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Tóm tắt: 

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp mưa vùng cho tỉnh Quảng Nam. Tác giả đã sử dụng số 

liệu quan trắc của 16 trạm đo mưa trong vùng. Các kết quả phân tích cho thấy cơ sở dữ liệu vùng 

nghiên cứu là đồng nhất và dạng phân phối cực trị GEV là phù hợp nhất cho suy luận thống kê. 

Kết quả so sánh giữa phương pháp phân tích mưa vùng và phương pháp địa phương cho thấy, 

phương pháp mưa vùng đã giảm được sự không chắc chắn trong phân tích tần suất các giá trị 

mưa cực hạn. Đây sẽ là cơ sở để các bên liên quan tham khảo phục vụ công tác quản lý an toàn 

các hồ đập trong điều kiện hạn chế số liệu đo mưa của các trạm trong vùng nghiên cứu. Kết quả 

nghiên cứu này là cơ sở xây dựng bản đồ mưa cực trị trong thời gian đến. 

         Từ khóa : Tần suất; Mưa vùng; Chỉ số mưa; Mưa cực hạn; Quảng Nam.  

Abstract: 

This study uses a regional rainfall method for Quang Nam province. We have used the 

observation data of 16 rain gauge stations in the area. The results show that the database of 

regional study is homogenous and an extreme GEV distribution form is most suitable for 

statistical inference. Comparison of results between regional methods and local methods has 

indicated that the regional method has reduced uncertainty in analyzing the frequency of 

extreme rainfall values. This will be the basis for reference of stakeholders for the safe 

management of dams in the conditions of limited data of the rain gauge stations in the study 

area. The research results provide a basis for mapping during extreme rainfall in the coming 

time. 
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