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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả phân tích và đánh giá lưu lượng nước cho sông Đà Rằng trên 

cơ sở nguồn dữ liệu NCEP CFRS thu thập được trong chuỗi thời gian dài 41 năm (từ 1979 đến 

2019), với tần suất 01 giờ/số liệu. Từ kết quả phân tích cho thấy bắt đầu từ năm 2010 trở đi, lưu 

lượng nước trung bình hằng năm trong khu vực đã vượt quá mức trung bình. 

Từ khóa: Lượng mưa, lưu lượng nước, mực nước biển, NCEP CFSR 

 

1. Mở đầu 

Sông Ba là hệ thống sông lớn nhất khu 

vực Nam Trung Bộ với lưu vực nằm trên 

địa giới của bốn tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, 

Đắk Lắk và Phú Yên, diện tích lưu vực là 

13.900 km2. Bắt nguồn từ vùng núi Ngọc 

Rô tại độ cao 1.200 m, đổ ra biển tại cửa 

Đà Rằng với chiều dài sông khoảng 388 

km. Vùng hạ lưu của sông Ba có tên là Đà 

Rằng. Sông Đà Rằng là con sông dài nhất 

vùng duyên hải miền Trung, có lưu vực 

nằm trong khu vực có lượng mưa lớn nhất 

tỉnh, lưu lượng nước trung bình 280 m3/s 

nên thường gây lũ lụt vùng phía Nam 

huyện Đông Hoà. Nghiên cứu lưu lượng tại 

hạ lưu sông Ba/Đà Rằng không hề đơn giản 

do lượng thông tin số liệu thực đo tại sông 

Đà Rằng còn hạn chế, hình thái sông và cửa 

Đà Diễn thay đổi phức tạp. Để tính lưu 

lượng nước trong nhiều năm tại khu vực 

sông Đà Rằng cần phải nắm rõ các đặc 

trưng này, và phải phản ánh được hai tương 

tác quan trọng trong thay đổi lưu lượng 

nước sông, đó là lượng nước từ sông Đà 

Rằng chảy xuống hạ lưu và khả năng trao 

_________________________ 

* Email: tvanchung@gmail.com 

đổi qua lại thông qua cửa Đà Diễn.  

2. Phương pháp tính và thông tin nguồn 

số liệu sử dụng 

2.1. Phương pháp tính lưu lượng 

Để nghiên cứu lưu lượng nước cho sông 

Đà Rằng trong biến trình nhiều năm là khó 

thực hiện do hệ thống dòng chảy tại sông 

Đà Rằng biến động thường xuyên theo thời 

gian dưới tác động của hàng loạt các yếu tố: 

- Thay đổi lượng nước sông do mưa, nước 

ngầm, cấp xả nhân tạo, sự cố công trình, 

các công trình điều tiết dòng chảy trên lưu 

vực sông Đà Rằng, … 

- Thay đổi hình dạng, kích thước mặt cắt 

hoạt động của sông do nâng hạ đáy sông, 

xói lở bờ, cản trở trong dòng chảy gây nên 

bởi thảm thực vật, công trình nhân tạo. 

- Ảnh hưởng của gió, thủy triều qua cửa Đà 

Diễn, biến động chế độ nước sông nhập lưu 

và phân lưu. 

Nhằm tập dụng tốt thông tin cơ sở dữ 

liệu từ NCEP CFSR, bức tranh lưu lượng 

nước do sông Đà Rằng được phân tích trên 

mối quan hệ cân bằng nước. Phương trình 

cân bằng nước thể hiện một định luật vật lý 

thông dụng nhất “định luật bảo toàn vật 

chất” trong thủy văn. Phương trình cân 
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bằng nước là một công cụ rất hữu ích để 

đánh giá và phân tích tính toán dòng chảy 

sông ngòi. 

