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Tóm tắt 
Hiện nay trên địa bàn Tp. HCM tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo 

động do tốc độ gia tăng dân số cơ học quá nhanh kéo theo đó là tốc độ phát triển công 

nghiệp nặng, ùn tắc giao thông đã làm cho ô nhiễm không khí ngày càng nặng hơn. Chính 

vì lẽ đó mà chúng tôi đã thực hiện đề tài “Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo 

mức độ ô nhiễm không khí tại Tp. Hồ Chí Minh” với mục tiêu: 1 - Đánh giá mức độ ô 

nhiễm không khí do hoạt động giao thông tại thời điểm các năm từ 2007 tới 2020 theo 4 

chỉ tiêu gồm: Pb, Bụi, CO và NO2; 2 - Ứng dụng kĩ thuật mới – GIS vào công tác quản lí 

môi trường. Với mục tiêu trên, chúng tôi sử dụng phương pháp kết hợp giữa GIS và phân 

tích hồi quy để dự báo ô nhiễm không khí. Kết quả chúng tôi đã xây dựng được bản đồ ô 

nhiễm không khí của các chỉ tiêu: Pb, Bụi, CO và NO2. Qua kết quả đó chúng tôi nhận xét 

rằng: Tới năm 2020 thì mức độ ô nhiễm không khí tại Tp. HCM thực sự đáng báo động; 

- Về Bụi: Khu vực giáp ranh Quận 12 và Huyện Hóc Môn có nồng độ rất cao (> 1.3 

mg/m3); 

- Về Pb: Hầu như toàn bộ các khu vực xem xét đều có mức ô nhiễm cao(> 1 

mg/m3), chỉ có khu vực các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, 1 và 3 có mức ô nhiễm 

< 1 mg/m3; 

- Về CO: Đặc biệt khu vực Quận 12, Hoc Môn, Gò Vấp có nồng độ rất cao (> 23 

mg/m3); 

- Về NO2: Tại các quận 12, Gò Vấp, 1 và 3 có mức ô nhiễm cao (>0.3 mg/m3); 

Như vậy các khu vực ô nhiễm là do hoạt động giao thông phức tạp, lượng xe lưu 

thông lớn, hiện tượng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, sự hoạt động của các khu 

công nghiệp lân cận, sinh hoạt của người dân đã làm cho tình trạng ô nhiễm không khí 

trên địa bàn ngày càng nghiêm trọng. 
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Chương 1.  MỞ ĐẦU 

1.1. Đặt vấn đề 

Quá trình đô thị hoá ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đăc biệt là tại 2 Thành 

Phố(TP) lớn Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) . Theo số liệu của Ban chỉ 

đạo Tổng điều tra Dân Số và Nhà ở Tp. HCM ngày 1-4-2009, TP. HCM với dân số 

7.123.340 người, sự phát triển không gian đô thị nhanh hơn sự phát triển hạ tầng kĩ thuật 

đô thị, lưu lượng xe lưu thông tăng nhanh hơn cơ sở hạ tầng giao thông, các hệ quả về ô 

nhiễm môi trường không khí luôn ở mức báo động.  

Với vị trí tâm điểm của khu vực Đông Nam Á, Tp. HCM là đầu mối giao thông 

quan trọng nối li ền các tỉnh và còn là cửa ngõ quốc tế quan trọng, do vậy lượng người 

nhập cư tăng hàng năm với lượng phương tiện giao thông. Bên cạnh đó khả năng quản lý 

xây dựng và cải tạo đô thị tại Tp. HCM chưa tăng kịp đà phát triển của không gian đô thị 

dẫn tới các nguồn gây ô nhiễm không khí chưa được kiểm soát cũng gia tăng rất nhanh. 

Nhận thức được mức độ ô nhiễm không khí do quá trình đô thị hóa gây ra, từ năm 

1994 Tp. HCM đã bắt đầu chương trình quan trắc không khí bằng các trạm lấy mẫu 

không khí tại các điểm nóng giao thông và các khu dân cư để kiểm soát tình hình ô nhiễm 

trên toàn địa bàn. Bên cạnh đó đưa ra nhiều giải pháp nhằm kiểm soát hiện trạng môi 

trường không khí như:  Hội thảo “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng không khí tại Tp. 

HCM” do Chi cục bảo vệ Môi trường, Sở tài nguyên Môi trường và Trường Cao đẳng Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức. 

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tp. HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), 

trong đó nhấn mạnh Tp. HCM sẽ tập trung huy động nguồn lực thực hiện 6 chương trình 

đột phá. Trong đó có hai chương trình liên quan đến vấn đề giảm ô nhiễm môi trường:  

� Ưu tiên giao thông công cộng sức chở lớn; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

người tham gia giao thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  
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� Chương trình giảm ô nhiễm môi trường tập trung kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi ô 

nhiễm không khí, tiếng ồn, nước mặt, nước ngầm, chất thải rắn thông thường, chất thải 

nguy hại; khắc phục những nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng; tăng cường cây xanh, vườn 

hoa, thảm cỏ, tiểu đảo, công viên… 

Tính đến hết ngày 31/12/2010, trên toàn địa bàn TP.HCM có trên gần 5 triệu 

phương tiện giao thông, trong đó có gần 450.000 xe ôtô, còn lại là phương tiện xe hai 

bánh. Trung bình mỗi ngày có trên 1 triệu mô tô, xe gắn máy và trên 60.000 xe ôtô của 

các tỉnh đổ về thành phố đi vào TP.HCM [12]. 

Với việc sản xuất, lắp ráp mới 3 triệu chiếc/năm đang biến Việt Nam thành một 

trong những quốc gia sử dụng mô tô, xe gắn máy nhiều trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc 

và Ấn Độ [10]. Xe mô tô và gắn máy được coi là phương tiện sử dụng phổ biến nhất ở 

nước ta do tính cơ động, người sử dụng có thể chủ động được thời gian và giá thành 1 

chiếc xe máy lại rẻ. Tuy nhiên xe máy lại gây ô nhiễm môi trường cao hơn và chiếm diện 

tích lớn hơn các phương tiện khác do số lượng xe máy quá nhiều. 

Diễn biến tình hình ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông  đang ngày càng 

trở nên phức tạp và là một vấn đề cấp bách, đang được các phương tiện thông tin đại 

chúng đề cập tới rất nhiều. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu trước đều được thực hiện 

một cách thủ công vốn có nhiều nhược điểm, việc quan trắc giám sát ô nhiễm không khí 

trên địa bàn Tp. HCM chỉ dừng lại ở mức độ giám sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm tại 

một thời điểm và một địa điểm cụ thể. 

Hiện nay, các ứng dụng GIS liên tục phát triển trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ 

môi trường. Công nghệ GIS cung cấp các phương tiện để quản lý và phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng tới môi trường một cách hữu hiệu hơn. Xu hướng hiện nay là tận dụng tối đa 

khả năng cho phép của GIS trong quản lý, bảo vệ môi trường. 

