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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Sự dâng lên của mực nước biển do thay ñổi khí hậu là mối 

ñe doạ nghiêm trọng toàn cầu. Với việc tiếp tục tăng lượng phát thải 

các khí nhà kính và hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể thúc ñẩy 

nhanh hơn SLR từ 1-3 mét trong thế kỷ này, việc các tảng băng ở 

Nam Cực và Greenland bị tan nhanh chóng ngoài mong ñợi có thể 

làm cho mực nước biển tăng lên 5 mét. Theo ñánh giá của Ngân 

hàng thế giới hậu quả của SLR ở 84 quốc gia. Nhờ các công cụ hỗ 

trợ ñể tính toán phân tích như phần mềm Hệ thống Thông tin Địa lý 

(GIS) ñược sử dụng ñể phân tích một cách tốt nhất các số liệu toàn 

cầu hiện có về các nhân tố ảnh hưởng quan trọng (ñất, dân số, nông 

nghiệp, phạm vi ñô thị, ñầm lầy, và GDP) tại các khu vực bị ngập 

nước với dự ñoán mực nước biển tăng lên từ 1-5 mét.  

Kết quả nghiên cứu (của ngân hàng thế giới) cho thấy rằng 

hàng trăm triệu người ở các nước ñang phát triển trên thế giới có khả 

năng phải di cư do SLR trong thế kỷ này; và thiệt hại kèm theo về 

kinh tế và sinh thái là rất khốc liệt ñối với nhiều người. 

Ở mức ñộ quốc gia, hậu quả có sự khác biệt khá lớn, các ảnh 

hưởng nghiêm trọng bị giới hạn bởi một số ít các nước. Trong số này 

(Việt Nam, Ai Cập và Bahamas), hậu quả của SLR có thể là một 

thảm hoạ (catastrophic).   

Thành phố Hội An nằm trong dãi duyên hải miền trung, có 

ñủ các loại tài nguyên nước như biển – sông – suối – ao hồ. Lượng 

mưa phân bố tại Hội An tương ñối cao, dãi bờ biển dài ñây cũng 
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chính là hai nguyên nhân chủ yếu gây ra thiên tai thiệt hại về người 

và của ñối với nhân dân thành phố Hội An.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Từ những lý do trên, ñề tài ñặt ra mục tiêu chính là nghiên 

cứu ảnh hưởng của sự dâng cao của mực nước biển do biến ñổi khí 

hậu ñến thoát nước ñô thị ở thành phố Hội An và ñưa ra các giải 

pháp thoát nước phù hợp cho từng khu vực ngập lụt.  

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài là hệ thống thoát 

nước các khu vực bị ảnh hưởng mực nước biển dâng do biến ñổi khí 

hậu, các vùng ñã và sắp bị ngập lụt trong tương lai tại thành phố Hội 

An ñến năm 2050. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Tiến hành thu thập các thông tin, số liệu tính toán, thống kê 

từ các trung tâm khí tượng thủy văn, thông tin, dự báo từ các cuộc 

hội thảo về biến ñổi khí hậu trong và ngoài nước ñể xác ñịnh các 

kịch bản biến ñổi khí hậu tại Vi ệt Nam và tại thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam.  

- Tiến hành thu thập, ñánh giá hiện trạng và ñiều tra xã hội 

tại các khu vực thoát nước bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng. 

- Tính toán chạy phần mềm SWMM theo kịch bản biến ñổi 

khí hậu ñược chọn, phân tích các giải pháp thoát nước ñô thị. Từ ñó 

ñề xuất các phương pháp thoát nước ñể giảm thiểu ảnh hưởng của 

biến ñổi khí hậu ñến cuộc sống cho nhân dân khu vực ñã và sẽ bị 

ngập, lụt trong tương lai tại thành phố Hội An. 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ thì vấn ñề ảnh 

hưởng mực nước biển dâng do biến ñổi khí hậu tạo ra những khó 

khăn trong tiêu thoát nước ñô thị. Chính vì vậy giải pháp thoát nước 

ñô thị vùng triều khi chịu ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu là vấn ñề 

ñang ñược nhiều quốc gia trên thế giới nghiên cứu giải quyết. 

Đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam là ñô thị Văn hóa, sinh 

thái và du lich, là ñô thị ñược UNESCO công nhận là di sản văn hóa 

thế giới vào năm 1999, có vị trí vô cùng quan trọng trong chiến lược 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của thành phố Hội An 

nói riêng. Đô thị cổ Hội An cũng không năm ngoài sự ảnh hưởng của 

tác ñộng thủy triều khi mực nước biển dâng và chịu ảnh hưởng tác 

ñộng dòng chảy của hệ thống lũ lụt từ hệ thống sông Vu Gia, Thu 

Bồn của tỉnh Quảng Nam, vấn ñề ngập úng thường xảy ra. 

Do vậy, vấn ñề nghiên cứu “Ảnh hưởng của mực nước biển 

dâng do biến ñổi khí hậu ñến thoát nước ñô thị cổ Hội An” là vấn ñề 

cần thiết và cấp bách trong giai ñoạn hiện nay.  

