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1. Mở đầu

Trong những năm gần đây, chủ đề xây dựng các
mô hình đánh giá, dự báo chất lượng không khí
đang được quan tâm lớn trong khoa học môi
trường bởi các tác động tiêu cực của ô nhiễm
không khí đến sức khỏe con người, đặc biệt là tại
các đô thị lớn. Phân vùng ô nhiễm không khí cho
một tỉnh/thành phố là đối tượng của nhiều đề tài
nghiên cứu trong nước.  Trong báo cáo (Phạm Ngọc
Đăng, 1995) đã tiến hành điều tra tất cả các nguồn
thải công nghiệp (khoảng hơn 160 nguồn) của Hà
Nội, vị trí, toạ độ nhà máy, xí nghiệp, lượng tiêu thụ
nhiên liệu, kích thước ống khói, lưu lượng khí thải,
điều kiện khí hậu,..và sử dụng mô hình Gauss-Sut-
ton- Pasquill để phân vùng chất lượng không khí
Hà Nội. 

Trong báo cáo (Phạm Ngọc Đăng, 1998) đã đánh
giá diễn biến chất lượng môi trường không khí Hà
Nội và dự báo cho tương lai trên cơ sở thu thập các
thông tin về quy hoạch giao thông, công nghiệp,
kinh tế xã hội của Hà Nội cho đến năm 2020 trên cơ
sở điều tra khảo sát thực tế các nguồn thải công
nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt đô thị ở Hà
Nội. Trong nghiên cứu này đã sử dụng mô hình toán

học Gauss-Sutton – Pasquill để xây dựng bản đồ
khoanh vùng chất lượng không khí cho thủ đô Hà
Nội năm 2010, dựa trên số liệu về đánh giá tác động
môi trường cụ thể của các cơ sở công nghiệp đang
hoạt động và đầu tư mới trong các năm từ 1995-
1998. 

Trong báo cáo từ chương trình không khí sạch
Việt Nam- Thuỵ Sĩ (SVCAP), 2008 đã dựa trên số liệu
quan trắc môi trường không khí thụ động được
phân bố trên phạm vi nội thành Hà Nội, đã dùng
phần mềm phân tích số liệu quan trắc thực tế để vẽ
ra các đường đồng mức nồng độ của chất ô nhiễm
môi trường không khí Hà Nội. 

Thời gian qua, (Tổng cục Môi trường, 2011) đã
công bố phương pháp theo quyết định 878/QĐ-
TCMT của Tổng cục Môi trường. Đây là một bước
tiến đáng kể tạo hành lang pháp lý cho nghiên cứu
ứng dụng phương pháp AQI tại Việt Nam. Tuy nhiên
phương pháp này chưa lưu ý tới các hệ số tầm quan
trọng của từng chất ô nhiễm tham gia. Bên cạnh đó,
tại nhiều trạm quan trắc một số chỉ tiêu không được
đo liên tục theo giờ trong ngày nên việc áp dụng
công thức gặp khó khăn. Mặt khác, tính toán giá trị
AQI chỉ đánh giá đối với một giá trị thông số max
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Ở
nhiều nước trên thế giới người ta thường khoanh vùng ô nhiễm/chất lượng môi trường xung

quanh vào một khoảng thời gian xác định.  Hai phương pháp tiếp cận được sử dụng để đánh

giá ô nhiễm/chất lượng môi trường không khí xung quanh. Cách tiếp cận thứ nhất là tính toán

theo mô hình khuếch tán ô nhiễm môi trường với việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS). Phương pháp tiếp

cận  này đòi hỏi nhiều  thông số:  nguồn thải,  khí hậu, địa hình khu vực nghiên cứu. Cách tiếp cận thứ hai là

phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê số liệu quan trắc môi trường thực tế. Phương pháp này đòi hỏi hệ

thống các trạm quan trắc môi trường xung quanh hoàn thiện, phân bố các điểm đo bao trùm cả khu vực nghiên

cứu, phân bố các điểm đo càng dày, càng đạt được độ chính xác để đánh giá mức độ ô nhiễm. Việc đánh giá

mức độ ô nhiễm trên cơ sở phân tích, thống kê các số liệu quan trắc môi trường thường chỉ có giá trị gần đúng,

nhưng là phương pháp cơ bản, có tính khả thi. Cách tiếp cận này dựa trên khái niệm chỉ số chất lượng không khí. 

