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Tóm tắt: Nghiên cứu đã thiết lập bộ công cụ mô hình MIKE FLOOD kết nối MIKE 11 và
MIKE 21 với bộ số liệu mặt cắt, công trình cập nhật và hiệu chỉnh, kiểm định cho mùa lũ các
năm 2000, 2011 và 2018. Kết quả tính toán mô phỏng cho thấy kết quả tương quan tốt giữa
số liệu tính toán và thực đo, từ đó bộ mô hình được sử dụng để mô phỏng và đánh giá ngập
lụt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo các kịch bản do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn, của
triều cường và tổ hợp lũ–triều cường. Bản đồ ngập lụt và đánh giá ngập lụt được tính toán
chi tiết cho từng kịch bản và có thể đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, cung cấp thông tin tin
cậy cho cơ quan quản lý địa phương phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
cũng như xây dựng các phương án ứng phó và khắc phục nhằm giảm thiệt hại về người và
tài sản nếu có các tình huống ngập lụt xảy ra.
Từ khóa: MIKE FLOOD; Ngập lụt; Tiền Giang.

1. Mở đầu
Tiền Giang là một trong những tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL),
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nền kinh tế chủ đạo là sản xuất nông nghiệp,
do vậy những biến động của thời tiết và thủy văn có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế–xã
hội của tỉnh. Là một tỉnh giáp biển, chịu ảnh hưởng mạnh chế độ bán nhật triều biển Đông
và nằm trong vùng ảnh hưởng lũ lụt của Đồng Tháp Mười tràn về nên hàng năm tỉnh Tiền
Giang phải chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai: lũ, bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy,
xâm nhập mặn, triều cường, ngập lụt… với các diễn biến của thiên tai ngày càng phức tạp,
dị thường và có xu hướng cực đoan hơn [1]. Gần đây nhất, năm 2011 xảy ra lũ lớn ở ĐBSCL
với đỉnh lũ ở Tân Châu đạt mức 4,86 m, khu vực nội đồng Tây Bắc tỉnh Tiền Giang chịu ảnh
hưởng của lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường đã làm mực nước khu vực nội
đồng của tỉnh đặc biệt là các huyện phía Tây dâng lên rất nhanh, kéo dài và ở mức cao: tại
Hậu Mỹ Bắc mực nước đạt đỉnh 2,43 m, tại Mỹ Phước Tây đạt 2,11 m; đã gây thiệt hại lớn
về người và cơ sở vật chất cho 04 huyện phía Tây [1]. Ngoài ra hàng năm có nhiều đợt triều
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cường dâng nước làm ngập úng nhiều vùng, gây thiệt hại không nhỏ về hoa màu, cây ăn trái...
cho các cộng đồng dân cư trong tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế–xã hội của tỉnh,
đặc biệt là để ứng phó một cách chủ động và hiệu quả với thiên tai từ các hiện tượng thủy
văn nguy hiểm như lũ, lụt, triều cường thì việc nghiên cứu đánh giá tác động của ngập lụt đối
với các địa phương trong tỉnh có vai trò hết sức quan trọng. Mục đích nghiên cứu nhằm đánh
giá ảnh hưởng của lũ sông Cửu Long, triều cường và tổ hợp lũ–triều cường gây ngập lụt đến