Nguyên lý cân bằng nước xuất phát từ 

định luật bảo toàn vật chất, đối với lưu vực 

có thể phát biểu như sau: “Hiệu số lượng 

nước đến và ra khỏi lưu vực bằng sự thay 

đổi lượng nước trên lưu vực đó trong một 

thời đoạn tính toán bất kỳ”. 

Dựa trên nguyên lý cân bằng nước giữa 

các thành phần đến, trữ và đi ta có phương 

trình cân bằng nước. Phần nước đến bao 

gồm: X – lượng mưa bình quân trên lưu 

vực, Z1 – lượng nước ngưng tụ trên lưu 

vực, Y1 – lượng dòng chảy mặt đến, W1 – 

lượng nước trữ đầu thời đoạn t. Phần 

nước đi gồm có: Z2 – lượng nước bốc hơi 

trên lưu vực, Y2 – lượng dòng chảy mặt 

chảy đi, W2 – lượng dòng chảy ngầm chảy 

đi, U2 – lượng nước trữ cuối thời đoạn t. 

Phương trình cân bằng nước tổng quát 

có dạng:  

X + Z1 + Y1 + W1 – (Z2 + Y2 + W2) = U2 – U1  (1) 

hoặc là: 

X + (Z1 – Z2) + (Y1 – Y2) + (W1 – W2) = ± U  (2) 

trong đó ±  U = U2 – U1 

Để sử dụng phương trình (1) và (2) cần 

đưa tất cả thành phần của cán cân nước về 

cùng một đơn vị thứ nguyên. 

Từ các phương trình cân bằng nước ở 

trên có thể rút ra sự phụ thuộc giữa dòng 

chảy sông ngòi và các thành phần hình 

thành của nó theo dạng tổng quát:  

Y = f(X, Z, W, U)   (3) 

Rõ ràng dòng chảy sông ngòi phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố thông qua các biến nằm ở 

vế phải của phương trình (3). Các nhân tố 

bao gồm hai nhóm: khí hậu và mặt đệm 

Nhân tố khí hậu phản ánh bằng đặc 

trưng mưa (X) và bốc hơi (Z), mà mà lượng 

mưa và chế độ mưa cũng như bốc hơi và 

chế độ bốc hơi lại phụ thuộc nhiều vào 

nhân tố khí hậu khác như chế độ nhiệt, chế 

độ ẩm, chế độ gió, … Ngoài ra, mưa và bốc 

hơi còn phụ thuộc vào nhân tố mặt đệm 

như địa hình, lớp thảm thực vật (đối với 

mưa) và thêm các nhân tố thổ nhưỡng, địa 

chất, tình trạng canh tác và khai thác của 

con người (đối với đặc trưng bốc hơi). Mặt 

khác mặt đệm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến 

chế độ nhiệt, gió, ẩm…. Bởi vậy, có thể nói 

mưa và bốc hơi là sự phản ánh tổng hợp sự 

ảnh hưởng của nhân tố khí hậu và mặt đệm 

đến dòng chảy sông ngòi. 

Thành phần W chủ yếu phản ánh điều 

kiện địa chất của lưu vực đến dòng chảy 

sông ngòi. Thành phần U phản ánh mức 

độ điều tiết của lưu vực đến dòng chảy tức 

là khả năng trữ nước của lưu vực trong một 

đoạn nhất định và sự cung cấp lượng nước 

được trở lại trong thời đoạn tiếp theo. Khả 

năng điều tiết của lưu vực phụ thuộc vào 

điều kiện địa chất, thổ nhưỡng, lớp phủ 

thực vật, diện tích lưu vực, hồ ao, đầm và 

những tác động của con người, Diện tích 

lưu vực càng lớn thì khả năng điều tiết càng 

lớn vì: thứ nhất là do thời gian tập trung 

nước và ở vị trí khác nhau ra tuyến cửa ra 

có sự chênh lệch lớn; hai là do nước mặt và 

các tầng nước ngầm có thời gian tập trung 

không đồng đều; ba là do diện tích lưu vực 

lớn, độ cắt sâu của lòng sông lớn nên lưu 

trữ lượng nước ngầm của lưu vực cũng lớn 

(theo Nguyễn Thanh Sơn, 2003).  

