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TÓM TẮT LUẬN ÁN 

NƯỚC là thành phần then chốt cho sự sống và quá trình phát triển của xã hội 

loài người. Tài nguyên nước của phần thượng nguồn lưu vực sông Đồng Nai 

thuộc vùng đồi núi có độ che phủ rừng cao giữ vai trò rất quan trọng về an ninh 

nguồn nước của các tỉnh thành vùng hạ lưu trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. 

Tuy nhiên, tài nguyên nước (TNN) của lưu vực đang đối mặt với những thách 

thức rất lớn do tác động của sự gia tăng dân số, phát triển kinh tế - xã hội cùng 

với biến đổi khí hậu (BĐKH). Để góp phần quản lý và phát triển bền vững cho 

lưu vực theo cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước IWRM (Integrated 

Water Resource Management), luận án đã đề xuất xây dựng công cụ hỗ trợ ra 

quyết định trong IWRM dựa trên công nghệ GIS (Geographic information 

system), Viễn thám RS (Remote sensing) và mô hình SWAT (Soil and Water 

Assessment Tool). 

Công cụ hỗ trợ ra quyết định trong IWRM với ba hợp phần chủ yếu là (i) Đánh 

giá tài nguyên nước (TNN), (ii) Thông tin TNN, và (iii) Công cụ phân bổ TNN 

cho lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai dựa trên công nghệ GIS, RS và mô 

hình SWAT đã được xây dựng dựa trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu 

trong và ngoài nước. Các ảnh vệ tinh Landsat (giai đoạn 1994 - 2020) đã được 

sử dụng để xây dựng bản đồ và đánh giá biến động lớp phủ; xây dựng bản đồ và 

đánh giá xói mòn đất theo phương trình RUSLE (Revised Universal Soil Loss 

Equation); tạo cơ sở dữ liệu phân tích không gian GIS và áp dụng mô hình 

SWAT trong đánh giá đánh giá tác động của BĐKH và thay đổi lớp phủ đến lưu 

lượng dòng chảy và chất lượng nước, tính toán cân bằng nước, thành lập bản đồ 

rủi ro ô nhiễm và bản đồ chỉ số dễ bị tổn thương tài nguyên nước VI 

(Vulnerability index). Trong đó, số liệu liên quan thông tin TNN (số lượng và 

chất lượng) được thu thập tại 5 trạm khí tượng, 3 trạm thủy văn, và 49 vị trí 

quan trắc chất lượng nước mặt cho toàn bộ lưu vực. Chất lượng nước được phân 

tích theo bộ chỉ số chất lượng nước WQI (Water quality idex) theo hiện trạng, 

cân bằng nước dự báo đến 2030 theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội và 

BĐKH RCP4.5 và RCP8.5. 

Kết quả cho thấy diện tích thực phủ rừng trên lưu vực giảm từ 69,6% (1994) 
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xuống còn 40,2% (2020), đã ảnh hưởng đến những khu vực có tiềm năng xói 

mòn đất cao xấp xỉ 50,48% diện tích của lưu vực. Quá trình đô thị hóa và phát 

triển kinh tế đã làm gia tăng tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước của lưu vực 

ở mức trung bình (0,2 < VI < 0,4) và dự báo tăng (0,4 < VI < 0,7) tại các tiểu 

lưu vực Đắk Nông, Dak R‘Keh và La Ngà trong giai đoạn 2020 - 2030. Ngoài 

ra, sự phát triển kinh tế - xã hội cùng với ảnh hưởng BĐKH sẽ làm tăng sức ép 

nhu cầu sử dụng nước vào mùa khô. Đánh giá chung giải pháp đề xuất công cụ 

hỗ trợ IWRM cho lưu vực đã minh chứng tính khả thi và hiệu quả mang lại. 

Đồng thời, nghiên cứu đã tạo cơ sở khoa học để nhân rộng giải pháp cho những 

khu vực còn thiếu và hạn chế về công cụ hỗ trợ ra quyết định trong IWRM. 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Nước là một trong những nguồn tài nguyên đặc biệt, giữ vai trò then chốt cho 

sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, tài nguyên nước 

(TNN) là một tài nguyên dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu 

(BĐKH). Trong khi đó, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia 

chịu tác động nhiều nhất của BĐKH, hiện tượng khô hạn và lũ lụt diễn ra ngày 

càng khốc liệt hơn ở nhiều nơi trên toàn quốc (Bộ TN&MT, 2016). Ngoài ra, 

Việt Nam cũng đang phải đối mặt với vấn đề về ô nhiễm nước do tác động của 

quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông 

nghiệp, du lịch và dịch vụ. Hiện nay, nhiều khu vực lâm vào tình trạng thiếu 

nước tại những thời điểm trong năm, đồng thời chất lượng nước cũng không 

đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.  

Giải quyết thiếu hụt nước và ô nhiễm nước là vấn đề cấp bách hiện nay. Trên 

thế giới, giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước IWRM (Integrated water 

resource management) đã được đề xuất và áp dụng tại nhiều quốc gia (UNEP, 

2018). Quan điểm của IWRM là phối hợp phát triển và quản lý nguồn nước, đất 

đai và tài nguyên liên quan, nhằm tối đa hoá lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội 

nhưng không phương hại đến tính bền vững của các hệ sinh thái. IWRM cần 

được hình thành và phát triển trên nền tảng tạo tam giác quản lý và phát triển 
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bền vững: (1) Tạo môi trường thuận lợi; (2) Khung thể chế tổ chức và tham gia; 

và (3) Công cụ quản lý (GWP, 2018). Trong đó, công cụ quản lý với ba hợp 

phần chủ yếu: (i) Đánh giá tài nguyên nước (TNN); (ii) Thông tin TNN; và (iii) 

Công cụ phân bổ TNN (CTTKH&CN, 2015).  

Hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic information system), Viễn thám RS 

(Remote sensing) và mô hình SWAT (Soil and Water Assessment Tool) là 

những công nghệ đã được ứng dụng trong đánh giá, thông tin và phân bổ TNN, 

góp phần cải thiện công tác quản lý TNN lưu vực sông ở nhiều quốc gia 

(GWP&INBO, 2009).  

GIS, RS và SWAT đã được nghiên cứu và ứng dụng để giải quyết những vấn đề 

về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay 

chưa có những công trình nghiên cứu mang tính hệ thống trong việc sử dụng 

tích hợp công nghệ GIS, RS và SWAT tạo công cụ hỗ trợ IWRM với bối cảnh 

BĐKH. 

Hệ thống sông Đồng Nai (SĐN) là sông nội địa lớn nhất ở Việt Nam, liên quan 

đến nhiều tỉnh, thành của miền Đông Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí 

Minh. Thượng nguồn sông Đồng Nai phần lớn nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 

bắt nguồn từ cao nguyên LangBiang với độ che phủ rừng còn nhiều, đã góp 

phần điều tiết dòng chảy, tạo nguồn tài nguyên nước tiềm năng và giữ vai trò 

quan trọng về an ninh nguồn nước của các tỉnh thành vùng hạ lưu. Tuy nhiên, 

theo thời gian diện tích rừng đã và đang bị giảm đáng kể do việc mở rộng diện 

tích đất canh tác, phát triển thủy điện, và đô thị hóa. Khi có sự can thiệp của con 

người, những quy luật dòng chảy tự nhiên trên lưu vực đã thay đổi, chế độ dòng 

chảy trên dòng chính bị tác động mạnh mẽ bởi nhiều hồ chứa thủy điện do chế 

vận hành hồ và sự chuyển dòng, mâu thuẫn giữa các đối tượng sử dụng nước 

ngày càng gia tăng. Đặc biệt, trong bối cảnh BĐKH những tác động này càng rõ 

nét. Chính vì vậy, luận án lựa chọn lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai làm 

đối tượng nghiên cứu điển hình. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng 
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dụng GIS, Viễn thám và SWAT trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu 

vực thượng nguồn sông Đồng Nai”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng giải pháp tích hợp công nghệ GIS, RS và mô hình SWAT tạo công cụ 

hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) lưu vực 

thượng nguồn sông Đồng Nai với bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH).  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

(i) Xây dựng cơ sở khoa học cho giải pháp ứng dụng tích hợp công nghệ GIS, 

RS và mô hình SWAT trong tạo công cụ hỗ trợ quản lý tổng hợp tài 

nguyên nước (IWRM). 

