
 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 727, 33-43; doi:10.36335/VNJHM.2021(727).33-43 http://tapchikttv.vn/ 

Bài báo khoa học 

Xây dựng đường cong cường độ–thời đoạn–tần suất mưa hướng 
đến thiết lập bản đồ ngập lụt cho khu vực bán đảo Cà Mau 

Hồ Công Toàn1, Đặng Trường An1* 

1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM; hocongtoanhdh@gmail.com; 
dtan@hcmus.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: dtan@hcmus.edu.vn.com; Tel.: +84–909719878 

Ban Biên tập nhận bài: 08/4/2021; Ngày phản biện xong: 18/5/2021; Ngày đăng bài: 
25/7/2021  

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, các hiện tượng mưa với cường độ lớn xuất hiện ngày 
càng thường xuyên tại khu vực bán đảo Cà Mau (BĐCM) gây ngập cục bộ và làm ảnh 
hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Theo báo cáo của Bộ Tài Nguyên và Môi 
Trường, mưa tại khu vực BĐCM có xu hướng gia tăng về cường độ và chu kỳ lặp lại trong 
tương lai như hệ quả của biến đổi khí hậu (BĐKH). Mưa với cường độ lớn có xu hướng tăng 
sẽ góp phần làm tình trạng ngập lụt cục bộ tại các khu vực có địa hình thấp và hệ thống tiêu 
thoát nước kém trầm trọng hơn. Việc chủ động phòng tránh các ảnh hưởng bất lợi từ các sự 
kiện mưa gây ngập đối với đời sống người dân, phân tích chu kỳ lặp lại của một cơn mưa 
gây ngập lụt là rất cần thiết. Chính vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu là: a) xác định chu kỳ lặp 
lại của một sự kiện mưa cực đoan cho khu vực BĐCM bằng phầm mềm CumFreq và b) 
hướng đến xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên dữ liệu được tính toán từ đường cong cường 
độ–thời đoạn–tần suất (IDF) mưa góp phần hỗ trợ chủ động phòng tránh nguy cơ gây ngập 
lụt do mưa cũng như góp phần thích ứng với BĐKH cho khu vực BĐCM. 

Từ khóa: Ngập lụt; Vùng trũng; Mưa cực đoan; Nước biển dâng; Bán đảo Cà Mau. 
 

 

1. Mở đầu 

Theo báo cáo của IPCC–Ủy Ban Liên Chính Phủ về BĐKH [1], BĐKH toàn cầu sẽ dẫn 
đến mực nước biển tại nhiều quốc gia trên thế giới có xu hương tăng. IPCC cũng đánh giá 
rằng, mưa tại nhiều khu vực trên thế giới đang có xu hướng tăng, thời đoạn và chu kỳ lặp lại 
của các sự kiện mưa cực đại cũng được nhận định đang gia tăng dưới tác động của BĐKH và 
điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến đời sống kinh tế–xã hội toàn cầu [2–3]. So với các yếu tố 
khí hậu khác, mưa được đánh giá là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt 
của đời sống nhân loại [2, 4–5]. Dưới ảnh hưởng của BĐKH, chu kỳ lặp lại và cường độ của 
các sự kiện mưa lớn, mưa cực đoan hay mưa trong bão xảy ra ở Việt Nam được nhận định có 
xu hướng gia tăng và tiềm ẩn các rủi ro cho đời sống nhân dân, gây nhiều tổn thất về cơ sở hạ 
tầng và tính mạng con người, tác động xấu đến môi trường [2, 6–7].  