Việc lập bản đồ và phân tích địa lý không phải là kĩ thuật mới, nhưng khi ứng dụng 

GIS thực thi các công việc này cho kết quả tốt và nhanh hơn các phương pháp thủ công 

cũ, tiết kiệm chi phí hơn. 
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Ở Việt Nam, trong nghiên cứu quan trắc môi trường, việc ứng dụng GIS đa phần 

dừng lại ở bước thành lập bản đồ thể hiện ở vị trí lấy mẫu,thu thập các dữ liệu thô để thể 

hiện dưới dạng các báo cáo định kì. Trong khi GIS còn có khả năng dự báo được xu 

hướng ô nhiễm không khí trong tương lai, cung cấp cho nhà nghiên cứu phân tích sâu 

hơn, khả năng quản lí hiệu quả hơn, khắc phục nhược điểm thiếu dữ liệu trong quá trình 

lấy mẫu… 

Do đó sinh viên quyết định thực hiện đề tài ”Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy 

dự báo mức độ ô nhiễm không khí Tp. HCM trong tương lai”.  Vấn đề đề tài đặt ra là 

cần thiết, bước đầu đi sâu ứng dụng GIS trong quan trắc, quản lí bảo vệ môi trường. 

1.2. Mục tiêu của đề tài 

Dựa trên các dữ liệu không gian và phi không gian ,ứng dụng GIS và thuật toán nội 

suy để dự báo ô nhiễm không khí cho các năm tiếp theo do hoạt động giao thông gây ra. 

1.3. Giới hạn đề tài 

Do hạn chế về thời gian, số liệu và nguồn lực nên sinh viên chỉ thực hiện đề tài 

trong giới hạn sau: 

� Đối tượng nghiên cứu: Các khí thải gây ô nhiễm do hoạt động giao thông qua các 

năm, bao gồm CO, Pb, Bụi, NO2. 

� Phạm vi nghiên cứu: khu vực các quận  nội thành  Tp. HCM. 

1.4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn. 

� Ý nghĩa khoa học: 

Việc ứng dụng GIS trong nghiên cứu, phân tích , quan trắc và đánh giá các vấn đề 

môi trường sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lí các cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn, phân 

tích vấn đề chi tiết hơn và có khả năng so sánh nhiều dữ liệu cùng lúc. 
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� Ý nghĩa thực tiễn: 

Tạo tiền đề cho quá trình xây dựng các cơ sở dữ liệu làm nền tảng cho các nghiên 

cứu tiếp theo sau này nhằm đưa ra hướng quản lý cải thiện chất lượng môi trường không 

khí phù hợp và tối ưu nhất. 
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Chương 2. TỔNG QUAN  

2.1. Tổng quan khu vực nghiên cứu 

2.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

a. Lịch sử hình thành 

Ra đời từ năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh cho lập ra phủ Gia Định. Sau này khi 

người Pháp vào Đông Dương, để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa, phủ Gia 

Định được đổi tên thành Sài Gòn. Sài Gòn nhanh chóng bắt nhịp với xu thế phát triển của 

thế giới và trở thành một trong hai đô thị quan trọng nhất Việt Nam, được mệnh danh 

“Hòn ngọc Viễn Đông”.  

Năm 1954, Sài Gòn trở thành thủ đô của Việt Nam Cộng hòa và thành phố hoa lệ 

này trở thành một trong những đô thị quan trọng của vùng Đông Nam Á. Việt Nam Cộng 

hòa sụp đổ năm 1975, lãnh thổ Việt Nam hoàn toàn thống nhất.  

Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất quyết định đổi tên 

Sài Gòn thành "Thành phố Hồ Chí Minh", theo tên vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Hiện nay, TP. HCM gồm 19 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành với 322 

phường, xã và thị trấn. 

b. Điều kiện tự nhiên 

TP. HCM nằm ở khu vực phía nam Việt Nam, có tọa độ 10°10' – 10°38' Bắc và 

106°22' – 106°54' Đông. Với vị trí địa lý thuận lợi, là tâm điểm của khu vực Đông Nam 

Á, TP. HCM là đầu mối giao thông quan trọng về cả đường bộ, đường thủy và đường 

không, nối li ền các tỉnh miền Tây, Nam Trung Bộ và Bắc Bộ và là cửa ngõ quốc tế. Thế 

nhưng diện tích dành cho giao thông của vùng chỉ chiếm 7,8% tổng diện tích so với các 

nước phát triển quỹ đất cho giao thông là 25% (nguồn: hội đồng nhân dân Tp. HCM). 
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Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu 

Long, địa hình thành phố thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Vùng cao 

nằm ở phía Bắc - Đông Bắc, xen kẽ có một số gò đồi, ngược lại vùng trũng nằm ở phía 

Nam - Tây Nam và Ðông Nam TP. 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, độ ẩm không khí cao >80%, lượng mưa 

>2000mm, có nhiệt độ cao đều trong năm, trung bình là 26,50C, biên độ nhiệt năm không 

quá 50C (nóng nhất vào tháng 4 và nhiệt độ thấp nhất vào tháng 12). Nhiệt độ cao nhất đo 

được là 400C vào tháng 4 năm 1992. Số giờ nắng 2.500 – 2.700h/năm, hầu như không có 

bão. 

TP. HCM có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 

11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, trong đó tháng 1, 2, 3 là các tháng khô nhất, hầu 

như không có mưa, độ ẩm tương đối thấp < 75%.  

Về hướng gió tại TP. HCM theo nhiều hướng khác nhau tùy theo mùa với hai 

hướng gió chủ yếu là Đông Nam – Tây Bắc và Tây Nam – Ðông Bắc. 

Về diện tích cây xanh của TP, theo Sở Giao Thông Vận Tải các Khu Quản lý giao 

thông đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải đang quản lý trên 71.000 cây xanh đường phố 

và khoảng 691 ha công viên vườn hoa trên toàn TP, mật độ cây xanh trong khu vực nội 

thành cũ rất thấp, chỉ 2,3m2/người. Cây xanh TP có ý nghĩa lớn trong việc cải tạo môi 

trường sống của TP, cây xanh nhiều sẽ làm môi trường không khí trong lành hơn.  

c. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Diện tích đất tự nhiên của TP (theo trang Web của Uỷ ban Nhân dân TP. HCM, 

2010) hiện nay là: 2.095,239 km2; trong đó vùng nội thành (cũ): 140,3 km2; ngoại thành 

(cũ): 1.954,939 km2. Hiện nay diện tích các quận đô thị: 440,3 km2; diện tích các huyện: 

1.654.939 km2. 

TP. HCM có dân số 7.123.340 người, gồm 1.824.822 hộ dân trong đó: 1.509.930 

hộ tại thành thị (chiếm 83,32%) và 314.892 hộ tại nông thôn (chiếm 16,68%) Không chỉ 
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là TP đông dân nhất Việt Nam, quy mô dân số của TP. HCM còn hơn phần lớn các thủ đô 

ở châu Âu ngoại trừ Moscow và London, dự đoán sẽ đạt 13,5 triệu người vào năm 2020. 

Dân số TP tăng nhanh, trong 10 năm từ 1999-2009 tăng thêm 2.125.709 người, tốc độ 

tăng 3,54%/năm, trong đó gần một phần ba là dân nhập cư từ các tỉnh khác. Tỷ lệ tăng tự 

nhiên trung bình 1,07% trong khi tỷ lệ tăng cơ học lên tới 1,9%, tốc độ gia tăng cơ học 

cao là một gánh nặng cho TP trong việc di chuyển, lưu thông. 

