
TẠP CHÍ 
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 736(1), 54-74; doi:10.36335/VNJHM.2022(736(1)).54-74  http://tapchikttv.vn/ 

Bài báo khoa học 

Đánh giá hiện trạng phân bố và sự biến động theo mùa mức độ ô 
nhiễm PM2.5 tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, Việt Nam 

Nguyễn Thị Ngọc Châu1,2, Đinh Thị Ái Liên1,2, Nguyễn Hoàng Phong1,2, Bùi Tá Long1,2* 
1 Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM; chau.nguyen2610@hcmut.edu.vn; 
lien.dinh2520@hcmut.edu.vn; nhphong@dcselab.edu.vn; longbt62@hcmut.edu.vn 
2 Đại học Quốc gia Tp. HCM; chau.nguyen2610@hcmut.edu.vn; 
lien.dinh2520@hcmut.edu.vn; nhphong@dcselab.edu.vn; longbt62@hcmut.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: longbt62@hcmut.edu.vn; Tel.: +84–918017376 
Ban Biên tập nhận bài: 7/3/2022; Ngày phản biện xong: 20/4/2022; Ngày đăng bài: 
25/4/2022 

Tóm tắt: Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) với diện tích chỉ chiếm 12,5% nhưng đóng góp 
khoảng 50,0% sản lượng lúa, 90,0% sản lượng gạo xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL). Trong bối cảnh ô nhiễm không khí hiện nay, đặc biệt là sự gia tăng ô 
nhiễm bụi mịn (PM2.5)  đã tạo mối nguy tiềm tàng cho canh tác nông nghiệp của vùng. Với 
mục tiêu đánh giá sự biến thiên theo không gian–thời gian ô nhiễm PM2.5 cho mùa khô 
(tháng 03/2018) và mùa mưa (tháng 05/2018), nghiên cứu sử dụng các nhóm dữ liệu phát 
thải kiểm kê và hệ thống các mô hình WRF (Weather Research and Forecast)/CMAQ 
(Community Multiscale Air Quality Modeling System) kết hợp để tính toán. Từ kết quả mô hình 
phản ánh, mức nồng độ PM2.5 hàng ngày trong mùa khô là cao hơn hẳn mùa mưa và hầu hết đều 
vượt ngưỡng quy định, trung bình từ 40,82–114,56 μg/m3 so sánh với chỉ 13,35–95,31 μg/m3. 
Mức nồng độ cực đại trong ngày thường diễn ra tại các huyện ven biển như Hòn Đất và 
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu được xem là những kết quả sơ bộ bước đầu, đã 
chứng minh được sự ảnh hưởng của các điều kiện khí tượng khác nhau và ba loại phát thải 
tiền chất chính NOx, cacbon đen BC và NMVOCs đóng góp đáng kể đến sự hình thành 
PM2.5 ở vùng TGLX; đồng thời, khung phương pháp nghiên cứu cũng là cơ sở cho việc 
mở rộng thời gian và quy mô mô phỏng, hướng đến việc lượng hóa chi tiết thiệt hại nông 
nghiệp do phơi nhiễm PM2.5 gây ra. 

Từ khóa: Ô nhiễm PM2.5; Phát thải tiền chất; TGLX; WRF/CMAQ. 
____________________________________________________________________ 

 

1. Mở đầu  

Ô nhiễm không khí, nhất là vấn đề ô nhiễm bụi mịn (PM2.5) là một trong những vấn đề 
ngày càng thu hút được sự chú ý bởi những tác động tiêu cực đến môi trường, tầm nhìn và sức 
khỏe người dân [1–2]. Mức độ ô nhiễm PM2.5 nghiêm trọng là hệ quả đến từ sự kết hợp giữa 
các phát thải tiền chất ở mức cao và những điều kiện khí tượng không thuận lợi [3–5] đặc biệt 
như các đợt sóng nhiệt, giá rét cực đoan và những luồng không khí tĩnh, đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho tích lũy chất ô nhiễm trong lớp khí quyển gần bề mặt [6–8]. Những nghiên cứu về sự 
biến đổi nồng độ PM2.5 theo không gian và thời gian đóng vai trò quan trọng để kiểm soát và 
ngăn chặn các đợt ô nhiễm PM2.5 [9–10]. Nồng độ PM2.5 chịu sự tác động bởi rất nhiều yếu tố, 
gồm các phát thải, điều kiện khí tượng và đặc điểm về vị trí địa lý [11]; trong đó, các điều kiện 
khí tượng có mối liên hệ mật thiết đến sự khuếch tán, tích lũy và vận chuyển ô nhiễm PM2.5 
[12–13]. Tại Việt Nam, nghiên cứu đánh giá biến thiên nồng độ PM2.5 dựa trên nồng độ trung 
bình quan trắc được tại các trạm ở Hà Nội từ 2010 đến 2018, ở Phú Thọ từ 2013 đến 2019 và ở 
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Quảng Ninh từ 2014 đến 2019. Kết quả cho thấy, trong mùa đông từ tháng 10 đến tháng 2, nồng 
độ PM2.5 cao hơn gấp đôi trong giai đoạn mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8; nồng độ PM2.5 thường 
đạt đỉnh vào giờ cao điểm giao thông trong buổi sáng từ 7 đến 9 giờ cũng như trong buổi chiều 
từ 17 đến 19 giờ. Mặt khác, ô nhiễm PM2.5 được chứng minh chịu tác động từ phát thải tiền 
chất địa phương đến ô nhiễm xuyên vùng và xuyên biên giới trong nhiều nghiên cứu gần đây 
[14–15]. Một kết quả điển hình [16] đã chứng minh được nguyên nhân hình thành PM2.5 ở thủ 
đô Hà Nội không chỉ từ nguồn sơ cấp trong vùng mà còn được đóng góp đáng kể từ những 
nguồn phát thải chuyển vùng từ Trung Quốc và một số vùng khác, cũng như các phần thứ cấp, 
nhiều đợt ô nhiễm PM2.5 được quan sát với mức nồng độ cao trên 100 µg/m3. 

Thời gian gần đây, mô hình mô phỏng chất lượng không khí được chọn như là một công 
cụ hiệu quả về mặt kinh tế đánh giá tác động các biến số phát thải, khí hậu, địa hình  tới môi 
trường không khí [17]. Nhóm mô hình Models-3 (CMAQ) [18], Comprehensive Air Quality 
Model with Extensions [19] và WRF kết hợp với tương tác hóa học [20] là ba ví dụ điển hình 
về những mô hình quang hóa đã được phát triển để đánh giá về các dạng phát thải, quá trình 
chuyển hóa khí–hạt mịn, các phản ứng quang hóa diễn ra trong khí quyển cũng như sự lan 
truyền, chuyển đổi khác có liên quan. 