Nhận thức được tầm quan trọng từ hậu quả do các sự kiện mưa lớn gây ra đối với nhiều 
mặt của đời sống nhân loại dưới ảnh hưởng của BĐKH trong những năm gần đây. Nhiều 
nghiên cứu về mưa to, mưa cực đoan gây ngập lụt cục bộ các khu đô thị, các thành phố lớn 
trên thế giới đang nhận được sự quan tâm từ các nhà khoa học. Ở Nigeria [8] đã tiến hành xây 
dựng đường cong IDF mưa cho khu vực Makurdi. Trong nghiên cứu này, nhóm thực hiện 
phân tích dữ liệu lượng mưa khu vực Makurdi Metropolis, Bang Benue, Nigeria từ 01/1982 
đến 12/1991 bằng ba hàm phân phối xác suất là Gumbel, Weibull và Gringorton. Kết quả 
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phân tích cho thấy hàm phân phối xác suất Gumbel là lựa chọn phù hợp để xây dựng bộ thông 
số cho xây dựng đường cong IDF mưa cho khu vực nghiên cứu. Ở Pháp, năm 2016 [9] đã tiến 
hành nghiên cứu diễn biến theo thời gian của mức độ dễ bị tổn thương do lũ lụt của hai thành 
phố Besançon và Moissac. Cả hai sự kiện lũ đã xảy ra năm 1910 và 1930 được đánh giá là 
những sự những sự kiện nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở Pháp trong thế kỷ 20. Các tác giả 
báo cáo rằng cường độ và mức độ nghiêm trọng của hai sự kiện mưa gây ngập lụt và những 
thiệt hại do chúng gây ra là vô cùng lớn. Các tác giả đã khẳng định việc phân tích các dữ liệu 
mưa lịch sử cho phép thành lập bản đồ cảnh báo các rủi do tiềm ẩn cho các khu vực dễ bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt. Năm 2014, [10] đã tiến hành nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đối 
với lượng mưa cực đoan cho khu vực Địa Trung Hải. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 114 chuỗi 
số liệu lượng mưa quy mô ngày giai đoạn 1951–1999 đại diện cho khí hậu giai đoạn hiện tại 
và 2000–2099 đại diện các kịch bản tương lai A1B, A2 và B2. Kết quả chỉ ra rằng, các yếu tố 
BĐKH trung bình được tính toán từ lượng mưa hàng ngày tăng với tất cả các chu kỳ lặp lại 
trong giai đoạn khí hậu hiện tại và cả các kịch bản khí hậu tương lai. Nghiên cứu cũng báo 
cáo rằng, những năm cuối thế kỷ 21 dưới kịch bản A1B, A2 và B2, cường độ mưa thu được 
được với khoảng thời gian phản hồi từ 10 đến 500 năm sẽ vượt đường cong IDF tại khu vực 
Barcelona từ 3% đến 14%. 

Trong những năm gần đây, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng phát triển 
nhanh ở một số đô thị lớn của Việt Nam, chính điều này cũng gây áp lực lên cơ sở hạ tầng (hệ 
thống thoát nước, tiêu thoát nước thủy lợi, đường giao thông, …). Hệ quả là nhiều đô thị lớn 
thường bị ngập do mưa. Để giải quyết tình trạng trên, nhiều nghiên cứu về xây dựng đường 
cong IDF mưa, một phương pháp thường được áp dụng trong các nghiên cứu về quy hoạch đô 
thị và thiết kế các công trình dân dụng đã được thực hiện. Cụ thể, [11–12] đã tiến hành nghiên 
cứu biến đổi không gian của mưa cực trị và xây dựng đường cong IDF mưa cảnh báo ngập lụt 
cho khu vực TP. HCM. Trong công trình nghiên cứu, [11] đã sử dụng chuỗi dữ liệu mưa cực 
trị của các trạm thuộc khu vực TP. HCM trong giai đoạn 1980–2014. Nghiên cứu tiến hành 
xây dựng đường cong IDF mưa dựa trên hàm phân bố xác suất (GEV). Kết quả nghiên cứu 
chỉ ra rằng, mưa lớn là nguyên nhân chính gây ngập lụt cho khu vực TP. HCM. Trong khi, 
[12] đã xây dựng đường cong IDF mưa dựa trên hàm phân phối Log–Pearson giai đoạn hiện 
tại 1986–2005 và các kịch bản BĐKH tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cường độ các 
trận mưa lớn cùng với các thời đoạn và các thời kỳ khác nhau đều ghi nhận xu hướng tăng từ 
11–69%. Một nghiên cứu đánh giá sự biến động lượng mưa theo thời gian cho vùng Đông 
Bắc Việt Nam được tiến hành bởi [13] thông qua xây dựng đường cong IDF mưa hỗ trợ xây 
dựng tần suất lũ thiết kế cho hệ thống giao thông. Nhóm nghiên cứu đã báo cáo rằng phương 
pháp tính toán tần suất lũ thiết kế dựa trên đường cong IDF mưa là phù hợp và triển vọng áp 
dụng cho những khu vực khác của Việt Nam. Gây đây, năm 2018 [14] đã tiến hành một 
nghiên cứu xây dựng đường cong IDF mưa cho khu vực sông Vu Gia–Thu Bồn trong bối 
cảnh BĐKH, dựa trên chuỗi dữ liệu mưa ngày. Để tiến hành nghiên cứu này, nhóm tác giả đã 
sử dụng dữ liệu mưa lịch sử từ mô hình RegCM4 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 với độ 
phân giải lưới 10km x 10km. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mưa có xu hướng tăng đáng 
kể từ 10–30% đối với kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Cụ thể, mưa 1, 2 và 3 ngày cực đại đã ghi 
nhận được sự gia tăng từ 30–300 mm/ngày theo nghiên cứu này.  