Sự phân bố dân cư ở không đồng đều, ngay cả các quận nội ô. Trong khi các quận 

3, 4, 5 hay 10, 11 có mật độ lên tới trên 40.000 người/km² thì các quận 2, 9, 12 chỉ 

khoảng 2.000 tới 6.000 người/km²; ở các huyện ngoại thành, mật độ dân số rất thấp, như 

Cần Giờ chỉ có 96 người/km². Dân cư phân bố không đồng đều gây khó khăn lớn cho 

quản lý và quy hoạch đô thị, nơi dân cư tập trung quá đông dẫn đến cơ sở hạ tầng quá tải, 

xuống cấp trầm trọng, áp lực về môi trường; trong khi đó lại có vùng dân cư thưa thớt… 

Nền kinh tế của TP. HCM đa dạng về lĩnh vực: từ khai thác mỏ, thủy sản, nông 

nhiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng… đến du lịch, tài chính. Cơ cấu kinh tế của thành 

phố, khu vực nhà nước chiếm 33,3%, ngoài quốc doanh chiếm 44,6%, phần còn lại là khu 

vực có vốn đầu tư nước ngoài. Về các ngành kinh tế, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất: 

51,1%. Phần còn lại, công nghiệp và xây dựng chiếm 47,7%, nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản chỉ chiếm 1,2%. 

Theo Cục Thống kê TP. HCM, TP chiếm 0,6% diện tích và 8,34% dân số của cả 

nước nhưng chiếm tới 20,2% tổng sản phẩm, 27,9% giá trị sản xuất công nghiệp và 

34,9% dự án nước ngoài. Việc phát triển kinh tế, hàng hóa với tốc độ cao cũng đem lại áp 

lực về môi trường đối với TP. 
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2.1.2. Đặc điểm hệ thống đường bộ và vài nét về giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh  

a. Cơ sở hạ tầng 

Cùng với sự phát triển kinh tế, quy mô dân số TP. HCM phát triển không ngừng 

dẫn đến sự gia tăng của các phương tiện giao thông cá nhân, cơ sở hạ tầng xuống cấp.  

TP. HCM đang phải đối mặt với những bất cập của hạ tầng giao thông hiện hữu.  

� Tổng chiều dài và kích thước đường phố 

Theo Sở giao Thông Vận Tải TP. HCM hiện có 3.897 tuyến đường với tổng chiều 

dài khoảng 3.534km, diện tích mặt đường là 24,3 triệu m2, diện tích dành cho bến - bãi đỗ 

xe trên địa bàn chiếm khoảng 0,15% diện tích đô thị, chưa đạt 10% so với yêu cầu. 

Đường rộng trên 12m chỉ chiếm khoảng 14%, đường từ 7 – 12m chiếm 51% và 

đường nhỏ hơn 7m chiếm đến 35%. 

Thành phố có 239 cây cầu nhưng phần lớn chiều rộng nhỏ hơn chiều rộng của 

đường nên gây khó khăn cho các phương tiện giao thông. Không những thế, một phần các 

cây cầu có trọng tải thấp hay đang trong tình trạng xuống cấp.  

Giao thông trong nội ô, do tốc độ tăng dân số nhanh, quy hoạch yếu, hệ thống 

đường xá nhỏ... khiến thành phố luôn phải đối mặt với vấn đề ùn tắc.  

� Mật độ đường bộ 

Mật độ đường bộ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chính xác cơ 

sở hạ tầng của một quốc gia hay một TP, đó cũng là điều kiện đầu tiên khi đầu tư vào một 

TP. 

Mật độ diện tích đường giao thông so với tổng diện tích của TP. HCM chỉ mới đạt 

1,44 km/km2 (theo Houstrans 2004 ) và đạt 1,56 km/km2 (thống kê năm 2008), hiện nay là 

1,75km/km2 đường giao thông so với tổng diện tích của TP. Quỹ đất cho giao thông mới 

chỉ đạt 7,8%, so với tiêu chuẩn của quốc tế để đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt mật 

độ diện tích đường so với diện tích chung phải đạt từ 20 -25%. 
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Tốc độ di chuyển bình quân trong khu vực nội thành còn quá chậm, đạt 25 - 30 

km/h.  

� Chất lượng đường 

Chất lượng đường là yếu tố quyết định chất lượng môi trường không khí. Nhìn 

chung ở TP. HCM phần lớn các tuyến đường đã và đang được nâng cấp, mở rộng, đường 

được trải nhựa. Tuy nhiên, hệ thống đường trải nhựa còn quá tải hoặc cần sửa chữa; tại 

các huyện ngoại thành, hệ thống đường vẫn phần nhiều là đường đất đá, khi các phương 

tiện tham gia lưu thông khói bụi mù mịt làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

� Kết cấu giao thông tại TP. HCM 

Theo thiết kế đô thị ban đầu của người Pháp vào năm 1860, TP Sài Gòn sẽ là nơi 

sinh sống cho 500.000 dân. Tuy nhiên hiện nay thành phố này có dân số kể cả số lượng 

khách vãng lai là 10 triệu người. Thực trạng trên đã chứng tỏ hệ thống đường giao thông 

hiện hữu bị quá tải, không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu giao thông khu vực và lưu thông 

vào giờ cao điểm. 

Mặt khác, TP. HCM với kết cấu ô bàn cờ bao gồm các tuyến đường đan cắt nhau 

hầu như thẳng góc. Mạng lưới này với ưu điểm là dễ tổ chức các tuyến đường, chúng cắt 

nhau và tạo thành những khối vuông và do đó thuận tiện cho công việc quy hoạch đô thị; 

mặt khác góp phần phân bổ các luồng giao thông, tránh tập trung đông đúc về vùng trung tâm.  

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của mạng giao thông hình bàn cờ là có nhiều giao 

lộ và rất khó tổ chức chúng thành các giao lộ giao nhau trên các độ cao khác nhau; một 

nhược điểm nữa của hệ thống mạng giao thông hình bàn cờ là làm cho khoảng cách vận 

chuyển trong đô thị bị kéo dài thêm so với các mạng giao thông khác (20-30% so với giao 

thông xuyên tâm) . 
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b. Phương tiện tham gia lưu thông 

� Thống kê lượng xe 

Tính đến hết ngày 31/12/2010, trên toàn địa bàn TP.HCM có trên gần 5 triệu 

phương tiện giao thông, trong đó có gần 450.000 xe ôtô, còn lại là phương tiện xe hai 

bánh. Trung bình mỗi ngày có trên 1 triệu mô tô, xe gắn máy và trên 60.000 xe ôtô của 

các tỉnh đổ về thành phố đi vào TP.HCM. 

Sinh viên đã tiến hành đếm xe trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30 trong các 

ngày từ 03 – 13/12/2010 để tìm hiểu về số lượng các phương tiện tham gia lưu thông trên 

địa bàn TP. Kết quả thu được như sau: 

� Tại trạm Ngã 6 Gò Vấp 

- Xe 2 bánh: khoảng 6.000 lượt xe lưu thông/giờ 

- Xe 4 bánh: 

+ Dưới 16 chỗ: khoảng 250 lượt xe lưu thông/giờ 

+ Trên 16 chỗ: khoảng 100 lượt xe lưu thông/giờ 

� Tại ngã tư  Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ 

- Xe 2 bánh: khoảng 9.600 lượt xe lưu thông/giờ 

- Xe 4 bánh: 

+ Dưới 16 chỗ: khoảng 700 lượt xe lưu thông/giờ 

+ Trên 16 chỗ: khoảng 200 lượt xe lưu thông/giờ 

� Tại Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát 

- Xe 2 bánh: khoảng 3.000 lượt xe lưu thông/giờ 

- Xe 4 bánh: 

+ Dưới 16 chỗ: khoảng 200 lượt xe lưu thông/giờ 



Luận văn tốt nghiệp:  
“Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm  không khí Tp. HCM trong tương lai” 