Nghiên cứu này đã được triển khai với mục tiêu mô phỏng hiện trạng nồng độ PM2.5 bằng 
mô hình WRF/CMAQ kết hợp cho vùng TGLX, cùng với đó đưa ra những phân tích, đánh giá 
sự phân bố nồng độ PM2.5 cả không gian và thời gian, cũng như làm rõ được mối liên hệ nồng độ 
với các yếu tố khí tượng, tiền chất phát thải chính cho giai đoạn hiện trạng tháng 03/2018 (mùa 
khô) và tháng 05/2018 (mùa mưa). Thứ  tự thực hiện gồm: (1) Dữ liệu thực đo nồng độ PM2.5 
được thu thập, thực hiện lựa chọn về thời đoạn mô phỏng và dữ liệu phát thải kiểm kê, đầu vào 
của các mô phỏng chất lượng không khí bằng mô hình WRF/CMAQ; (2) Làm rõ các đặc điểm 
kỹ thuật và thông số thiết lập cho các mô hình áp dụng được lựa chọn; (3) Thực hiện mô hình 
hóa và tạo lập bản đồ thể hiện sự phân bố nồng độ PM2.5 theo không gian–thời gian cho vùng 
TGLX; (4) Thảo luận nhận định sơ bộ về mức tác động của ô nhiễm PM2.5 đối với canh tác lúa 
địa phương, đưa ta các kết luận và triển vọng về các nghiên cứu mở rộng cũng được phân tích. 

2. Phương pháp và số liệu 

2.1. Mô tả khu vực nghiên cứu 

Vùng TGLX nằm ở phía Tây của ĐBSCL có diện tích khoảng 4.984 km2 [21–22]. Phạm vi 
hành chính bao gồm địa phận của các tỉnh An Giang có diện tích lớn nhất chiếm 49,2%, tiếp 
đến là tỉnh Kiên Giang chiếm 47,8% và Thành phố (Tp.) Cần Thơ chỉ chiếm 3,1%. Hình 1 mô 
tả phạm vi khu vực nghiên cứu. Vùng TGLX được làm nổi bật với sự tiếp giáp từ  phía Đông 
Bắc là sông Hậu, từ phía Đông Nam là kênh Cái Sắn, từ phía Tây Nam là biển Tây và biên giới 
với Campuchia (dọc kênh Vĩnh Tế) ở phía Bắc và Tây Bắc [21]. Nhìn chung, TGLX có địa 
hình thấp và tương đối bằng phẳng, chủ yếu ở dạng đồng bằng với diện tích khoảng 4.664,76 
km2, chiếm 93,7% tổng diện tích toàn vùng [22]; ngoại trừ một số khu vực đồi núi thấp nằm rải 
rác ở phía Tây và Tây Bắc của TGLX thuộc các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang 
và huyện Hòn Đất, Tp. Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang có diện tích chỉ khoảng 32 ha [22]. Thổ 
nhưỡng TGLX  đặc trưng bởi 7 nhóm đất chính với 19 loại đất khác nhau [22], trong đó nhóm 
đất phù sa có diện tích lớn nhất (1.369,78 km2), tập trung chủ yếu ở các khu vực gần sông Hậu 
thuộc các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tp. Châu Đốc và Long Xuyên của tỉnh An Giang.  

Qua một quá trình xây dựng và phát triển hơn 20 năm, TGLX đã trở thành một trung tâm 
kinh tế trong mục tiêu phát triển khu vực ĐBSCL với 4 góc đô thị chính của vùng gồm các Tp. 
Châu Đốc và Long Xuyên của tỉnh An Giang, và các Tp. Rạch Giá và Hà Tiên của tỉnh Kiên 
Giang [23]; trong đó nhóm các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đã được xác định 
là thế mạnh được đầu tư nhằm phát triển ổn định và toàn diện toàn vùng [21, 24]. Hiện nay, 
TGLX đóng vai trò chủ đạo trong chính sách an ninh lương thực cả nước (nắm giữ 50% sản 
lượng lúa) [23], giữ vai trò kinh tế mũi nhọn ở ĐBSCL cũng như trong cả nước; TGLX cũng 
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đã góp phần mạnh mẽ vào vai trò xuất khẩu lúa gạo nhất nhì thế giới của nước ta [25–26], xuất 
khẩu chiếm đến 90% sản lượng gạo của toàn vùng ĐBSCL [23]. 

Mặt khác, để thuận tiện cho các đánh giá và nhận định, nghiên cứu đã thực hiện phân chia 
vùng TGLX thành 03 khu vực, gồm khu vực R1 là các huyện của tỉnh An Giang (thuộc vùng 
TGLX); khu vực R2 là các huyện của Tp. Cần Thơ (thuộc vùng TGLX); và khu vực R3 là các 
huyện của tỉnh Kiên Giang (thuộc vùng TGLX). 

2.2. Mô phỏng nồng độ PM2.5 bằng mô hình WRF/CMAQ kết hợp 

Hệ thống gồm có mô hình Dự báo và Nghiên cứu Thời tiết (WRF hay the Weather 
Research and Forecasting Model) với phiên bản 3.8 và mô hình Chất lượng không khí đa chất, 
đa cấp độ cộng đồng (CMAQ hay Community Multiscale Air Quality Mode) với phiên bản 
5.2.1 đã được sử dụng; đây là các mô hình đã được nghiên cứu và phát triển bởi Trung tâm 
Nghiên cứu Khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (USA NCAR – National Center for Atmospheric 
Research) [27–29] và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USA EPA – Environmental 
Protection Agency) [18]. 

Miền tính toán mô phỏng nồng độ PM2.5 là hai cấp lưới lồng với nhau D01 và D02 được 
thiết lập để chạy WRF/CMAQ. Miền tính D01 có độ phân giải khoảng 30 km × 30 km, có 76 
cột và 94 hàng, và một diện tích miền tính lên đến 5,41 × 106 km2; miền tính D02 có độ phân 
giải khoảng 9,5 km × 9,5 km, lồng trong miền D01, với 55 cột và 3 hàng, diện tích miền D02 
là 2,11 × 105 km2 (Hình 1). Miền tính D01 được xây dựng cho toàn bộ đất nước Việt Nam; và 
miền tính D02 được xây dựng phủ hầu hết các tỉnh phía Nam, bao gồm các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long (trong đó có vùng TGLX), Đông Nam Bộ, một phần các tỉnh Nam Trung Bộ 
và các tỉnh Tây Nguyên. Các điều kiện biên của miền mô phỏng D02 được xác định theo miền 
không gian D01. 