Trong những năm gần đây, khu vực BĐCM đã ghi nhận xuất hiện nhiều hiện tượng thời 
tiết cực đoan như mưa lớn gây ngập lụt [7, 15]. Cụ thể, ngày 3 tháng 9 năm 2018 một cơn 
mưa lớn kéo dài 3 hơn giờ đã khiến các tuyến đường nội đô TP. Cà Mau như Hùng Vương, 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Tất Thành, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Chiểu 
và Ngô Quyền bị ngập với độ sâu ngập lên đến 50cm [7–15]. Một sự kiện mưa nặng khác 
xuất hiện vào ngày 09/09/2019 được giới chuyên môn nhận định do ảnh hưởng của gió mùa 
Tây Nam hoạt động mạnh đã gây ngập cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau [15]. Cơn 
mưa này có thời gian kéo dài và cường độ lớn kèm giông lốc đã gây ngập cục bộ nhiều nơi 
trong khu vực BĐCM gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông và công trình thủy 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 727, 33-43; doi:10.36335/VNJHM.2021(727).33-43 35 

 

lợi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng [7–15]. Năm 2010 vừa qua, ngày 10 tháng 3 trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau đã xuất hiện một cơn mưa kéo dài khoảng 2 giờ với lượng mưa đo được tại trạm 
Cà Mau lên đế 75,9mm. Cơn mưa này đã gây ngập nhiều tuyến đường tại một số huyện thị 
như huyện Cái Nước và trung tâm TP. Cà Mau [15]. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 10 năm 
2020 một cơn mưa lớn xuất hiện đã gây ngập nặng nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp thuộc 
BĐCM như huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, TP. Bạc Liêu, TP. Sóc Trăng, huyện Cù 
Lao Dung [15].  

Từ những sự kiện mưa gây ngập xuất hiện ngày một thường xuyên hơn tạo khu vực 
BĐCM gây ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân, nghiên cứu này vì vậy được tiến 
hành để xây dựng đường cong IDF mưa nhằm xác định chu kỳ lặp lại của một sự kiện mưa 
cực đoan cho khu vực BĐCM dựa trên phầm mềm CumFreq và mục tiêu xa hơn mà nghiên 
cứu hướng đến là xây dựng bản đồ số cảnh báo ngập lụt cho khu vực, góp phần hỗ trợ phòng 
tránh các rủi ro tiềm ẩn do các sự kiện mưa cực đoan gây ra. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Bán đảo Cà Mau được biết đến là một vùng đất trũng thấp nằm ở cực nam của Việt Nam, 
được giới hạn bởi vĩ tuyến từ 8o33’36” Bắc đến 10o19’12” Bắc và kinh tuyến từ 104o42’36” 
Đông đến 106o14’24” Đông (Hình 1). BĐCM có địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ 
Đông sang Tây với độ cao trung bình dao động từ 0,5m đến 1,5m [3, 16]. Do vị trí địa lý nằm 
hạ lưu sông Mekong nên chế độ thủy động lực của BĐCM chịu sự tác động của dòng chảy từ 
thượng nguồn sông Mekong và chế độ bán nhật triều Biển Đông, nhật triều từ Biển Tây [3, 
17–18]. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, BĐCM chịu sự chi phối của hai mùa gió Đông 
Bắc và Tây Nam, mưa trung bình hàng năm của khu vực cao hơn so với các khu vực khác của 
Việt Nam và 90% lượng mưa năm tập trung vào mùa mưa [19]. 