2.2. Nguồn số liệu cho tính toán cân bằng 

nước 

Kể từ khi phát triển hệ thống phân tích 

lại thế hệ đầu tiên (Schubert và cs., 1997; 

Kalnay và cs., 1996; Gibson và cs., 1997; 

Kistler và cs., 2001), phân tích lại khí quyển 

toàn cầu đã trở thành không thể thiếu cho 

các ứng dụng và nghiên cứu khí hậu. Các 

sản phẩm phân tích lại đã được sử dụng 

trong chẩn đoán khí hậu, khởi tạo và xác 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR35
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR23
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR13
https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-010-0935-7#CR25
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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]. 

Để thỏa mãn tính đồng bộ và cùng 

nguồn dữ liệu về phân bố không gian và 

mạng lưới phân bố. Nguồn số liệu về khí 

tượng được cập nhật từ cơ sở dữ liệu phân 

tích lại của mô hình khí hậu toàn cầu CFSR 

(Climate Forecast System Reanalysis) thuộc 

trung tâm dự báo môi trường NCEP 

(National Centers for Environmental 

Prediction) (NCEP CFSR). Phạm vi thời 

gian cho chuỗi dữ liệu có thể được sử dụng 

theo từ 1979-2019, tần suất số liệu là 1 

giờ/số liệu với bước lưới nội suy theo lưới 

có kinh độ 0,31250 và theo vĩ độ 0,31220 và 

sau năm 2012 đến nay (2019) với bước lưới 

nội suy theo lưới 0,20 theo phương ngang.  

Theo tài liệu công bố của (Saha và cs., 

2014) các kết quả dự báo hồi cố và dự báo 

thời gian của  NCEP (CFSv2) sẽ 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, việc 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. Nguồn số liệu về khí tượng, gồm 

vận tốc gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm 

tương đối, độ ẩm riêng, lượng mây che phủ, 

lượng mưa, lượng bốc hơi, ngưng tụ, thông 

lượng bức xạ sóng dài (hướng lên, hướng 

xuống), thông lượng bức xạ sóng ngắn 

(hướng lên, hướng xuống), dòng chảy tràn 

bề mặt, … có thể được cập nhật từ cơ sở dữ 

liệu phân tích lại của mô hình khí hậu toàn 

cầu CFSR (Climate Forecast System 

Reanalysis) thuộc trung tâm dự báo môi 

trường NCEP (National Centers for 

Environmental Prediction) (NCEP CFSR). 

Phạm vi thời gian cho chuỗi dữ liệu được 

sử dụng từ 1979 – đến nay (2019), tần suất 

số liệu là 1 giờ/số liệu.  

Nguồn số liệu này đã được ứng dụng 

vào nghiên cứu các ảnh hưởng của trường 

nhiệt độ và biến đổi bất thường của mực 

nước trong Biển Đông liên quan đến biến 

đổi khí hậu (Trần Văn Chung và cs., 2016); 

biến động của trường nhiệt độ và mối quan 

hệ của nó với ENSO trong vùng biển Ninh 

Thuận - Bình Thuận (Trần Văn Chung và 

cs., 2018) và gần đây là sử dụng số liệu gió 

trong nghiên cứu đặc trưng của chế độ gió 

Vịnh Vân Phong qua 40 năm (1979-2018) 

từ nguồn số liệu NCEP CFSR (Trần Văn 

Chung và Ngô Mạnh Tiến, 2019) ….  