  

Hình 1. Khu vực nghiên cứu tại vùng TGLX và các miền tính (Domains) lồng nhau được thiết lập 
cho các mô phỏng trong mô hình WRF/CMAQ kết hợp. 
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2.4. Dữ liệu đầu vào cho mô hình 

2.4.1. Dữ liệu mô phỏng khí tượng 

Mô phỏng các trường khí tượng được thực hiện bằng mô hình WRF cho các miền tính 
khác nhau để làm đầu vào cho mô hình CMAQ. 2 tháng được chọn là tháng 03/2018 và 
05/2018. Dữ liệu khí tượng toàn cầu được sử dụng từ nguồn mở của Trung tâm nghiên cứu Khí 
quyển Quốc gia Hoa Kỳ (The US National Centre for Atmospheric Research – NCAR) là kết 
quả từ mô hình (Global Forecast System – GFS) [29, 32– 33]. Mô hình GFS chạy nghiệp vụ 04 
lần mỗi ngày vào các thời điểm gồm: 0 giờ, 6 giờ, 12 giờ và 18 giờ với độ phân giải theo thời 
gian là 16 ngày; trong đó 10 ngày đầu, độ phân giải không gian có được là 0,25º × 0,25º kinh vĩ 
và 6 ngày sau với độ phân giải không gian có được là 1,0º × 1,0º kinh vĩ [29]. 

2.4.2. Dữ liệu kiểm kê phát thải 

Bộ dữ liệu kiểm kê phát thải nhân tạo và sinh học (tự nhiên) từ nguồn số liệu kiểm kê phát 
thải toàn cầu ECCAD (https://eccad3.sedoo.fr/) trong năm 2018 đã được sử dụng, gồm ba bộ 
dữ liệu phát thải nhân tạo CAMS-GLOB-AIR, CAMS-GLOB-ANT, GFED4 và bộ dữ liệu 
phát thải sinh học CAMS-GLOB-BIO [34–37]. 

Dữ liệu tải lượng phát thải tiền chất được kiểm kê từ các bộ dữ liệu được thu thập, sử 
dụng ở dạng đơn vị thông lượng trung bình hàng háng (kg.m-2.s-1) với các mức độ phân giải 
khác nhau trên phạm vi toàn cầu (0.5o × 0.5o, 0.25o × 0.25o và 0.1o × 0.1o) [38] được tính toán 
phân bố không gian về các ô lưới của miền tính (Domain) D02 (đã thiết lập trong mô hình 
WRF/CMAQ kết hợp) với độ phân giải tăng lên ~ 9.5 km × 9.5 km và phân bố diễn biến theo 
thời gian (hàng giờ) dựa trên sự phân biệt các dạng nguồn thải điểm, nguồn di dộng và nguồn 
diện kết hợp với thông tin theo nhóm hoạt động phát thải, loại nguồn khí thải loại có thể được 
quy tính cho đóng góp phát thải với phương pháp đã được xây dựng chi tiết trong các nghiên 
cứu trước đây [39–41]. Đồng thời, các thành phần hóa học đóng góp cho sự hình thành PM2.5 
và sol khí PM2.5 đã được mã hóa theo cơ chế hóa học Carbon Bond-05 [42] từ 12 nhóm ngành 
phát thải nhân tạo theo điều kiện thực tế tại khu vực nghiên cứu (đốt chất thải nông nghiệp 
(awb), đất nông nghiệp (ags), hoạt động chăn nuôi (agl), giao thông vận tải đường bộ (tro), 
giao thông vận tải đường thủy (shp), giao thông vận tải đường hàng không (air), sản xuất công 
nghiệp (ind), công nghiệp năng lượng (ene), phát thải từ các hộ gia đình (res), hoạt động xử lý 
chất thải (swd), fugitives (fef), đốt sinh khối mở (bb)) và nhóm phát thải tự nhiên (bio). 

Từ nguồn dữ liệu kết quả kiểm kê phát thải có thể thấy rằng tại các khu vực R1, R2 và R3 
của vùng TGLX, trong tháng 03/2018 mức phát thải của các tiền chất lần lượt là 2.137 nghìn 
tấn NMVOCs, 1.867 nghìn tấn NOx, 64.509 nghìn tấn CO, 3.808 nghìn tấn CH4, 962 nghìn 
tấn NH3, 199 nghìn tấn BC và 1.724 nghìn tấn OC; trong đó, sự đóng góp phát thải từ CO cao 
hơn đáng kể so với các tiền chất còn lại. Khu vực R1 là nơi có mức đóng góp tổng phát thải 
các chất VOCs, NOx, CO, CH4, NH3, BC và OC cao nhất toàn vùng, gấp khoảng 2,18 lần khu 
vực R3 và khoảng 59,13 lần khu vực R2. Trong khi đó, tổng tải lượng phát thải của các tiền 
chất, gồm NMVOCs, NOx, CO, CH4, NH3, BC và OC trong tháng 05/2018 lần lượt đạt được 
là 1.987 nghìn tấn, 2.325 nghìn tấn, 85.988 nghìn tấn, 4.304 nghìn tấn, 1.178 nghìn tấn, 95 
nghìn tấn và 2.338 nghìn tấn. Tương tự như tháng 03/2018, khu vực R1 có có mức đóng góp 
tổng phát thải các chất NMVOCs, NOx, CO, CH4, NH3, BC và OC là cao nhất toàn vùng 
TGLX, cao hơn 2,14 lần so với khu vực R3 và khoảng 59,33 lần so với khu vực R2. Nhìn 
chung, tổng tải lượng phát thải các chất VOCs, NOx, CO, CH4, NH3, BC và OC trong tháng 
05/2018 đều có mức phát thải cao hơn so với tháng 03/2018. Tổng tải lượng phát thải các chất 
tại các khu vực R1, R3 và R2 trong tháng 05/2018 lần lượt có giá trị cao hơn 1,30 lần so với 
tháng 03/2018. Chi tiết, tổng tải lượng phát thải đối với NMVOCs cao hơn khoảng 1,18 lần; 
đối với NOx cao hơn khoảng 0,36 lần; đối với CO cao hơn khoảng 0,99 lần; đối với CH4 và 
NH3 đều cao hơn khoảng 1,10 lần; đối với BC cao hơn khoảng 0,90 lần; và đối với OC cao 
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hơn khoảng 0,94 lần. Đồng thời, trong tháng 03/2018 và 05/2018, khu vực R2 có tổng tải 
lượng phát thải các tiền chất là thấp nhất và khu vực R1 là cao nhất ở vùng TGLX. 

2.4.3. Dữ liệu quan trắc nồng độ PM2.5 

Dữ liệu nồng độ thực đo của các ngày tháng 03/2018 và tháng 05/2018 đã được thu thập 
trực tiếp từ Chi cục Bảo vệ Môi trường Tp. HCM [43]. Bộ số liệu này được sử dụng để kiểm 
định kết quả mô phỏng của mô hình WRF/CMAQ. Đây là 08 trạm quan trắc, bao gồm: 
DOSTE, TN, HB, BT, ZOO, Q2, TSH và TB đã sử dụng phương pháp đo thủ công, gián đoạn 
(vào 2 thời điểm lúc 7 giờ 00 và 15 giờ 00) tại Tp. HCM, cũng đều là khu vực thuộc phạm vi 
miền tính D02 được thiết lập để mô phỏng trong hệ thống WRF/CMAQ. Bảng 1 và Hình 2 bên 
dưới mô tả chi tiết về về vị trí và đặc điểm của 08 trạm quan trắc nêu trên. 