 

Hình 1. Bản đồ khu vực nghiên cứu với các trạm quan trắc mưa. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thẩm định chất lượng chuỗi dữ liệu  

Thẩm định chất lượng chuỗi dữ liệu là một bước quan trọng trước khi tiến hành sử dụng 
chuỗi dữ liệu đó cho một nghiên cứu cụ thể [20]. Chất lượng một chuỗi dữ liệu chịu ảnh 
hưởng từ điều kiện địa hình, yếu tố khí tượng, thủy văn và môi trường. Bên cạnh đó, việc thay 
đổi thiết bị quan trắc, hay thiết bị quan trắc bị hỏng cũng là một trong những nguyên nhân làm 
ảnh hưởng đến chất lượng của chuỗi dữ liệu [21–23]. Trong nghiên cứu này, hai phương pháp 
thẩm định chất lượng chuỗi dữ liệu là Pettitt và SNHT–Standard Normal Homogeinity Test 
được xem xét áp dụng đánh giá chất lượng chuỗi dữ liệu mưa hàng ngày tại 07 trạm thuộc 
khu vực nghiên cứu.  

Pettitt là một phương pháp thống kê được xây dựng cho mục đích thẩm định tính đồng 
nhất của chuỗi dữ liệu khí tượng, thủy văn và môi trường [23]. Cụ thể, phương pháp Pettitt 
giúp xác định sự gián đoạn tại một vị trí bên trong chuỗi dữ liệu thông qua biểu thức toán học. 
Biểu thức toán học xác định sự gián đoạn của phương pháp Pettitt được cho bởi biểu thức sau:  

Xy = max |��| (với 1 ≤ y < n)       (1) 
Trong đó: giá trị cực đại Xk là dữ liệu gián đoạn tại năm y. 
Với Xk trong biểu thức (1) được xác định theo biểu thức (2) 

Xk = 2∗ ∑ r� − k(n + 1); �
���  k = 1, 2, …, n      (2) 

Trong đó ri là đại diện cho bậc tăng dần của chuỗi dữ liệu theo thời gian, r1, r2, r3, …, rn. 
SNHT là một phương pháp thống kê được Alexanderson xây dựng cho mục đích so sánh 

giá trị trung bình giữa v năm đầu tiên với (n–v) năm cuối của chuỗi dữ liệu quan trắc. Nói 
cách khác, phương pháp này giúp kiểm tra đồng nhất ở phần đầu và cuối của chuỗi dữ liệu 
quan trắc được xét [23].  

Biểu thức kiểm tra tính đồng nhất SNHT được xác định như sau: 

Tv = v��̅
� + (� − �)��̅

�, v= 1, 2, …, n      (3) 

��̅ =  
�

�
∑ (�� − ��)/��

���          (4) 

��̅ =  
�

���
∑ (�� − ��)/��

�����         (5) 

Trong đó q là chuỗi dữ liệu (với 1, 2, …, n dữ liệu); �� giá trị của mỗi phần tử trong 
chuỗi dữ liệu; �� là giá trị trung bình của chuỗi dữ liệu, Tv là chỉ số thống kê theo năm v. 

Trong trường hợp số liệu v năm được xác định không đồng nhất khi đạt giá trị cực đại Tv 

[23]:  

�� = max
�����

{��}         (6) 

Trong trường hợp nghiên cứu này, chuỗi dữ liệu mưa hàng ngày được thẩm định chất 
lượng dựa vào phương pháp Pettitt và SNHT, với mức ý nghĩa � ≤ 0,05. Điều đó có nghĩa là 
chuỗi dữ liệu mưa tại một trạm bất kỳ thuộc khu vực nghiên cứu được xem là đồng nhất nếu 
giá trị thẩm định chất lượng (giá trị p) thu được lớn hơn giá trị của � = 0,05 ngược lại chuỗi 
dữ liệu mưa quan trắc sẽ bị nghi ngờ về tính đồng nhất hay được xem là gián đoạn [23]. 