3. Kết quả phân tích và đánh giá  

Để tính biến trình lưu lượng nước trong 

nhiều năm tại khu vực sông Đà Rằng, 3 yếu 

tố biến đổi theo thời gian chính được quan 

tâm khi nghiên cứu cán cân cân bằng nước 

trong đánh giá tiến trình lưu lượng nước tại 

khu vực sông Đà Rằng: 

- Tổng lượng nước (lượng nước mưa – 

lượng nước bốc hơi) đổ vào sông Đà Rằng 

trong nhiều năm (1979 – 2019) (phân tích 

từ 359.400 chuỗi số liệu theo trung bình giờ 

trong 41 năm ) 

- Lượng nước chảy tràn vào sông Đà Rằng 

(water runoff) trong nhiều năm (1979 – 

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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2019) (phân tích từ 359.400 chuỗi số liệu 

trung bình giờ cho 41 năm) 

- Từ độ cao bề mặt biển, tính lượng nước biển 

và nước sông trao đổi qua lại cửa sông Đà 

Rằng (cửa Đà Diễn) (tương tác sông – biển) 

trong nhiều năm (phân tích từ 359.400 chuỗi 

số liệu theo trung bình giờ trong 41 năm ). 

Trên hình 1 là khu vực nghiên cứu cho 

tính lưu lượng nước cho sông Đà Rằng 

trong nhiều năm. 

Từ các yếu tố này, chúng tôi xác định 

lưu lượng nước điển hình trong nhiều năm 

tại sông Đà Rằng. Kết quả tính chi tiết thể 

hiện trên bảng 1. 

 
Hình 1. Khu vực tính lưu lượng nước cho khu 

vực sông Đà Rằng 

 

Bảng 1. Các cực trị lưu lượng nước theo tháng trong năm và trung bình năm  

(cập nhật năm 1979 – 2019) 

Năm 
Thời điểm đạt giá trị lớn nhất theo năm Nhỏ nhất Trung bình 

Tháng Ngày Giờ Qmax (m
3
/s) Qmin(m

3
/s) Qav(m

3
/s) 

1979 10 14 12 90629,39 4,93 198,3 

1980 11 2 0 70739,7 2,36 137,24 

1981 11 10 0 37818,3 0,00 133,61 

1982 11 10 5 20274,01 0,00 44,6 

1983 11 16 5 137804,19 0,02 191,34 

1984 11 7 12 50598,8 1,71 94,85 

1985 11 25 0 24346,03 0,00 73,24 

1986 12 26 0 52791,23 0,00 135,77 

1987 11 6 12 3727,14 2,25 45,67 

1988 11 7 18 42607,36 1,66 88,81 

1989 7 22 0 76932,93 0,00 87,08 

1990 9 3 12 54298,94 2,41 258,84 

1991 6 8 0 61585,77 6,14 253,04 

1992 10 28 5 95886,38 6,11 465,89 

1993 12 5 5 52589,21 6,07 885,81 

1994 12 6 12 12942,78 6,63 329,02 

1995 11 26 18 103661,04 7,36 705,98 

1996 11 19 12 54397,33 6,09 1263,18 

1997 9 22 0 46982,53 5,54 189,76 

1998 10 9 5 119466,44 4,88 843,55 

1999 12 11 18 65517,27 7,34 718,86 

2000 10 17 12 117441,44 7,05 472,56 

2001 11 12 0 81756 3,58 215,08 

2002 11 28 5 74119,59 2,11 107,94 
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Năm 
Thời điểm đạt giá trị lớn nhất theo năm Nhỏ nhất Trung bình 

Tháng Ngày Giờ Qmax (m
3
/s) Qmin(m

3
/s) Qav(m

3
/s) 

2003 11 23 18 138198,29 4,86 144,76 

2004 11 24 12 17721,82 3,58 76,32 

2005 10 16 5 79558,9 2,39 435,17 

2006 1 2 18 7863,21 4,85 130,06 

2007 11 4 18 65270,91 2,41 320,83 

2008 12 30 0 75100,05 4,81 356,72 

2009 9 10 0 23717,9 4,92 242,36 

2010 1 19 18 94753,29 2,29 807,42 

2011 4 19 0 265981,41 0,00 1961,79 

2012 10 6 18 47209,1 0,00 960,33 

2013 11 23 12 54106,72 0,02 1574,96 

2014 12 12 12 139173,76 0,00 1015,89 

2015 12 20 12 158565,9 0,00 1260,06 

2016 12 13 12 108735,7 0,00 2700,49 

2017 12 28 5 494479,16 0,00 3259,6 

2018 12 16 12 50529,79 0,00 1738,06 

2019 11 10 18 115367,2 0,00 1196,38 

 