Trong nghiên cứu này trình bày kết quả khoanh vùng ô nhiễm không khí dựa trên cách tiếp cận ứng dụng

chỉ số AQI. Để giải quyết nhiệm vụ này đã ứng dụng công nghệ GIS và phần mềm tính toán chỉ số chất lượng

không khí AQUIS.
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sẽ không phản ánh đúng thực tế vì trong một môi
trường có nhiều thông số gây ô nhiễm đồng thời
đóng góp vào chỉ số chất lượng AQI chứ không chỉ
phụ thuộc vào một trị số AQI max. Bên cạnh đó, để
áp dụng các phương pháp tính toán AQI rất cần
công cụ tự động hóa tính toán và hiển thị kết quả
tính toán trên nền GIS.

Nhiều nghiên cứu ngoài nước đã đưa ra chỉ số
chất lượng không khí (Air Quality Index - AQI)  để
đánh giá một cách toàn diện chất lượng môi trường
không khí. Chính phủ nhiều nước đã sử dụng AQI
để mô tả tình trạng của chất lượng không khí, coi
đây là quy phạm bắt buộc. Các nghiên cứu về AQI
vẫn đang được thực hiện nhằm mục đích phát triển
mô hình dự báo để dự báo AQI hàng ngày và hướng
tới như một cơ sở của quá trình ra quyết định. Cơ
quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) đã sử dụng
AQI khác nhau phục vụ cho các tiêu chí khác nhau
với một số chất gây ô nhiễm như bụi lơ lửng có thể
xâm nhập vào đường hô hấp (RSPM), dioxit lưu
huỳnh (SO2), nitơ dioxide (NO2) và chất dạng hạt lơ
lửng (SPM). Trong nghiên cứu (Eugene K. Cairncross,
2007) chỉ số AQI dựa trên nguy cơ tử vong hàng
ngày kết hợp với tác hại ngắn hạn của ô nhiễm
không khí.  Các thông số dùng cho việc tính toán:
SO2, NO2, PM10, PM2.5, O3 và CO. Nguồn dữ liệu được
sử dụng trong công trình là nồng độ không khí
xung quanh được quan trắc tại thành phố
CapeTown, Nam Phi. Công trình nghiên cứu  (Wan-
Li Cheng, 2007), đã thực hiện so sánh các chỉ số chất
lượng không khí cải thiện (Revised Air Quality Index
- RAQI) với chỉ số ô nhiễm chuẩn (Pollution Stan-
dards Index -  PSI) và chỉ số AQI. Các tác giả đã sử
dụng các thông số PM10, PM2.5, SO2, CO, NO2 cho việc
tính toán RAQI.  Nguồn dữ liệu được sử dụng trong
công trình là dữ liệu trung bình hàng ngày của chất
ô nhiễm từ tháng 1 năm 1999 đến tháng 12 năm
2000 của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Đài Loan tại
các trạm Kuting và Sanchung ở miền bắc, Chung-
ming trong các vùng đô thị miền trung, và Feng-
shan và Linyuan ở phía nam Đài Loan. Nghiên cứu
(George Kyrkilis, 2007) phát triển một chỉ số chất
lượng không khí tổng hợp đánh giá sự tích tụ ô
nhiễm không khí ở các đô thị thuộc Địa Trung Hải
và  phân tích mối quan hệ ảnh hưởng sức khỏe tiềm
năng. Các thông số ô nhiễm được sử dụngcho việc
tính toán AQI bao gồm: CO, SO2, NO2, O3, PM10. Các
tác giả đã sử dụng dữ liệu nồng độ chất gây ô
nhiễm từ 11 trạm đo chất lượng không khí giai
đoạn từ 1983 đến1999 trong khu vực Athens, Hy

Lạp cho quá trình nghiên cứu. Ở Ấn Độ,  (Anikender
Kumar, 2011) sử dụng các AQI do Cơ quan Bảo vệ
Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) đưa ra cho các tiêu chí
khác nhau theo tiêu chuẩn chất lượng không khí
xung quanh của Ấn Độ. Ngoài ra, AQI hàng ngày
cho mỗi mùa ở Delhi được dự báo thông qua ba mô
hình thống kê cụ thể là mô hình tự hồi quy kết hợp
trung bình di động theo chuỗi thời gian (Arima), mô
hình hồi quy cấu tử chính (PCR) và mô hình kết hợp
của cả hai. 