2.2.2. Chuyển đổi thời đoạn mưa 

Để tiến hành xây dựng đường cong IDF mưa, hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng dữ liệu 
mưa đầu vào có thời đoạn ngắn quy mô dưới ngày [24]. Đối với các nghiên cứu có liên quan 
đến chuyển đổi thời đoạn mưa [12, 25], biểu thức (7) thường được lựa chọn để chuyển đổi 
thời đoạn mưa ngày sang quy mô mưa dưới ngày. Do đó, biểu thức (7) được sử dụng trong 
nghiên cứu này để chuyển đổi dữ liệu mưa quy mô ngày sang các thời đoạn quy mô dưới 
ngày. Vì hầu hết các chuỗi dữ liệu mưa thu thập được đều có quy mô ngày.  
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I� =  I� �
�

�

�

         (7) 

Trong đó Id (mm) là lượng mưa ứng với thời đoạn mưa cần chuyển đổi, ID (mm) là lượng 
mưa thời đoạn 24 giờ, � là hàm mũ bằng 1/3, d (giờ) là thời đoạn mưa cần chuyển đổi, D là 
thời đoạn mưa 24 giờ, d/D là tỷ số giữa 2 thời đoạn mưa khác nhau, dấu “=” đại diện cho sự 
bằng nhau về phân bố xác suất của 2 vế [12, 25]. 

2.2.3. Xây dựng đường cong IDF mưa 

Đường cong IDF mưa được xây dựng trong nghiên cứu này dựa trên phần mềm 
CumFreq [26]. Phần mềm CumFreq được phát triển bởi Viện Cải Thiện và Cải Tạo Đất Quốc 
Tế, là một chương trình hoàn toàn miễn phí dùng tính toán tần suất tích lũy cũng như chu kỳ 
lặp lại của yếu tố khí tượng, thủy văn và môi trường [27]. Trong nghiên cứu này, phần mềm 
CumFreq được áp dụng tính toán tần suất tích lũy, chu kỳ lặp lại và thời đoạn của chuỗi dữ 
liệu mưa tại các trạm quan trắc mưa khu vực BĐCM.  

Trong phần mềm CumFreq, ba hàm phân bố Gumbel, GEV và Log–Pearson III thường 
được sử dụng để xác định đường cong IDF mưa [23, 26]. Trong nghiên cứu này, hàm GEV 
được lựa chọn xây dựng đường cong IDF mưa cho khu vực BĐCM thông qua các đánh giá sơ 
bộ về khả năng áp dụng của nó so với hàm phân bố khác và dựa vào các kết quả nghiên cứu từ 
các công trình đã công bố [7, 11–12, 24] cho các khu vực thuộc Việt Nam.  

Hàm phân bố tần suất tích lũy GEV được xây dựng như sau:  

�(�) = exp [−(1 + � �
���

�
�)�

�

�]      (8) 

Trong đó F(x) biểu thị hàm phân phối GEV, σ là tham số tỷ lệ với σ > 0 xác định độ lệch 
hai phía so với tham số vị trí, k là tham số hình dạng chi phối hình dáng của phân phối xác 
suất, µ là tham số vị trí, phụ thuộc vào thời gian và được xác định thông qua mối liên hệ trong 
biểu thức (9) [7, 28]. 

�(�) =  ��(�) + ��        (9) 

Trong đó t là thời gian, �� và �� là tham số chặn và dốc [7, 28]. 
Hàm phân phối GEV được đánh giá là một hàm phân phối linh hoạt, nó chứa bên trong 

các tham số vị trí (µ), quy mô (σ) và hình dạng (k). Chính vì vậy, hàm phân phối này được lựa 
chọn áp dụng rộng rãi trong các nghiên cứu có liên quan bởi [7, 29]. 

Quy trình các bước tiến hành xây dựng đường cong IDF mưa cho khu vực BĐCM được 
minh họa ở Hình 2. 