6. Cấu trúc luận văn 

Chương 1: Tổng quan và ñánh giá ñiều kiện tự nhiên, xã hội 

tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Chương 2: Phân tích ñánh giá hiện trạng hệ thống thoát nước 

ñô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Chương 3:  Phân tích, ñánh giá mức ñộ ảnh hưởng của                   

mực nước biển dâng do BĐKH ñến thoát nước ñô thị cổ Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

Chương 4: Tính toán tiêu thoát nước bằng chương trình 

SWMM, ñề xuất phương án, giải pháp thoát nước cho ñô thị cổ Hội 

An, tỉnh Quảng Nam. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN,               

XÃ H ỘI TẠI ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN, T ỈNH QUẢNG NAM 

1.1. Tổng quan về biến ñổi khí hậu 

- Sự nóng lên của khí quyển và Trái ñất nói chung.    

- Sự thay ñổi thành phần và chất lượng khí quyển có hại cho 

môi trường sống của con người và các sinh vật trên Trái ñất. 

- Sự dâng cao mực nước biển do băng tan, dẫn tới sự ngập 

úng ở các vùng ñất thấp, các ñảo nhỏ trên biển. 

- Sự di chuyển của các ñới khí hậu tồn tại hàng nghìn năm 

trên các vùng khác nhau của Trái ñất dẫn tới nguy cơ ñe dọa sự sống 

của các loài sinh vật, các hệ sinh thái và hoạt ñộng của con người. 

- Sự thay ñổi cường ñộ hoạt ñộng của quá trình hoàn lưu khí 

quyển, chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên và các chu trình sinh 

ñịa hóa khác. 

- Sự thay ñổi năng suất sinh học của các hệ sinh thái, chất 

lượng và thành phần của thủy quyển, sinh quyển, các ñịa quyển.    

1.2. Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên thành phố Hội An, t ỉnh Quảng 

Nam 

1.2.1. Vị trí ñịa lý 

Thành phố Hội An nằm ở vùng ven biển tỉnh Quảng Nam, 

cách thành phố Đà Nẵng 30 km theo ñường ĐT 607 về phía Bắc.  
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1.2.2. Đặc ñiểm ñịa hình 

Thành phố Hội An nằm trên vùng ñồng bằng có ñộ dốc nhỏ, 

sát khu vực bờ biển, thành phố hình thành trên giải cồn cát của cửa 

sông, ñịa hình toàn vùng có dạng ñồi cát thoải, ñộ dốc trung bình 

0,015. Nhìn chung, ñịa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. 

Toàn bộ thành phố Hội An có 2 dạng ñịa hình: ñịa hình ñồng bằng và 

hải ñảo. 

1.3.3. Điều kiện khí hậu 

 - Nhiệt ñộ không khí (°C): Trung bình năm 25,6°C. 

 - Độ ẩm không khí (%): Trung bình năm  82%. 

- Mưa: Hội An có 2 mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Mùa khô kéo dài 

trong 8 tháng (từ tháng 2 ñến tháng 9), mùa mưa từ tháng 10 ñến tháng 1 

năm sau. 

1.2.4. Đặc ñiểm thuỷ văn 

 - Thành phố Hội An chịu ảnh hưởng chính của chế ñộ thuỷ 

văn sông Thu Bồn. Hạ lưu sông Thu Bồn, ñoạn qua Hội An gọi là 

sông Hội An. Ngoài ra, khu vực Hội An xã còn có nhánh sông Đế 

Võng chảy qua. 

  - Thuỷ triều: Biển Hội An chịu ảnh hưởng chế ñộ thuỷ triều 

của biển miền Trung Trung Bộ, mỗi ngày thuỷ triều lên xuống 2 lần 

(bán nhật triều). Biên ñộ dao ñộng của triều trung bình là 0,6m. Triều 

max=+1,4m, triều min=0,00m.  
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1.3. Đặc ñiểm ñiều kiện xã hội thành phố Hội An, t ỉnh Quảng 

Nam 

1.3.1. Hiện trạng dân số và lao ñộng  

Tổng dân số là:  89.716 người, Trong ñó:  

- Nam là :  44.292 người, nữ là 45.424 người. 

- Nội Thị : 69.222 người, Ngoại thị : 20.494 người  

1.3.2. Hiện trạng ñất ñai 

Diện tích ñất tự nhiên: 6.098,1 ha, Trong ñó: 

 + Đất ngoại thị: 3.888,7ha 

 + Đất nội thị: 2.209,4ha 
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CHƯƠNG 2 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HI ỆN TRẠNG HỆ THỐNG           

THOÁT N ƯỚC ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN, T ỈNH QUẢNG NAM 

2.1. Cơ sở ñánh giá hiện trạng  

- Bản ñồ ñịa hình 1/5.000 do Viện Quy hoạch Đô thị - Nông 

thôn, Bộ Xây dựng thực hiện theo hệ cao ñộ, toạ ñộ của nhà nước 

khảo sát phê duyệt năm 2005. 

- Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hội An do Viện Quy 

hoạch Đô thị - Nông thôn (nay là Viện kiến trúc quy hoạch) - Bộ 

Xây dựng lập năm 2005. 

 - Các tài liệu khí tượng thuỷ văn của trạm khí tượng thuỷ văn 

Đà Nẵng, Hội An,… 

2.2. Hiện trạng và các giải pháp nền, cao ñộ khống chế 

2.2.1. Hiện trạng nền 

- Thành phố Hội An là vùng ñồng bằng có ñộ dốc nhỏ, nằm 

sát bờ biển, dọc theo bờ sông Hội An, thành phố ñược hình thành 

trên giải cồn cát của cửa sông. Nhìn chung ñịa hình thành phố thấp 

dần từ phía Đông Bắc xuống Đông Nam. Trong phạm vi nghiên cứu, 

cao ñộ cao nhất +7,80m (khu vực dọc ñường ĐT 607, ñoạn gần ngã 

tư Điện Dương. Thấp nhất -0,20m (khu vực ñồng ruộng, các ao nuôi 

tôm thuộc phường Cẩm Châu). Cao ñộ trung bình   + 3,50m. 
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- Riêng khu phố Cổ Hội An, cốt nền hiện trạng rất thấp, ñặc 

biệt ñoạn từ ñường Lê Lợi xuống ñường Bạch Đằng cốt nền chỉ  từ 

1.00÷2.15m. 