Từ những lý do trên, nghiên cứu này được thực
hiện với mục tiêu đưa ra đánh giá chất lượng và
khoanh vùng ô nhiễm môi trường không khí thành
phố Hà Nội theo chỉ số chất lượng không khí (AQI).
Trong quá trình thực hiện đã tiến hành xây dựng
một cơ sở dữ liệu và phần mềm riêng được đặt tên
là AQUIS (Air Quality Index Software). AQUIS cho
phép quản lý số liệu cũng như tính toán, khoanh
vùng ô nhiễm dựa vào số liệu quan trắc môi trường
không khí hiện có. Đã thu thập một khối lượng lớn
số liệu quan trắc chất lượng không khí từ các trạm
quan trắc và phân tích môi trường trung ương,
vùng và địa phương của thủ đô Hà Nội trong những
năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin GIS
và ứng dụng mô hình AQI đã được nhóm nghiên
cứu xây dựng từ những nghiên cứu trước đây trong
(Bùi Tá Long, 2008).

2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tiếp cận 

Để thực hiện nghiên cứu này, các tác giả đã xây
dựng một cơ sở dữ liệu và phần mềm riêng được
đặt tên là AQUIS (Air Quality Index software) để
quản lý số liệu cũng như tính toán, thực hiện thuật
toán khoanh vùng ô nhiễm. AQUIS (Air Quality
Index software) được xây dựng dựa trên cách tiếp
cận được trình bày trong (Bùi Tá Long, 2006, 2008,
2012) về hệ thống thông tin – mô hình môi trường,
theo đó các hệ thống này đươ ̣c xây dựng đê ̉ ti ́ch
hơp̣ cać loaị thông tin môi trường khác nhau với các
mô hình toán và hệ thống thông tin địa lý. Phần
mềm AQUIS được đề xuất trong nghiên cứu này
gồm các module: module quản lý các số liệu quan
trắc môi trường không khí, module xử lý GIS, mod-
ule chứa ngân hàng mô hình toán, module hiển thị
kết quả tính toán mô phỏng, module báo cáo,
thống kê liên quan. 

Phương pháp tích hợp

Trong AQUIS sử dụng khái niệm tích hợp.  Tích
hợp trong AQUIS được hiểu là sự kết hợp và kết nối



các hệ (còn được gọi là khối) và phân hệ (khối con)
trong hệ thống. Ba khối được đề xuất trong phiên
bản đầu gồm: CSDL môi trường, GIS và mô hình
toán.  Mỗi khối lại bao gồm các khối con, giữa các
khối, khối con có sự ràng buộc. Hệ thống AQUIS xử
lý thông tin từ nhiều nguồn: cơ quan quản lý nhà
nước, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và
người dân. Trao đổi thông tin trong AQUIS có nghĩa
là hệ thống phải cung cấp công cụ đảm bảo dán và
trích xuất dữ liệu. tìm kiểm có nghĩa là hệ phải đảm
bảo lộ trình tìm kiếm kết quả theo các truy vấn và
biểu diễn kết quả ở dạng tiện lợi cho người dùng.
Truy cập thống nhất có nghĩa là hệ thống phải đưa
ra cơ chế thông nhất truy xuất báo cáo, thông kê từ
nguồn dữ liệu đang lưu trữ.