(ii) Phân tích và đánh giá tác động của xói mòn đất, BĐKH và thay đổi sử 

dụng đất đến dòng chảy và chất ô nhiễm, cũng như xây dựng bản đồ rủi ro 

ô nhiễm và tổn thương TNN cho lưu vực thượng nguồn sông Đông Nai. 

(iii) Đề xuất giải pháp quản lý bền vững tài nguyên nước lưu vực thượng nguồn 

sông Đồng Nai thích ứng với biến đổi khí hậu. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Công cụ hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước 

(IWRM) lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai dựa trên công nghệ GIS, 

RS, mô hình SWAT. 

- Phạm vi nghiên cứu: Tài nguyên nước mặt thuộc thượng nguồn sông Đồng 

Nai, dữ liệu liên quan được kết hợp với ảnh viễn thám đa thời gian (giai 

đoạn 1994 - 2020) để phân tích biến động lớp phủ mặt đất. Chuỗi dữ liệu 

khí tượng, thủy văn được thu thập trong giai đoạn 30 năm (1984 - 2014) và 

dữ liệu quan trắc chất lượng nước giai đoạn 8 năm (2012 – 2020) để đánh 

giá, xác định tính dễ bị tổn thương TNN trong giai đoạn hiện tại và dự báo 

đến năm 2030 theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội cùng với BĐKH 
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RCP4.5 và RCP8.5. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu đặt ra, đề tài đã tiến hành các nội dung nghiên cứu như 

sau: 

- Nội dung 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước về quản lý 

tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) và công cụ hỗ trợ cho IWRM lưu vực sông 

với bối cảnh BĐKH.  

- Nội dung 2: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát triển các giải pháp ứng 

dụng công nghệ tích hợp GIS, RS và mô hình SWAT tạo công cụ hỗ trợ cho ba 

hợp phần chủ yếu: (i) Đánh giá tài nguyên nước (TNN); (ii) Thông tin TNN; và 

(iii) Công cụ phân bổ TNN.  

- Nội dung 3: Triển khai ứng dụng GIS, RS và SWAT trong xây dựng CSDL, 

đánh giá chất lượng nước và lưu lượng dòng chảy, đánh giá tính tổn thương tài 

nguyên nước. Từ đó, đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên nước bền vững cho 

lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai thích ứng với biến đổi khí hậu.  

5. Đóng góp mới của luận án 

- Nghiên cứu, đánh giá được hiện trạng chất lượng nước, quản lý và khai 

thác TNN mặt trên lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai theo cách tiếp 

cận IWRM; 

- Xây dựng cơ sở khoa học cho việc ứng dụng tích hợp GIS, RS và mô hình 

SWAT để tạo công cụ hỗ trợ IWRM và khung phương pháp quản lý bền 

vững TNN lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai trong bối cảnh BĐKH;  

- Đề xuất giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phù hợp góp phần tạo công 

cụ cung cấp Thông tin Tài Nguyên Nước cho lưu vực thượng nguồn sông 

Đồng Nai; 

- Xây dựng các quy trình và giải pháp ứng dụng GIS, RS, SWAT trong đánh 

giá Tài Nguyên Nước, tạo giải pháp phân tích cụ thể ảnh hưởng của BĐKH 

và lớp phủ đến xói mòn, bồi lắng và sự thay đổi dòng chảy trên lưu vực; 
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- Thành lập bản đồ xói mòn tiềm năng trên toàn bộ lưu vực và thiết lập các 

chỉ số tác động đến xói mòn thống nhất, góp phần tạo cơ sở khoa học trong 

phân tích hiện trạng và đánh giá mức độ xói mòn cho từng tiểu lưu vực;  

- Nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ Phân bổ Tài Nguyên Nước và xác 

định các chỉ số dễ bị tổn thương TNN. Trong đó, phân tích cụ thể tổng 

lượng nước và nhu cầu dùng nước của từng tiểu lưu vực, nhằm xác định 

những khu vực thiếu hụt hay ô nhiễm nước, cũng như tính dễ bị tổn thương 

tài nguyên nước. Từ đó, xác định những khu vực điểm nóng “hot spot” ưu 

tiên cho hành động để thực hiện IWRM tốt hơn; 

- Phân tích cụ thể tác động của 2 kịch bản BĐKH (RCP4.5 và RCP8.5) tích 

hợp với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, nhằm đề xuất biện pháp cần 

được triển khai ưu tiên thực hiện IWRM hiện tại và giải pháp thích ứng 

BĐKH dự báo đến năm 2030, trong việc quản lý và phát triển bền vững 

lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

6.1. Ý nghĩa khoa học 

- Luận án đã hệ thống hóa cơ sở khoa học (CSKH) và các phương pháp xây 

dựng công cụ cho hệ thống hỗ trợ ra quyết định liên quan đến ba hợp phần 

chủ yếu trong IWRM bao gồm: (i) Đánh giá TNN; (ii) Thông tin TNN; và 

(iii) Công cụ phân bổ TNN.  

- Xây dựng CSKH cho việc phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ tích 

hợp GIS, RS và mô hình SWAT hỗ trợ công tác IWRM với bối cảnh 

BĐKH. 

- Đề xuất giải pháp tính toán cân bằng nước và thành lập bản đồ chỉ số dễ bị 

tổn thương tài nguyên nước, cũng như dự báo theo các kịch bản BĐKH, 

góp phần hình thành CSKH áp dụng cho việc quản lý và phát triển lưu vực 

bền vững.  

 6.1. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả của luận án tạo cơ sở góp phần phát triển bền vững lưu vực thượng 

nguồn sông Đồng Nai theo hướng IWRM  thích ứng với BĐKH. Đồng thời, các 
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giải pháp và công cụ đề xuất có thể mở rộng và áp dụng cho các lưu vực có điều 

kiện tương tự.  

- Bộ CSDL GIS góp phần cung cấp đầy đủ Thông tin TNN cho lưu vực. 

- Quy trình và giải pháp ứng dụng RS trong giám sát biến động lớp phủ và 

phân tích tác động cũng như Đánh giá Tài Nguyên Nước cho lưu vực sông 

Đồng Nai. 

- Công cụ hỗ trợ Phân bổ Tài Nguyên Nước được hình thành trên cơ sở mô 

hình SWAT tích hợp với dữ liệu GIS và RS cho phép các nhà quản lý xác 

định nhanh những khu vực thiếu hụt hay ô nhiễm nước, cũng như tính dễ bị 

tổn thương tài nguyên nước.  

- Luận án góp phần khai thác dữ liệu khí tượng, thủy văn được thu thập 

trong 30 năm (1984 - 2014) kết hợp với dữ liệu thu thập tại 49 vị trí quan 

trắc (giai đoạn 2012 - 2020) nhằm đánh giá tài nguyên nước và phân tích 

chất lượng nguồn nước mặt tại các lưu vực sông chính theo hiện trạng, 

cũng như dự báo đến 2030 theo kịch bản BĐKH RCP4.5 và RCP8.5. 

7. Cấu trúc của luận án 

Luận án được bố cục như sau: Phần Mở đầu trình bày tính cấp thiết, mục tiêu, 

đối tượng và phạm vi nghiên cứu, những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn của nghiên cứu. Chương 1. Tổng quan: Giới thiệu về giải pháp 

IWRM và hệ thống hóa các phương pháp ứng dụng GIS, RS và mô hình toán 

trong xây dựng công cụ cho hệ thống hỗ trợ ra quyết định liên quan đến ba hợp 

phần chủ yếu trong IWRM được áp dụng trên thế giới và Việt Nam. Chương 2. 

Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu: Xây dựng cơ sở khoa học cho 

việc phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ tích hợp GIS, RS và mô hình 

SWAT hỗ trợ công tác IWRM với bối cảnh BĐKH. Chương 3. Kết quả và 

thảo luận: Trình bày các kết quả ứng dụng GIS, RS và mô hình SWAT tạo 

công cụ quản lý hỗ trợ ra quyết định trong IWRM cho lưu vực thượng nguồn 

sông Đồng Nai. Kết luận và kiến nghị: Hệ thống kết quả đạt được theo từng 

nội dung thực hiện của luận án, phân tích ưu thế của giải pháp đề xuất so với 

mục tiêu đề ra. Từ đó, kiến nghị những nghiên cứu tiếp theo và định hướng ứng 

dụng kết quả đạt được cho các lưu vực có điều kiện tương tự. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN  

1.1. Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) đã được áp dụng ở nhiều nước trên 

thế giới và cũng đã bắt đầu nghiên cứu cho điều kiện Việt Nam. IWRM với mục 

tiêu cải thiện hiệu quả trong sử dụng nước (góc độ kinh tế), nâng cao tính công 

bằng trong việc tiếp cận nguồn nước (góc độ xã hội hay phát triển) và đạt được 

sự phát triển bền vững (góc độ môi trường). Sự kết hợp 3 yếu tố (kinh tế - xã 

hội - môi trường) là những vấn đề trọng tâm của IWRM (Butterworth et al., 

2010; Grigg, 2008). Để thực hiện IWRM hiệu quả cần phải có công cụ quản lý 

với 03 hợp phần: (i) đánh giá TNN, (ii) thông tin TNN, và (iii) công cụ phân bổ 

TNN (WRG, 2017). IWRM đòi hỏi thực hiện chính sách tổng hợp theo ngành, 

lĩnh vực,… được minh họa bởi Hình 1.1. 

Hình 1.1. Quản lý tổng hợp nước theo ngành, lĩnh vực (Grigg, 2008)  

1.2. GIS, Viễn thám và mô hình toán trong hỗ trợ IWRM   

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Công nghệ GIS và Viễn thám đã được nghiên cứu ứng để nâng cao hiệu quả xây 

dựng CSDL, cập nhật nhanh dữ liệu tạo công cụ hỗ trợ “Thông tin TNN”. GIS 

và Viễn thám đã được ứng dụng trong đánh giá biến động thực phủ, thành lập 

bản đồ xói mòn, đánh giá chất lượng nước, tiềm năng ô nhiễm, tính dễ bị tổn 



9 
 

thương của nguồn nước. Hệ thống ra quyết định và GIS như là công cụ để quản 

lý tổng hợp lưu vực Laguna, Philipin (Barbosa et al., 2008). JESAT (the Jena 

Environment System Analysis Toolset) là hệ thống tích hợp các thành phần của 

RS và GIS đã được sử dụng để giải quyết những thách thức về IWRM bền vững 

và thích ứng với BĐKH ở lưu vực sông Mooi, Nam Phi (Flügel, 2009). Công cụ 

lập kế hoạch trong IWRM ở Nam Phi dựa trên nền tảng GIS để phân tích bộ dữ 

liệu (sinh thái và môi trường) và hiển thị kết quả theo không gian (Jolk et al., 

2015). Các nghiên cứu trước đây về mô hình thủy văn cho thấy mô hình SWAT 

thể hiện tính ưu việt và đã được ứng dụng trong đánh giá lưu lượng dòng chảy 

và chất lượng nước của nhiều lưu vực (Magombeyi, 2019; Devi et al., 2010). 

Bên cạnh đó, mô hình SWAT cũng đã được sử dụng như là công cụ hỗ trợ cho 

thực hiện IWRM, như SWAT đã được sử dụng để mô phỏng dòng chảy, xói 

mòn đất và vận chuyển trầm tích ở hạ lưu sông Mê Kông. Kết quả nghiên cứu 

đã phân tích sự thay đổi liên quan đến tác động của con người đối với TNN của 

LVS tạo cơ sở cho thực hiện IWRM trên lưu vực (Al-soufi, 2006). Mô hình 

SWAT 2012 và mô hình nước ngầm MODFLOW-NWT phục vụ các mục tiêu 

IWRM cho lưu vực sông Dee ở Anh (Abbas et al., 2018).  

1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, IWRM đã được đề cập trong Luật Tài nguyên Nước 2012 và đã 

quy định “Tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng 

và chất lượng nước; giữa nước mặt và nước dưới đất; nước trên đất liền và nước 

vùng cửa sông, nội thủy, lãnh hải; giữa thượng lưu và hạ lưu, kết hợp với quản 

lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác”. Chương trình môi trường của Liên 

hợp quốc UNEP (United Nations Environment Programme - UNEP) đã đánh 

giá xếp hạng mức độ thực hiện IWRM ở các quốc gia trên toàn cầu, kết quả cho 

thấy Việt Nam thực hiện IWRM ở mức trung bình - thấp và chỉ đạt điểm toàn 

phần IWRM = 38/100. Trong đó, công cụ quản lý chỉ đạt điểm 36/100, điều này 

cho thấy công cụ quản lý là điểm hạn chế chính của Việt Nam trong việc triển 

khai thực hiện IWRM (UNEP, 2018).  
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Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch và quyết định cho IWRM tại Việt Nam của nhóm 

tác giả (Jolk et al., 2010) đã góp phần đưa ra khung công cụ kỹ thuật hỗ trợ 

IWRM dựa trên nền tảng GIS và mô hình SWAT. Mô hình NAM, mô hình 

MIKE BASIN, mô hình MIKE 11 trong tính toán định lượng biến động TNN để 

tạo công cụ hỗ trợ cho việc IWRM lưu vực sông Ba (Lê Đức Thường, 2015). 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại lưu vực sông Đồng Nai liên quan đến ứng dụng 

GIS, RS trong thành lập bản đồ lớp phủ và đánh giá biến động sử dụng đất (Lê 

Quang Toan, 2014; Trương Nguyễn Cung Quế và cs., 2018). Ứng dụng GIS và 

RS trong đánh giá xói mòn đất (Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2009; Lê Hoàng Tú và 

cs., 2011). Ứng dụng GIS, SWAT và chỉ số chất lượng nước WQI (Water 

quality index) để đánh giá chất lượng nước và lưu lượng dòng chảy (Nguyễn Đỗ 

Ngọc Uyên và cs., 2014; Lê Thị Khiết Linh và cs., 2016).  

Như vậy, tổng quan tài liệu cho thấy GIS, Viễn thám (RS) và mô hình SWAT 

có khả năng ứng dụng rất hiệu quả trong việc hình thành các công cụ hỗ trợ cho 

IWRM: (i) Đánh giá tài nguyên nước (TNN); (ii) Thông tin TNN; và (iii) Công 

cụ phân bổ TNN. Để tạo giải pháp phù hợp cho công tác quản lý lưu vực 

thượng nguồn sông Đồng Nai và hỗ trợ thực hiện IWRM với bối cảnh BĐKH, 

các vấn đề nghiên cứu liên quan đến quản lý lưu vực được xác định như sau: 

 Ứng dụng GIS và RS để nâng cao hiệu quả xây dựng CSDL cập nhật nhanh 

dữ liệu tạo công cụ hỗ trợ “Thông tin TNN”. Đồng thời tạo giải pháp phù hợp 

trong đánh giá biến động lớp phủ, thành lập bản đồ xói mòn, kết hợp với số liệu 

thống kê để xây dựng bản đồ phân bố TNN (sông suối, ao hồ), đánh giá chất 

lượng nước, tiềm năng ô nhiễm, tính dễ bị tổn thương của nguồn nước. 

 Mô hình SWAT cho thấy tính ưu việt trong đánh giá lưu lượng dòng chảy và 

thông số chất lượng nước để hỗ trợ thực hiện IWRM với bối cảnh BĐKH. Hơn 

nữa, SWAT được phát triển trên nền tảng mã nguồn mở, có thể ứng dụng tích 

hợp với GIS và RS trong phát triển các công cụ hỗ trợ quản lý lưu vực sông ở 

Việt Nam nói chung và lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai nói riêng.  
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Giới thiệu 

Để áp dụng IWRM hiệu quả, cần có công cụ hỗ trợ trong quản lý tương ứng với 

ba hợp phần chính là (i) Đánh giá TNN (số lượng và chất lượng), (ii) Thông tin 

TNN (các bản đồ chuyên đề); và (iii) Công cụ phân bổ TNN (cân bằng nước). 