địa bàn để hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai phục vụ phát triển kinh tế–xã hội của tỉnh.
Trên thế giới và trong nước việc nghiên cứu, áp dụng các mô hình thủy văn, thủy lực
cho việc mô phỏng, đánh giá ảnh hưởng của lũ, ngập lụt đã được sử dụng rất phổ biến, nhiều
mô hình và bộ công cụ đã được xây dựng và áp dụng cho các hệ thống sông [2–11]. Trong
những năm gần đây, một trong những mô hình được ứng dụng nhiều trong công tác mô phỏng
lũ và ngập lụt ở Việt Nam là bộ mô hình MIKE [12–18] do tính thân thiện với người sử dụng,
có độ tin cậy cao, tương thích với nhiều dạng số liệu đầu vào và đầu ra, dễ dàng tích hợp với
các công cụ GIS. Vì vậy, trong nghiên cứu này lựa chọn ứng dụng mô hình MIKE với các
mô đun MIKE11, MIKE21 và công cụ kết nối MIKE FLOOD để mô phỏng ngập lụt cho khu
vực tỉnh Tiền Giang và sử dụng các kết quả đó để đánh giá tác động của ngập lụt.
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Khu vực nghiên cứu
Tiền Giang là tỉnh nằm trải dài trên bờ Bắc sông Tiền với chiều dài trên 120 km (Hình
1), có địa hình bằng phẳng, với độ dốc nhỏ hơn 1% và cao trình biến thiên từ 0m đến 1,6m
so với mặt nước biển, phổ biến từ 0,8m đến 1,1m. Tỉnh Tiền Giang tiếp giáp với các tỉnh
Long An, tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre và phía Đông giáp biển Đông. Tiền Giang
có diện tích tự nhiên là 2.556 km2, chiếm 0,76% diện tích cả nước và chiếm 6,2% diện tích
Đồng bằng sông Cửu Long [19]. Tiền Giang thuộc khu vực nhiệt đới Bắc bán cầu, mang tính
chất nhiệt đới, gió mùa cận xích đạo với lượng mưa năm trung bình nhiều năm vào khoảng
1.100 mm đến 1.400 mm và khá ổn định qua các năm. Trong năm, lượng mưa phân bổ không
đồng đều, hình thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng
12 đến tháng 04 năm sau và dòng chảy sông ngòi cũng có mùa lũ từ tháng 08 đến tháng 11
và mùa kiệt từ tháng 12 đến 07 tháng năm sau.
Tiền Giang có mạng lưới sông, rạch chằng chịt, bờ biển dài, các con sông chảy qua tỉnh
Tiền Giang gồm có: Sông Tiền là nguồn cung cấp nước ngọt chính, chảy 115 km qua lãnh
thổ Tiền Giang, sông Vàm Cỏ Tây nhận nước tiêu lũ từ Đồng Tháp Mười thoát ra và là 1
tuyến xâm nhập mặn chính. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có một số sông, rạch nhỏ thuộc
lưu vực sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây góp phần rất quan trọng trong việc lưu thông, vận
chuyển hàng hoá và phục vụ sản xuất như : Cái Cối, Cái Bè, Ba Rài, Trà Tân, Phú Phong,
Rạch Rầm, Bảo Định, Kỳ Hôn, Vàm Giồng, Long Uông, Gò Công, sông Trà v.v...
Trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tất cả 38 trạm thủy văn đo mực nước và có 5
trạm đo lưu lượng nước là trạm Tân Châu, Mỹ Thuận trên sông Tiền, trạm Châu Đốc, Cần
Thơ trên sông Hậu và trạm Vàm Nao trên sông Vàm Nao thuộc mạng lưới quan trắc khí
tượng thủy văn quốc gia.
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Hình 1. Bản đồ hành chính và mạng lưới trạm Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang.