Xây dựng CSDL 

Hợp phần xây dựng CSDL cho AQUIS được thực
hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu nhiều công trình
cùa các tác giả ngoài nước, đặc biệt là từ nghiên cứu
(Bùi Tá Long, 2006, 2008, 2012). Dựa trên công trình
này, đã thực hiện xây dựng các sơ đồ khối các nhóm
đối tượng cần lưu ý trong khối môi trường, GIS và
mô hình toán. Phần mềm AQUIS sử dụng dữ liệu
bản đồ đã được số hóa từ phần mềm GIS thông
dụng như Mapinfo, ArcGIS. Các bước ứng dụng GIS
trong nghiên cứu này gồm xây dựng bản đồ nền
gồm 5 lớp chính: ranh giới hành chính thủ đô Hà
Nội; ranh giới hành chính huyện, quận; ranh giới xã;
vị trí các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu
đô thị, làng nghề; đường quốc lộ. Tiếp theo là xây
dựng các lớp chuyên đề được lựa chọn trong
nghiên cứu. Các lớp chuyên đề này được xây dựng
dựa trên mục tiêu và những nội dung được đặt ra
cho nghiên cứu này, dựa trên tiêu chí được đặt ra.
Các vị trí quan trắc được chấm theo các ký hiệu
khác nhau. Cho tới thời điểm năm 2010, số liệu
quan trắc chất lượng không khí của Hà Nội được
phân thành 5 loại: khu dân cư, khu công nghiệp,
khu đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề. 

Xây dựng ngân hàng các phương pháp AQI
được sử dụng

Chỉ số chất lượng không khí AQI cũng là chỉ số
đánh giá mức độ ô nhiễm không khí. Vì vậy công
thức xác định chỉ số AQI giúp xác định mức độ ô
nhiễm không khí. Trước hết là xác định chỉ số ô
nhiễm AQI đối với từng chất ô nhiễm theo công
thức:

Ký hiệu: Ci,j - là nồng độ chất ô nhiễm i trung
bình năm hoặc trung bình ngày, là kết quả quan
trắc tại vị trí quan trắc j trong phạm vi nghiên cứu;
j = 1,2,3...n;  Trong năm 2010, số liệu thu được từ
Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Hà
Nội 419 vị trí đo trên tổng số điểm quan trắc là 79
khu vực quan trắc (tại mỗi điểm quan trắc có từ 3-7
vị trí đo). Số lần quan trắc là 6 lần trong một năm.
Tính toán AQI trung bình năm đối với chất ô nhiễm
i được áp dụng theo công thức (2) dưới đây. Trong
đó Ci,0 - là trị số nồng độ chất ô nhiễm i cho phép,
(tương ứng với giá trị tối đa cho phép theo QCVN
05/2009/BTNMT: Nồng độ cho phép tính theo trung
bình năm đối với SO2 là 50 μg/m3, đối với NOx là 40
μg/m3, đối với TSP là 140 μg/m3. AQIQuy ước - chỉ số
chất lượng không khí quy ước, tương ứng với khi Ci

= Ci,0, tùy theo từng nước, ở Mỹ lấy AQIquy ước =100.
Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, chỉ số
AQIQuy ước áp dụng cho Việt Nam là 100.

Theo kết quả quan trắc môi trường không khí
của hệ thống quan trắc môi trường của quốc gia và
của các địa phương, hiện nay phổ biến chỉ có giá trị
của 4 thông số của 4 chất ô nhiễm cơ bản trong 7
thông số cơ bản được quy định theo QCVN
05:2009/BTNMT là: sulfur oxide (SO2), carbon oxide
(CO), nitrogen oxide (NO2), bụi lơ lửng tổng số (TSP).
Các thông số PM10, O3 và Pb không được quan trắc
thường xuyên và không quan trắc ở tất cả các đô
thị cũng như giao thông hay ở các địa phương nên
không thể có các số liệu để đưa vào tính toán xác
định bộ chỉ tiêu khoanh vùng ô nhiễm trên phạm vi
toàn quốc gia. Vì vậy trong việc xác định bộ chỉ tiêu
khoanh vùng ô nhiễm ở nước ta hiện nay chỉ lựa
chọn 4 thông số cơ bản này.

Trong nghiên cứu này áp dụng các công thức
sau đây để tính AQI trung bình năm cho từng chất
SO2, CO, NO2, TSP