Bảng 1. Đặc điểm hiện trạng của 08 vị trí quan trắc nồng độ PM2.5 trong không khí xung quanh tại 
Tp. HCM được dùng trong nghiên cứu. 

Ký 
hiệu  

Tọa độ vị trí quan trắc 
Mục tiêu quan trắc Mô tả địa điểm quan trắc 

Kinh độ (Y [m]) Vĩ độ (X [m]) 
BT 1186893.945 675631.937 Quan trắc giao thông ngõ 

Tây Nam Thành phố 
Tuyến đường trước khu vực 
phòng giáo dục và đào tạo, 
quận Bình Tân, Tp. HCM 

DOSTE 1192664.344 684358.134 Quan trắc giao thông trục 
Đông Bắc – Tây Nam của 
Thành phố 

Tuyến đường trước khu vực 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Tp. HCM, quận 3 

TN 1193862.616 680562.358 Quan trắc giao thông trục 
Đông Bắc – Tây Nam của 
Thành phố  

Tuyến đường trước khu vực 
Bệnh viện Thống Nhất, 
quận Tân Bình, Tp. HCM 

HB 1189887.252 681526.261 Quan trắc giao thông trục 
Đông Bắc – Tây Nam của 
Thành phố  

Tuyến đường trước khu vực 
trường THPT Hồng Bàng, 
quận 5, Tp. HCM 

ZOO 1193690.121 686263.055 Quan trắc nền đô thị ở vùng 
nội thành 

Khu vực Thảo Cầm Viên, 
quận 1, Tp. HCM 

Q2 1193939.825 691129.772 Quan trắc nền đô thị ở vùng 
ngoại thành 

Khu vực Hội Liên Hiệp Phụ 
nữ, quận 2, Tp. HCM 

TSH 1194351.256 682756.173 Quan trắc hoạt động dân cư 
ở vùng nội thành 

Tại số 56 Trương Quốc 
Dung, quận Phú Nhuận 

TB 1195831.000 595079.000 Quan trắc ảnh hưởng từ hoạt 
động công nghiệp ở vùng 
ngoại thành 

Khu vực chung cư thuộc 
phường Tây Thạnh, quận 
Tân Bình, Tp. HCM 

Trong tháng 03/2018, nồng độ PM2.5 thực đo tại 08 trạm quan trắc thuộc Tp. HCM có 
khoảng dao động từ 20,90–115,15 μg/m3 (trung bình là 68,03 μg/m3), giá trị nồng độ PM2.5 
cao nhất quan sát được xảy ra tại trạm HB vào ngày 12/03/2018 lúc 7 giờ 00 và thấp nhất 
quan sát xảy ra tại trạm TSH vào ngày 14/03/2018 cũng lúc 7 giờ 00. Nồng độ PM2.5 trung 
bình quan trắc lúc 7 giờ 30 của các ngày trong tháng 03/2018 tại 08 trạm đo đạc dao động từ 
34,78–80,14 μg/m3, trong khi đó mức giá trị này đối với lúc 15 giờ 00 dao động từ 31,24–
85,31 μg/m3. Đối với các ngày quan trắc trong tháng 05/2018, mức nồng độ PM2.5 thực đo tại 
08 trạm quan trắc trên dao động trong khoảng từ 20,90–82,25 μg/m3 (trung bình là 51,58 
μg/m3), giá trị nồng độ cao nhất đo đạc được xảy ra tại trạm HB của ngày 09/05/2018 vào lúc 
7 giờ 00 và giá trị nồng độ thấp nhất đo đạc được xảy ra tại vị trí trạm TB của ngày 
29/05/2018 vào lúc 15 giờ 00. Mức nồng độ PM2.5 trung bình quan trắc được tại tất cả các 
trạm lúc 7 giờ 00 dao động từ 32,87–69,92 μg/m3 và mức nồng độ trung bình lúc 15 giờ 00 
tại tất cả các trạm dao động từ 31,54–66,50 μg/m3. 
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Hình 2. Mô tả vị trí 08 trạm quan trắc PM2.5 trong không khí xung quanh ở Tp. HCM đã được 
dùng trong nghiên cứu. 

2.5. Tiêu chí kiểm định hiệu quả mô hình 

Nghiên cứu cũng đã đánh giá được hiệu quả mô phỏng nồng độ PM2.5 tại vùng TGLX của 
mô hình WRF/CMAQ kết hợp bằng sự so sánh những kết quả được tính toán với kết quả thực 
đo nồng độ PM2.5 tại 8 trạm quan trắc khác nhau trong khoảng thời gian mô phỏng (Bảng 1 và 
Hình 2). Nồng độ PM2.5 từ mô hình WRF/CMAQ kết hợp được xuất ra ở vị trí ô lưới tính tương 
ứng và đối chứng với kết quả đo tại từng trạm quan trắc dựa vào tiêu chí đánh giá của nhiều chỉ 
số thống kê khác nhau để kiểm định các kết quả, bao gồm hệ số hiệu quả mô hình Nash–Sutcliffe 
(NSE) ở công thức (2); độ lệch trung bình (MB – Mean Bias) ở công thức (3); sai số bình phương 
trung bình (RMSE – root mean-squared error) ở công thức (4); độ lệch trung bình chuẩn hóa 
(NMB – Normalized Mean Bias) ở công thức (5); sai số gộp trung bình chuẩn hóa (NME – 
Normalized Mean Gross Errors) ở công thức (6) và hệ số tương quan R (Correlation coefficient) 
ở công thức (7) [44] trên cơ sở các đề xuất kiểm chứng mô phỏng chất lượng không khí [45–46] 
để kiểm định mô hình. 
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Trong đó, các tham số được giải thích như sau iM là giá trị nồng độ PM2.5 mô phỏng tại 

thời điểm quan trắc thứ i (với i = 1, 2,…, N với N là tổng số thời điểm có đo PM2.5); iO là giá 

trị nồng độ PM2.5 đo đạc tại thời điểm quan trắc thứ i; iM là giá trị trung bình nồng độ PM2.5 

mô phỏng ở các thời điểm i có đo đạc và iO là giá trị trung bình nồng độ PM2.5 đo đạc ở tất cả 

các thời điểm i. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá hiệu quả mô hình 

Hiệu quả mô phỏng nồng độ PM2.5 cho miền tính D02 cho toàn bộ tháng 03/2018 và 
tháng 05/2018 đã được thực hiện dựa trên kết quả nồng độ PM2.5 đo đạc và nồng độ mô phỏng 
(Hình 3) tại 08 vị trí quan trắc (gồm DOSTE, TN, HB, BT, ZOO, Q2, TSH và TB) ở Tp. 
HCM như ở Bảng 1. Các chỉ số thống kê NSE, RMSE, MB, NMB, NME, và hệ số tương quan 
R đã được xác định dựa trên các công thức từ (2) đến (7) đã được mô tả ở mục 2.5 để phân 
tích, đánh giá hiệu quả của hệ thống WRF/CMAQ. Tiêu chuẩn tương ứng của các chỉ số thống 
kê được đề xuất bởi [45–46] cũng đã được thống kê và áp dụng so sánh như trong Bảng 2. 