2.2. Thu thập và xử lý dữ liệu
Số liệu khí tượng thủy văn: Các trận mưa lớn trong giai đoạn 2000–2021 tại các trạm Ba
Tri, Cái Bè, Chợ Gạo, Gò Công, Mỹ Tho, Phú Mỹ, Vĩnh Long; số liệu quan trắc mực nước
lũ tại các trạm thủy văn trong tỉnh Tiền Giang và lân cận gồm Cây Lậy, Long Định, Hòa
Bình, Mộc Hóa, Mỹ Thuận, Tân Châu, Trường Xuân, Mỹ Tho, Vàm Kênh, Vũng Tàu giai
đoạn 2000–2021; số liệu quan trắc lưu lượng tại các trạm Tân Châu, Châu Đốc, Cần Thơ,
Mỹ Thuận giai đoạn 2000–2020.
Dữ liệu địa hình: Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 tại khu vực nghiên cứu
được cung cấp bởi Cục đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bản đồ
số độ cao (DEM) với độ phân giải 30m × 30m bằng công cụ GIS, hệ tọa độ của VN2000,
kinh tuyến trung tâm 105o và cao độ quốc gia Việt Nam.

Hình 1. Bản đồ DEM khu vực nghiên cứu.
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Tài liệu mặt cắt sông: Tài liệu mặt cắt sông bao gồm 926 mặt cắt, được kế thừa từ mô
hình toàn ĐBSCL và được cập nhật bổ sung theo các dự án đề tài nghiên cứu khoa học từ
2010 đến 2016 của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam,
số liệu đo đạc của Đài KTTV Tiền Giang.

Hình 2. Minh họa một số mặt cắt trong mô hình.

Tài liệu về công trình: đã thu thập khoảng 19 tuyến đê bao ven biển và ven sông lớn, với
tổng chiều dài 177.373,50m, bề rộng mặt đê trung bình 4,5 m.
Bên cạnh nghiên cứu đã thu thập các dữ liệu khác gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Tiền Giang (Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tiền
Giang); tài liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 toàn bộ khu vực ven biển từ Trà Vinh đến
Vũng Tàu bao gồm tỉnh Tiền Giang (Tổng cục Biển và Hải đảo thực hiện năm 2018); bản đồ
địa hình trên cạn tỷ lệ 1:50.000 tỉnh Tiền Giang (Bộ Tài nguyên Môi trường); dữ liệu địa
hình biển toàn cầu của GEBCO [20] với độ phân giải 0,5’.
Toàn bộ các số liệu, dữ liệu kể trên được phân tích, rà soát, đánh giá và xử lý để đồng
bộ hóa, đưa về cao độ chuẩn Quốc gia, nắn chỉnh phù hợp với thực tế và đảm bảo đồng nhất
trước khi sử dụng trong tính toán và mô phỏng.
2.3. Thiết lập mô hình
MIKE 11 là mô hình thủy lực, một chiều nhằm phân tích chi tiết, thiết kế, quản lý và vận
hành cho sông và hệ thống kênh dẫn đơn giản và phức tạp. Trong nghiên cứu này mô–đun
thủy động lực (HD) là một phần trọng tâm của hệ thống thiết lập mô hình MIKE 11 và hình
thành cơ sở cho mô–đun phục vụ dự báo lũ và mô phỏng ngập lụt cho khu vực hạ lưu [21];
Mô hình MIKE 21FM (MIKE 21 Flow Model FM) là mô hình thủy lực hai chiều, được ứng
dụng để mô phỏng các biến động 2 chiều của mực nước và dòng chảy trong hồ, cửa sông,
vịnh, khu vực ven và ngoài biển [22]; MIKE FLOOD là một hệ thống mô hình thủy lực kết
nối giữa mô hình một chiều MIKE 11 và mô hình MIKE 21 lưới chữ nhật hoặc MIKE 21FM
lưới phi cấu trúc [23]. Việc mô phỏng các công trình và vận hành công trình chưa được mô
phỏng rõ ràng trong mô hình thủy lực 2 chiều thì trong mô hình 1 chiều thì mô phỏng tốt ở
đây [23].
2.3.1. Thiết lập mô hình thủy lực 1 chiều
Tỉnh Tiền Giang nằm ở khu vực hạ lưu sông Mê Kong đổ ra Biển Đông, chế độ thủy văn
phụ thuộc vào lượng nước từ thượng nguồn đổ về, sự phân bố dòng chảy giữa các nhánh
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sông, kênh, sự tác động của chế độ thủy hải văn khu vực biển Đông,... Do vậy, để có thể mô
phỏng được mức độ ngập lụt cần thiết phải mở rộng hệ thống thủy lực một chiều cho toàn bộ
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Hình 4).

Hình 4. (a) Sơ đồ mạng lưới thủy lực; (b) Sơ đồ thủy lực các nhánh sông chính dự kiến.