Trong các công thức trên j là số vị trí quan trắc
trong khu vực được lựa chọn xem xét,  j=1,2,…, n; k
là số đợt quan trắc trong năm, k = 1, 2,…, p;  Các
công thức này được sử dụng để tính toán cho các vị
trí quan trắc trong năm 2010 số điểm quan trắc của
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Hà Nội.  Ví dụ khu công nghiệp Thượng Đình, đã
tiến hành đo đạc tại 5 vị trí khác nhau và mỗi vị trí
tiến hành đo 6 lần trong năm và khu công nghiệp
Thượng Đình được coi là 1 điểm quan trắc và nồng
độ chất ô nhiễm Ci, Thượng Đình được tính theo trung
bình năm là giá trị trung bình của các giá trị trung
bình của từng vị trí đo trong năm 2010; Co,(i) là nồng
độ tối đa cho phép trung bình năm đối với chất ô
nhiễm i theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường
quốc gia, gồm: C0(SO2), C0(CO), C0(NO2), C0(TSP),
tương ứng là 50 μg/m3, 3000 μg/m3, 40 μg/m3,
140 μg/m3.

Trong AQUIS đã tích hợp các phương pháp tính
AQI đã được nghiên cứu như sau:

-  Phương pháp không có hệ số trọng lượng xác
định AQI0 tổng như sau:

-  Phương pháp có hệ số trọng lượng xác định
AQI0 tổng như sau:

Module hiển thị kết quả tính toán

Dựa trên số liệu quan trắc chất lượng không khí,
mô hình AQI, phần mềm AQUIS cho phép tính toán

chỉ số chất lượng không khí khu vực nghiên cứu.
Kết quả xuất ra từ AQUIS có 2 dạng: kết quả trực
tiếp được chồng lớp trên bản đồ số và dạng bản đồ
dạng shape file ArcGis, sẽ được xử lý tiếp bằng phần
mềm ArcGIS. Sau đó chuyển vào MapInfo để trang
trí bản đồ và thể hiện bản đồ khoanh vùng ô nhiễm. 

Dữ liệu đưa vào phần mềm AQUIS bao gồm:
thông tin điểm quan trắc: tên, tọa độ, địa chỉ, loại
hình, thời gian quan trăc; số liệu quan trắc: dữ liệu
thu thập được trong quá trình quan trắc của 4
thông số: SO2, NO2, CO, bụi; dữ liệu bản đồ: dữ liệu
thông tin điểm quan trắc, số liệu quan trắc được
thông qua công nghệ ARCGIS tích hợp gắn liền với
hiển thị thông tin trên bản đồ đưa vào phần mềm.
Qua quá trình xử lý, dữ liệu truy xuất được hiển thị
qua 2 bước: xác định thông số AQI từng chất, và
cuối cùng là xác định thông số AQI tổng hợp cho
từng loại hình cụ thể. Dữ liệu đầu ra hiển thị cho
người dùng bao gồm những kết quả sau: biểu đồ:
hiển thị biểu đồ dạng cột kết quả AQI; bảng giá trị:
xuất định dạng word, exel bảng giá trị tính toán AQI
cho từng điểm, vùng thuộc khu vực nghiên cứu;
bảng xếp hạng: xếp hạng và phân loại theo giá trị
AQI theo thang điểm ban đầu. Lưu ý rằng để chạy
AQUIS, các nhóm thông số bắt buộc về khu vực
quan trắc, vị trí quan trắc, đợt quan trắc và số liệu
quan trắc (Hình 1).   
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Hình 1. Các bước thực hiện vận hành AQUIS
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3. Số liệu được sử dụng

Để đánh giá diễn biến ô nhiễm và khoanh vùng
ô nhiễm cần thiết có thông tin, dữ liệu  quan trắc
môi trường với mạng lưới các điểm quan trắc phải
đủ dày, và thời gian quan trắc phải đủ dài. Trong
quá trình thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả
đã thực hiện thu thập hầu hết số liệu quan trắc
chất lượng không khí ở TP Hà Nội. Trên cơ sở số liệu
quan trắc thu thập được, các tác giả nhận thấy để
có thể khoanh vùng ô nhiễm môi trường  không
khí theo chỉ số AQI thì TP Hà Nội có thể đáp ứng

bởi TP Hà Nội có tương đối đầy đủ số liệu quan trắc.
Do đó trong nghiên cứu này, các tác giả đã sử dụng
số liệu quan trắc năm 2010 để áp dụng mô hình
tính toán và khoanh vùng ô nhiễm theo chỉ số AQI
cho TP Hà nội. 