Kết quả tính toán cho thấy chỉ số hiệu quả mô phỏng NSE tại 08 vị trí trong khoảng từ 
0,87 đến 0,98, đều ở mức khá tốt (tiêu chuẩn NSE > 0,75). Đối với các chỉ số thống kê RMSE 
và MB, kết quả đạt được lần lượt trong khoảng từ 2,28 đến 4,67 và –2,21 đến 2,16. Trong khi 
đó, kết quả tính trong khoảng từ –3,38% đến 5,37% đối với chỉ số thống kê NMB, tất cả đều 
đảm bảo tiêu chuẩn cho phép NMB < ± 30%; điều này hoàn toàn tương tự đối với chỉ số thống 
kê NME đạt được trong khoảng từ 2,94% đến 9,19% so với tiêu chuẩn của NME < 50%. Mặt 
khác, kết quả tính hệ số tương quan R cũng cho thấy sự tương quan cao giữa giá trị nồng độ 
PM2.5 mô phỏng và giá trị đo được tại từng vị trí với hệ số tương quan R > 0,90; trong đó, 
tương quan cao nhất là tại vị trí HB với R = 0,97 và thấp nhất là ở vị trí TB với R = 0,92. 

Bảng 2. Kết quả ước tính các chỉ số thống kê cho kiểm định mô hình.  

Chỉ số thống kê 
Trạm quan trắc 

Tiêu chuẩn 
DOS TN HB BT ZOO Q2 TSH TB 

NSE 0,984 0,976 0,984 0,940 0,872 0,952 0,932 0,878 NSE > 0,7 
RMSE 3,985 4,663 3,375 2,953 2,910 2,277 2,881 4,674 - 

MB -1,173 -2,213 -1,717 0,238 -0,734 0,955 1,064 2,159 - 
NMB (%) -2,004 -3,382 -2,273 0,329 -1,348 2,335 3,183 5,373 -30% < NMB < 30% 
NME (%) 3,998 4,093 2,944 3,150 3,689 4,547 6,414 9,189 NME < 50% 
Hệ số R 0,957 0,958 0,972 0,945 0,939 0,969 0,922 0,918 R > 0,5 
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Hình 3. So sánh giá trị nồng độ PM2.5 giữa kết quả mô phỏng và kết quả đo đạc tại 08 trạm quan 
trắc của các ngày trong tháng 03/2018 và 05/2018. 

3.2. Đánh giá nguồn phát sinh và sự đóng góp các phát thải tiền chất 

Từ các kết quả kiểm kê phát thải tiền chất tại vùng TGLX ở tháng 03/2018 và 05/2018 có 
thể nhận thấy rắng đối với NMVOCs chủ yếu phát sinh từ sản xuất công nghiệp (ind) chiếm 
0,00–54,77%, sinh hoạt dân sinh (res) chiếm 44,49–99,98%; đối với NOx và CO chủ yếu từ 
đốt chất thải nông nghiệp (awb) lần lượt chiếm 52,88–70,22%, chiếm 77,65–82.90% và giao 
thông đường bộ (tro) lần lượt chiếm 12,25–29,37%, chiếm 8,30–15,07%. Trong khi đó, đối 
với CH4 chủ yếu từ đốt chất thải nông nghiệp (awb) chiếm 34,13–43,48% và hoạt động xử lý 
chất thải rắn (swd) chiếm 29,66–39,76%; đối với NH3 chủ yếu từ nhóm các hoạt động đốt chất 
thải nông nghiệp (awb) chiếm 39,36–67,98%, chăn nuôi (agl) chiếm 16,16–32,68% và từ sinh 
hoạt dân sinh (res) chiếm 12,43–19,48%. Đối với các chất BC và OC chủ yếu từ đốt chất thải 
nông nghiệp (awb) lần lượt chiếm 15,41–52,31% và chiếm 72,57–89,28%; và từ sinh hoạt dân 
sinh (res) lần lượt chiếm 28,53–69,56% và chiếm 8,91–19,64%. Nhìn chung, tải lượng phát 
thải của những tiền chất NMVOCs, NOx, CO, CH4, NH3, BC và OC là có sự diễn biến khác 
nhau giữa các khu vực R1, R2 và R3 trong vùng TGLX. Hình 4 và Hình 5 bên dưới thể hiện tỉ 
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lệ đóng góp từ các hoạt động đối với các tiền chất CO, CH4, NMVOCs trong tháng 03/2018 và 
các tiền chất NOx, NH3, BC, OC trong tháng 05/2018. 

Mặt khác, đối với phát thải của các tiền chất NMVOCs, NOx, CO, CH4, NH3, BC, OC 
trong các tháng 03/2018 và 05/2018 tại khu vực nghiên cứu thì sự phân bố về không gian phát 
thải các chất như trên ở mức trung bình và mức cao tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông và 
Đông Bắc của vùng TGLX. Bên cạnh đó, các huyện ven biển của khu vực R3 thuộc tỉnh Kiên 
Giang cũng có mức đóng góp phát thải đáng kể so với những khu vực khác trong vùng TGLX. 
Hình 6 và Hình 7 bên dưới minh họa sự phân bố không gian phát thải của các tiền chất CO, 
NO, BC, OC từ hoạt động giao thông đường bộ (tro) trong tháng 03/2018 và của các tiền chất 
CO, CH4, NH3, OC từ sinh hoạt dân sinh (res) trong tháng 05/2018. 

 

Hình 4. Mức đóng góp phát thải các tiền chất CO, CH4 và NMVOCs trong tháng 03/2018. 

 

Hình 5. Mức đóng góp phát thải các tiền chất NH3, NOx, BC và OC trong tháng 05/2018. 
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Hình 6. Sự phân bố không gian phát thải các tiền chất CO, NO, BC và OC từ hoạt động giao thông 
đường bộ (tro) trong tháng 03/2018. 

 

Hình 7. Sự phân bố không gian phát thải các tiền chất CO, CH4, NH3 và OC từ sinh hoạt dân sinh 
(res) trong tháng 05/2018. 