Giải pháp đề xuất ứng dụng GIS, RS và mô hình SWAT trong xây dựng công 

cụ hỗ trợ quản lý, được hệ thống hóa và phát triển đáp ứng theo yêu cầu của 

từng hợp phần, nhằm hỗ trợ ra quyết định trong IWRM, như Hình 2.1. 

Hình 2.1. Khung phương pháp tiếp cận nghiên cứu 
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2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 

Để tạo giải pháp mới và toàn diện trong việc tạo công cụ quản lý, CSDL nền 

GIS được hình thành từ dữ liệu địa hình (tỷ lệ 1:100.000 - 1:250.000) làm nền 

tham chiếu để xây dựng các dữ liệu chuyên đề. Trong đó, CSDL chuyên đề về 

khí tượng, thủy văn dùng để phân tích và đánh giá những thay đổi về lượng 

mưa, nhiệt độ, dòng chảy và được sử dụng cho mô hình SWAT; CSDL chuyên 

đề về chất lượng nước mặt để đánh giá sự thay đổi chất lượng nước theo không 

gian và thời gian; CSDL chuyên đề về ảnh viễn thám dùng để xây dựng bản đồ 

và đánh giá biến động lớp phủ, đánh giá hiện trạng xói mòn đất trên lưu vực; 

CSDL chuyên đề về nguồn thải được sử dụng cho xây dựng bản đồ rủi ro ô 

nhiễm và dữ liệu đầu vào cho mô hình SWAT. Khung kiến trúc CSDL GIS 

được thiết kế theo Chuẩn thông tin địa lý quốc gia, đáp ứng các quy định quản 

lý ngành nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong cập nhật dữ liệu. 

2.3. Thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất và xói mòn đất  

2.3.1. Thành lập bản đồ lớp phủ và đánh giá biến động 

Quy trình lập bản đồ lớp phủ và đánh giá biến động được mô tả như Hình 2.2 

Hình 2.2. Quy trình thành lập bản đồ và đánh giá biến động thực phủ 
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Để đánh giá những thay đổi về lớp phủ trong quá khứ trên lưu vực, đồng thời 

tạo dữ liệu đầu vào về thông tin sử dụng đất, lớp phủ LULC (Land use, Land 

cover) cho mô hình SWAT, các ảnh viễn thám Landsat đa thời gian (1994, 

2004, 2014, 2020) đã được sử dụng để thành lập bản đồ lớp phủ LC (Land 

cover). Quy trình ứng dụng GIS và RS trong thành lập bản đồ như Hình 2.2. 

2.3.2. Thành lập bản đồ xói mòn đất 

Để đánh giá ảnh hưởng thay đổi lớp phủ mặt đất đến tài nguyên đất trên lưu 

vực, bản đồ xói mòn đất tiềm năng và hiện trạng của các năm 1994, 2004, 2014 

và 2020 đã được thành lập và so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện 

hành. Phương pháp dựa trên phương trình mất đất phổ dụng hiệu chỉnh RUSLE 

(Wischmeier & Smith, 1978; Renard et al., 1997). Trong đó, GIS và RS đã được 

áp dụng trong xác định các hệ số của phương trình RUSLE, để tạo cơ sở thành 

lập bản đồ xói mòn đất cho lưu vực, như Hình 2.3. 

Hình 2.3. Quy trình thành lập bản đồ tiềm năng và hiện trạng xói mòn do mưa   

Lượng đất xói mòn trung bình hàng năm A (tấn/ha/năm) được xác định theo 

phương trình như sau:   

A = LS.R.K.C.P             (2.1) 
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Trong đó: A: Lượng đất mất trung bình hàng năm (tấn/ha/năm); LS: Hệ 

số độ dài sườn dốc và độ dốc; R: Hệ số xói mòn do mưa (MJ.mm/ha/giờ/năm); 

K: Hệ số xói mòn đất (tấn.ha.giờ/MJ/mm); C: Hệ số lớp phủ bề mặt đất; P: Hệ 

số bảo vệ đất chống xói mòn hay hệ số canh tác. 

2.4. Đánh giá chất lượng nước, lưu lượng dòng chảy và chất ô nhiễm  

2.4.1. Đánh giá chất lượng nước 

Để đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng nước trên lưu vực do sự thay đổi 

sử dụng đất cùng với xói mòn đất, nghiên cứu đã thu thập số liệu quan trắc chất 

lượng nước mặt tại 49 vị trí trong giai đoạn 2012 - 2020. Bên cạnh việc so sánh, 

đánh giá chất lượng nước theo QCVN hiện hành, nghiên cứu đã sử dụng bộ chỉ 

số chất lượng nước (WQI), được xác định như sau:  

                  (2.2) 

Trong đó: WQIa: Giá trị WQI đã tính toán đối với 05 thông số: DO, 

BOD5, COD, NH4
+
-N, PO4

3-
-P; WQIb: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số 

TSS; WQIpH: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số pH. 

Ngoài ra, các phương pháp thống kê đa biến (hộp và dây kéo “Box-and-whisker 

plots”, phân tích phương sai “One-way ANOVA”, phân tích cụm “Hierarchical 

cluster analysis (CA)”, kiểm định tương quan “Spearman's rho Correlation”) đã 

được sử dụng trong đánh giá sự thay đổi chất lượng nước theo không gian và 

thời gian trên lưu vực. 

2.4.2. Đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi lớp phủ và khí hậu đến lưu lượng 

dòng chảy và chất ô nhiễm 

Lưu lượng dòng chảy và thông số chất lượng nước được mô phỏng bằng mô 

hình SWAT (Neitsch et al., 2011). Trong đó, tiến trình thực hiện bao gồm các 

bước chính là phân định lưu vực sông trên nền GIS; phân tích đơn vị đáp ứng 

thủy văn HRU (Hydrologic response unit). Từ dữ liệu đầu vào, SWAT xác định 
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quá trình di chuyển nước, phù sa, dưỡng chất và thuốc trừ sâu vào mạng lưới 

sông ngòi của từng tiểu lưu vực. Quy trình tính lưu lượng dòng chảy và đánh 

giá chất lượng nước bằng mô hình SWAT được thể hiện như Hình 2.4.  

Hình 2.4. Quy trình sử dụng mô hình SWAT cho lưu vực thượng nguồn SĐN 

2.4. Tính toán cân bằng nước 

Dựa trên kết quả mô phỏng mạng lưới dòng chảy từ SWAT, kết hợp với xem 

xét vị trí, mức độ ảnh hưởng đến dòng chảy chính của các công trình thủy lợi, 

thủy điện trên lưu vực, sử dụng GIS để phân chia lưu vực thượng nguồn sông 

Đồng Nai thành 18 đơn vị quản lý nước WMU (Water management unit) hay 

nút cân bằng bao gồm: Đa Nhim (DN1), Đa Tam (DN2), Đơn Dương (DN3), 

Đa Queyon, (DN4), Suối Vàng (DN5), Đa Dâng (DN6), Đồng Nai 2 (DN7), 

Đồng Nai 3 (DN8), Đồng Nai 4 (DN9), Đắk Nông (DN10), Đồng Nai 5 
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(DN11), Dak R‘Keh (DN12), Đồng Nai 6 (DN13), Cát Tiên (DN14), Đạ Tẻh 

(DN15), Đa Huoai (DN16), Tà Lài (DN17), La Ngà (LN1). Quy trình phân 

vùng và tính toán cân bằng nước được thể hiện như Hình 2.5. 

Hình 2.5. Quy trình phân vùng và tính toán cân bằng nước 

2.5. Xây dựng bản đồ rủi ro ô nhiễm nước 

Để xác định những khu vực có rủi ro ô nhiễm cao nhằm thiết lập những giải 

pháp trọng tâm cho việc quản lý và cải thiện chất lượng nước của lưu vực 

theo cách tiếp cận IWRM, bản đồ phân bố không gian rủi ro gây ô nhiễm 

được thành lập. Rủi ro hay nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước là sự tích hợp của 

tiềm năng gây ô nhiễm và tính nhạy cảm của nguồn nước (Stolpe et al., 2013).              
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Quy trình xâydựng bản đồ rủi ro ô nhiễm nước được thể hiện như Hình 2.6. 