Các biên của mô hình bao gồm:
- Biên trên của mô hình là tại trạm thủy văn Tân Châu, trạm thủy văn Châu Đốc (thuộc
phần sông chính sông Tiền, sông Hậu);
- Biên trên còn lại của mô hình là sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và các nhập lưu khu
giữa được tính toán bằng mô hình NAM và kết nối trực tiếp với mạng lưới thủy lực 1 chiều;
- Biên dưới của mô hình là tại cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ
Chiên và các biên cửa sông phía Đông và phía Tây của hệ thống sông Cửu Long.
- Biên trên dùng các số liệu mực nước của trạm Tân Châu và Châu Đốc được thu thập
từ đo đạc thực tế và các số liệu thu thập, biên dưới sử dụng kết quả mô hình dự tính toàn
cầu về mực nước.
2.3.2. Thiết lập mô hình 2 chiều
Để mô phỏng chi tiết mức độ và diện ngập lụt tỉnh Tiền Giang, mô hình 2 chiều được sử
dụng bao phủ toàn bộ tỉnh Tiền Giang (Hình 5a), với lưới tính phi cấu trúc gồm ... ô lưới, có
kích thước thay đổi từ khoảng 500–3000 m ở khu vực biển ven bờ, 100–200 ở các khu vực
bằng phẳng, ít có biến động về địa hình, và chi tiết đến 10–30 m ở các khu vực dân cư, công
trình hạ tầng, khu vực có địa hình biến động (Hình 5b).
Biên trên dùng các số liệu mực nước của trạm Tân Châu và Châu Đốc được thu thập từ
đo đạc thực tế và các số liệu thu thập, tính toán dự báo theo mô hình dự tính toàn cầu về mực
nước. Đối với biên dưới, phía biển sử dụng dữ liệu mực nước của mô hình dòng chảy và mực
nước Mike 21 FM được trích xuất từ kết quả dự báo triều trên quy mô toàn cầu với độ phân
giải 0,25o kinh vĩ cho toàn hệ thống. Việc mô phỏng lại với miền tính lớn để trích ra các biên
của bài toán nhằm đảm bảo độ phân giải cao theo không gian. Ngoài ra, các kịch bản tính
toán mực nước thiết kế, các thông số mực nước đầu vào được thống kê và tính toán trên cơ
sở số liệu mực nước thực đo tại trạm Vũng Tàu và trạm Vàm Kênh.
2.3.3. Kết nối MIKE FLOOD
Mô đun MIKE FLOOD được sử dụng để kết nối mô đun MIKE 11 với MIKE 21, trong
đó, loại bỏ phần gia nhập khu giữa tính bằng MIKE NAM ở các phần trùng với miền tính
của mô hình MIKE 21.
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(b)

Hình 5. (a) Miền tính và địa hình khu vực nghiên cứu; (b) Lưới tính toán.

2.4. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình
+ Hiệu chỉnh mô hình kết nối 1–2D: Từ các tài liệu địa hình hiện trạng của hệ thống, các
tài liệu về mực nước, lượng mưa đo được trong trận lũ xảy ra từ ngày 15/07/2000 đến ngày
02/12/2000 và trận lũ từ ngày 17/07/2018 đến ngày 13/12/2018 tại trạm Mỹ Tho, Hòa Bình,
Vàm Kênh để hiệu chỉnh và cho ra hệ số Nash cụ thể tại Bảng 1.
Bảng 1. Kết quả đánh giá hiệu chỉnh mô hình tại một số trạm.
Trạm
Mỹ Tho
Hòa Bình
Vàm Kênh
Mỹ Tho
Hòa Bình
Vàm Kênh

Trận lũ hiệu chỉnh
15/7–12/12/2000
15/7–12/12/2000
15/7–12/12/2000
16/7–13/12/2018
16/7–13/12/2018
16/7–13/12/2018

Hệ số Nash
0,76
0,77
0,79
0,95
0,94
0,95

+ Kiểm định mô hình kết nối 1–2D: Sau khi hiệu chỉnh mô hình và dò tìm bộ thông số
tối ưu nhất. Tiến hành kiểm định mô hình với trận lũ giai đoạn từ 15/7/2011 đến ngày
12/12/2011 tại 03 trạm Mỹ Tho, Hòa Bình và Vàm Kênh với kết quả đánh giá chỉ số Nash
đạt từ 0,83–0,89 (Bảng 2).

Hình 6. Kiểm định trận lũ 15/7/2011–12/12/2011 trạm Mỹ Tho.
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Hình 7. Kiểm định trận lũ 15/7/2011–12/12/2011 trạm Hòa Bình.