SVTH: Hồ Sỹ Anh Tuấn Trang 11 
 
 

+ Trên 16 chỗ: khoảng 100 lượt xe lưu thông/giờ 

� Tại Vòng xoay Phú Lâm 

- Xe 2 bánh: khoảng 9.500 lượt xe lưu thông/giờ 

- Xe 4 bánh: 

+ Dưới 16 chỗ: khoảng 200 lượt xe lưu thông/giờ 

+ Trên 16 chỗ: khoảng 150 lượt xe lưu thông/giờ 

� Tại Vòng xoay Hàng Xanh 

- Xe 2 bánh: khoảng 10.000 lượt xe lưu thông/giờ 

- Xe 4 bánh: 

+ Dưới 16 chỗ: khoảng 800 lượt xe lưu thông/giờ 

+ Trên 16 chỗ: khoảng 600 lượt xe lưu thông/giờ 

� Tại ngã tư An Sương 

- Xe 2 bánh: khoảng 3.600 lượt xe lưu thông/giờ 

- Xe 4 bánh: 

+ Dưới 16 chỗ: khoảng 300 lượt xe lưu thông/giờ 

+ Trên 16 chỗ: khoảng 800 lượt xe lưu thông/giờ 

Nhìn chung tại các nút giao thông trên thì các phương tiện tham gia lưu thông khá 

đông (đặc biệt là tại vòng xoay HX và ngã tư ĐTH – ĐBP, vòng xoay PL) >10.000 lượt 

phương tiện/giờ; trong đó chủ yếu là xe máy (>9.500 lượt/giờ) 

Với việc sản xuất, lắp ráp mới 3 triệu chiếc/năm đang biến Việt Nam thành một 

trong những quốc gia sử dụng mô tô, xe gắn máy nhiều trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc 

và Ấn Độ. Xe mô tô và gắn máy được coi là phương tiện sử dụng phổ biến nhất ở nước ta 

do tính cơ động, người sử dụng có thể chủ động được thời gian và gía thành 1 chiếc xe 
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máy lại rẻ. Tuy nhiên xe máy lại gây ô nhiễm môi trường cao hơn và chiếm diện tích lớn 

hơn các phương tiện khác do số lượng xe máy quá nhiều. 

Để giải quyết vấn đề trên thì TP. HCM đang đầu tư cho hệ thống giao thông công 

cộng, tuy nhiên mỗi năm chỉ đáp ứng khoảng 6,2% nhu cầu đi lại. Mạng lưới xe buýt TP. 

HCM hiện có khoảng 3.200 xe (khối HTX có 2.365 xe, chiếm 73% số xe, trong đó có 853 

xe loại 12 chỗ; khối công ty TNHH có 863 xe). Hệ thống xe buýt chưa đem lại hiệu quả 

cao, 65% tuyến trùng lặp. Tỷ lệ dân sử dụng xe buýt rất thấp, phần lớn sử dụng xe gắn 

máy. 

Theo GS. TSKH Lê Huy Bá và Hà Viết Cường, hàng năm các phương tiện vận tải 

trên địa bàn thành phố tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn xăng và dầu diesel, thải ra không khí 

6 triệu tấn CO2, 61 ngàn tấn CO, 35 ngàn tấn NO2, 12 ngàn tấn SO2 và 22 ngàn tấn CmHn. 

Tại một số nút giao thông chính, nồng độ SO2 phát thải ra môi trường không khí xấp xỉ 

hoặc lớn hơn TCVN.  

� Nhiên liệu sử dụng 

Hiện nay, bên cạnh một số ít các loại phương tiện sử dụng động cơ điện, động cơ 

hơi nước thì hầu hết các loại xe cơ giới đường bộ sử dụng hai loại nhiên liệu chính là 

xăng (xe máy, xe ô tô con, taxi) và Diesel (xe tải, container, xe buýt, xe khách…). Nhìn 

chung mỗi loại nhiên liệu này có những ưu điểm và nhược điểm riêng. 

   Bảng 2.1: So sánh hàm lượng một số chất trong khí thải của động cơ xăng và Diesel 

Hàm lượng các chất khí 

thải ra 

Động cơ Diesel Động cơ xăng 

Chì Rất ít Nhiều 

CO Rất ít Nhiều 

CO2 < 25% so với động cơ xăng Nhiều 
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NOx (NO2, NO3) Tương đương nhau 

Suie Nhiều - 

Hydrocarbon chưa cháy 

(HC) 

20% động cơ xăng Nhiều 

Bồ hóng Rất nhiều Ít 

Hợp chất không cháy ít Nhiều 

 

Tuy nhiên, việc phát thải các chất này vào môi trường không khí còn tùy thuộc vào 

tốc độ lưu thông, loại xe, tình trạng xe, hệ số phát thải, hiệu xuất tiêu thụ bình quân, chất 

lượng xăng dầu...  

Ví dụ khi xe lưu thông với tốc độ chậm thì hydrocacbua và CO được thải ra nhiều 

nhất vì nhiên liệu cháy không hoàn toàn. Khi xe đang chạy với tốc độ không đều thì có 

thể sinh ra nhiều hydrocacbua. Ngược lại, nếu xe chạy với tốc độ ổn định thì sẽ tạo ra 

nhiều NOx. Vì vậy, khi xét các giải pháp để giảm thiểu các chất thải của động cơ thì nên 

chú ý đến tốc độ lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. 

Bảng 2.2: Hệ số ô nhiễm của xe hơi (kg/1.000 lít xăng) 

CHẤT Ô NHIỄM HỆ SỐ Ô NHIỄM 

- CO 

- CxHy 

- NOx 

- SO2 

291 

33,2 

11,3 

0,9 
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- Aldehyt 

- Chì 

0,4 

0,3 

 

c. Quản lý giao thông 

Quản lý giao thông bao gồm các cơ chế quản lý giao thông, hệ thống điều khiển 

giao thông (cảnh sát giao thông, đèn tín hiệu, biển báo, GIS…) và Luật về giao thông 

đường bộ. 

� Cơ chế quản lý giao thông hiện nay. 

- Cơ chế phân cấp quản lý: là cơ chế quy định những ban ngành nào quản lý 

từng lĩnh vực khác nhau. 

- Cơ chế quản lý kỹ thuật. 

- Cơ chế khoán duy tu sửa chữa cầu đường bộ: chịu trách nhiệm về sửa chữa và 

bảo dưỡng đường bộ. 

- Cơ chế tạo vốn. 

- Cơ chế chuyển đổi cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hạ tầng giao thông. 

Các cơ chế này được áp dụng ở TP. HCM, đã góp phần đáng kể vào việc quản lý 

hệ thống hạ tầng giao thông hiện có, tuy nhiên bên cạnh đó nó cũng còn nhiều bất cập, 

cần được sửa đổi thông thoáng hơn cho phù hợp với yêu cầu phát triển.  

� Hệ thống điều khiển giao thông 

Bên cạnh đó còn có các công cụ quản lý giao thông cũng phát huy tác dụng khá 

hiệu quả như: biển báo, cột đèn giao thông, cảnh sát giao thông… cũng góp phần rất lớn 

vào công cuộc cải thiện tình hình giao thông theo chiều hướng tốt đẹp hơn. 