Hình 2.6. Quy trình thành lập bản đồ rủi ro ô nhiễm nước                

2.6. Thành lập bản đồ chỉ số dễ bị tổn thương tài nguyên nước  

Để đánh giá toàn diện, đa chiều các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước của 

lưu vực cũng như tình trạng “dễ bị tổn thương” theo từng tiểu lưu vực, bản đồ 

chỉ số dễ bị tổn thương tài nguyên nước VI (Vulnerability index) được thiết lập 

là rất cần thiết. Đây là sơ sở để xác định những khu vực điểm nóng “hot spot” 

cần được ưu tiên hành động trong IWRM. Tính toán chỉ số VI dựa trên các kết 

quả về phân vùng và tính toán cân bằng nước, bản đồ rủi ro ô nhiễm và các 

nguồn gây ô nhiễm, … Quy trình thành lập bản đồ chỉ số dễ bị tổn thương tài 
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nguyên nước VI được mô tả như Hình 2.7.  

 

Hình 2.7. Quy trình thành lập bản đồ chỉ số dễ bị tổn thương nguồn nước 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS  

3.1.1. Cơ Sở Dữ Liệu nền 

Bản đồ địa hình (tỷ lệ 1:100.000) được sử dụng trong xây dựng Cơ Sở Dữ Liệu 

(CSDL) nền GIS theo chuẩn cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia bao gồm 7 lớp cơ 

bản: cơ sở toán học, địa hình, ranh giới hành chính (tỉnh, huyện, xã), dân cư, hệ 

thống thủy văn (sông suối, ao hồ), giao thông và thực phủ. Tất cả CSDL nền 

được lưu ở dạng SHP (Shape file - ESRI™). 

3.1.2. Cơ Sở Dữ Liệu chuyên đề 

Bên cạnh CSDL nền, các CSDL chuyên đề GIS gồm: (i) Hiện trạng sử dụng 

đất, (ii) thổ nhưỡng, (iii) khí tượng, thủy văn, (iv) chất lượng nước mặt, (v) ảnh 

viễn thám, và (vi) nguồn thải cũng đã được xây dựng phục vụ cho việc đánh giá 
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và cung cấp thông tin TNN.  

3.2. Đánh giá biến động lớp phủ trên lưu vực 

Bản đồ lớp phủ mặt đất từ ảnh Landsat đã được thành lập dựa trên phương pháp 

phân loại MLC được áp dụng với dữ liệu mẫu gồm 7 loại: Mặt nước; rừng lá 

rộng thường xanh; rừng hỗn giao; rừng lá kim (thông); đất ở - hạ tầng; đất NN 

cây lâu năm; và đất NN cây hàng năm. Độ tin cậy của kết quả phân loại lớp phủ 

khá tốt, với độ chính xác toàn cục khi phân loại ảnh tương ứng các năm 2020, 

2014, 2004 và 1994 là 85,5%; 84,3%; 87,0%, và 77,7% và Hệ số Kappa tương 

ứng là 0,83; 0,81; 0,85 và 0,74.  

Phân tích kết quả phân loại lớp phủ mặt đất cho thấy diện tích rừng trong năm 

1994, 2004, 2014 và 2020 tương ứng là 768.625ha (69,6%); 552.107ha 

(50,0%); 525.587ha (47,6%); và 444.039ha (40,2%). Rừng bị mất nhiều nhất 

trong giai đoạn 1994 - 2004 với 216.520 ha (19,6%) đã bị mất, sau đó tiếp tục 

giảm nhẹ trong giai đoạn 2004 - 2014 và 2014 - 2020. Đa phần sự chuyển đổi 

đất rừng là sang đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, như Bảng 3.1 và Hình 3.1. 

Bảng 3.1. Thống kê diện tích các loại lớp phủ 

Lớp lớp phủ 

1994 2004 2014 2020 

Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ 

(%) 

Măt nước (WATR) 9.110 0,8 10.758 1,0 25.919 2,3 19.299 1,7 

Rừng (FOREST) 768.625 69,6 552.107 50,0 525.587 47,6 444.039 40,2 

- Rừng lá rộng (FRSE) 306.417 27,8 201.967 18,3 201.058 18,2 160.504 14,5 

- Rừng hỗn giao (FRST) 311.670 28,2 236.463 21,4 210.563 19,1 166.884 15,1 

- Rừng lá kim (thông) (PINE) 150.537 13,6 113.677 10,3 113.966 10,3 116.651 10,6 

Đất ở - hạ tầng (URML) 9.423 0,9 21.998 2,0 29.100 2,6 36.700 3,3 

NN cây lâu năm (AGRC) 236.588 21,4 369.793 33,5 375.500 34,0 467.734 42,4 

NN cây hàng năm (AGRR) 79.820 7,2 148.911 13,5 147.460 13,4 135.794 12,3 

Tổng cộng 1.103.566 100 1.103.566 100 1.103.566 100 1103566 100 
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Hình 3.1. Bản đồ lớp phủ các năm: (a) 1994,  (b) 2004, (c) 2014, và (d) 2020 

3.3. Thành lập bản đồ xói mòn đất  

Giải pháp thực hiện dựa trên ứng dụng GIS và Viễm thám tạo các lớp dữ liệu hệ 

số LS (Hệ số độ dài sườn và độ dốc), R (Hệ số xói mòn do mưa), K (Hệ số xói 

mòn đất), C (Hệ số lớp phủ hay cây trồng), P (Hệ số bảo vệ đất) thể hiện phân 

bố theo không gian và phân cấp theo mức tác động. 

 Xói mòn tiềm năng: Tiềm năng xói mòn trên lưu vực là rất lớn, mức xói 

mòn tiềm năng hơn 100 tấn/ha/năm chiếm khoảng 50% diện tích của lưu vực, 

như Hình 3.2. 

 Xói mòn hiện trạng: Từ lớp dữ liệu xói mòn tiềm năng, ứng dụng GIS thực 

hiện phép chồng lớp (Overlay) với lớp phủ mặt đất (hệ số C) và lớp hệ số bảo 

vệ đất chống xói mòn (hệ số P) để thành lập bản đồ xói mòn hiện trạng cho lưu 
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vực vào các năm 1994, 2004, 2014 và 2020. Phân cấp mức độ xói mòn cũng 

được áp dụng theo TCVN 5299:2009 kết hợp với TCVN 5299:1995, như Hình 

3.3. Hiện trạng xói mòn đất năm 2004 trên toàn lưu vực tăng mạnh so với 1994. 

Trong khi đó, hiện trạng xói mòn đất năm 2014 và 2020 giảm so với 2004. 

Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi sử dụng đất, lớp phủ và sự phát triển của 

cây trồng qua các giai đoạn 1994, 2004, 2014 và 2020 trên lưu vực. 

Hình 3.2. Bản đồ xói mòn tiềm năng lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai 

 

Hình 3.3. Bản đồ xói mòn đất các năm: (a) 1994, (b) 2004, (c) 2014, và (d) 2020 
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3.4. Đánh giá chất lượng nước, lưu lượng dòng chảy và chất ô nhiễm 

3.4.1. Đánh giá chất lượng nước 

Phân tích diễn biến chất lượng nước theo chuỗi số liệu quan trắc trong giai đoạn 

từ 2012 - 2020 (như Hình 3.4), kết quả so với QCVN 08-MT: 2015/BTNMT 

(B1) cho thấy:  

- Vào mùa mưa với 29,5% các vị trí quan trắc có hàm lượng TSS vượt chuẩn, 

trong khi đó vào mùa khô là 11,7%. Đối với thông số NH4
+
-N vào mùa mưa với 

22,2% vượt (B1), trong khi đó vào mùa khô là 20,1%. 