Theo kết quả nghiên cứu, thì từ 

năm 1997 – 2019 thì giá trị lưu lượng trung 

bình năm vượt qua giá trị trung bình trong 

nhiều năm và giá trị này tăng mạnh bắt đầu 

từ năm 2010 đến thời điểm nghiên cứu sau 

cùng tháng 12/2019 (hình 2). Theo đó, từ 

1997 đến 2010, mức gia tăng lưu lượng 

không lớn và không biến động mạnh, trong 

khi từ 2010 đến 2019, giá trị lưu lượng tăng 

cao liên tục và vượt xa giá trị trung bình 

nhiều năm. Từ kết quả tính toán trên, có thể 

nhận thấy: từ 1997 đến 2010, lưu lượng 

tăng trên giá trị trung bình có liên quan đến 

các hoạt động kinh tế-xã hội trong phạm vi  

 

 

lưu vực sông – giai đoạn nước ta mở cửa, 

gia tăng tốc độ phát triển các hoạt động 

kinh tế - xã hội. Trong khi đó, từ 2010 đến 

2019, lưu lượng gia tăng nhanh còn có sự 

cộng hưởng của biến đổi khí hậu. Theo kết 

quả phân tích trong 41 năm thì lưu lượng 

nước trung bình năm có giá trị thấp nhất là 

111,9 m3/s (năm 1989), cao nhất 635,6 m3/s  

(năm 2019). Theo tính toán trung bình 

trong 41 năm, thì lưu lượng nước trong 

sông Đà Rằng là 289,3 m3/s (so với thống 

kê của tỉnh Phú Yên là 280 m3/s [trích tham 

khảo từ “Cổng thông tin điện tử thị xã 

Đông Hòa“ (cập nhật ngày 22/06/2020)].
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Hình 1. Biến trình lưu lượng theo trung bình tháng (hình trên) và năm (hình dưới) khu vực 

sông Đà Rằng 

Phân tích theo trung bình từng tháng 

trong nhiều năm, giá trị thấp nhất rơi vào 

tháng 03/1988 với lưu lượng nước 22,10 

m3/s và cao nhất rơi vào tháng 11/2019 với 

lưu lượng trung bình  2709,61 m3/s. Trên 

phân tích lưu lượng nước lớn nhất trong 

tháng, đạt giá trị nhỏ nhất trong 41 năm rơi 

vào lúc 12 giờ ngày 20/04/1980 với lưu 

lượng nước đạt 236,49 m3/s và cao nhất vào 

lúc 05h ngày 28/12/2017 với lưu lượng đạt 

494.479,16 m3/s. 

Phân tích biến trình lưu lượng nước 

trung bình năm (hình 2), đã cho thấy tác 

động của biến đổi khí hậu lên quá trình lũ 

lụt của hạ lưu sông Ba (sông Đà Rằng). 

Trên tiến trình thể hiện 04 kiểu dao động 

theo 04 giai đoạn biến đổi khác nhau: 

- Giai đoạn 1: bắt đầu 1982 – 1991: giai 

đoạn ổn định, lưu lượng dao động ở vị trí 

trung bình 125,6 m3/s (dưới thấp so với 

trung bình giai đoạn 41 năm 1979 – 2019 là 

289,3 m3/s), tạm gọi là dao động lưu lượng 

nước ổn định dưới mức lưu lượng nước 

trung bình nhiều năm. 