2.2.4. Hiện trạng thoát nước mặt 

Hệ thống thoát nước của thành phố là hệ thống chung cho nước 

mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và các loại nước thải 

công cộng khác. 

2.2.5. Hiện trạng kè 

  Hiện nay thành phố ñã xây dựng ñược một số kè chống xói 

lở, bảo vệ khu dân cư và khu phố Cổ, ñê ngăn mặn: 

+ Kè dọc bờ sông Hội An ở ñịa bàn phường Thanh Hà 

(khoảng 2300m). Cao ñộ kè trung bình 4.00m. 

+ Kè dọc bờ sông Hội An ở ñịa bàn phường Cẩm Nam 

(khoảng 740m). Cao ñộ kè trung bình 3.00m. 

+ Kè dọc bờ sông Hội An ở ñịa bàn phường Minh An - 

Cẩm Phô (khoảng 740m). Cao ñộ kè trung bình 3.00m… 
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CHƯƠNG 3 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ M ỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG DO             

MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ H ẬU                   

ĐẾN THOÁT N ƯỚC ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN 

3.1. Các kịch bản phát thải khí nhà kính ñược chọn ñể tính toán 

xây dựng kịch bản biến ñổi khí hậu cho Việt Nam 

B1: Kịch bản phát thải thấp  

B2: Kịch bản phát thải trung bình của nhóm các kịch bản 

phát thải trung bình 

A2: Kịch bản phát thải trung bình của nhóm các kịch bản 

phát thải cao 

3.2. Khái quát tình hình biến ñổi khí hậu tại khu vực thành phố 

Hội An, t ỉnh Quảng Nam 

- Hiện nay trên thế giới có nhiều phương pháp ñược sử dụng 

xây dựng kịch bản biến ñổi khí hậu cũng như kịch bản nước biển 

dâng. Để xây dựng các kịch bản BĐKH và NBD cho thành phố Hội 

An dựa trên cơ sở nhiệt ñộ và lượng mưa trung bình tháng, mùa. Các 

kịch bản này ñược xây dựng theo các mốc thời gian 2020, 2030, 

2040, và 2050 ứng với các kịch bản phát thải cao nhất của nhóm kịch 

bản cao (A1FI), trung bình của nhóm kịch bản cao (A2) trung bình 

của nhóm kịch bản vừa (B2). Do tính phức tạp của biến ñổi khí hậu 

và những hiểu biết chưa thật ñầy ñủ về biến ñổi khí hậu của Việt 

Nam cũng như trên thế giới cùng với yếu tố tâm lý, kinh tế, xã hội, 

tính chưa chắc chắn về các kịch bản phát thải khí nhà kính, tính chưa 
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chắc chắn của kết quả mô hình tính toán xây dựng kịch bản..., nên 

kịch bản hài hòa nhất là kịch bản trung bình (B2) ñược kiến nghị cho 

các Bộ, ngành và ñịa phương làm cơ sở ñể ñánh giá tác ñộng của 

biến ñổi khí hậu, nước biển dâng và xây dựng kế hoạch hành ñộng 

ứng phó với biến ñổi khí hậu. 

- Kịch bản B2 mô phỏng một thế giới trong ñó nhấn mạnh 

các giải pháp kinh tế, xã hội và môi trường bảo ñảm tính bền vững. 

Đó là một thế giới có sự tăng dân số vừa phải, mức ñộ phát triển kinh 

tế trung bình, sự thay ñổi kỹ thuật không nhanh nhưng ña dạng, 

hướng tới sự bảo vệ môi trường và công bằng xã hội ở mức vùng và 

ñịa phương. 

- Kịch bản biến ñổi khí hậu (nhiệt ñộ và lượng mưa) và nước 

biển dâng ứng với kịch bản phát thải trung bình B2 ñược thể hiện 

như sau: 

3.2.1. Nhiệt ñộ  

Nhiệt ñộ trung bình tháng và mùa của thành phố Hội An ñều 

tăng hơn so với trung bình thời kỳ 1980-1999. Trong những năm sắp 

tới, nhiệt ñộ trung bình tháng có thể tăng từ 0,50C (2020) ñến 1,30C 

(2050). Trong thời kỳ trung bình 1980-1999, nhiệt ñộ trung bình 

tháng ở thành phố Hội An ñã thể hiện không có tháng nào nhiệt ñộ 

trung bình lên ñến trên 300C; tuy nhiên, trong lương lai, dưới tác 

ñộng của biến ñổi khí hậu, thời tiết có phần khắc nghiệt hơn, ñã xuất 

hiện tháng có nhiệt ñộ cao trên 300C, và theo dự báo của nhóm 

nghiên cứu, ñó là tháng 6. Cụ thể, ñến năm 2050 nhiệt ñộ của tháng 

này sẽ vào khoảng 30,20C, tăng khoảng 1,10C so với thời kỳ trung 
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bình 1980-1999. Tại Hội An, ñược dự báo là tháng 6 có mức tăng 

nhiệt ñộ cao nhất, tăng vào khoảng từ 0,60C (2020) ñến 1,30C (2050). 