Cụ thể các bước tiến hành nghiên cứu này được thực hiện như sau: 
Phân tích sơ bộ chuỗi dữ liệu mưa quan trắc đầu vào; 
Đánh giá chất lượng dữ liệu mưa lịch sử thông qua phương pháp Pettitt và SNHT; 
Chuyển đổi dữ liệu mưa quy mô ngày về quy mô dưới ngày bởi dụng biểu thức (7); 
Phân tích, đánh giá khả năng sử dụng các hàm phân bố GEV, Gumbel và Log–Pearson 

thiết lập hàm phân phối tần suất tích lũy (CDF) mưa; 
Xây dựng đường cong IDF mưa dựa trên hàm phân phối tần suất tích lũy CDF.  
Trong nghiên cứu này, các đường cong IDF mưa được xây dựng tương ứng với các 

khoảng thời gian 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 6, 8 và 12 giờ. 

2.2.4. Dữ liệu đầu vào phục vụ nghiên cứu 

Chuỗi số liệu mưa hàng ngày tại các trạm quan trắc Gành Hào, Năm Căn, Sông Đốc, 
Thới Bình, Rạch Giá và Bạc Liêu được thu thập từ Tổng Cục Khí tượng Thủy văn và Phân 
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (SIHYMECC) trong giai đoạn 
1984–2017. Qua phân tích sơ bộ cho thấy, lượng mưa trung bình năm tại các trạm thuộc khu 
vực BĐCM đạt từ 1885,4mm đến 2356,0mm và lượng mưa một ngày lớn nhất dao động 
trong khoảng từ 0 đến 224,6 mm (Bảng 1). 
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Hình 2. Quy trình tiến hành xây dựng đường IDF mưa cho khu vực BĐCM. 

Bảng 1. Các thông tin và đặc trưng thống kê của 07 trạm đo mưa khu vực nghiên cứu. 

Trạm 

Tọa độ Mưa năm  

trung bình  

(mm) 

Mưa ngày 

trung bình  

(mm) 

Mưa ngày 

lớn nhất 

(mm) 

Giai đoạn Khoảng 

thời gian 

(năm) 
Vĩ độ Kinh độ  Từ Đến 

Bạc Liêu 105,71 9,28 1949,7 39,1 203,7 1984 2017 34 

Gành Hào 105,42 9,03 1885,4 41,1 224,6 1984 2017 34 

Năm Căn 105,07 8,75 2339,3 48,2 246,4 1987 2017 31 

Thới Bình 105,09 9,35 2337,0 46,7 184,0 1984 2017 34 

Sông Đốc 104,83 9,04 2261,6 47,5 239,6 1984 2017 34 

Rạch Gía 105,07 10,00 2168,1 44,4 220,3 1984 2017 34 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá chất lượng chuỗi dữ liệu mưa 

Kết quả thẩm định chất lượng chuỗi dữ liệu mưa tại 06 trạm quan trắc thuộc khu vực 
nghiên cứu được trình bày ở Bảng 2. Qua kết quả thẩm định dựa trên phương pháp Pettitt và 
SNHT cho thấy, giá trị p thu được đối với các trạm Gành Hào, Thới Bình, Năm Căn, Bạc 
Liêu và Rạch Giá dao động trong khoảng 0,418–0,943 (Bảng 2). Trong khi, tại trạm Sông 
Đốc giá trị p tính được là 0,004 (đối với phương pháp Pettitt) và 0,049 (đối với phương pháp 
SNHT). Với mức ý nghĩa � ≤ 0,05, chuỗi dữ liệu mưa trạm Sông Đốc không đồng nhất 
(Hình 3), trong khi các trạm còn lại có tính đồng nhất bởi giá trị p lớn hơn mức ý nghĩa. Do 
đó, chuỗi dữ liệu mưa trạm Sông Đốc không được xem xét cho xây dựng đường cong IDF 
mưa tại trạm này. 
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Bảng 2. Kết quả thẩm định chất lượng chuỗi dữ liệu mưa tại các trạm quan trắc mưa khu vực BĐCM. 