- Vào mùa khô với 23,5% các vị trí quan trắc có hàm lượng COD vượt (B1), 

trong khi đó vào mùa mưa là 12,8%. Đối với thông số BOD5 vào mùa khô với 

19,1% vượt (B1), trong khi đó vào mùa mưa là 16,2%. Thông số PO4
3
-P là vào 

mùa khô với 10,7% vượt (B1), trong khi đó vào mùa mưa là 5,79%. 

 

Hình 3.4. Tỷ lệ (%) các thông số chất lượng nước vượt quy chuẩn theo mùa 

Phân tích phương sai “One-way ANOVA” cho thấy có sự khác biệt về giá trị 

trung bình các thông số chất lượng nước theo mùa (P < 0,05; F = 18,7), theo các 

tiểu lưu vực (P < 0,05; F = 27) và theo các vị trí quan trắc (P < 0,05; F = 7,7). 

Kết quả kiểm định tương quan “Spearman's rho Correlation” cho thấy rằng hàm 

lượng TSS là thông số ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số chất lượng nước WQI. 

Trong mùa mưa, chỉ số chất lượng nước có tương quan mạnh (tương quan 

nghịch) với hàm lượng TSS trong toàn bộ các tiểu lưu vực sông (hệ số R  1). 
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Phân tích cụm “Hierarchical cluster analysis (CA)” theo số liệu từ 49 vị trí quan 

trắc được phân thành hai nhóm chính tương ứng theo phân loại về chỉ số chất 

lượng nước (WQI) gồm: Nhóm 1_ Chất lượng nước ít bị ô nhiễm gồm 32 vị trí. 

Nhóm 2_ Chất lượng nước bị ô nhiễm gồm 17 vị trí. 

Kết quả thống kê cho thấy chỉ số chất lượng nước (WQI) tại các vị trí quan trắc 

trong mùa khô cao hơn so với mùa mưa ở hầu hết các tiểu lưu vực thuộc lưu 

vực thượng nguồn sông Đồng Nai. Chỉ số WQI tại tiểu lưu vực sông vào mùa 

mưa, được xếp hạng như sau: WQI (Đạ Huoai) > WQI (Đắk Nông) > WQI (La 

Ngà) > WQI (Đa Nhim) > WQI (Đa Dâng) > WQI (Đồng Nai). Phân bố không 

gian WQI theo vị trí và theo mùa được thể hiện trên Hình 3.5 và Hình 3.6. 

 

Hình 3.5. Phân bố không gian chỉ số WQI trong mùa mưa 

 

Hình 3.6. Phân bố không gian chỉ số WQI trong mùa khô 
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3.4.2. Đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu và lớp phủ đến lưu lượng 

dòng chảy và chất ô nhiễm  

3.4.2.1. Đánh giá sự phù hợp của mô hình SWAT 

- Đánh giá sự phù hợp của mô hình bằng cách so sánh sai lệch giữa giá trị mô 

phỏng và thực đo tại ba trạm thủy văn Thanh Bình, Đại Nga (thuộc thượng lưu) 

và Tà Lài (ở hạ lưu), như Hình 3.7 và Hình 3.8.  

  
Hình 3.7. So sánh giữa giá trị LLDC mô phỏng và 

thực đo tại (a) Thanh Bình, (b) Đại Nga, (c) Tà Lài 

cho giai đoạn hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

Hình 3.8. Hệ số R
2
 (a) 

Thanh Bình, (b) Đại Nga, 

(c) Tà Lài  

Kết quả cho thấy có sự phù hợp khá tốt về quy luật dao động dòng chảy, sự 

phân bố giá trị lưu lượng dòng chảy mô phỏng và thực đo tại ba trạm thủy văn. 

Kết quả mô phỏng dòng chảy là tương đối tốt với R
2
 = 0,810 và Ens = 0,757 (tại 

Thanh Bình); R
2
 = 0,812 và Ens = 0,780 (tại Đại Nga); và R

2
 =0,731 và Ens = 

0,712 (tại Tà Lài) trong giai đoạn hiệu chỉnh. Trong khi đó, những giá trị này 

tương ứng trong giai đoạn kiểm định với R
2
 = 0,869 và Ens =0,809; R

2
 = 0,810 
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và Ens = 0,809; R
2
 = 0,771 và Ens = 0,759.  

- Tương tự, độ chính xác đạt được trong kết quả mô phỏng thông số chất lượng 

nước so với giá trị thực đo tại các điểm quan trắc đều có hệ số R
2
 và chỉ số NSI 

thể hiện sự phù hợp của mô hình.  

3.4.2.2. Diễn biến lưu lượng dòng chảy 

Kết quả cho thấy biến đổi dòng chảy liên quan đến lượng mưa, mùa lũ kéo dài 

từ tháng 6 - 11 và đỉnh lũ xuất hiện trong khoảng tháng 8 đến giữa tháng 10. 

Lưu lượng dòng chảy trung bình trong tháng 9 trên các lưu vực tương ứng là 

523,83 m
3
/s (Thanh Bình); 1.220,81 m

3
/s (Đại Nga) và 2.609,71 m

3
/s (Tà Lài). 

3.4.2.3. Ảnh hưởng của BĐKH và thay đổi sử dụng đất, lớp phủ đến thủy văn 

Để đánh giá tác động của BĐKH và thay đổi sử dụng đất, lớp phủ (LULC) đến 

thủy văn, mô hình SWAT được sử dụng để mô phỏng với bốn kịch bản lớp phủ 

(năm 1994, 2004, 2014 và 2020) với dữ liệu thời tiết của lưu vực.  

- Sản lượng nước (Water yield): Kết quả thể hiện bởi Hình 3.9 cho thấy ảnh 

hưởng của thay đổi LULC đến sản lượng nước (mm/năm) không có sự khác biệt 

đáng kể cho từng kịch bản và cũng phù hợp với thực tế của lưu vực.  

Hình 3.9. Sản lượng nước được mô phỏng với 4 kịch bản LULC 

- Thay đổi lượng bồi lắng (Sediment yield): Mức tải lượng trầm tích từ các 

đơn vị đáp ứng thủy văn (HRUs) trong lưu vực với kịch bản LULC 2004 cao 

hơn đáng kể so với ba kịch bản còn lại (LULC 1994, LULC 2014, LULC 2020). 

Kết quả minh chứng sự thay đổi LULC trong lưu vực có tác động rõ rệt đến 

lượng bồi lắng, như được thể hiện bởi Hình 3.10.   
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Hình 3.10. Lượng bồi lắng với 04 kịch bản LULC 1994, 2004, 2014, và 2020 

- Biến đổi chất lượng nước: Bốn thông số gây phú dưỡng nguồn nước (NO3
-
-

N, NH4
+
-N, PO4

3-
-P và NO2

-
-N) và một thông số vô cơ gây bồi lắng (TSS) tại 

các tiểu lưu vực (đơn vị quản lý nước WMU) được mô phỏng, kết quả cho thấy 

TSS là thông số có mức độ vượt giới hạn cho phép (A1, A2, B1, B2) của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhiều lần so với các thông số còn lại, Hình 3.11.  

Hình 3.11. Nồng độ TSS tại các WMU mô phỏng bởi SWAT năm 2014 

3.5. Tính toán cân bằng nước 

Sự thay đổi LULC, BĐKH cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội tác động đến 

sự cân bằng nước (lượng nước và nhu cầu dùng nước) trên lưu vực.  

3.5.1. Tổng lượng tài nguyên nước trên lưu vực  

- Giai đoạn 2010 – 2020: Tổng lượng nước trên lưu vực khoảng 18,50 tỉ m
3
 

(mùa mưa 15,78 tỉ m
3
 chiếm 14,7% và mùa khô 2,72 tỉ m

3
 chiếm 85,3%).  

M
ư

a
 (m

m
) 
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- Giai đoạn 2020 – 2030: Tổng lượng nước trên lưu vực đến 2030 theo kịch 

bản BĐKH RCP4.5 là 21,72 tỉ m
3
 và BĐKH RCP8.5 là 21,793 tỉ m

3
. 

Tuy nhiên, theo kịch bản BĐKH RCP8.5 tổng lượng nước tăng trong mùa mưa 

và giảm trong mùa khô so với RCP4.5. Điều đó có nghĩa rằng BĐKH làm gia 

tăng nguy cơ ngập lụt trong mùa mưa và tăng thiếu hụt nước trong mùa khô.  

