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Mở đầu

Vùng ĐBSCL là phần hạ lưu giáp biển của sông
Mê Công, bao gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh
Long An, Tiền Giang Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long,
Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên
Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Ở ĐBSCL, vào mùa cạn, khi nước từ thượng
nguồn về thấp, thủy triều xuất hiện mang nước
mặn xâm nhập sâu vào nội đồng gây khó khăn cho
sinh hoạt và sản xuất và đặc biệt trong bối cảnh
BĐKH, mực nước biển có thể dâng cao dẫn đến
nguy cơ một phần lớn đồng bằng sẽ bị ngập lụt và
nhiễm mặn.

1. Thay đổi của lượng mưa

Các kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt
Nam được xây dựng và công bố năm 2009 và cập
nhật vào năm 2012 theo các kịch bản phát thải khí
nhà kính ở mức thấp (B1), trung bình (B2) và cao
(A2, A1FI). Trong đó kịch bản trung bình B2 được
khuyến nghị cho các Bộ, ngành và địa phương làm
định hướng ban đầu để đánh giá tác động của
BĐKH, nước biển dâng và xây dựng kế hoạch hành
động ứng phó với BĐKH. 

a. Lượng mưa năm

Theo kịch bản B2, lượng mưa năm trong thế kỷ
21 có xu hướng tăng trên phần lớn diện tích lưu vực
sông Mê Công so với trung bình thời kỳ 1980-1999,

tuy nhiên vẫn xuất hiện các khu vực có lượng mưa
năm giảm như khu vực phía Nam của thượng lưu
sông Mê Công và ĐBSCL của Việt Nam. Xu hướng
giảm lượng mưa năm ở các khu vực này có thể chỉ
xảy ra đến khoảng giữa thế kỷ 21 và trong nửa sau
của thế kỷ 21, xu thế tăng của lượng mưa năm hầu
như đồng đều trên toàn bộ lưu vực sông Mê Công.
Ở ĐBSCL, lượng mưa năm giảm nhiều nhất trong
thập niên 2030, khoảng 20-25% so với trung bình
thời kỳ 1980-1999, nhiều hơn hẳn các thập niên lân
cận (trước và sau đó), trong khi đó, giảm vào
khoảng 5-10%.

Tương tự như kịch bản B2, trong kịch bản A2
lượng mưa năm tăng đều khắp lưu vực sông Mê
Công, mức tăng lớn hơn. Xu thế giảm của lượng
mưa năm ở ĐBSCL chỉ rõ rệt đến thập niên 2020.
Vào nửa cuối thế kỷ 21, lượng mưa năm tăng
khoảng 10-20% và thậm chí có nơi trên 25% so với
thời kỳ 1980-1999. 

b. Lượng mưa mùa mưa

Theo kịch bản B2, diễn biến của lượng mưa mùa
mưa phức tạp hơn so với lượng mưa năm. Mặc dù
xu thế tăng lượng mưa vào mùa mưa vẫn chiếm ưu
thế trên toàn bộ lưu vực sông Mê Công, nhưng đã
xuất hiện nhiều hơn các khu vực và giai đoạn mà
lượng mưa mùa mưa có xu hướng giảm. 

Lượng mưa mùa mưa giảm nhiều nhất vào thập

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, khu vực và ở Việt Nam do các hoạt động của
con người làm phát thải quá mức khí nhà kính vào bầu khí quyển. BĐKH sẽ tác động nghiêm trọng
đến sản xuất, đời sống và môi trường trên phạm vi toàn thế giới. Vấn đề BĐKH đã, đang và sẽ làm thay

đổi toàn diện, sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu như lương thực, nước, năng lượng, các vấn đề
về an toàn xã hội, văn hóa, ngoại giao và thương mại.