Hình 8. Kiểm định trận lũ 15/7/2011–12/12/2011 trạm Vàm Kênh.
Bảng 2. Kết quả đánh giá kiểm định mô hình tại một số trạm.
Trạm
Mỹ Tho
Hòa Bình
Vàm Kênh

Trận lũ kiểm định
15/7–12/12/2011
15/7–12/12/2011
15/7–12/12/2011

Hệ số Nash
0,83
0,84
0,89

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Kịch bản tính toán
Trên cơ sở phân tích nguyên nhân gây ngập lụt, nhằm phân tích đầy đủ các tác động của
ngập lụt đến tỉnh Tiền Giang, cần nghiên cứu các nhóm kịch bản liên quan đến lũ do thượng
nguồn đổ về, ngập lụt do triều cường và nước biển dâng và tổ hợp của cả hai trường hợp này
(Bảng 3).
Bảng 3. Xây dựng các kịch bản mô phỏng.
STT

Nhóm kịch bản

Kịch bản mô phỏng
Kịch bản ứng với mực nước tại Tân Châu H = 300cm

1
2

Nhóm kịch bản đánh

Kịch bản ứng với mực nước tại Tân Châu H = 350cm

3

giá tác động của lũ

Kịch bản ứng với mực nước tại Tân Châu H = 400cm
Kịch bản ứng với mực nước tại Tân Châu H = 450cm

4
5
6
7
8
9
10

Nhóm kịch bản đánh
giá tác động của thủy
triều theo tần suất

Kịch bản mực nước triều tần suất 1%
Kịch bản mực nước triều tần suất 2%
Kịch bản mực nước triều tần suất 5%
Kịch bản mực nước triều tần suất 10%
Kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ hợp Lũ - Triều với mực nước

Nhóm kịch bản đánh
giá thủy triều và lũ

tại Tân Châu H = 300cm - Mực nước triều ứng với báo động cấp 2
Kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ hợp Lũ - Triều với mực nước
tại Tân Châu H = 300cm - Mực nước triều ứng với báo động cấp 3

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 740(1), 11-23; doi:10.36335/VNJHM.2022(740(1)).11-23
STT
11
12
13
14
15
16

Nhóm kịch bản

18

Kịch bản mô phỏng
Kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ hợp Lũ - Triều với mực nước
tại Tân Châu H = 350cm - Mực nước triều ứng với báo động cấp 2
Kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ hợp Lũ - Triều với mực nước
tại Tân Châu H = 350cm - Mực nước triều ứng với báo động cấp 3
Kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ hợp Lũ - Triều với mực nước
tại Tân Châu H = 400cm - Mực nước triều ứng với báo động cấp 2
Kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ hợp Lũ - Triều với mực nước
tại Tân Châu H = 400cm - Mực nước triều ứng với báo động cấp 3
Kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ hợp Lũ - Triều với mực nước
tại Tân Châu H = 450cm - Mực nước triều ứng với báo động cấp 2
Kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ hợp Lũ - Triều với mực nước
tại Tân Châu H = 450cm - Mực nước triều ứng với báo động cấp 3

3.2. Kết quả mô phỏng và đánh giá tác động ngập lụt theo các kịch bản
3.2.1. Kết quả đánh giá ngập lụt do ảnh hưởng lũ thượng nguồn sông Mê Kông
Kết quả tính toán cho thấy, với các kịch bản ngập do lũ, diện tích ngập lụt trên địa bàn
tỉnh Tiền Giang khoảng 87948,4 ha với kịch bản KB1 (Hình 9a), diện tích ngập khoảng
90864,9 ha với kịch bản KB2 (Hình 9b), diện tích ngập khoảng 97125,3 ha với kịch bản KB3
(Hình 9c), diện tích ngập khoảng 99010,2 ha với kịch bản KB4 (Hình 9d) (Bảng 4).
(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 9. Minh họa bản đồ ngập lụt tỉnh Tiền Giang kịch bản mực nước tại Tân Châu: (a) H = 300
cm; (b) H = 350cm; (c) H = 400 cm; (d) H = 450 cm.
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Bảng 4. Bảng thống kê diện tích ngập ứng với các kịch bản lũ (Đơn vị: ha).
Kịch bản