Để xây dựng phần mềm mô hình đánh giá chất
lượng và khoanh vùng ô nhiễm không khí Hà Nội,
các tác giả đã sử dụng bản đồ hành chính Hà Nội
và thể hiện trên nền bản đồ hành chính phân bố
các điểm quan trắc (điểm quan trắc Khu Công
nghiệp và cụm công nghiệp; điểm quan trắc khu
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Bảng 1. Tổng hợp số lượng vị trí quan trắc chất lượng không khí theo từng loại hình

 Lo�i hình 2010 

Khu công nghi�p 136 

Khu �ô th� 115 

C�m công nghi�p 88 

Làng ngh� 87 

Khu dân c� 153 

T	ng c
ng 579 

Phân loại các nhóm đối tượng quan trắc 

Chuỗi số liệu quan trắc chất lượng không khí tại
Hà Nội được phân theo các loại hình:  khu công
nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, cụm công nghiệp,
làng nghề. Bảng tổng hợp số lượng điểm quan trắc

theo từng loại hình được thể hiện trên Bảng 2. Lưu
ý rằng năm 2010 Hà Nội đã đồng nhất khu đô thị
với khu dân cư. Với số lượng điểm quan trắc dày
như vậy, đây là cơ sở tốt để khoanh vùng ô nhiễm
theo phương pháp chỉ số AQI. 

Chỉnh lý số liệu

So sánh các trị số nồng độ các chất ô nhiễm
không khí do Chi Cục BVMT Hà Nội cung cấp và kết
quả quan trắc môi trường không khí Hà nội của
Trạm QTMT Quốc gia thấy rằng: với cùng một thời
gian quan trắc và ở cùng một địa điểm quan trắc
như nhau mà nồng độ các chất ô nhiễm đo lường
được lại rất khác nhau: các trị số kết quả quan trắc

của Hà nội có giá trị các thông số SO2, NO2, CO đều
lớn hơn nhiều lần so với trị số quan trắc của Trạm
QTMT Quốc gia, riêng trị số nồng độ bụi TSP hai bên
quan trắc cho kết quả tương  tự nhau. Các số liệu
đo lường CO, SO2, NO2 bị sai số có hệ thống, toàn
bộ số liệu đều lớn hơn số trị thực tế nhiều lần
(thông số SO2 cao gấp khoảng hơn 10 lần, thông số
NO2 cao hơn khoảng 7 lần và thông số CO cao hơn
khoảng 3 lần), còn đối với trị số nồng độ bụi TSP thì

Hình 2. Bản đồ phân bố các vị trí quan trắc
không khí thủ đô Hà Nội, 2010

Hình 3. Bản đồ phân vùng (khoanh vùng) ô
nhiễm theo cách tính có trọng số

đô thị/ khu dân cư; điểm quan trắc các làng nghề). (Hình 2)



chúng xấp xỉ nhau. Qua nghiên cứu và đối chứng
có thể kết luận số liệu đo đạc của mạng lưới
QT&PTMT Quốc gia phản ánh đúng thực tế ô nhiễm
môi trường không khí của TP Hà Nội. Vì vậy, các tác
giả sử dụng các trị số nồng độ bụi TSP do Chi Cục
BVMT cung cấp để tính toán trị số AQI về TSP của
Hà nội. Còn đối với các trị số SO2, NO2, CO do Chi
Cục BVMT Hà Nội cung cấp cần phải chỉnh lý cho
phù hợp.  Chúng tôi đã chọn ra 2 điểm quan trắc
giống nhau giữa 2 hệ thống: ở Thượng Đình và Mai
động làm điểm đối sánh để xác định trị số hệ số
hiệu chỉnh K tương ứng (lý do chọn Thượng Đình
và Mai Động là do có sự đồng bộ chuỗi số liệu đo
theo thời gian của hai khu công nghiệp này). Hệ số
chỉnh lý K theo từng năm được xác định theo ba
bước dưới đây:

Trong đó C1,TD, C2,TD là giá trị trung bình năm tại
trạm Thượng Đình theo bộ số liệu trung ương, địa
phương, C1,MD, C2,MD là giá trị trung bình năm tại
trạm Mai Động theo bộ số liệu trung ương, địa
phương. Cuối cùng hệ số hiệu chỉnh K sẽ được tính
theo trị số trung bình của 4 năm.