3.3. Phân tích sự phân bố nồng độ PM2.5 hiện trạng tại vùng TGLX 

3.3.1. Xu hướng phân bố nồng độ PM2.5 trung bình hàng giờ 

Từ các kết quả đầu ra của mô hình WRF/CMAQ kết hợp cho thấy mức nồng độ PM2.5 
trung bình 1 giờ từ 01/03/2018 đến 15/03/2018 (Hình 8) dao động từ  9,85–110,36 μg/m3; giá 
trị thấp nhất xảy ra tại khu vực R2 và cao nhất xảy ra tại khu vực R3. Trên toàn bộ khu vực R1 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 736(1), 54-74; doi:10.36335/VNJHM.2022(736(1)).54-74 64 

và R3, từ 01/03/2018 đến 05/03/2018 nồng độ PM2.5 tương đối thấp và có xu hướng thay đổi 
không đều với mức dao động từ 26,06–85,41 μg/m3; trong khi giai đoạn từ 06/03/2018 đến 
15/03/2018, nồng độ có xu hướng tăng cao vào các ngày 07/03/2018 với giá trị đỉnh là 100,01 
μg/m3, ngày 09/03/2018 với giá trị đỉnh là 109,41 μg/m3 và ngày 15/03/2018 với giá trị đỉnh là 
110,36 μg/m3. Riêng tại khu vực R2, từ 01/03/2018 đến 15/03/2018 nồng độ PM2.5 có xu 
hướng biến động khác so với khu vực R1 và R3, với mức dao động từ 9,85–90,45 μg/m3. Tiếp 
theo từ 16/03/2018 đến 31/03/2018, mức nồng độ PM2.5 trung bình 1 giờ có giá trị cao hơn với 
mức dao động từ 15,39–128,58 μg/m3 (Hình 8); cụ thể từ ngày 16/03/2018 đến 19/03/2018 
nhìn chung có xu hướng giảm với mức dao động từ 31,51–106,66 μg/m3, sau đó có xu hướng 
tăng mạnh từ 20/03/2018 đến 22/03/2018 đến giá trị cực đại (128,58 μg/m3), nồng độ PM2.5 
sau đó bắt đầu giảm mạnh về cực tiểu (15,39 μg/m3) vào ngày 28/03/2018. Như vậy, trong nửa 
đầu tháng 03/2018, nồng độ PM2.5 trung bình 1 giờ thường cao trong các ngày từ 06/03/2018 
đến 15/03/2018, với khu vực R1 là từ 26,06–100,01 μg/m3; khu vực R3 là từ 32,76–110,36 
μg/m3 và khu vực R2 là từ 9,85–90,45 μg/m3. Trong khi đó, ở giai đoạn nửa sau của tháng 
03/2018, mức giá trị cao thường xảy ra vào các ngày 19/03/2018 đến 22/03/2018 với mức 
nồng độ từ 15,39–118,02 μg/m3 (khu vực R1); 17,98–120,41 μg/m3 (khu vực R2) và 21,01–
128,58 μg/m3 (khu vực R3). 

 

Hình 8. Diễn biến giá trị nồng độ PM2.5 trung bình 1 giờ tại các khu vực nghiên cứu R1, R2 và R3 
của vùng TGLX trong tháng 03 và 05/2018. 

Trường hợp từ ngày 01/05/2018 đến 15/05/2018, mức nồng độ dao động từ 9,85–110,36 
μg/m3 (Hình 8), nồng độ thấp nhất xảy ra tại khu vực R2 và cao nhất tại khu vực R3; cụ thể tại 
các khu vực R1 và R3, nồng độ PM2.5 biến thiên từ 26,06–85,41 μg/m3 (từ 01/05/2018 đến 
05/05/2018) và có xu hướng tăng trong giai đoạn từ 06/05/2018 đến 15/05/2018 với giá trị 
đỉnh đạt được là 88,46 μg/m3 vào ngày 15/05/2018. Riêng tại khu vực R2, trong giai đoạn này 
xu hướng biến thiên nồng độ PM2.5 có sự khác biệt so với các khu vực R1 và R3 với mức dao 
động từ 9,85–90,45 μg/m3. Trong khoảng thời gian tiếp theo từ 16/05/2018 đến 31/05/2018, 
mức nồng độ PM2.5 trung bình 1 giờ ở vùng TGLX từ 0,75–110,47 μg/m3 (Hình 8) với mức 
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nồng độ thấp nhất xảy ra tại khu vực R1 và nồng độ cao nhất xác định được tại khu vực R3. 
Từ 16/05/2018 đến 29/05/2018, nồng độ PM2.5 biến thiên khá ổn định ở mức 11,04–24,02 
μg/m3; tuy nhiên, nồng độ có xu hướng tăng mạnh trong ngày 30/05/2018 đạt đỉnh với mức 
110,47 μg/m3 và sau đó có sự suy giảm mạnh trong ngày 31/05/2018. Cũng theo các kết quả 
phân tích cho thấy, trong khoảng thời gian nửa đầu tháng 05/2018 mức nồng độ PM2.5 trung 
bình 1 giờ thường cao vào các ngày từ 06/05/2018 đến 15/05/2018, cụ thể mức biến thiên của 
khu vực R1 là từ 32,76–100,01 μg/m3; của khu vực R2 là từ 9,85–90,45 μg/m3 và của khu vực 
R3 là từ 32,76–110,36 μg/m3. Trong khi đó đối với thời đoạn nửa sau của tháng 05/2018, mức 
nồng độ PM2.5 cao thường tập trung vào các ngày từ 29/05/2018 đến 31/05/2018 với sự phân 
bố giá trị nồng độ tại các khu vực như sau: từ 15,39–118,02 μg/m3 tại khu vực R1, từ 17,98–
120,41 μg/m3 tại khu vực R2 và từ 6,16–105,81 μg/m3 tại khu vực R3. 

Mặt khác, nhận thấy rằng ở các thời điểm từ 0–4 giờ, 18–19 giờ và 23 giờ của thời đoạn 
từ 01/03/2018 đến 15/03/2018 nồng độ PM2.5 tại khu vực nghiên cứu có xu hướng tăng cao và 
xảy ra cao nhất lúc 19 giờ ngày 08/03/2018 ở mức từ 35,0–126,6 μg/m3. Xu hướng này 
thường xảy ra tại các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, TX. Hà Tiên, Tp. Rạch Giá 
của khu vực R3; và huyện Tri Tôn của khu vực R1. Trong khi đó, ở giai đoạn nửa sau từ 
16/03/2018 đến 31/03/2018 nồng độ PM2.5 có xu hướng tăng cao vào các thời điểm sáng sớm 
lúc 0 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ và 9 giờ; và buổi chiều tối lúc 19 giờ, 20 giờ và 23 giờ. Các khu 
vực thường xuyên có sự phân bố nồng độ PM2.5 ở mức cao là các huyện Hòn Đất, Kiên 
Lương, Giang Thành, TX. Hà Tiên, Tp. Rạch Giá (của khu vực R3) và huyện Tri Tôn (của 
khu vực R1) và mức nồng độ PM2.5 trung bình 1 giờ cao nhất xảy ra vào lúc 20 giờ của ngày 
20/03/2018 có mức dao động từ 78,5–152,1 μg/m3. Hình 9 và Hình 10 bên dưới thể hiện sự 
phân bố không gian nồng độ PM2.5 (trung bình 1 giờ) cao nhất trong tháng 03/2018. 

Với trường hợp tháng 05/2018, nồng độ PM2.5 (trung bình 1 giờ) cao nhất có lại xu hướng 
tăng cao vào buổi sáng sớm lúc 4 giờ, buổi trưa từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều tối từ 18 giờ 
đến 19 giờ và lúc 23 giờ trong các ngày từ 01/05/2018 đến 15/05/2018 (Hình 11). 