0,2 - 0,5m

0,5 - 1m

1 - 2m

Tổng

H = 300cm

64547

18546

4825

87918

H = 350cm

65391

20627

4844

90862

H = 400cm

65992

26230

4903

97125

H = 450cm

66207

27886

4916

99009

3.2.2. Kết quả đánh giá ngập lụt do ảnh hưởng triều cường
Các kết quả mô phỏng về tần suất mực nước cho thấy: phần lớn các huyện khu vực ven
biển đều chịu ảnh hưởng ngập lụt dưới tác động mạnh bởi mực nước triều. Các khu vực ven
biển, cửa sông nơi vẫn chịu ảnh hưởng thủy triều bị ngập lụt tương đối rõ ràng. Trong khi
đó, khu vực nội đất liền thì mức độ ảnh hưởng giảm dần và không còn tác động mạnh. Tổng
diện tích ngập theo kịch bản về tần suất 1% (Hình 10a), 2% (Hình 10b), 5% (Hình 10c), 10%
(Hình 10d) lần lượt là: 27407 ha; 27202 ha; 26509ha, 26057 ha (Bảng 5).
Bảng 5. Bảng thống kê diện tích ngập ứng với các kịch bản tần suất triều (Đơn vị: ha)
KB tần suất triều

0,2 - 0,5m

0,5 - 1m

1 - 2m

Tổng

TS 1%

12406

9117

5884

27407

TS 2%

12348

9024

5831

27203

TS 5%

12143

8716

5651

26510

TS 10%

12046

8494

5518

26058

(a)

(b)

(c)

(d)

Hình 10. Minh họa bản đồ ngập lụt tỉnh Tiền Giang ứng với tần suất triều: (a) 1%; (b) 2%; (c) 5%;
(d) 10%.
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3.2.3. Kết quả đánh giá tác động của tổ hợp lũ–triều cường
Kết quả mô phỏng diện ngập với kịch bản KB11 cho thấy các ảnh hưởng lớn nhất của
ngập lụt đến địa phương. Với độ sâu từ 0,2–0,5 m ngập nhiều nhất tại hai huyện Cái Bè
(15293,7 ha), huyện Tân Phước (14243,4 ha). Độ sâu từ 0,5–1 m ngập nhiều nhất tại huyện
Cái Bè (14134,0 ha). Độ sâu từ 1–2 m ngập nhiều nhất tại hai huyện Tân Phú Đông (2126,9
ha) và huyện Gò Công Đông (1344,6 ha) (Hình 11a).
Tại kịch bản KB12, với độ sâu từ 0,2–0,5 m ngập nhiều nhất tại huyện Tân Phước
(15260,3 ha) huyện Cái Bè (14809,9 ha). Độ sâu từ 0,5–1 m ngập nhiều nhất tại huyện Gò
Công Đông (6993,7 ha) và huyện Tân Phước (15086,2 ha). Độ sâu từ 1–2 m ngập nhiều nhất
tại hai huyện Gò Công Đông (4428,2 ha) và huyện Tân Phú Đông (4027,6 ha) (Hình 11b).
Tại nhóm kịch bản KB13 cho diện tích ngập 98283,6 ha. Với độ sâu từ 0,2–0,5 m ngập
nhiều nhất tại hai huyện Cái Bè (14062,8 ha), huyện Tân Phước (15467,3 ha). Độ sâu từ 0,5–
1 m ngập nhiều nhất tại huyện Cái Bè (16053,0 ha). Độ sâu từ 1–2 m ngập nhiều nhất tại hai
huyện Tân Phú Đông 2133,5 ha) và huyện Gò Công Đông (1346,0 ha) (Hình 11c).
Tại nhóm kịch bản KB14 cho diện tích ngập 123349,8 ha. Với độ sâu từ 0,2–0,5 m ngập
nhiều nhất tại hai huyện Cái Bè (13542 ha), huyện Tân Phước (15876 ha). Độ sâu từ 0,5–1
m ngập nhiều nhất tại huyện Cái Bè (16955,1 ha). Độ sâu từ 1–2 m ngập nhiều nhất tại hai
huyện Tân Phú Đông (2133,5 ha) và huyện Gò Công Đông (1346 ha) (Hình 11d).
Tại nhóm kịch bản KB15 cho diện tích ngập 99773,3 ha. Với độ sâu từ 0,2–0,5m ngập
nhiều nhất tại hai huyện Cái Bè (13735,8 ha), huyện Tân Phước (15855,9 ha). Độ sâu từ 0,5–
1 m ngập nhiều nhất tại huyện Cái Bè (16566,9 ha). Độ sâu từ 1–2 m ngập nhiều nhất tại hai
huyện Tân Phú Đông (2135,7 ha) và huyện Gò Công Đông (1346,3 ha) (Hình 11e).
Tại nhóm kịch bản KB16 cho diện tích ngập 123476,4 ha. Với độ sâu từ 0,2–0,5 m ngập
nhiều nhất tại hai huyện Cái Bè (13291 ha), huyện Tân Phước (15415,7 ha). Độ sâu từ 0,5–
1 m ngập nhiều nhất tại huyện Cái Bè (17367,1 ha). Độ sâu từ 1–2 m ngập nhiều nhất tại hai
huyện Tân Phú Đông (4055,9 ha) và huyện Gò Công Đông (4309,8 ha) (Hình 11f).
Bảng 6. Bảng thống kê diện tích ngập ứng với các kịch bản lũ triều cường (Đơn vị: ha).
KB lũ – triều