3.2.2. Lượng mưa 

Lượng mưa tăng mạnh vào các tháng 10 và 11 (ñây cũng là 2 

tháng có lượng mưa cực ñại theo trung bình khí hậu của Hội An), và 

giảm mạnh vào các tháng 4 và 5. Đến năm 2050, lượng mưa tháng 

ñạt cao nhất vào tháng 10 vào khoảng 690,6mm và thấp nhất vào 

tháng 3 vào khoảng 22,2mm. Tuy nhiên, xét về trung bình cả năm thì 

lượng mưa năm vẫn tăng, ñạt khoảng 2.303,5mm vào năm 2050.  

3.2.3. Kịch bản nước biển dâng  

Ứng với kịch bản phát thải trung bình B2, mực nước biển có 

thể dâng thêm khoảng 12, 17, 23 và 30cm vào các năm 2020, 2030, 

2040 và 2050 so với thời kỳ 1980 – 1999. Diện tích ngập lụt lần lượt 

tăng lên khoảng 2,4; 2,5; 2,8; và 3,2 km2 (chiếm 0,3-0,6% tổng diện 

tích thành phố). Cụ thể mực nước biển dâng theo các kịch bản khu 

vực Nam Trung Bộ ñược nêu trong Bảng 3.3. 

3.3. Xác ñịnh các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp do mực nước 

biển dâng do BĐKH t ại thành phố Hội An 

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tạm chia thành 7 lưu 

vực thoát nước và từng lưu vực bị ảnh hưởng mực nước biển dâng do 

biến ñổi khí hậu như sau: 

3.3.1. Lưu vực 1  

Khoảng 2/3 diện tích phường Thanh Hà, diện tích lưu vực 

331 ha, là khu vực có ñịa hình khá cao nên hầu như không bị ngập 

úng do mực nước biển dâng do biến ñổi khí hậu. Riêng dọc theo 

tuyến ĐT 608 bị ngập khi có lũ lớn, nhưng chỉ ngập dọc theo tuyến 
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nên ñể giải quyết bài toán thoát nước ở ñây ta chỉ cần nâng cao ñộ 

tuyến ĐT 608 lên khỏi cao trình ngập úng. 

3.3.2. Lưu vực 2  

Là khu vực Trung tâm ñô thị cổ Hội An, bao gồm 1/3 

phường Thanh Hà, 3/4 phường Tân An, toàn bộ phường Cẩm Phô và 

Minh An, diện tích lưu vực: 408ha. Đây là khu vực ñô thị cổ và ñô thị 

cũ của Hội An, hạ tầng kỹ thuật hầu như ñã ñịnh hình dân cư ñông 

ñúc, ñặc biệt khu phố cổ nằm ở ñây  vì vậy không thể nâng nền và 

ñây là lưu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất do mực nước biển dâng do 

biến ñổi khí hậu nhưng không thể nâng nền ñảm bảo bảo vệ khu phố 

cổ Hội An. 

3.3.3. Lưu vực 3 

Khoảng 3/4 diện tích phường Cẩm Hà, diện tích lưu vực 

412ha. Đây là vùng phát triển dân của Thành phố. Hiện trạng dân cư 

thưa thớt, chủ ít chủ yếu là nông nghiệp. Các khu dân cư mới tại lưu 

vực này ñều có cao trình phù hợp với tần suất cho phép và không bị 

ảnh hưởng bời mực nước biển dâng. 

3.3.4. Lưu vực 4 

Là toàn bộ phường Cẩm An, diện tích lưu vực: 337ha; Đây 

là lưu vực sát biển có cao trình cao nên vấn ñề tiêu thoát nước dễ 

dàng, không bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng theo kịch bản 

phát thải B2. Khu vực này chị chịu ảnh hưởng về sự xâm thực của 

biển vì vậy tỉnh và thành phố ñang có giải pháp kè hợp lý ñể chống 

xói lở do nước biển xâm thực.  

3.3.5. Lưu vực 5 

Chiếm khoảng 1/4 diện tích phường Cẩm Hà, 1/2 diện tích  
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phường Cẩm Châu, diện tích lưu vực: 511ha, Giống lưu vực 3 ñây là 

khu vực dân cư tập trung ít chủ yếu là nông nghiệp. Các khu dân cư mới 

tại lưu vực này ñều có cao trình phù hợp với tần suất cho phép và không 

bị ảnh hưởng bời mực nước biển dâng. Khu vực nầy không tiến hành ñô 

thị hóa mà giữ lại nét sinh thái nhà vườn. Về thoát nước lưu vực này chỉ 

thực hiện giải pháp thoát nước trong mùa khô, trong mùa mưa do ñịa 

hình thấp nên thiết kế chấp nhận chịu ngập ñể vừa ñiều tiết cho cả thành 

phố vừa giữ lại nét sinh thái cho ñô thị cổ Hội An. 

3.3.6. Lưu vực 6 

Toàn bộ phường Cửa Đại, diện tích lưu vực: 232ha. Đây là 

lưu vực sát biển có cao trình cao nên vấn ñề tiêu thoát nước dễ dàng, 

không bị ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng theo kịch bản phát thải 

B2. Khu vực này chỉ chịu ảnh hưởng về sự xâm thực của biển vì vậy 

tỉnh và thành phố ñang có giải pháp kè hợp lý ñể chống xói lở do 

nước biển xâm thực.  