 

Hình 9. Sự phân bố nồng độ PM2.5 (trung bình 1 giờ) cao nhất của các ngày ở giai đoạn từ 
01/03/2018 đến 15/03/2018. 
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Hình 10. Sự phân bố nồng độ PM2.5 (trung bình 1 giờ) cao nhất của các ngày ở giai đoạn từ 
16/03/2018 đến 31/03/2018. 

 

Hình 11. Sự phân bố nồng độ PM2.5 (trung bình 1 giờ) cao nhất của các ngày ở giai đoạn từ 
01/05/2018 đến 15/05/2018. 
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Cũng tương tự như tháng 03/2018, một số khu vực thường xuyên có sự phân bố nồng độ 
PM2.5 ở mức cao là tại các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất, TX. Hà Tiên, Tp. Rạch 
Giá (thuộc khu vực R3) và các huyện Tri Tôn, Thoại Sơn (thuộc khu vực R1) với mức nồng 
độ PM2.5 cực đại mô phỏng xảy ra vào lúc 23 giờ của ngày 14/05/2018 ở mức dao động từ 
44,1–131,3 μg/m3. Trong khi đó ở giai đoạn nửa sau từ 16/05/2018 đến 31/05/2018, nồng độ 
PM2.5 (trung bình 1 giờ) cao nhất tại vùng TGLX có xu hướng tăng cao vào những thời điểm 
của buổi sáng lúc 4 giờ đến 5 giờ và buổi trưa từ 10 giờ đến 11 giờ (Hình 12). Các khu vực 
huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, TX. Hà Tiên, Tp. Rạch Giá (thuộc khu vực R3) và 
huyện Tri Tôn (thuộc khu vực R1) tiếp tục là nơi thường xuyên có sự phân bố nồng độ PM2.5 ở 
mức cao và mức nồng độ PM2.5 cực đại theo giờ mô phỏng xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 
31/05/2018 với mức dao động từ 44,5–145,8 μg/m3. 

 
Hình 12. Sự phân bố nồng độ PM2.5 (trung bình 1 giờ) cao nhất của các ngày ở giai đoạn từ 
16/05/2018 đến 31/05/2018. 

3.3.2. Xu hướng phân bố nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ 

Kết quả ước tính từ mô hình WRF/CMAQ kết hợp cho thấy rằng trong tháng 03/2018 
nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ tại vùng TGLX dao động từ 40,819–114,564 μg/m3 cao hơn 
so với các ngày trong tháng 05/2018 với mức biến thiên chỉ từ 13,345–95,314 μg/m3. Nhìn 
chung, giá trị nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ của các ngày trong tháng 03 và tháng 05 đa số 
đều vượt quá giới hạn cho phép (GHCP) của QCVN 05:2013/BTNMT (ngưỡng 50 μg/m3); 
tuy nhiên, mức độ vượt ngưỡng của các ngày trong tháng 03 thường cao hơn hẳn. Trong tháng 
03, chỉ có 07 ngày gồm 02/03, 03/03/ 05/03, 13/03, 18/03, 19/03, và 21/03 mà mức nồng độ 
PM2.5 trung bình 24 giờ đảm bảo GHCP; trong khi đó đối với tháng 05 có tới 12 ngày gồm 
16/05, 17/05, 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 23/05, 26/05, 27/05, 28/05, và 29/05. 

Giai đoạn từ ngày 01/03–12/03/2018, giá trị nồng độ PM2.5 trung bình ngày biến động 
phức tạp trong khoảng từ 42,903–86,541 μg/m3; từ ngày 13/03/2018 nồng độ PM2.5 giảm 
mạnh đạt mức thấp nhất là 40,810 μg/m3. Từ ngày 14/03–21/03/2018, nồng độ tiếp tục tăng 
giảm không đều với mức dao động từ 42,807–114.564 μg/m3; đáng chú ý tại ngày 20/03/2018, 
giá trị nồng độ trung bình 24 giờ là cao nhất với 114,564 μg/m3 (vượt 2,29 lần so với ngưỡng 
quy định). Từ ngày 20/03/2018 đến cuối tháng 03, giá trị nồng độ tiếp tục có sự biến thiên rõ 
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rệt với mức dao động từ 56,572–95,159 μg/m3 (vượt GHCP từ 1,13–1,91 lần). Hình 13 và 
Hình 14 bên dưới thể hiện sự phân bố không gian nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ của các 
ngày trong tháng 03/2018. 

 
Hình 13. Sự phân bố không gian nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ của các ngày ở giai đoạn từ 
01/03/2018 đến 15/03/2018. 

 
Hình 14. Sự phân bố không gian nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ của các ngày ở giai đoạn từ 
16/03/2018 đến 31/03/2018. 
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Trong khi đó, với trường hợp tháng 05/2018, mức nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ có sự 
khác biệt giữa các ngày trong tháng khá rõ rệt, nồng độ thường cao ở nửa đầu tháng (trừ ngày 
02/05/2018, 03/05/2018, 05/05/2018 và 13/05/2018) và những ngày cuối tháng (trừ ngày 
31/05/2018), những ngày còn lại từ 16/05/2018 đến ngày 29/05/2018 hầu hết đều có mức nồng 
độ PM2.5 trung bình 24 giờ đạt GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT (ngưỡng 50 μg/m3). 
Riêng vào ngày 30/05/2018, mức nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ đạt cao nhất trong tháng lên 
tới 95,31 μg/m3, đã vượt GHCP khoảng 1,91 lần. Nhìn chung, trong tháng 05/2018, nồng độ 
PM2.5 trung bình 24 giờ ở mức cao thường phân bố tập trung tại khu vực R1 và chủ yếu nhất là 
tại khu vực R3 ở vùng TGLX thuộc các  huyện ven biển như huyện Kiên Lương và huyện 
Hòn Đất (của tỉnh Kiên Giang). 

Chi tiết như sau, ở giai đoạn từ ngày 01/05/2018 đến ngày 15/05/2018 mức nồng độ PM2.5 
trung bình 24 giờ tăng giảm không đều với mức dao động từ 40,82–86,54 μg/m3; từ sau ngày 
15/05/2018 nồng độ có xu hướng giảm mạnh với mức nồng độ thấp nhất ước tính đạt được là 
17,63 μg/m3 (Hình 15). Giai đoạn từ ngày 16/05/2018 đến 29/05/2018, nồng độ PM2.5 trung 
bình 24 giờ tại khu vực nghiên cứu có xu hướng ổn định hơn với mức giá trị dao động từ 
16,07–17,46 μg/m3, tuy nhiên kể từ ngày 29/05/2018, nồng độ PM2.5 bắt đầu tăng mạnh với 
mức giá trị đạt được là 95,31 μg/m3  và sau đó giảm mạnh trong thời đoạn từ ngày 30/05/2018 
đến 31/05/2018 với mức giá trị nồng độ thấp nhất mô phỏng được là 14,66 μg/m3 (Hình 16). 