0,2 – 0,5m

0,5 – 1m

1 – 2m

Tổng

H = 300cm, BĐ2

62296

26896

2092

91283

H = 300cm, BĐ3

62010

37533

10145

109687

H = 350cm, BĐ2

59693

28533

5021

93247

H = 350cm, BĐ3

62010

37533

10145

109687

H = 400cm, BĐ2

60966

32236

5082

98284

H = 400cm, BĐ3

66567

45605

10178

122350

H = 450cm, BĐ2

61335

33336

5102

99773

H = 450cm, BĐ3

66058

47216

10203

123476
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Hình 11. Minh họa bản đồ ngập lụt tỉnh Tiền Giang theo kịch bản đánh giá tác động ngập lụt của tổ
hợp lũ: (a) KB11; (b) KB12; (c) KB13; (d) KB14; (e) KB15; (f) KB16.

4. Kết luận
Tình hình ngập lụt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với các kịch bản do lũ thượng nguồn, do
triều cường/nước biển dâng và tổ hợp lũ–triều cường với bản đồ ngập lụt và số liệu chi tiết
cho thấy các khu vực có rủi ro cao là khu vực phía Tây (Huyện Cái Bè, Huyện Tân Phước)
và khu vực ven biển (Huyện Tân Phú Đông, Huyện Gò Công Đông) với mức độ ngập có thể
lên đến 2 m trong điều kiện tổ hợp bất lợi, trong khi khu vực có nguy cơ thấp chủ yếu tập
trung ở khu vực giữa của tỉnh Tiền Giang (Thành phố Mỹ Tho, Huyện Châu Thành, Huyện
Chợ Gạo). Tuy nghiên cứu này chưa xét đến các trận mưa gây ngập úng cục bộ nhưng bộ
bản đồ ngập lụt và các kết quả đánh giá chi tiết cho từng kịch bản có thể được tham khảo và
đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng
như xây dựng các phương án ứng phó và khắc phục nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản
nếu có các tình huống ngập lụt xảy ra.
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Abstract: The study established the MIKE FLOOD modeling toolkit that connected MIKE
11 and MIKE 21 with the set of cross-sectional data, the works were updated, corrected,
and verified for the flood season of the years 2000, 2011, and 2018. The simulation results
show a good correlation between the calculated and observed data, from which the model
was used to simulate and evaluate flooding in Tien Giang province according to the
scenarios due to the effects of upstream flooding, high tides and combination of high-tide
flooding. The inundation map and inundation assessment are calculated in detail for each
scenario and can be put into practice, providing reliable information for local management
agencies provided to local authorities and residents to provide warning options, and
solutions to rescue and mitigate damage caused by floods.
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