3.3.7. Lưu vực 7 

Chiếm khoảng 1/2 phường Cẩm Châu, toàn bộ phường Sơn 

Phong. Diện tích lưu vực: 301ha. Giống lưu vực 5 ñây là khu vực 

dân cư tập trung ít chủ yếu là nông nghiệp. Không phát triển dân cư 

mới tại lưu vực này. Chỉ chỉnh trang dân cư hiện trạng với mô hình 

nhà ở sinh tháinhà vườn ñáp ứng nhu cầu sinh thái văn hóa và phát 

triển du lịch sinh thái. Về thoát nước lưu vực này chỉ thực hiện giải 

pháp thoát nước trong mùa khô, trong mùa mưa do ñịa hình thấp nên 

thiết kế chấp nhận chịu ngập ñể vừa ñiều tiết cho cả thành phố vừa 

giữ lại nét sinh thái cho ñô thị cổ Hội An. 
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CHƯƠNG 4 

TÍNH TOÁN TIÊU THOÁT N ƯỚC BẰNG CHƯƠNG TRÌNH 

SWMM, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP THOÁT N ƯỚC 

CHO ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN, T ỈNH QUẢNG NAM 

4.1. Giới thi ệu mô hình SWMM 

SWMM (Storm Water Management Model) ñược xây dựng 

ở hai trường ñại học San Phansico và Florida (Mỹ) do cơ quan bảo 

vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) xây dựng từ năm 1971-1999 ñể mô 

phỏng chất và lượng nước của lưu vực thoát nước ñô thị và tính toán 

quá trình chảy tràn từ mỗi lưu vực bộ phận ñến cửa nhận nước                   

của nó. 

Mô hình quản lý nước mưa SWMM là 1 mô hình toán học 

toàn diện, dùng ñể mô phỏng khối lượng và tính chất dòng chảy ñô 

thị do mưa và hệ thống cống thoát nước thải chung. Mọi vấn ñề về 

thuỷ văn ñô thị và chu kỳ chất lượng ñều ñược mô phỏng, bao gồm 

dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm, vận chuyển qua mạng lưới hệ 

thống tiêu thoát nước, hồ chứa và khu xử lý.  

Mô hình SWMM mô phỏng các dạng mưa thực tế trên cơ sở 

lượng mưa và các số liệu khí tượng ñầu vào khác cùng với hệ thống 

mô tả ñể dự ñoán các trị số chất lượng và khối lượng dòng chảy. 

4.2. Điều kiện biên 

4.2.1. Biên lưu lượng vào 

Lượng mưa ngày tại Đà Nẵng từ năm 1997 ñến năm 2009 

(Bảng 1 ñến bảng 12, Phụ lục 1 – Phần phụ lục. Do không có số liệu 

ñầy ñủ tại Trạm Hội An nên ta dùng số liệu trạm ño mưa lân cận là 
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Trạm Đà Nẵng ñể tính toán tần suất mưa thiết kế ứng với tần suất p = 

20%, chù kỳ lặp lại 5 năm cho công trình thoát nước ñô thị cổ Hội 

An (loại ñô thị có ñiều kiện ñịa hình khó khăn). 

Ta dùng phần mềm tính toán tần suất FFC 2008 ñể tính toán 

tần suất và ta có bảng kết quả số liệu như sau. 

- Qua số liệu kết quả trên ta tính toán số liệu với tần suất 

mưa p = 20% ứng với  chu kỳ lặp lại  5 năm ta có lượng mưa ngày ñể 

tính toán là 

 X20% =337.96mm. 

- Các số liệu ñầu vào như: Độ dốc của tiểu lưu vực (Slope), 

Phần trăm không thấm (%Imper - Impervious), Hệ số nhám 

Manning, Chiều sâu của vùng trũng chứa nước, ... (Phụ lục 2- Phần 

phụ lục). 

4.2.2. Biên mực nước triều 

- Triều ở vùng biển Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng 

thuộc loại triều yếu, qua số liệu quan trắc tại các trạm thuỷ văn gần 

cửa sông cho thấy, biên ñộ triều trung bình khoảng 0,8 ÷ 1,2m, lớn 

nhất ñạt trên 1,5m.  

- Biên ñộ triều có sự thay ñổi rõ rệt trong tháng theo chu kỳ 

nhất ñịnh. Trong mỗi tháng có 2 kỳ triều cường xảy ra (vào ngày 

trăng tối và ngày trăng tròn). Trong các tháng không có ảnh hưởng 

lũ, dạng ñường quá triều khá ổn ñịnh. 

- Phạm vi ảnh hưởng triều trên Sông Thu Bồn: tại Cửa Đại 

biên ñộ triều trung bình là khoảng 1,2 m lớn nhất 1,5m. Trong mùa 

khô, triều có thể ảnh hưởng sâu vào trong sông ñến gần 40 km. Vì 

vậy biên triều tại cửa xã Hội An ñược lấy như biên triều tại Cửa Đại. 
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- Thời gian triều lên, xuống: Do bị ảnh hưởng bởi chế ñộ 

triều phức tạp bao gồm cả nhật triều và bán nhật triều, xen giữa có 

thời gian chuyển chế ñộ triều, cho nên thời gian triều lên, thời gian 

triều xuống cũng phức tạp. Vào những ngày bán nhật triều thời gian 

triều lên xuống trung bình khoảng 6 giờ. Những ngày nhật triều thời 

gian triều lên trung bình dài hơn thời gian triều xuống. 