Trong năm 2010, ngành giao thông vận tải đã có nhiều thay đổi nhằm hạn chế ô 

nhiễm không khí do giao thông gây ra và đã đạt những kết quả khả quan. Trong đó, có 

việc tổ chức điều chỉnh lại giao thông tại 26 giao lộ, cải tạo kích thước hình học ở 32 giao 

lộ; lắp đặt bổ sung 258 đèn tín hiệu đếm lùi tại các giao lộ; triển khai thực hiện việc tách 
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làn phương tiện xe 2 bánh chạy riêng với các loại ôtô, triển khai việc trộn dòng giữa các 

làn xe trên một số trục đường chính nhằm tăng cường trật tự an toàn giao thông, giảm ùn 

tắc giao thông và đồng thời với đó là giảm ô nhiễm không khí. 

Cải tạo kích thước hình học tại các giao lộ, thí điểm kẻ lại bề rộng làn xe từ 3,75m 

xuống còn 3,0m trên một số tuyến đường và một số giao lộ trong khu vực trung tâm để 

tăng thêm làn xe, rút ngắn dòng xe ôtô dừng chờ tại các giao lộ. Thực hiện việc vạch dừng 

đôi (2 vạch dừng) tại một số giao lộ có lưu lượng phương tiện xe 2 bánh lớn. 

Tuy nhiên, muốn hệ thống điều khiển giao thông đạt hiệu quả thì phải thực hiện 

các giải pháp một cách đồng bộ. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban Thường trực Ban An toàn Giao thông TP: 

“Trong năm 2011 Ban An toàn Giao thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng để 

tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện khắc phục kịp thời những khiếm khuyết của hệ 

thống cơ sở hạ tầng giao thông, bổ sung biển báo chỉ hướng, theo dõi và tổ chức phân 

luồng giao thông tại các điểm nóng về giao thông trên địa bàn và các vị trí cửa ngõ của 

thành phố nhằm quản lí chặt chẽ tình hình giao thông, qua đó giảm thiểu ô nhiễm không 

khí”. 

Phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM 

(VOH) tiếp tục triển khai dự án lắp đặt hệ thống camera quan sát tại các giao lộ là công 

tác thiết thực cần được đảm bảo. Theo ông Dương Hồng Thanh, Phó giám đốc Sở Giao 

thông Vận tải TP. HCM cho biết: “TP sẽ ưu tiên hỗ trợ các chủ đầu tư của 18 dự án giao 

thông được khởi công trong năm 2011 và các dự án thoát nước quy mô lớn trong công tác 

tổ chức phân luồng, phục vụ thi công nhằm hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra 

ở những khu vực này”.  

Bên cạnh đó, việc phân luồng giao thông, hạn chế các loại xe tải nặng, xe container 

lưu thông qua cầu Sài Gòn, bắt buộc các loại xe này sử dụng lộ trình: Liên tỉnh lộ 25B - 

vành đai phía Đông - cầu Phú Mỹ để hạn chế xe vào khu trung tâm, giảm ô nhiễm không 

khí tại trung tâm thành phố. 
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Lực lượng Thanh tra Sở cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kiên quyết 

các trường hợp xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông, thi công làm ảnh hưởng đến trật tự 

an toàn giao thông.  

� Luật giao thông đường bộ Việt Nam hiện nay 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật 

giao thông đường bộ Việt Nam 2005 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt 

động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong trường hợp điều 

ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 

định khác với Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

Điều đáng lưu ý là trong luật này, nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển vận tải 

khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các TP lớn. Nhà 

nước còn khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ 

chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực 

giao thông đường bộ. 

- Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009 

của Bộ GTVT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản 

xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.   

- Ngoài ra còn có các Nghị định của Chính phủ quy định khá nghiêm ngặt về 

việc chấp hành luật giao thông. 

- Các Chỉ thị liên quan đến giao thông, đặc biệt là Chỉ thị về việc tiếp tục tăng 

cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải. (22/12/2008, còn hiệu 

lực). 

- Các thông tư liên tịch khác quy định chặt chẽ về lĩnh vực giao thông vận tải. 
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2.1.3. Mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh  

a. Khái niệm “Ô nhi ễm không khí” 

“Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng trong 

thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự tỏa mùi, có mùi khó 

chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi)∗”. 

Không khí có thể bị ô nhiễm do các tác nhân: ở thể rắn (như: bụi, mồ hóng, muội 

than); thể khí (như: SO2, NO2, CO, CH4, HF, …) và các loại vi khuẩn - virut gây bệnh, 

phấn hoa, … Ở đây đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu các thành phần trong không khí 

mà các trạm quan trắc đo được: CO, NO2, bụi, chì. 

b. Bụi 

� Nguồn bụi: 

Bụi được sinh ra chủ yếu là do các dòng xe lưu thông trên đường. Các phương tiện 

đang di chuyển trên đường ma sát với đường làm mòn đường và mòn lốp; hoặc khi hãm 

phanh, các bộ phận ma sát của phanh bị đều gây ra bụi; ngoài ra, các vật chất cháy không 

hết trong quá trình đốt nhiên liệu cũng tạo ra bụi.  

Bên cạnh nguồn bụi sinh ra từ xe cộ còn có bụi từ đất, đá tồn đọng trên đường (đặc 

biệt là hai bên đường) do chất lượng đường kém, đường bẩn hay đường đang sửa chữa, do 

xe chuyên chở các vật liệu xây dựng. 

� Các yếu tố ảnh hưởng tới nồng độ bụi trong không khí là tốc độ xe chạy, trọng tải xe, 

loại xe, kết cấu mặt đường, nhiên liệu sử dụng và tình trạng thời tiết. 

Tốc độ xe chạy nhanh sẽ ma sát với mặt đường lớn, mặt khác nó lại tạo ra một 

động năng kéo theo các hạt bụi di chuyển và phân tán khắp nơi. Kết cấu mặt đường nhựa 

sẽ ít bụi hơn đường đất. 

                                                   
∗
 Trang 145, Cơ sở khoa học môi trường của Lưu Đức Hải. 
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Sử dụng nhiên liệu xăng sẽ thải ra ít khói bụi hơn nhiên liệu dầu diesel nhưng xe 

máy khi sản xuất thường không được bố trí bộ lọc như xe ô tô nên thường thải ra lượng 

bụi cao gấp 4 -5 lần. 

Thời tiết có ý nghĩa quan trọng với khả năng phát tán bụi, khí tời nắng, độ ẩm cao 

thì khẳ năng phát tán bụi đi xa sẽ lớn hơn khi trời mưa, độ ẩm không khí thấp; hướng gió 

sẽ quyết định hướng di chuyển của bụi. 

� Tác hại của bụi 

Các sol khí và bụi lơ lửng có tác dụng hấp thụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, 

làm giảm tầm nhìn.  

Khi lượng bụi trong không khí lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện 

tham gia lưu thông. Bụi vào mắt, vào đường hô hấp gây nguy hiểm với những xe di 

chuyển với vận tốc lớn và không có kính bảo vệ; mặt khác ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người. 

Ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe phụ thuộc vào tính chất, nồng độ và kích thước 

hạt. Bụi có thể gây các bệnh ở đường hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, mắt, da, ung thư...  