- Giai đoạn 2: từ 1992 – 1996: đây là giai 

đoạn lưu lượng nước tăng nhanh từ vị trí 

cân bằng thấp lên vị trí cân bằng cao (thiết 

lập vị trí cân bằng mới cho lưu lượng 

nước).  

- Giai đoạn 3: từ 1998 đến 2010: đây là giai 

đoạn lưu lượng nước thiết lập vị trí ổn định 

ở mức cân bằng mới, với lưu lượng nước 

nằm ở giái trị 323 m3/s. 

- Giai đoạn 4: Giai đoạn từ 2010 đến nay 

(2019): lưu lượng nước gia tăng nhanh 

không theo quy luật trước đó. Theo tiến 

trình này, chưa thấy dấu hiệu lưu lượng 

nước trung bình có dấu hiệu dừng để thiết 

lập vị trí cân bằng mới. 

Các vấn đề này sẽ được nghiên cứu sâu 

hơn trong vai trò biến đổi khí hậu tác động 

đến khu vực sông Đà Rằng và các điều tiết 

và công trình trên lưu vực sông Đà Rằng đã 

tác động đến khu vực hạ lưu sông Đà Rằng. 

Chi tiết thống kê nhiều năm (41 năm) được 

thể hiện trên bảng 2. 

Bảng 2. Các giá trị đặc trưng của lưu lượng (m3/s) tại sông Đà Rằng theo tháng trong 

nhiều năm (1979 – 2019) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 

Lớn nhất 94753,29 81559,11 28358,93 292813,05 116224,61 61585,77 

Nhỏ nhất 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Trung bình 657,09 204,65 149,54 175,04 151,54 103,12 

 

Tháng 7 8 9 10 11 12 

Lớn nhất 76932,93 28235,87 54298,94 119466,44 150347,89 494479,16 

Nhỏ nhất 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trung bình 52,09 55,91 134,42 883,82 2622,20 2317,16 

(*) Giá trị lưu lượng âm (-) thể hiện lưu lượng nước tại thời điểm dưới trung bình nhiều năm 

4. Kết luận 

Bài báo đã cung cấp kết quả phân tích và 

đánh giá lưu lượng nước cho sông Đà Rằng 

trên cơ sở các nguồn dữ liệu thu thập được 

trong chuỗi thời gian dài (từ 1979 đến 

2019). Kết quả nghiên cứu cho thấy các ghi 

nhận cần lưu ý: 

- Bắt đầu từ năm 1997 – 2019 (kết thúc thời 

điểm nghiên cứu) thì độ lớn lưu lượng tăng 

mạnh bắt đầu từ năm 2010 đến thời điểm 

nghiên cứu sau cùng tháng 12/2019.  

- Lưu lượng nước trung bình năm có giá trị 

thấp nhất là 111,9 m3/s (năm 1989), cao 

nhất 635,6 m3/s  (năm 2019) và lưu lượng 

nước trung bình nhiều năm trong sông Đà 

Rằng là 289,3 m3/s. 

- Trên biến trình dao động lưu lượng dòng 

chảy qua nhiều năm qua chứng tỏ có ảnh 

hưởng của các tác động biến đổi khí hậu. 

Vấn đề này cần tập trung nghiên cứu sâu 

hơn trong mối quan hệ với các yếu tố liên 

quan: nhiệt độ không khí, bức xạ mặt trời 

và lượng mưa trong nhiều năm tác động lên 

sông Đà Rằng 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này thực hiện với 

sự hỗ trợ của đề tài “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 Ba/Đà Rằng bằng 

công nghệ viễn thám và GIS” mã số VT-

UT.10/18-20 thuộc Chương trình KH&CN 

cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 

2016-2020.
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Abstract 

This paper presents the results of analysis and assessment of water discharge of the Da 

Rang River from the NCEP CFRS data collected over a long period of 41 years (from 1979 to 

2019), with a frequency of 01 hour/data. The analysis results show that from 2010 onwards, the 

average annual water discharge in the region has exceeded the average level. 
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