3.5.2. Tổng nhu cầu nước  

- Giai đoạn 2010 – 2020: Khi tính đến dòng chảy môi trường (DCMT), tổng 

nhu cầu nước trên lưu vực vào khoảng 16,199 tỉ m
3
. Trong đó, lượng nước 

chuyển dòng do vận hành của thủy điện Đa Nhim tại nút cân bằng DN1 là 0,7 tỉ  

m
3
/năm và thủy điện Đại Ninh tại nút cân bằng DN4 là 1,3 tỉ  m

3
/năm.  

- Giai đoạn 2020 – 2030: Đến năm 2030, khi tính đến DCMT, tổng nhu cầu 

nước vào khoảng 16,748 tỉ m
3
 (mùa mưa 13,374 tỉ m

3
 chiếm 79,851% và mùa 

khô 3,374 m
3
 chiếm 20,15%). 

3.5.3. Đánh giá dư thừa và thiếu hụt nước 

- Giai đoạn 2010 – 2020: Tháng cao điểm mùa khô (tháng 2) sự thiếu hụt 

lượng nước tại DN2, DN10, DN12, và LN1 lần lượt là -5,70 triệu m
3
; -52,97 

triệu m
3
; -9,83 triệu m

3
; và -44,69 triệu m

3
, Hình 3.12. Khi không tính đến 

DCMT, mùa khô (12 - 3), sự thiếu hụt nước xảy ra tại các nút cân bằng DN10 (-

47,36 triệu m
3
), DN12 (-13,90 triệu m

3
), LN1 (-64,07 triệu m

3
), Hình 3.13.  

 

Hình 3.12. Dư thừa và thiếu hụt nước 

tại các WMU khi tính đến DCMT 

 

Hình 3.13. Dư thừa và thiếu hụt nước 

khi không tính đến DCMT 
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- Giai đoạn 2010 – 2030: Theo 02 kịch bản BĐKH khi tính đến DCMT đã thể 

hiện sự thiếu hụt nước trong các tháng mùa khô tại các nút cân bằng. Trong đó, 

DN10 thiếu hụt nước khá cao (khoảng 127,095 triệu m
3
).  

3.6. Rủi ro ô nhiễm và chỉ số dễ tổn thương tài nguyên nước  

3.6.1. Bản đồ rủi ro ô nhiễm nước 

Phụ thuộc vào loại hình sử dụng đất, tiềm năng và rủi ro gây ô nhiễm tại 

các tiểu lưu vực là khác nhau, Hình 3.14, 3.15 và 3.16 thể hiện những khu 

vực có rủi ro ô nhiễm cao, nguồn gây ô nhiễm do hoạt động dân cư chiếm 

diện tích lớn nhất, tiếp đến là do nông nghiệp và sau cùng là nguồn điểm.  

 

Hình 3.14. Phân bố không gian rủi ro 

ô nhiễm nước do nông nghiệp 

 

Hình 3.15. Phân bố không gian rủi ro ô 

nhiễm nước do dân cư 

 

Hình 3.16. Phân bố không gian rủi ro ô nhiễm nước do nguồn điểm 

3.6.2. Bản đồ chỉ số dễ tổn thương tài nguyên nước 

Bản đồ chỉ số dễ bị tổn thương được xây dựng dựa trên bốn hợp phần (sức ép 
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nguồn nước RSt, sức ép khai thác sử dụng nước DP, sức khỏe hệ sinh thái EH, 

và năng lực quản lý MC). 

- Giai đoạn 2010 – 2020: Ngoại trừ tiểu lưu vực ND10 và DN12, các tiểu lưu 

vực còn lại có chỉ số VI ở mức trung bình (0,2 < VI < 0,4), Hình 3.17. 

- Giai đoạn 2020 – 2030: Phát triển kinh tế - xã hội cùng với BĐKH đã làm 

tăng tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước trên lưu vực, Hình 3.18. Trong đó, 

DN10, DN12, LN1 là ba tiểu lưu vực có tính dễ bị tổn thương cao nhất, dó đó 

cần thiết phải có sự đầu tư kỹ thuật cũng như cải cách trong quản lý tổng hợp, 

tạo điều kiện nâng cao dân trí cộng đồng, cũng như tạo chính sách quản lý mới 

để phù hợp với các thách thức sử dụng tài nguyên nước. 

 

Hình 3.17. Bản đồ chỉ số tổn thương 

(VI) tài nguyên nước trên lưu vực 

 

Hình 3.18. Bản đồ chỉ số VI dự báo 

đến 2030, theo RCP4.5 và RCP8.5 

3.7. Đề xuất giải pháp quản lý TNN theo cách tiếp cận IWRM  

Hiện nay, trên lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai có sự chuyển đổi đất rừng 

sang các dạng đất khác (nông nghiệp, đất mặt nước của hồ thủy điện, đất ở, ...). 

đã làm tăng tính dễ bị tổn thương nguồn nước, đồng thời số lượng nước cũng bị 

suy giảm do tăng nhu cầu khai thác, sử dụng và sự chuyển dòng do vận hành 

thủy điện. Dựa trên kết quả đạt được của nghiên cứu, để góp phần quản lý và 

phát triển bền vững TNN lưu vực với bối cảnh BĐKH cần có các giải pháp phù 

hợp như sau: 

- Giải pháp quản lý quy hoạch nhằm hạn chế tính dễ bị tổn thương TNN, nâng 

cao hiệu quả khai thác, sử dụng nước và tăng cường năng lực quản lý để giải 
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quyết các xung đột về sử dụng nước giữa các ngành, nâng cao ý thức người dân 

trong hạn chế phá rừng, phát sinh nguồn gây ô nhiễm, ... để góp phần hành động 

quản lý 18 tiểu lưu vực bền vững và thích ứng với BĐKH.  

- Giải pháp quản lý, bảo rừng và nâng độ che phủ của rừng đặt biệt các tiểu lưu 

vực có tỷ lệ mất rừng cao như ĐắK Nông (DN10), Đắk R’Keh (DN12). 

- Biện pháp giám sát và giảm thiểu xói mòn đất ở những khu vực có xói mòn 

đất tiềm năng và hiện trạng lớn. Tăng lớp phủ thực vật (hệ số C) và thay đổi 

biện pháp (hệ số P) là các giải pháp khả thi, nhằm hạn chế tình trạng chuyển đổi 

đất rừng sang loại hình sử dụng đất nông nghiệp. Đồng thời phổ biến biện pháp 

canh tác hiệu quả, chống xói mòn trên vùng đất nông nghiệp. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TNN, trong đó thường xuyên tuyên 

truyền để nâng cao nhận thức của người dân về IWRM đặc biệt là ở vùng nông 

thôn thuộc các khu vực có chỉ số tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước cao như 

DN10, DN12, LN1. Đồng thời, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng 

Nai cần có quy định cụ thể trong việc phối hợp giữa các địa phương và các cơ 

quan Trung ương trong bảo vệ nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đặc biệt là tại hai thủy điện có sự chuyển dòng là Đa Nhim và Đại Ninh. 

- Giảm nhẹ tình trạng ô nhiễm, thiếu nước và thích ứng với BĐKH đặc biệt là 

những khu vực được xác định là có rủi ro ô nhiễm nước cao và xảy ra tình trạng 

thiếu hụt nước đã được chỉ ra trong nghiên cứu. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Để góp phần xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý tổng hợp tài nguyên nước 

(IWRM) dựa trên công nghệ GIS, Viễn thám (RS) và mô hình SWAT phục vụ 

phát triển bền vững cho lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai, luận án đã hoàn 

thành các nội dung như sau: 
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(1) Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước, nhằm tạo cơ sở đề xuất giải 

pháp phù hợp và khả thi liên quan đến ba hợp phần chủ yếu: (i) Đánh giá 

TNN; (ii) Thông tin TNN; và (iii) Công cụ phân bổ TNN. 