STT Trạm Giá trị p  Kết quả thẩm định 

Pettitt SNHT Đạt Không đạt 

1 Gành Hào 0,699 0,630 X  

2 Năm Căn 0,418 0,447 X  

3 Thới Bình 0,943 0,732 X  

4 Bạc Liêu 0,745 0,855 X  

5 Rạch Giá 0,734 0,556 X  

6 Sông Đốc 0,004 0,049  X 

 

Hình 3. Thẩm định chất lượng chuỗi dữ liệu mưa tại các trạm thuộc khu vực BĐCM.  

3.2. Xây dựng đường cong IDF mưa 

Đường cong IDF mưa xây dựng cho 05 trạm đo mưa thuộc khu vực BĐCM được trình 
bày ở Hình 4. Kết quả tính toán cho thấy, với thời đoạn ngắn 0,25 giờ, cường độ mưa có thể 
dao động trong khoảng từ 33,9 mm/giờ đến 42,8mm/giờ đối với chu kỳ lặp lại 2 năm trong 
khi với chu kỳ lặp lại 100 năm, cường độ mưa tại các trạm thuộc khu vực nghiên cứu dao 
động trong khoảng từ 114,8 mm/giờ đến 215,2mm/giờ (Bảng 3). Tương tự với các thời đoạn 
mưa từ 0,5 đến 8 giờ, cường độ mưa tại các trạm dao động trong khoảng từ 21,4 mm/giờ đến 
135,7 mm/giờ và 3,4mm/giờ đến 21,4 mm/giờ. Nhìn chung, trên toàn khu vực nghiên cứu, 
cường độ mưa lớn nhất xảy ra ở chu kỳ lặp lại 100 năm tức là tần suất lặp lại 1% tại tất cả thời 
đoạn mưa khác nhau, dao động từ 8,7 mm/giờ (thời đoạn 12h, đối với trạm Thới Bình) đến 
215,2 mm/giờ (thời đoạn 15 phút, đối với trạm Năm Căn); với trạm Bạc Liêu, Rạch Giá và 
Gành Hào cường độ mưa 15 phút lần lượt ghi nhận được 178,2 mm/giờ, 192,4 mm/giờ và 
196,3 mm/giờ (Bảng 3). 
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Hình 4. Các đường cong thời đoạn–cường độ–tần suất mưa xây dựng cho các trạm thuộc khu vực BĐCM 

với chu kỳ lặp lại từ 2 đến 100 năm và thời đoạn từ 0,25 giờ đến 12 giờ.  

Bảng 3. Kết quả phân tích cường độ mưa theo các thời đoạn và chu kỳ lặp tại các trạm. 

Trạm 
Các thời đoạn mưa (giờ) 

0,25 0,5 1 1,5 2 3 6 8 12 
Chu kỳ lặp: 2 năm 

Bạc Liêu 33,9 21,4 13,5 10,3 8,5 6,5 4,1 3,4 2,6 
Rạch Giá 38,8 24,4 15,4 11,7 9,7 7,4 4,7 3,9 2,9 
Gành Hào 36,2 22,8 14,4 11,0 9,1 6,9 4,4 3,6 2,7 
Năm Căn 42,8 27,0 17,0 13,0 10,7 8,2 5,2 4,3 3,2 
Thới Bình  40,5 25,5 16,1 12,3 10,1 7,7 4,9 4,0 3,1 

Chu kỳ lặp: 5 năm 
Bạc Liêu 54,6 34,4 21,7 16,5 13,7 10,4 6,6 5,4 4,1 
Rạch Giá 59,0 37,1 23,4 17,9 14,7 11,2 7,1 5,9 4,5 
Gành Hào 57,5 36,2 22,8 17,4 14,4 11,0 6,9 5,7 4,4 
Năm Căn 68,1 42,9 27,0 20,6 17,1 13,0 8,2 6,8 5,2 
Thới Bình  65,8 41,5 26,1 19,9 16,5 12,6 7,9 6,5 5,0 

Chu kỳ lặp: 20 năm 
Bạc Liêu 101,8 65,6 41,3 31,5 26,0 19,9 12,5 10,3 7,9 
Rạch Giá 105,0 66,1 41,6 31,8 26,2 20,0 12,6 10,4 7,9 
Gành Hào 106,6 67,1 42,3 32,3 26,6 20,3 12,8 10,6 8,1 
Năm Căn 118,6 74,7 47,1 35,9 29,7 22,6 14,3 11,8 9,0 
Thới Bình  91,1 57,4 36,2 27,6 22,8 17,4 11,0 9,0 6,9 