Những hạt bụi lớn hơn 10 micromet sẽ bị chặn lại ở mũi hoặc được hệ bạch huyết 

ở vùng hầu họng bảo vệ, không thể xâm nhập vào cơ thể. Các hạt bụi có kích thước từ 5-

10 micromet khi đi vào ống dẫn khí cũng sẽ bị cản trở bởi các phản xạ như: ho, khạc 

đờm… Những hạt có kích thước < 2 micromet thì cơ thể không thể "lọc" kịp. Những hạt 

này sẽ vào tận phế nang, gây xơ phổi, màng phế nang dày lên khiến sự trao đổi khí để lấy 

oxy trở nên khó khăn, có nhiều nguy cơ bị suy hô hấp. 

c. MonoCacbonxit - CO 

� Nguồn CO được sinh ra chủ yếu do quá trình đốt cháy không hoàn toàn nhiên liệu gốc 

cacbon của động cơ đốt trong. 

� Nồng độ CO trong không khí phụ thuộc vào tốc độ xe lưu thông và loại phương tiện, 

nhiên liệu sử dụng. 
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Tốc độ xe lưu thông chậm thì lượng CO thải ra nhiều nhất do nhiên liệu cháy 

không hoàn toàn. 

Với các loại xe chạy bằng dầu diesel thì lượng CO ít hơn chạy bằng động cơ xăng. 

� Tác hại của CO 

CO là một chất khí không màu, không mùi, không vị. Trong không khí, CO bị oxy 

hóa thành CO2 nhưng với tốc độ chậm dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời.  

Sự nguy hại chủ yếu của CO cho con người và động vật là vì CO có ái lực rất 

mạnh với hồng cầu trong máu, tạo một lớp chất bền vững làm giảm lượng hồng cầu dẫn 

đến giảm khả năng hấp thụ oxy nuôi dưỡng tế bào cơ thể. 

HbO2 + CO ↔ HbCO + O2 

Nồng độ CO <1% gây ngộ độc, để lại di chứng thiếu máu, hay quên. Ngộ độc nặng 

gây ngất, lên cơn giật, liệt tay chân và cơ thể dẫn đến tử vong.                               

    Bảng 2.3: Tác hại của CO 

Nồng độ CO Tri ệu chứng 

0.0 – 0.1 Chưa nghiêm trọng lắm 

0.1 – 0.2 Hô hấp nặng nhọc, khó khăn 

0.2 – 0.3 Đau đầu 

0.3 – 0.4 Làm yếu cơ bắp, buồn nôn và nhìn kém 

0.4 – 0.5 Sưc khỏe suy sụp, nói líu lưỡi 

0.5 -0.6 Bị co giật, rối loạn 

0.6 – 0.7 Hôn mê 
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0.8 Tử vong 

Thực vật ít nhạy cảm với CO hơn người nhưng ở nồng độ cao (100 – 10.000ppm) 

nó kìm hãm sự hô hấp của tế bào thực vật, làm cho lá rụng, bị xoắn quăn, diện tích lá bị 

thu hẹp, cây non bị chết yểu. 

d. Nitrogen dioxide - NO2 

� Nguồn chủ yếu được tạo ra bởi sự ôxy hóa nitơ ở nhiệt độ cháy cao từ xe tải. NO2 

được tạo ra nhiều nhất khi chạy máy nổ đều đều. 

� NO2 là khí có màu hồng nâu, mùi của nó có thể phát hiện vào khoảng nồng độ 

0,12ppm. Nó hấp thụ ánh sáng mặt trời và tạo ra hàng loạt các phản ứng quang hóa. 

Khí NO2 với nồng độ 100ppm có thể làm chết người và động vật sau vài phút. Với 

nồng độ 15 -50ppm gây nguy hiểm cho phổi, tim gan sau vài giờ tiếp xúc. Nồng độ 5ppm 

có thể gây hại với bộ máy hô hấp và nếu tiếp xúc trong một thời gian dài nồng độ NO2 

0,06ppm cũng có thể gây bệnh phổi cho người. 

Một số thực vật có tính nhạy cảm đối với môi trường khi tiếp xúc với nồng độ NO2 

khoảng 1ppm trong một ngày (còn nồng độ 0,35ppm trong một tháng) cũng sẽ gây hại. 

e. Chì - Pb 

� Do các động cơ chạy dầu không sinh ra chì nên nồng độ chì trong không khí chủ yếu 

do các phương tiện chạy bằng động cơ sử dụng các nhiên liệu xăng gây ra. 

� Pb (chì) là một kim loại nặng có độc tính cao đối với sức khỏe con người 

+   Lưu trình của chì trong xăng đi vào cơ thể con người gây độc hại: 

Pb(C2H5)4 + O                         PbCl2 + PbBr2 (khí quyển) → PbCl2 → PbBr2 

           ↓ 

         Con người ← Thực phẩm 
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+  Quá trình đốt xăng có thể thải ra một lượng muối chì theo phản ứng: 

Pb (C2H5)4 + O2 + (Be, Cl) → PbCl2 + PbBr2 → PbBr4 + CO2 + H2O 

Chì rất độc, trẻ em dưới 7 tuổi tiếp xúc thường xuyên với chì làm giảm hệ số thông 

minh, người lớn tiếp xúc với chì có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. 

f. Hiện tr ạng chất lượng không khí Tp. HCM 

Tại TP. HCM áp dụng nhiều chương trình, trong đó đáng chú ý là việc đánh giá 

chất lượng không khí dựa vào chỉ số AQI∗. 

AQI  là chỉ số đại diện cho nồng độ của một nhóm các chất gây ô nhiễm gồm CO, 

NO2, SO2, O3 và bụi, được sử dụng để dánh giá tình trạng chất lượng không khí ở khu vực 

ven đường hoặc khu dân cư trong thành phố. 

AQI được tính toán dựa trên kết quả đo đạc liên tục nồng độ các chất ô nhiễm bởi 

hệ thống quan trắc tự động chất lượng không khí của thành phố. 

AQI xếp hạng chất lượng không khí thành 5 nhóm, theo điểm và màu tương ứng: 

 - Tốt  : (từ 0 đến 50 điểm, màu xanh lá cây), 

 - Trung bình : (từ 51 đến 100 điểm, màu vàng), 

 - Kém      : (từ 101 đến 200 điểm, màu cam), 

 - Xấu              : (từ 201 đến 300 điểm, màu đỏ), 

 - Nguy hại     : (trên 300 điểm, màu tím). 

 

 

 

 

                                                   
∗
 Air Quality Index 
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       Bảng  2.4: Thang đo chỉ số chất lượng không khí AQI tại TP. HCM 

Xếp hạng chỉ số chất lượng không khí - AQI 

của Tp. Hồ Chí Minh 

Điểm Chất lượng không khí 

0 đến 50 Tốt 

51 đến 100 Trung bình 

101 đến 200 Kém 

201 đến 300 Xấu 

trên 300 Nguy hại 

           Theo chỉ số AQI thì chất lượng môi trường TP. HCM ngày càng xấu đi. 

                        Bảng 2.5: AQI của Tp. HCM ngày 30/06/2001 

Khu vực AQI Chất lượng không khí 

Ven đường 188 Kém 

Dân cư 28 Tốt 

Bảng 2.6: Chỉ số AQI của TP. HCM từ ngày 22-8-2007 đến ngày 28-8-2007 

Ngày 22 - 8 23 - 8 24 - 8 25 - 8 26- 8 27 - 8 28 - 8 

AQI Dân cư 84 119 129 128 130 135 137 

Ven đường 41 53 89 65 56 54 111 

Chú thích 0-50:chất lượng tốt, 51-100:trung bình, 101-200:kém,  

201-300:xấu ,301- 500: nguy hại. 
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g. Nguyên nhân gây ô nhiễm 

Tình trạng ô nhiêm không khí của thành phố đang ngày càng trở nên nghiêm trọng 

là do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

Dân số tăng nhanh không kiểm soát (gia tăng tự nhiên và cơ học) dẫn đến nhu cầu 

đi lại, lượng xe lưu thông tăng; Kết cấu hạ tầng giao thông của đô thị nhỏ bé, manh mún, 

không đáp ứng nổi nhu cầu tăng quá mức của phương tiện tham gia giao thông. Trong khi 

đó, quỹ đất dành cho giao thông rất thấp – đó là nguyên nhân chính làm cho chất lượng 

môi trường không khí tại TP. HCM ngày càng suy giảm.  