BĐKH là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình hoặc dao động của khí hậu duy trì trong 1
khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. BĐKH có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong
hoặc các tác động bên ngoài hoặc do hoạt động của con người làm thay đổi các yếu tố có thể gây ảnh hưởng
trực tiếp đến xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nắm được xu thế thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng đến xâm nhập mặn sẽ làm căn cứ đánh giá những ảnh
hưởng có thể có của các yếu tố đến xâm nhập mặn ở ĐBSCL và giúp các cơ quan quản lý đề ra các biện pháp
giảm thiểu các tác động bất lợi.
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niên 2030, phạm vi giảm lượng mưa mùa mưa có
thể mở rộng ra khắp hạ lưu sông Mê Công với mức
giảm đến 20-25% so với thời kỳ 1980-1999 ở ĐBSCL.
Sau thập niên này, trên hầu hết lưu vực sông Mê
Công, lượng mưa mùa mưa có xu thế tăng, ngoại
trừ ĐBSCL. Lượng mưa mùa mưa ở ĐBSCL tiếp tục
giảm đến thập niên 2050 với mức độ giảm thấp hơn
so với thập niên 2030, vào khoảng 5-10%, sau đó
lượng mưa mùa mưa ở đây tăng lên khoảng dưới
5% vào thập niên 2060. Tuy nhiên, xu thế tăng này
bị gián đoạn bởi các thập niên 2070, 2080 và chỉ
xuất hiện trở lại vào cuối thế kỷ 21. Tóm lại, lượng
mưa mùa mưa ở ĐBSCL có xu thế giảm đến giữa thế
kỷ 21 và tăng, giảm đan xen nhau trong các thập
niên còn lại của nửa sau thế kỷ. Diễn biến của lượng
mưa mùa mưa theo kịch bản A2 hoàn toàn tương tự
như kịch bản B2, nhưng mức tăng hoặc giảm của
lượng mưa cao hơn so với kịch bản B2.

c. Lượng mưa mùa khô

Theo kịch bản B2, diễn biến của lượng mưa mùa
khô ở lưu vực sông Mê Công có các đặc điểm sau:

- Lượng mưa mùa khô tăng ở thượng lưu và
giảm ở hạ lưu sông Mê Công và nhìn chung, khu
vực có lượng mưa mùa khô tăng mở rộng dần về
phía nam. Trong thập niên 2020, khu vực này chỉ
giới hạn ở phía Bắc của thượng lưu sông Mê Công.
Đến thập niên 2030 mở rộng xuống hết Bắc Lào và

đến Bắc Campuchia trong thập niên 2050, kéo dài
đến thập niên 2080. Như vậy, lượng mưa mùa khô
có xu thế tăng trên hầu khắp  lưu vực sông Mê
Công.

- ĐBSCL là nơi có lượng mưa mùa khô giảm
nhiều nhất. Liên tục trong nhiều thập niên, lượng
mưa mùa khô ở đây giảm trên 25% so với thời kỳ
1980-1999, chỉ đến thập niên 2080, lượng mưa mùa
khô mới có dấu hiệu tăng từ 0-5% ở phía bắc của
ĐBSCL.

Những năm 50 của thế kỷ 21, lượng mưa năm,
mưa mùa mưa, mùa khô trung bình trên lưu vực
sông Mê Công có xu hướng tăng, giảm không rõ
ràng: Có những thập niên tăng nhưng có thập niên
lại giảm, đặc biệt vào những năm 30, lượng mưa
năm, mùa mưa giảm rõ rệt. Lượng mưa mùa khô
trung bình lưu vực nhìn chung tăng ở phần lưu vực
từ Pakse trở lên, nhất là ở thượng lưu Mê Công.

Ở ĐBSCL, lượng mưa năm có xu thế giảm ở kịch
bản B2 và có xu thế tăng vào cuối thế kỷ 21 ở kịch
bản A2. Lượng mưa mùa mưa có xu thế giảm đến
giữa thế kỷ 21 và tăng, giảm đan xen nhau trong
các thập niên còn lại của nửa sau thế kỷ. Lượng mưa
mùa khô giảm nhiều nhất so với toàn bộ lưu vực
sông Mê Công. Trong nhiều thập niên, lượng mưa
mùa khô ở đây giảm trên 25% so với thời kỳ 1980-
1999 và chỉ gia tăng chút ít vào cuối thế kỷ 21.

Thay đổi của lượng mưa
tháng, năm đến năm
2050 tại một số trạm khí
tượng ở ĐBSCL

2. Thay đổi của bốc thoát hơi tiềm năng

- BĐKH mà hệ quả của nó thể hiện qua sự thay
đổi nhiệt độ không khí làm thay đổi lượng bốc
thoát hơi trên lưu vực. Bốc hơi là một nhân tố quan
trọng tham gia vào chu trình thủy văn, một thành
phân dẫn đến sự thay đổi của dòng chảy và cân

bằng nước trên lưu vực.

- Bốc hơi tiềm năng: Năm 1990, Tổ chức Lương
Nông Thế giới (FAO), Hội Tưới tiêu Quốc tế và Tổ
chức Khí tượng thế giới tổ chức một hội nghị để
thống nhất phương pháp xác định lượng bốc hơi
của cây trồng. Các nhà khoa học (Doorenhos và
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Fruit, 1975) đã đưa ra khái niệm lượng bốc thoát hơi
tham chiếu (Reference evapotranspiration), tên viết
tắt là ETo, để chỉ khả năng bốc thoát hơi thực vật
theo một tiêu chuẩn hoặc điều kiện tham khảo. ETo
là lượng nước dùng để tưới cho một cây trồng là cỏ
chuẩn, trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, phủ đều
trên toàn bộ mặt đất và được cung cấp nước đầy
đủ theo một điều kiện tối ưu.