Đồng bộ số liệu

Bộ số liệu quan trắc môi trường không khí của
Hà Nội được sử dụng trong nghiên cứu được thu
thập từ hai nguồn: địa phương thực hiện và Tổng
cục môi trường đo đạc theo chương trình quốc gia.
Qua nghiên cứu, một số bất cập có thể nhận thấy
như vị trí quan trắc giữa địa phương và trung ương
không trùng nhau, bên cạnh đó thời gian đo cũng
không thống nhất. Trong nghiên cứu này thực hiện
bước chỉnh lý bộ số liệu và đồng bộ theo thời gian
thành 2 đợt. Năm được chọn là 2010 để phân tích
tính toán chỉ số AQI.  Bên cạnh đó trong nghiên cứu
này đã bổ sung các điểm quan trắc theo nguồn
Tổng cục Môi trường và nguồn của Trạm Quan trắc
và Phân tích môi trường Vùng đất liền để làm dày
thêm các điểm quan trắc.

4. Kết quả và thảo luận

Kết quả tính toán khoanh vùng ô nhiễm không
khí theo chỉ số chất lượng không khí tổng hợp
(AQIo) khác nhau được trình bày trong các Hình 4,
Hình 5 trong phần phụ lục.

Theo các kết quả tính toán, giá trị AQI tính theo
phương pháp không có trọng số và phương pháp

có trọng số không khác nhau nhiều. AQI tính theo
phương pháp có trọng số cao hơn AQI tính theo
phương pháp không có trọng số dao động trong
khoảng từ 1,5- 8%, tùy theo từng vị trí. Tuy nhiên
do khoảng phân vùng theo giá trị AQI tương đối
rộng nên số lượng các điểm quan trắc có giá trị nằm
trong vùng có chất lượng không khí tốt, vùng
không khí không bị ô nhiễm nhìn chung không
khác nhau nhiều (Số điểm quan trắc bị ô nhiễm
nặng là 7 điểm và 6 điểm tương ứng với phương
pháp tính có trọng số và không có trọng số. Tương
tự, số điểm bị ô nhiễm là 82 và 80, số điểm không bị
ô nhiễm là 51 và 52). Trong khi đó giá trị của chỉ số
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Hình 4.Bản đồ phân vùng (khoanh vùng) ô nhiễm
theo cách tính không có trọng số

Hình 5. Bản đồ phân vùng (khoanh vùng) ô nhiễm
theo cách tính của Tổng cục môi trường
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AQI tính theo cách tính của Tổng cục Môi trường
cao hơn rất nhiều (tới 10 điểm quan trắc bị ô nhiễm
rất nặng và 12 điểm quan trắc là bị ô nhiễm nặng,
chỉ có 5 điểm quan trắc là không bị ô nhiễm, số còn
lại là bị ô nhiễm) Hầu hết các vị trí được quan trắc
giá trị AQI tính theo phương pháp tính của Tổng cục
Môi trường đều cao hơn giá trị AQI được tính theo
phương pháp có trọng số khoảng từ 30-70% trở
lên,thậm chí điểm cao nhất vượt quá tới trên 250%.
Điều này phù hợp với cách phân tích ở trên đã đề
cập đến, cách tính AQI theo Tổng cục Môi trường
chọn giá trị max của các các số liệu đo được, như
vậy làm cho giá trị AQI cao hơn thực tế. Bản đồ
khoanh vùng ô nhiễm không khí theo cách tính của
Tổng cục Môi trường thể hiện nhiều vùng có màu
da cam, và màu đỏ, thậm chí có cả mầu nâu.

5. Kết luận

Bài báo này trình bày phương pháp và kết quả
đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí dựa trên
AQI. Với mục tiêu này đã xây dựng phương pháp
tiếp cận dựa trên nghiên cứu mô hình AQI phù hợp
với thực tế Hà Nội và dựa trên công cụ tin học
AQUIS.  Từ kết quả nghiên cứu trên có thể rút ra các
kết luận:

