hậu 

năm 2017 khó giải thích, và không theo quy 

luật cụ thể nào. Vấn đề này cần phải nghiên 

cứu ở nhiều khía cạnh khác, cùng với nhiều 

thông số thời tiết khác để tìm hiểu nguyên 

nhân. Có như vậy, vấn đề biến đổi khí hậu 

mới được phân tích chi tiết và nghiên cứu 

sâu hơn

 
     (1) 

 
  (2) 
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(3) (4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

 
(12) 

(1): cho tháng 1; (2) cho tháng 2, …., (12) cho tháng 12 

Hình 8. Tổng lượng nước chảy tràn (m3/tháng) điển hình theo các tháng 

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày kết quả phân tích và 

lượng nước chảy tràn dựa trên nhiều thông 

tin của sông Đà Rằng trên cơ sở các nguồn 

dữ liệu thu thập được trong chuỗi thời gian 

dài (từ 1979 đến 2019). Báo cáo đã phân tích 

một lượng thông tin lớn các số liệu thực đo 

và viễn thám tốt nhất có thể trong phân tích 

đánh giá xu thế lượng nước chảy tràn do biến 

đổi khí hậu cho khu vực sông Đà Rằng. Kết 
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quả nghiên cứu cho thấy các thời kỳ biến đổi 

lượng nước chảy tràn sông Đà Rằng dưới tác 

động của quá trình biến đổi khí hậu từ 1979 

– 2019 đã thể hiện qua các kiểu dao động 

lượng nước chảy tràn theo trung bình tháng 

theo các giai đoạn biến đổi khác nhau. Vấn 

đề nghiên cứu này nên được tiếp tục và có 

những giải pháp phù hợp cho giai đoạn mới 

dưới những tác động của biến đổi khí hậu. 

Trong phân tích tổng lượng nước mặt trung 

bình năm, phát hiện sự bất thường của lượng 

nước mặt trung bình năm 2017 đạt giá trị cao 

nhất trong 41 năm xảy tại tại sông Đà Rằng. 

Đây là hiện tượng khá đặc biệt cần được 

nghiên cứu để nắm rõ quy luật từ đó có 

những dự báo đúng cho tương lai.   

Trên biến trình dao động lượng nước 

chảy tràn qua nhiều năm qua chứng tỏ có ảnh 

hưởng của các tác động biến đổi khí hậu. 

Vấn đề hiện tại là lượng nước trong giai 

đoạn mới (từ năm 2016 – đến thời điểm 

nghiên cứu (2019)), lượng nước chảy tràn 

trong khu vực sông Đà Rằng biến đổi khá 

nhanh và phức tạp không theo quy luật trước 

đó. Do đó, cần có những nghiên cứu chi tiết 

và có chiều sâu, đặc biệt phải có những giải 

pháp phù hợp mang tính địa phương khu vực 

sông Đà Rằng, thích ứng với quá trình biến 

đổi khí hậu toàn cầu. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện 

trong khuôn khổ của Đề tài 

CNVT/UD.10/18-20  “Nghiên cứu, đánh giá 

tác động của quá trình biến đổi khí hậu và 

các hoạt động kinh tế - xã hội đến môi 

trường lưu vực Sông Đà Rằng/Sông Ba bằng 

công nghệ viễn thám và GIS”, Chúng tôi xin 

cảm ơn các đồng nghiệp đã hỗ trợ, giúp đỡ 

chúng tôi hoàn thành bài báo này
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Abstract  

The paper presents the analysis and evaluation results of water run-off for Da Rang 

River on the basis of NCEP CFRS (1979-2019) data sources, with a frequency of 01 hour/ 

data. The results show that the amount of water overflowing in Da Rang River under the 

impact of climate change is shown through the fluctuations in different stages of change. In 

particular, the abnormality of the average surface run-off in 2017 reached the highest value 

in 41 years of analysis. 
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