 

Hình 15. Sự phân bố không gian nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ của các ngày ở giai đoạn từ 
01/05/2018 đến 15/05/2018. 
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Hình 16. Sự phân bố không gian nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ của các ngày ở giai đoạn từ 
16/05/2018 đến 31/05/2018. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này đã mô phỏng và phân tích được mức độ ô nhiễm, phân bố theo không 
gian – thời gian sự phân tán nồng độ PM2.5 dựa trên kết quả hệ thống mô hình WRF/CMAQ 
cho vùng TGLX, cùng với đó đã đưa ra được những đánh giá, nhận định về diễn biến sự thay 
đổi mức độ ô nhiễm PM2.5 trong suốt tháng 03/2018 (điển hình mùa khô) và tháng 05/2018 
(điển hình mùa mưa) tại 03 khu vực R1, R2 và R3 của vùng TGLX. Kết quả mô phỏng với độ 
tin cậy đã được đánh giá dựa trên các chỉ số thống kê đạt mức tốt với NSE > 0,70 và NMB, 
NME, hệ số tương quan R cũng thỏa điều kiện cho phép. Kết quả cho thấy, đa số các ngày 
trong tháng 03/2018 và tháng 05/2018 hầu hết đều có nồng độ PM2.5 trung bình 24 giờ vượt 
quá GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT (ngưỡng 50 μg/m3) và các khu vực thường xuyên có 
mức nồng độ cao là huyện Hòn Đất, Kiên Lương (thuộc khu vực R3). Bên cạnh đó, nghiên 
cứu cũng đã phân tích chi tiết tổng tải lượng các tiền chất phát thải ở mức phát thải cao, góp 
phần hình thành PM2.5 tại khu vực nghiên cứu với các tiền chất điển hình là CO, CH4, 
NMVOCs có đóng góp cao nhất và kết quả kiểm kê phát thải cũng được phân tích, đánh giá cụ 
thể cho 08 lĩnh vực/nhóm hoạt động phát sinh khác nhau, trong đó phát sinh chủ yếu là từ 04 
nhóm gồm sản xuất công nghiệp (ind), giao thông vận tải (tro), sinh hoạt dân sinh (res) và đốt 
chất thải nông nghiệp (awb). 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định có thể dẫn đến sự 
không chắc chắn trong kết quả đạt được và tạo ra sai số cho các phân tích, đánh giá mô phỏng 
sự phân bố PM2.5 theo không gian – thời gian tại vùng TGLX. Điều này có thể được phân tích 
như sau, thứ nhất sự hạn chế về dữ liệu nồng độ PM2.5 thực đo. Trong năm 2018, các trạm quan 
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trắc tại vùng TGLX không có đo đạc chỉ tiêu PM2.5 tại các tháng mô phỏng, do đó mà bộ số liệu 
thực đo được sử dụng để kiểm định mô hình là từ các trạm quan trắc tại Tp. HCM (trong miền 
mô phỏng D02). Bộ dữ liệu này được đo đạc theo phương pháp thủ công gián đoạn vào 02 thời 
điểm trong ngày lúc 7 giờ 30 và 15 giờ 00 của một số ngày trong tháng 03/2018 và tháng 
05/2018. Thứ hai, kết quả các bộ dữ liệu kiểm kê phát thải hiện có được xây dựng cho toàn bộ 
phạm vi miền tính D02 có độ phân giải đạt được chưa cao, với kích thước ô lưới của miền tính 
tương đối lớn (xấp xỉ 9,5 km × 9,5 km). Thứ ba, bởi vì sự hạn chế về nguồn dữ liệu đầu vào 
hiện có, nhất là dữ liệu nồng độ PM2.5 đo đạc để phục vụ cho hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 
nên chưa thể mô phỏng được toàn diện các tháng của năm 2018.  

Trong tương lai, nghiên cứu sẽ tiếp tục được phát triển để phân tích, chứng minh làm rõ mối 
tương quan giữa nồng độ PM2.5 với tổ hợp các biến thông số khí tượng và các biến tải lượng 
phát thải tiền chất góp phần hình thành PM2.5 ở vùng TGLX. Về cơ bản, nghiên cứu đã được 
thực hiện và hoàn thành với các mục tiêu đặt ra; kết quả đạt được cũng sẽ là cơ sở để phát triển 
tiếp theo hơn nữa những ứng dụng từ mô hình WRF/CMAQ kết hợp, đặc biệt là việc lượng hóa 
chi tiết mức thiệt hại nông nghiệp do phơi nhiễm PM2.5 trong tương lai quy đổi thành các định 
mức giá trị kinh tế. Từ đó, góp phần xây dựng bộ dữ liệu phục vụ công tác quản lý môi trường 
không khí, cũng như các giải pháp canh tác nông nghiệp đạt hiệu quả cho vùng TGLX. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu, vạch ra sơ đồ viết bản nháp, chỉnh sửa 
bản thảo: B.T.L., N.H.P.; Xử lý số liệu, chạy mô hình WRF/CMAQ, viết bản thảo: N.T.N.C.; 
Xử lý GIS, viết bản thảo: Đ.T.A.L. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Phòng Thí nghiệm Mô hình hóa 
Môi trường thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên, Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Điều 
khiển số và Kỹ thuật hệ thống (DCSELab), Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Tp. HCM. 

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; 
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Assessing spatio-temporal distributions and seasonal variations of 
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Abstract: The Long Xuyen Quadrangle (LXQ) with an area of only 12.5% contributes about 
50% of rice production, and 90% of export rice production in the Mekong Delta Region 
(MDR). However, in the current context of air pollution, especially the increase in pollution of 
fine particulate matter (PM2.5) has been affecting agricultural production in the region. With the 
target of assessing the spatial-temporal variation of PM2.5 pollution for the dry season (March 
2018) and the rainy season (May 2018), the study applied emission inventory data sets and a 
model system coupled WRF (Weather Research and Forecast)/CMAQ (Community Multiscale 
Air Quality Modeling System) for PM2.5 simulation. The outcomes presented that the 24-hour 
average PM2.5 concentration in the dry season is much higher than in the rainy season and most 
of them exceed the prescribed threshold, averaging from 40.82 to 114.56 μg/m3 with merely 
from 13.35 to 95.31 μg/m3. The maximum concentration levels during the day commonly 
occurred in coastal districts such as Hon Dat and Kien Luong in Kien Giang province. This 
study, which has been considered preliminary results, has demonstrated the influence of 
different meteorological conditions and the three main precursor emissions NOx, black carbon 
BC and NMVOCs that contribute significantly to the formation of  PM2.5 in the LXQ; at the 
same time, the research methodology framework is also the basis for extending the simulation 
time and scale, aiming to quantify in detail the agricultural damage caused by PM2.5 exposure. 

Keywords: PM2.5 pollution; Precursor emissions; TGLX; WRF/CMAQ. 