- Xây dựng phần mềm tính toán và đánh giá
chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo Chỉ
số chất lượng không khí là một công cụ rất thuận
tiện, giúp cho các nhà quản lý cũng như các nhà
nghiên cứu giảm được thời gian tính toán và vẽ bản
đồ và rất nhanh có được bức tranh mô tả tình trạng
chất lượng không khí để có thể đề xuất biện pháp
kiểm soát kịp thời. Bản đồ thể hiện tình trạng ô
nhiễm không khí là công cụ trực quan dễ hiểu để
truyền tải thông điệp cảnh báo kịp thời tình trạng ô
nhiễm không khí ra cộng đồng, giúp cho người dân
và những đối tượng quan tâm có thể theo dõi về
tình trạng ô nhiễm không khí để nâng cao ý thức
cũng như nhận thức trong việc kiểm soát các hành
vi vi phạm pháp luật của cộng đồng nhằm cải thiện
chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

- Nhờ tính thuận tiện và nhanh chóng của công
cụ phần mềm giúp cho chuyên gia có thể dự báo
bức tranh tổng thể bằng cách thêm các khu vực, đối
tượng giả định hoặc sắp tiến hành xây dựng mới và
chạy lại mô hình. Công cụ này có thể tính toán trên
bản đồ số Hà Nội và bất kỳ khu vưc hoặc tỉnh thành
nào trên nền bản đồ số của Việt Nam. 

- Tính toán Chỉ số chất lượng không khí theo

công thức có trọng số là phù hợp trong điều kiện
hiện nay của Việt Nam. Mặc dù giá trị của AQI được
tính theo công thức có trọng số không khác nhau
nhiều so với công thức không có trọng số nhưng
vẫn thể hiện được bản chất vấn đề là tác động của
từng chất ô nhiễm không khí với con người và sinh
vật trong môi trường có những tỉ lệ khác nhau và
cần được áp dụng một hệ số tầm quan trọng cho
từng chất.

- Nếu áp dụng đánh giá chất lượng không khí
theo AQI được tính theo công thức của Tổng cục
Môi trường sẽ đưa ra kết quả mức độ ô nhiễm cao
hơn thực tế nhiều lần. Nếu đánh giá ô nhiễm cao
quá mức thực tế có thể đưa ra một bức tranh bi
quan, làm khó cho các nhà quản lý, cũng như làm
cho người dân hoảng sợ. Vì vậy nên áp dụng công
thức tính AQI có trọng số và có xét đến các giá trị
AQI đơn lẻ và khi đánh giá cũng cần lưu ý đến các
giá trị max.

- Hà Nội hiện có số điểm đo tương đối dày và số
liệu đo đạc khá đầy đủ nên có thể áp dụng công
thức tính toán AQI để đánh giá và khoanh vùng ô
nhiễm không khí cho Hà Nội. Đối với các tỉnh có số
lượng điểm đo ít khi áp dụng sẽ khó chính xác hơn.
Khi công tác quan trắc môi trường được hoàn thiện
hơn trong tương lai có thể áp dụng mô hình này
trong bất kỳ tỉnh/thành phố hay các khu vực rộng
hơn và tiến tới có thể triển khai trong cả nước. 

- Theo kết quả tính toán, Thành phố Hà Nội năm
2010 đã bị ô nhiễm không khí. Tuy nhiên cũng có
những nơi và những thời điểm ô nhiễm không khí
vượt mức cho phép, chẳng hạn như ô nhiễm bụi lơ
lửng tổng số (TSP) đã có một số nơi nằm ở mức độ
bị ô nhiễm rất nặng, nhiều nơi đã bị ô nhiễm. Thành
phố Hà Nội chưa bị ô nhiễm NO2, có một số khu vực
không nhiều đã bị ô nhiễm khí CO và ô nhiễm SO2
cục bộ về không gian và thời gian. Có nơi vượt quá
tiêu chuẩn cho phép tới 1,5 lần, có những lần đo,
thậm chí cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Từ những kết quả nghiên cứu cho phép đưa ra
kiến nghị với các cơ quan quản lý về môi trường các
cấp cần tiến hành các đề tài nghiên cứu về thẩm
định và đánh giá chất lượng công tác quan trắc môi
trường để đưa ra một quy trình của quốc gia về
quan trắc môi trường để có kết quả quan trắc chính
xác, tin cậy và có thể sử dụng và hỗ trợ cho các cơ
quan quản lý, các nhà nghiên cứu, những người ra
quyết định trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi
trường không khí.
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