Phương pháp xác định lượng bốc thoát hơi
tham chiếu được FAO khuyến khích áp dụng chung
cho toàn thế giới và được thể hiện qua tài liệu “Crop
evapotranspiration  –  Guidelines  for computing
crop water requirement – FAO Irrigation and
Drainage Paper 56”.

- Kết quả tính toán sự thay đổi của bốc hơi tiềm
năng (theo Viện KHKTTV&MT) cho thấy: Cũng như
nhiệt độ, bốc thoát hơi tiềm năng (ETo) trung bình
năm trên lưu vực có xu thế tăng lên trong thế kỷ 21.
Trong thời kỳ nửa đầu thế kỷ 21, kết quả tính ETo
theo các kịch bản không khác nhau nhiều, nhưng
vào nửa cuối thế kỷ 21, sau năm 2050, mức tăng của
ETo bắt đầu có sự khác biệt giữa các kịch bản. Đến
thời kỳ 2080-2099, kịch bản A2 cho kết quả ETo
tăng cao nhất lên đến trên 20% so với thời kỳ 1980-
1999. Một số trạm như Cần Thơ, Ba Tri, Càng Long
có mức tăng ETo cao nhất từ 15-25% vào cuối thế
kỷ 21. Trạm Rạch Giá, Mỹ Tho có mức tăng ETo thấp
nhất, không quá 12% vào thời kỳ 2080-2099.

Bảng 1. Thay đổi lượng bốc thoát hơi tiềm năng năm (mm) tại một số trạm khí tượng theo các kịch
bản biến đổi khí hậu  

3. Thay đổi mực nước biển dâng

Sử dụng kết quả tính toán mực nước biển dâng

cho các khu vực bờ biển Việt Nam (do Bộ Tài

nguyên và Môi trường công bố năm 2012), theo 02

kịch bản: Phát thải trung bình (B2) và phát thải cao

(A1F1).

Mực nước biển dâng tương ứng với các mốc thời
gian trong thế kỷ 21 khu vực: Mũi Kê Gà - Mũi Cà
Mau và Mũi Cà Mau - Kiên Giang. So với các khu vực
bờ biển khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ thì mực nước
biển dâng ở ven biển ĐBSCL cao và mực nước biển
dâng ở khu vực Mũi Cà Mau - Kiên Giang cao hơn
khu vực Mũi Kê Gà - Cà Mau 



34 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 11 - 2013

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Bảng 2. Mực nước biển dâng theo các kịch bản 

4.Thay đổi của dòng chảy

Xu thế thay đổi của các đặc trưng dòng chảy
trong các giai đoạn tương lai là  khác nhau giữa các
kịch bản. Theo kịch bản A2, dòng chảy giảm vào
giai đoạn 2010-2019 (và cả giai đoạn 2020-2029 tại
Kratie). Theo kịch bản B2 dòng chảy giảm vào giai
đoạn 2010-2019; trong giai đoạn 2040-2049, dòng
chảy năm và dòng chảy mùa lũ sẽ giảm nhưng
dòng chảy kiệt sẽ tăng.

- Theo kịch bản A2 xu thế gia tăng của dòng
chảy trong tương lai khá rõ ràng nhưng theo kịch

bản B2 thì xu thế thay đổi của dòng chảy tương đối
mờ nhạt.;

- Theo kịch bản A2, tỷ lệ thay đổi của các đặc
trưng dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ và dòng
chảy mùa kiệt vào giai đoạn 2020-2029 tại Tân Châu
tương ứng khoảng 4,2%, 2,4% và 13,6%; vào giai
đoạn 2040-2049 tương ứng khoảng 8,6%, 4,5% và
18%; với kịch bản B2, vào giai đoạn 2020-2029
tương ứng khoảng 2,8%, -0,9%, 13,2%, vào giai
đoạn 2040-2049 tương ứng khoảng -1,9%, -6,7% và
11,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình lưu lượng trung
bình năm của sông Hậu tại
Châu Đốc

5. Kết kuận

Những nghiên cứu trên đây đã làm sáng tỏ mối
quan hệ giữa các yếu tố như mưa, bốc hơi, mực
nước biển với mức độ xâm nhập mặn trên các con

sông chính ở ĐBSCL làm căn cứ cho việc đề xuất các

giải pháp ứng phó đồng thời giúp các cơ quan quản

lý đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động bất

lợi.
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