- Biên triều: Do sự biến ñổi khá ñiều hòa của triều. Lấy biên 

mực nước tại cửa xả ra sông Hội An sông ứng với thời ñiểm tính 

toán từ ngày 01/07/2000 ñến ngày 30/07/2000. Đường quá trình mực 

nước triều tại vị trí xả theo hệ tọa ñộ Quốc Gia  VN 2000 (cửa xả 3). 

4.3. Kết quả chạy chương trình SWMM và những nhận xét 

4.3.1. Kết quả chạy chương trình SWMM 

Kết quả tính toán với tần suất P=20% ứng với mực nước 

biểng dâng 0,3m vào năm 2050 (xem phụ lục 3- phần phụ lục) 

4.3.2. Nhận xét kết quả thoát nước lưu vực trung tâm ñô thị cổ                

Hội An 

- Tổng lượng diện tích ngập khi mực nước dâng do mực 

nước BĐKH là 11,18 ha, chủ yếu nằm ở khu phố cổ. 

- Khu vực Phía Bắc tuyến ñường Lê Hồng Phong chủ yếu là 

các tuyến cống mới và thoát chủ yếu vào hồ ñiều tiết nên không bị 

ngập úng cục bộ và ñảm bảo thoát nước cho toàn tiểu lưu vực. 

- Khu vực phía Bắc ñường Phan Châu Trinh không bị ngập 

úng cục bộ và ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng theo kịch bản 

BĐKH B2. 
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- Khu vực từ ñường Huỳnh Thúc Kháng xuống ñường bao 

ven sông bị ngập úng trung bình từ 0.5 ñến 1.65 m. 

- Khu vực ñường từ ñường Trần Phú ñến ñường Bạch Đằng 

ngập úng khi có mưa lũ kết hợp mực nước dâng do BĐKH từ 0,7 ñến 

1,8m. 

- Ứng với  cường ñộ mưa ngày max với tần suất p = 20% và 

chu kì lặp lại trận mưa tính toán là 5 năm: 

+ Hệ thống thoát nước trong khu vực phố Cổ ñều không ñảm 

bảo khẩu ñộ cống ñể thoát nước, vì vậy có hiện tượng ngập úng             

cục bộ. 

+ Các khu vực xây dựng mới ñảm bảo khẩu ñộ cống thoát 

nhưng bị ngập cục bộ do nước chảy tràn từ sông Hội An vào với các 

khu vực có cao trình thấp hơn 2,8m. 

+ Các cửa xả không có van ngăn một chiều làm nước chảy 

tràn ngược từ các cống và các suối vào cống gây ngập ñối với các 

khu vực có cao trình thấp hơn 2,8m. 

4.4. Một số giải pháp thoát nước cho toàn ñô thị cổ Hội An 

4.4.1. Giải pháp phân chia lưu vực và hướng thoát  

Phân chia lưu vực theo dạng phân tán nhằm thoát nhanh và 

giảm thiểu kích thước mương, cống. Toàn thành phố theo ranh giới 

tiếp tục chia thành 7 lưu vực chính và thoát nước theo các hướng như 

sau: 

- Ra Sông Hội An, gồm: Lưu vực1 khoảng 2/3 diện tích 

phường Thanh Hà, diện tích lưu vực: 331 ha. Và Lưu vực 2 khoảng 
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1/3 phường Thanh Hà, 3/4 phường Tân An, toàn bộ phường Cẩm 

Phô và Minh An, diện tích lưu vực: 408ha. 

- Ra Sông Đế Võng, gồm: Lưu vực 3 khoảng 3/4 diện tích 

phường Cẩm Hà, diện tích lưu vực: 412ha. Lưu vực 4 toàn bộ 

phường Cẩm An, diện tích lưu vực: 337ha. Lưu vực 5 khoảng 1/4 

diện tích phường Cẩm Hà, 1/2 diện tích  phường Cẩm Châu, diện 

tích lưu vực: 511ha. Và Lưu vực 6: Toàn bộ phường Cửa Đại, diện 

tích lưu vực: 232ha. 

- Ra Sông Đò, gồm Lưu vực 7 khoảng 1/2 phường Cẩm 

Châu, toàn bộ phường Sơn Phong. Diện tích lưu vực: 301ha.  

4.4.2. Giải pháp san nền thoát nước 

- Nền các khu dân cư xây dựng mới ven sông Hội An 

phường Thanh Hà lập cao ≥3,50m. Do khu vực này bị ngập 

0,50m÷1,0m và ngập khoảng từ 0,5 ñến 1,30 m do mực nước biển 

dâng theo kịch bản biến ñổi khí hậu B2. 

- Các khu dân cư xây dựng mới phường Cẩm Phô, Cẩm 

Châu cao ≥ 3,30m ñể tránh ngập lụt hàng năm.  

- Nền khu dân cư xây dựng mới phường Cẩm An và Cửa 

Đại, khu vực ven sông Đò phường Cẩm Châu phụ thuộc vào chế ñộ 

thuỷ triều nên chọn cao ñộ nền ≥2,30m. Do các khu vực này gần cửa 

sông, nước lũ thoát nhanh, hàng năm không bị ngập. 

- Nền các khu công nghiệp  ≥ 3,80m (ứng với p = 5). 