Chu kỳ lặp: 50 năm 
Bạc Liêu 153,1 96,3 60,8 46,4 38,2 29,2 18,4 15,2 11,6 
Rạch Giá 149,8 94,3 59,5 45,4 37,5 28,6 18,0 14,9 11,4 
Gành Hào 151,4 95,3 60,0 45,8 37,8 28,9 18,2 15,0 11,5 
Năm Căn 163,9 103,1 65,0 49,6 41,0 31,2 19,7 16,3 12,4 
Thới Bình  106,3 67,0 42,2 32,2 26,6 20,3 12,8 10,6 8,1 

Chu kỳ lặp: 100 năm 
Bạc Liêu 178,2 112,0 70,6 54,0 44,5 33,9 21,4 17,6 13,5 
Rạch Giá 192,4 121,2 76,5 58,3 48,2 36,7 23,2 19,1 14,6 
Gành Hào 196,3 123,5 77,8 59,4 49,0 37,4 23,6 19,5 14,9 
Năm Căn 215,2 135,7 85,5 65,2 53,9 41,1 25,9 21,4 16,3 
Thới Bình  114,8 72,3 45,6 34,8 28,7 21,9 13,8 11,4 8,7 
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4. Kết luận 

Nghiên cứu đã tiến hành xây dựng đường cong cường độ–thời đoạn–tần suất mưa theo 
các thời đoạn từ 0,25 đến 12 giờ ứng với các chu kỳ lặp lại từ 2 đến 100 năm cho khu vực bán 
đảo Cà Mau. Các kết quả tính toán thu được cho thấy cơn mưa có lượng mưa từ 60,0mm trở 
lên xảy ra trong thời đoạn dưới 3 giờ sẽ gây ngập cục bộ một số khu vực từ 0,7–1,0 m. Trong 
khi đó, với sự các sự kiện mưa cực đoan có cường độ lên đến 215,2 mm/giờ ứng với chu kỳ 
lặp lại 100 năm, độ sâu và phạm vi ngập chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn đối với công trình 
dân dụng như đường giao thông, công trình thủy lợi, các khu dân cư nằm trong vùng trũng. 

Các kết quả xây dựng đường cong cường độ–thời đoạn–tần suất tương ứng với các thời 
đoạn và chu kỳ lặp lại rất cần thiết để hỗ trợ thông tin trong công tác xây dựng, nâng cấp hệ 
thống thoát nước, quy hoạch thủy lợi góp phần hạn chế các rủi ro từ các sự kiện mưa cực đoan 
có xu hướng xuất hiện ngày một gia tăng đối với khu vực bán đảo Cà Mau. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: H.C.T., D.T.A.; Lựa chọn phương 
pháp nghiên cứu: H.C.T., D.T.A.; Viết bản thảo bài báo: H.C.T., D.T.A.; Chỉnh sửa bài báo: 
H.C.T., D.T.A. 

Lời cảm ơn: Các tác giả xin chân thành cảm ơn các phản biện đã đóng góp ý kiến hữu ích, 
giúp các tác giả hoàn thiện bản thảo này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 
giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có 
sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: In recent years, heavy rainfall events have appeared frequently in the Ca Mau 
peninsula area, causing local flooding and affecting many aspects of life in the area. 
According to a report of the Ministry of Natural Resources and Environment, rainfall is an 
increase tend in intensity and frequency in the Ca Mau Peninsula as a part of climate 
variability. Heavy rainfall tends increase, which will cause the local flooding events in 
which has low terrain and less severe drainage systems. It is, thus, necessary to proactively 
prevent adverse effects from flooding events on people’s lives. Therefore, the goal of the 
study is a) to simulate rainfall intensity–duration–frequency (IDF) curve of the extreme 
rainfall events using the CumFreq software for the Ca Mau Peninsula and b) toward to 
establish inundation maps based on the simulated data from rainfall IDF curve, contributing 
to proactively minimize the potential risks of flooding as well as proactively adapt the 
impacts of climate variability. 
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