Trong khi kết cấu hạ tầng như vậy thì việc phát triển cơ sở hạ tầng của TP vẫn chủ 

yếu tập tập trung nhiều ở các khu vực trung tâm: các khu dịch vụ, những siêu thị, nhà cao 

tầng, khu hành chính... mới mọc lên khiến cho hạ tầng giao thông trở nên quá tải. Trong 

khi công tác di dời các bệnh viện, trường học, nhà máy, bến xe khách liên tỉnh ra khỏi 

trung tâm vẫn còn chậm.  

Hầu như không có các vỉa hè tạo các hành lang an toàn giữa đường và nhà ở, nếu 

có cũng tồn tại việc lấn chiếm lòng lề đường vào các mục đích khác nhau, làm cho các 

chất ô nhiễm trực tiếp phát tán vào các khu dân cư hai bên đường, điều này là vô cùng 

nguy hiểm đối với sức khỏe người dân. 

Trước đây, do nóng lòng trong việc phát triển vận tải khách công cộng để “đẩy lùi” 

xe cá nhân nên chỉ trong một thời gian ngắn, TP. HCM đã đầu tư ồ ạt hàng ngàn xe buýt. 

Cũng vì mục đích trên mà phần lớn xe buýt được đầu tư có kích cỡ lớn. Đây là nghịch lý 

dễ thấy nhất của xe buýt Tp. HCM, đường sá thì chật hẹp mà xe lại lớn. Xe chiếm diện 

tích nhiều, trong khí đó lại không đem lại hiệu quả cao, không thu hút hành khách là do: 

Tốc độ của xe buýt chạy khá chậm và rất ít xe đảm bảo cố định lịch trình và thời gian, 

trong khi việc đảm bảo đúng giờ là một trong những yêu cầu quan trọng của phương tiện 

này.  
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Nguyên nhân phát thải gây ô nhiễm từ mô tô, xe gắn máy là do đa số xe đang sử 

dụng hiện nay ở nước ta được sản xuất cách đây khá lâu nên chất lượng thấp, thiếu các hệ 

thống và thiết bị kiểm soát, xử lý khí thải trên xe. Bên cạnh đó, các xe ít được bảo dưỡng 

và sửa chữa trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, các quy định và các biện pháp cụ thể 

để kiểm soát khí thải của các phương tiện đang sử dụng tham gia giao thông vẫn chưa 

được tiến hành đồng bộ. 

Bên cạnh đó, Việt Nam đã cho phép nhập khẩu xe cũ. Lượng xe cộ đã quá cũ sẽ 

ngày càng tăng mạnh hơn đồng nghĩa với lượng khí xả ra môi trường sẽ gây ô nhiễm 

không khí nghiêm trọng hơn nếu không có biện pháp kiểm soát kỹ thuật nghiêm ngặt.   

Ngoài các nguyên nhân của sự gia tăng dân số và gia tăng các phương tiện giao 

thông, ý thức chấp hành luật giao thông của nhiều người tham gia giao thông vẫn còn kém 

nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng ùn tắc giao thông, làm chậm thời gian lưu 

thông dẫn đến ô nhiễm không khí gia tăng. Điều đó lý giải vì sao mà các quy định và luật 

lệ để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ tại Vi ệt Nam tương đối đầy đủ nhưng hiệu 

quả không cao. Người tham gia giao thông vẫn có khuynh hướng không nhường đường 

khi đi lại, tình trạng lấn trái, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm… là những hình ảnh thường 

xuyên xảy ra. 

Hiện nay, một số dự án phải đào đường phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị 

như lắp đặt ống cấp nước, cáp điện, cáp điện thoại... đang được triển khai trên nhiều trục 

đường chính đã làm thu hẹp diện tích mặt đường dành cho giao thông vốn đã rất thiếu của 

thành phố. Do các công trình thi công bị bỏ dở, tình trạng đào đường, thi công các công 

trình cơ sở hạ tầng để bùn đất tràn ra đường, thời tiết nắng nóng và xe cộ phát tán lượng 

bùn đất này vào không khí khiến tình trạng ô nhiễm bụi lơ lửng cũng tăng cao, đồng thời 

các chất ô nhiễm khác cũng tăng do tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên. 

Không cồng kềnh như xe ô tô nhưng xe máy với số lượng lớn lại là nguyên nhân 

chính gây ô nhiễm không khí. Xe gắn máy lại là xe động cơ không bắt buộc phải có bộ 
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lọc khí (trong khi xe hơi muốn sản xuất ra thị trường buộc phải có bộ lọc khí) nên mức độ 

ô nhiễm do một chiếc xe máy gây ra gấp 4 lần một chiếc xe hơi. 

Người dân cũng chưa hiểu rõ về tác hại của khí thải và tác dụng của bảo dưỡng, 

sửa chữa đến việc giảm khí thải độc hại và tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu.  

Công tác quản lý Nhà nước về giao thông còn nhiều bất cập: “Qua tiếp xúc với cử 

tri và qua ý kiến nhiều ĐBQH cho thấy, quy hoạch giao thông thiếu gắn kết với các quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và thiếu một tầm nhìn” - Theo Bộ trưởng 

Hồ Nghĩa Dũng. 

Ngoài ra, ùn tắc giao thông càng tăng, dẫn tới tình trạng ô nhiễm không khí gia 

tăng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kìm hãm sự phát triển của thành phố. Trong tình 

hình giao thông thành phố còn nhiều phức tạp hiện nay, công tác quản lý giao thông đô 

thị còn nhiều bất cập, chưa giải quyết hoàn toàn được tình trạng ùn tắc giao thông thường 

xuyên trên địa bàn thành phố. Mô hình quản lý giao thông hiện tại chưa áp dụng các 

phương pháp khoa học, như mô phỏng trên máy tính các cơ sở dữ liệu hiện có, để phục vụ 

việc quy hoạch và thiết kế các biện pháp kỹ thuật giao thông; cơ sở dữ liệu hạ tầng giao 

thông chưa được xây dựng, công nghệ tiên tiến, hiện đại chưa được áp dụng trong quản lý 

giao thông. 

� Đánh giá 

Với vai trò là đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực trọng điểm phía Nam, 

quá trình tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã tác động rất lớn đến chất 

lượng môi trường của TP. HCM. Sự gia tăng dân số, nhu cầu nghỉ ngơi giải trí, du lịch, 

sản xuất, sinh hoạt… tất cả tạo áp lực đè nặng lên cơ sở hạ tầng của TP đặc biệt là giao 

thông, vì vậy các cơ chế quản lý giao thông, luật... góp phần quan trọng và có ý nghĩa lớn 

trong việc quản lý môi trường, nó có thể làm cho chất lượng môi trường trở nên tốt hơn 

hay xấu đi. 
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Hiện nay, ứng dụng ITS ∗  là một giải pháp kết hợp nhiều lĩnh vực công nghệ cao 

đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây như hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ 

thống thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu (DB) và các giải pháp truyền thông. Khi ứng 

dụng hệ thống ITS, nhân viên tại trung tâm có thể giám sát được các hoạt động giao thông 

theo thời gian thực và có thể điều phối được hoạt động giao thông bằng cách gửi thông 

báo đến các bảng hiệu trên các trục lộ nhằm giúp cho người điều khiển phương tiện giao 

thông có thể nắm bắt được tình hình giao thông tại một số nơi, nhất là các nút giao thông 

và có phương án xử lý hiệu quả. 