- Các khu vực trồng cây xanh ≥ 2,50m (công trình thể thao 

≥3,00m).  
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- Đối với các khu dân cư hiện trạng có mật ñộ xây dựng ñã 

tương ñối ổn ñịnh, khi xen cấy bổ sung xây dựng thêm công trình 

hoặc cải tạo, nâng cấp công trình cũ cần khống chế cao ñộ nền. Nền 

xây dựng phải ñảm bảo hài hoà với khu vực xung quanh, không ảnh 

hưởng tới hướng thoát nước chung của khu vực, không ñược làm ñổ 

nước vào các khu vực lân cận. 

- Khu phố Cổ do cao ñộ thấp hàng năm vẫn bị ngập lụt 

nhưng do ñặc thù cần phải bảo tồn di tích nên giữ nguyên hiện trạng. 

Để bảo vệ khu phố Cổ và khu dân cư vẫn giữ cao trình hiện trạng. 

- Hệ thống thoát nước phải luôn nâng cấp cải tạo sửa chữa 

ñảm bảo tuân thủ ñịnh hướng thoát nước theo quy hoạch và theo các 

lưu vưc như trên. 

4.4.3. Giải pháp san nền thoát nước lưu vực 2  

- Khu vực từ ñường Huỳnh Thúc Kháng xuống ñường bao 

ven sông bị ngập úng trung bình từ 0,6 ñến 1.65 m. Để ñảm bảo 

không bị ngập úng ta nâng cấp tuyến ĐT608 lên cao trình 3,5m. Xây 

dựng tuyến ñường bao có cao trình tối thiểu là 3,3m, nâng cấp toàn 

bộ hệ thống thoát nước cũ ñã xuống cấp, hướng thoát nước vẫn bố trí 

theo quy hoạch và hiện trạng. 

- Đối với khu vực ñường từ ñường Trần Phú ñến ñường 

Bạch Đằng ngập úng khi có mưa lũ kết hợp mực nước dâng do 

BĐKH từ 0,7 ñến 1,80m. 

+ Cải tạo, nâng khẩu ñộ cống lên ñể ñảm bảo thoát nước            

cục bộ. 
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+ Các khu vực có cao trình thấp hơn 2,8m, vẫn giữ nguyên 

cao trình hiện trạng nhưng nâng cấp cải tạo tuyến cống lên 20% ñảm 

bảo thoát nước cục bộ. 

+ Nâng cấp và xây mới hệ thống ñê bao dọc tuyến ñường 

bao và tuyến ñường Bạch Đằng lên 3,3m ñảm bảo không chảy tràn 

vào khu ñô thị cổ Hội An khi mực nước biển dâng do BĐKH ứng với 

kịch bản B2. 

+ Xây dựng hệ thống cửa van ngăn triều Van một chiều tại 

các cửa xả, chỉ cho nước trong vùng ñô thị chảy một chiều ra khu 

nhận nước và tại kênh chùa cầu. 

+ Xây dựng hệ thống cống (kênh) dọc theo bờ bao (phía 

trong): Có tác dụng thu dẫn và ñiều tiết nước mưa, nước ngầm (hạ 

nước ngầm), ngăn dòng thấm từ ngoài vào vùng xây dựng và xả ra 

khu nhận nước khi triều xuống. 

+ Hạ cao trình hồ ñiều tiết xuống từ 0,5 ñến 1,0 m ñảm bảo 

ñiều hòa nước trong lưu vực, cắt ñỉnh mưa và cắt nước cho các khu 

vực cao. 

 + Kết nối hệ thống thoát nước khu vực phố cổ theo sơ ñồ 

mạng lưới, ñảm bảo thoát nước mạng vòng về khu vực thấp nhất và 

ra kênh chùa cầu về hồ ñiều tiết khi các van ngăn triều ñóng; 

+ Do ñây là lưu vực nhỏ nên sử dụng hai hệ thống máy bơm 

tại khu vực kênh chùa cầu và tại hồ ñiều tiết về kênh tiêu Ba Mồi ra 

Sông Đò khi ñô thị cổ Hội An chịu tác ñộng của mực nước biển dâng 

do BĐKH, kết hợp triều cường và lũ từ hệ thống sông Thu Bồn ñổ 

về, ñảm bảo không bị ngập úng cục bộ trong thời gian mưa lũ. 
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4.5. Đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý, cải tạo xây dựng hệ 

thống thoát nước ñô thị cổ Hội An do ảnh hưởng mực nước biển 

dâng do BĐKH 

4.5.1. Giải pháp về quản lý 

- Để nâng cao năng lực của hệ thống thoát nước, hạn chế ñến 

mức tối thiểu tình trạng ngập úng trong mùa mưa Công ty công trình 

công cộng Thành phố Hội An, Công ty cô phần cấp thoát nước 

Quảng Nam cần bố trí nhân lực thường xuyên kiểm tra, nạo vét các 

cống thoát nước. 

- Xây dựng các khu dân cư, ñường giao thông,... theo ñồ án 

ñiều chỉnh quy hoạch nhưng cần quản lý chặt chẽ hoạt ñộng xây 

dựng trên ñịa bàn Thành phố nhất là tại khu phố cổ ñể hạn chế hiện 

tượng xây dựng tự phát làm mất mỹ quan ñô thị. 

- UBND Thành phố cần phối hợp với Sở Tài nguyên Môi 

trường Quảng Nam có kế hoạch quan trắc thủy hải văn ñịnh kỳ trong 

Thành phố. 