(2) Hoàn thiện cơ sở khoa học tạo nền tảng trong phát triển khung công cụ ứng 

dụng tích hợp công nghệ hỗ trợ ra quyết định trong IWRM. Đề xuất quy 

trình cập nhật cơ sở dữ liệu; giám sát và thành lập bản đồ lớp phủ; chọn hệ 

số phù hợp trong thành lập bản đồ tiềm năng và hiện trạng xói mòn đất. 

Ngoài ra, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kịch bản BĐKH cũng được đề xuất 

trong đánh giá lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước; tính toán cân bằng 

nước; xây dựng bản đổ rủi ro ô nhiễm nguồn nước và quy trình thành lập bản 

đồ chỉ số tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước,... Tạo nền tảng khoa học để 

xác định những khu vực ưu tiên trong thực thi IWRM tốt hơn.  

(3) Kết quả đạt được từ giải pháp đề xuất bao gồm: 

 Xây dựng bộ CSDL GIS phù hợp góp phần tạo công cụ cung cấp Thông tin 

Tài Nguyên Nước cho toàn bộ lưu vực. Trong đó, CSDL nền thành lập từ 

bản đồ địa hình (tỷ lệ 1:100.000) để phát triển các lớp dữ liệu chuyên đề theo 

hệ tham chiếu thống nhất, gắn kết với số liệu khí hậu được thu thập trong 30 

năm (1984 - 2014) và số liệu quan trắc chất lượng nước được thu thập tại 49 

vị trí quan trắc (giai đoạn 2012 - 2020) nhằm đánh giá tài nguyên nước và 

phân tích chất lượng nguồn nước mặt. Đồng thời xử lý ảnh viễn thám đa thời 

gian phục vụ giám sát biến động lớp phủ rừng, tác động đến xói mòn đất và 

bồi lắng trên lưu vực. 

 Đề xuất quy trình áp dụng phù hợp, các giải pháp khả thi và công cụ tương 

ứng để hỗ trợ hợp các hợp phần đánh giá TNN bao gồm: 

- Bản đồ lớp phủ và bản đồ xói mòn đất cho thấy tiềm năng xói mòn của 

lưu vực là khá cao. Vùng diện tích có mức xói mòn tiềm năng cao hơn 

100 tấn/ha chiếm đến 50,48% diện tích. Xói mòn hiện trạng tăng nhanh 

từ năm 1994 đến 2004, nhưng do chính sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng được thực thi, nên góp phần giảm đáng kể lượng xói mòn từ năm 

2014 đến nay. 

- Đánh giá chất lượng nước theo từng tiểu lưu vực cho thấy hiện nay ở mức 

độ trung bình. Tuy nhiên dự báo đến năm 2030, do phát triển kinh tế - xã 
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hội cùng với BĐKH sẽ làm tăng tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước 

(0,4 < VI < 0,7) tại các tiểu lưu vực Đắk Nông (DN10), Dak R‘Keh 

(DN12) và La Ngà (LN1). 

- Đánh giá tác động của BĐKH và thay đổi lớp phủ đến tài nguyên nước 

cho thấy có sự gia tăng lượng dòng chảy trong giai đoạn 1984 - 2006. 

Tuy nhiên, tổng lượng dòng chảy năm ở hạ lưu (trạm thủy văn Tà Lài) lại 

giảm trong giai đoạn sau năm 2007. Nguyên nhân do nhà máy thủy điện 

Đại Ninh đi vào vận hành, chuyển dòng sang lưu vực sông Lũy để cấp 

nước cho tỉnh Bình Thuận. 

- Tính toán cân bằng nước hỗ trợ công cụ phân bổ TNN cho thấy tổng nhu 

cầu nước trên toàn lưu vực khi tính đến dòng chảy môi trường khoảng 

16,199 tỉ m
3
. Sự thiếu hụt nước xảy ra trong mùa khô tại các nút cân bằng 

thuộc tiểu lưu vực DN10 (-115,25 triệu m
3
) và LN1 (-102,62 triệu m

3
). 

Dự báo đến năm 2030, mức độ thiếu hụt nước tăng tại DN10 (-159,52 

triệu m
3
) và LN1 (-141,61 triệu m

3
). 

 Đánh giá chung, kết quả đạt được của luận án đã đạt được mục tiêu đề ra, trong 

việc tạo công cụ quản lý hỗ trợ áp dụng IWRM giúp cho các đơn vị liên quan và 

Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai giải quyết các xung đột 

trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả trong bối cảnh BĐKH. 

2. Kiến nghị  

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) dựa trên ứng dụng GIS, RS và mô 

hình SWAT đã được hệ thống hóa cơ sở khoa học và minh chứng tính hiệu quả 

cho lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Để 

phổ biến giải pháp, công bố kết quả đạt được, cũng như chuyển giao công 

nghệ,.. một số kiến nghị được đề xuất đến Bộ, Ngành, Địa phương và cơ quan 

liên quan trong quản lý lưu vực như sau: 

 Phổ biến cộng đồng về chính sách quản lý, dữ liệu chất lượng nước và bản 

đồ dễ bị tổn thương tài nguyên nước theo từng tiểu lưu vực, nhằm nâng cao 

ý thức người dân trong hạn chế phá rừng, phát sinh nguồn gây ô nhiễm,...để 

góp phần hành động quản lý lưu vực bền vững và thích ứng với BĐKH. 

 Chính quyền địa phương các cấp và Sở ngành có liên quan nên sớm triển 

khai giải pháp đề xuất để hoàn thiện công cụ quản lý ba hợp phần chủ yếu: 
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(i) Đánh giá TNN; (ii) Thông tin TNN; và (iii) Công cụ phân bổ TNN. Trong 

đó, đầu tư thêm nguồn ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, để nâng cao độ chính 

xác biến động sử dụng đất; phát triển thêm của các ứng dụng trực tuyến trên 

nền tảng công nghệ GIS như: WebGIS trong thông tin tài nguyên nước và 

phân vùng khan hiếm. Phát triển công cụ kết nối với thiết bị thông minh 

(smart phone, tablet,...) để giám sát và thu thập nguồn ô nhiễm dạng điểm và 

dạng phân tán (sử dụng phân bón trong nông nghiệp,…) phục vụ đánh giá 

chất lượng nước. 

 Hiện nay, trên lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai chưa có trạm quan trắc 

chất lượng nước nên Chính phủ, các Bộ ngành có liên quan và chính quyền 

địa phương trong thời gian đến cần thiết lập các trạm quan trắc chất lượng 

nước tự động liên tục (online) trên lưu vực (điểm đầu, giữa và điểm cuối) để 

phục vụ cho công tác giám sát chất lượng nước, cung cấp thông tin kịp thời 

hỗ trợ công tác quản lý và phát triển bền vững lưu vực. 

 Nhiều lưu vực khác của Việt Nam đang thiếu về công cụ và năng lực quản 

lý, kiến nghị Bộ TN&MT và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phổ 

biến giải pháp đề xuất cho các địa phương và cơ quan quản lý lưu vực trực 

thuộc. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả hơn nữa công cụ hỗ trợ quản lý tổng 

hợp tài nguyên nước (IWRM) dựa trên giải pháp ứng dụng tích hợp công 

nghệ GIS, RS và mô hình SWAT thích ứng với BĐKH cần lưu ý hoàn thiện 

các nội dung sau: 

• Để nâng cao độ chính xác của kết quả mô phỏng chất lượng nước của lưu 

vực, cần bổ sung thêm số liệu đầu vào về nguồn gây ô nhiễm dạng điểm 

và dạng phân tán (sử dụng phân bón trong nông nghiệp,…), quy trình vận 

hành các hồ chứa nhỏ. Cần thiết lập các trạm quan trắc chất lượng nước 

tự động liên tục (online) trên lưu vực (điểm đầu, giữa và điểm cuối) để có 

thể được sử dụng để hiệu chỉnh và kiểm định kết quả đầu ra cho mô 

phỏng chất lượng nước của lưu vực.  

• Kết hợp phần mềm mã nguồn mở tạo WebGIS và các kỹ thuật Internet hỗ 

trợ với mô hình SWAT sẽ nâng cao tính hiệu quả trong hỗ trợ IWRM.  
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