- Định kỳ ba tháng một lần tiến hành nạo vét các cống, 

mương thoát nước ñảm bảo tiêu thoát nước và không xảy ra tình 

trạng ngập úng trong mùa mưa. 

- Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước hiện có và xây dựng 

hệ thống thoát nước mới theo ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch. 

- Cần quy hoạch khu rừng phòng hộ tạo thành dải rừng dọc 

theo bờ biển phía Đông, một mặt phục vụ phát triển du lịch ven biển 

cần theo hướng du lịch sinh thái, mặt khác nhằm bảo vệ toàn bộ 

Thành phố Hội An khỏi những ảnh hưởng xấu do tương tác biển-lục 

ñịa và các thiên tai khác. 
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- Xây dựng thành phố Hội An theo hướng thành phố sinh 

thái văn hóa và du lịch, tiết kiệm năng lượng, giảm bê tông hóa trong 

các dự án phát triển ñô thị. 

4.5.3. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Xây dựng chương trình hành ñộng của thành phố Hội An 

ứng phó với BĐKH mực nước biển dâng; 

- Có kế hoạch kiểm soát ngập lụt; lập bản ñồ báo ñộng và 

hướng dẫn phòng chống lũ; 

- Thực hiện một số dự án giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng 

mực nước biển dâng ñến thoát nước ñô thị cổ Hội An; 

- Biên soạn sách  hướng dẫn việc ñề phòng bão lũ thiên tai, 

BĐKH và mực nước biển dâng; 

- Xây dựng chương trình quản lý hệ thống thông tin ñịa lý GIS 

ñể khảo sát BĐKH và mực nước biển dâng cho thành phố Hội An; 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân tại thành phố 

Hội An ñể ứng phó với BĐKH, mực nước biển dâng. 

Tóm lại: Việc ảnh hưởng của mực nước biển dâng do Biến 

ñổi khí hậu ñến thoát nước ñô thị cổ Hội An là bài toán khó, ngoài 

giải pháp thoát nước ñô thị  chịu ảnh hưởng của mực nước biển dâng, 

thủy triều,.. thì còn phải cần bảo tồn khu phố cổ không thể di dời ñã 

ñược UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Vì vậy ñể thực 

hiện ñược vấn ñề này cần phải có sự ra tay chung sức của toàn bộ 

người dân thành phố Hội An cùng với sự giúp ñỡ của các ban ngành 

từ trung ương ñến ñịa phương và cả cộng ñồng quốc tế. 
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 KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 - Biến ñổi khí hậu là một trong những vấn ñề cấp bách ñang 

ảnh hưởng trực tiếp trên toàn cầu và thường xuyên gây ra thiên tai lũ 

lụt ñối với nhiều nước trên thế giới.  

- Thời gian vừa qua thời tiết diễn biến phức tạp, ngập lụt 

thường xuyên xảy ra ñối với các nước chịu tác ñộng trực tiếp của 

biến ñổi khí hậu, trong ñó có Việt Nam ñặc biệt là khu vực Miền 

trung.  

 - Hội An là một trong những ñịa phương có lượng mưa rất 

cao, ñịa hình  tương ñối thấp và nằm ngay cửa biển. Một khi mưa lớn 

kéo dài kết hợp nước biển dâng sẽ gây ngập lụt nặng ñặc biệt là khu 

phố cổ Hội An. 

 - Tuy Hội An ñã có các dự án thoát nước thải và vệ sinh môi 

trường cũng như hệ thống thoát nước hiện trạng nhưng chưa giải 

quyết ñược bài toán ngập úng ñặc biệt là khi mực nước biển dâng do 

biến ñổi khí hậu. 

- Việc ảnh hưởng của mực nước biển dâng do Biến ñổi khí 

hậu ñến thoát nước ñô thị cổ Hội An là bài toán khó, ngoài giải pháp 

thoát nước ñô thị chịu ảnh hưởng của mực nước biển dâng, thủy 

triều,.. thì còn phải cần bảo tồn khu phố cổ không thể di dời ñã ñược 

UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. 

  - Kết quả tỉnh toán của luận văn là tài liệu tham khảo cho các 

ñề tài nghiên cứu khác trong tương lai nhằm giảm thiểu ảnh hưởng 

mực nước biển dâng ñến thoát nước ñô thị cổ Hội An ñảm bảo môi 
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trường sống cho nhân dân, góp phần bảo vệ khu phố cổ và xây dựng 

ñô thị sinh thái văn hóa du lịch. 

2. Kiến nghị 

- Nhà chức trách thành phố Hội An sớm hoàn thiện các giải 

pháp về quản lý, giải pháp về cơ chế chính sách trong vấn ñề ứng 

phó với biến ñổi khí hậu mực nước biển dâng.  

- Nhanh chóng áp dụng kết quả của ñề tài ñể lập dự án 

chương trình thoát nước nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của mực nước 

biển dâng do ảnh hưởng của biến ñổi khí hậu ñến ñô thị cổ Hội An.  

 - Các tổ chức và cộng ñồng quốc tế, các dự án nhằm giảm 

thiểu biến ñổi khí hâu, cũng như các dự án bảo vệ di sản văn hóa thế 

giới quan tâm hơn nữa ñến vấn ñề thoát nước ñô thị cổ Hội An ñể 

sớm xây dựng thành phố Hội An trở thành thành phố sinh thái văn 

hóa và du lịch. 
 