TP. HCM là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai, ứng dụng công nghệ 

mới. Trong thời gian không xa, mạng lưới giao thông TP sẽ đạt tiêu chuẩn chung của khu 

vực và thế giới nên việc nghiên cứu và ứng dụng ITS là điều tất yếu.  

2.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

2.2.1. Tổng quan GIS 

a. Định nghĩa 

Hệ thống thông tin địa lý là một hệ thống thông tin mà nó sử dụng dữ liệu đầu vào, 

các thao tác phân tích, cơ sở dữ liệu đầu ra liên quan về mặt địa lý không gian, nhằm trợ 

giúp việc thu nhận, lưu trữ, quản lý, xử lý, phân tích và hiển thị các thông tin không gian 

từ thế giới thực để giải quyết các vấn đề tổng hợp từ thông tin cho các mục đích con 

người đặt ra, chẳng hạn như: hỗ trợ việc ra quyết định cho quy hoạch và quản lý sử dụng 

đất, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, giao thông, dễ dàng trong việc quy hoạch phát 

triển đô thị và những việc lưu trữ dữ liệu hành chính - Nguyễn Kim Lợi (2006). 

b. Dạng dữ liệu của GIS 

Hệ thống thông tin địa lý bao gồm: Dữ liệu không gian và phi không gian  

 Dữ liệu là trung tâm của hệ thống GIS được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và thu thập 

thông qua các mô hình thế giới thực. Dữ liệu trong GIS còn được gọi là thông tin không 
                                                   
∗
 Intelligent Tranportation Systems 
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gian. Đặc trưng thông tin không gian là có khả năng mô tả “vật thể ở đâu” nhờ vị trí tham 

chiếu, đơn vị đo và quan hệ không gian. Đặc trưng thông tin không gian mô tả “quan hệ 

và tương tác” giữa các hiện tượng tự nhiên. Mô hình không gian đặc biệt quan trọng vì 

cách thức thông tin sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực hiện phân tích dữ liệu và khả năng 

hiển thị đồ hoạ của hệ thống. 

� Dữ liệu không gian 

 Dữ liệu không gian (trả lời cho câu hỏi về vị trí - ở đâu?) được thể hiện trên bản 

đồ và hệ thống thông tin địa lí dưới dạng điểm (point), đường (line) hoặc vùng (polygon). 

Dữ liệu không gian là dữ liệu về đối tượng mà vị trí của nó được xác định trên bề mặt trái 

đất. Hệ thống thông tin địa lí làm việc với hai dạng mô hình dữ liệu địa lý khác nhau - mô 

hình vector và mô hình raster. 

                              

                            Hình 2.1 : Các mô hình vector và raster 

� Dữ liệu phi không gian 

Dữ liệu phi không gian hay còn gọi là thuộc tính (Non - Spatial Data hay Attribute) 

(trả lời cho câu hỏi nó là cái gì?) là những mô tả về đặc tính, đặc điểm và các hiện tượng 

xảy ra tại các vị trí địa lý xác định. Một trong các chức năng đặc biệt của công nghệ GIS 
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là khả năng của nó trong việc liên kết và xử lý đồng thời giữa dữ liệu bản đồ và dữ liệu 

thuộc tính. Thông thường hệ thống thông tin địa lý có 4 loại số liệu thuộc tính:  

- Đặc tính của đối tượng: liên kết chặt chẽ với các thông tin không gian có thể thực 

hiện SQL (Structure Query Language) và phân tích.  

- Số liệu hiện tượng, tham khảo địa lý: miêu tả những thông tin, các hoạt động 

thuộc vị trí xác định.  

- Chỉ số địa lý: tên, địa chỉ, khối, phương hướng định vị, …liên quan đến các đối 

tượng địa lý.  

- Quan hệ giữa các đối tượng trong không gian, có thể đơn giản hoặc phức tạp (sự 

liên kết, khoảng tương thích, mối quan hệ đồ hình giữa các đối tượng). 

2.2.2. Phân tích hồi quy 

Đây là một phương pháp thống kê mà giá trị kỳ vọng của một hay nhiều biến ngẫu 

nhiên được dự đoán dựa vào điều kiện của các biến ngẫu nhiên (đã tính toán) khác. Phân 

tích hồi qui không chỉ là trùng khớp đường cong (lựa chọn một đường cong mà vừa khớp 

nhất với một tập điểm dữ liệu); nó còn phải trùng khớp với một mô hình với các thành 

phần ngẫu nhiên và xác định (deterministic and stochastic components). Thành phần xác 

định được gọi là bộ dự đoán (predictor) và thành phần ngẫu nhiên được gọi là phần sai 

số (error term).  

Khi quan sát bộ số liệu thì thấy các số liệu đo đạc được có chiều hướng tăng theo 

từng năm, rất thuận tiện cho sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính. 

� Hồi quy tuyến tính 

Hồi quy tuyến tính là một trường hợp rất phổ biến trong thực tế, mô hình hồi quy 

tuyến tính  đơn  giản có dạng : 

                                      Y i = A + BXi + ei 
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Trong đó: 

    Yi : Giá trị của biến phụ thuộc y trong lần quan sát thứ i 

  Xi: Giá trị của biến độc lập x trong lần quan sát thứ i 

   ei: Sai số ngẫu nhiên của lần quan sát thứ i 

   A: Là giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X thay đổi 1 đơn vị 

  B: Là thông số diễn tả độ  dốc của  đường hồi qui của tập hợp chính, hay B diễn 

tả sự thay đổi của giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X thay đổi 1 đơn vị. 

� Phương trình hồi quy tuyến tính đơn giản của mẫu 

 Chúng ta có thể ước lượng các tham số (A,B) của phương trình hồi qui tuyến tính 

đơn giản của tập hợp chính bằng cách sử dụng số liệu của mẫu ngẫu nhiên thu thập được. 

Dựa vào số liệu của mẫu ta có phương trình hồi qui tuyến tính đơn giản của mẫu.  

                            Ŷ = a + bX   

        Trong đó:  

            Ŷ là ước lượng của giá trị trung bình của Y đối với biến X đã biết   

            a: là ước lượng của A  

            b: là ước lượng của B 

 Bằng phương pháp bình phương cực tiểu, người ta chứng minh được rằng a, 

b là những ước lượng không chệch và vững của A,B. 

2.2.3. Thuật toán nội suy 

a. Nguyên lý nội suy 

Nội suy không gian Xây dựng tập giá trị các điểm chưa biết từ tập điểm đã biết 

trên miền bao đóng của tập giá trị đã biết bằng một phương pháp hay một hàm toán học 

nào đó được xem như là quá trình nội suy. (Theo giáo trình thực hành phân tích không 

gian - Trung tâm GIS Ứng Dụng Mới) 
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b. Phân loại thuật toán nội suy 

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều thuật toán nội suy, mỗi thuật toán nội suy thì có 

những điểm mạnh riêng.  Các thuật toán nội suy có thể được phân loại: 

- Nội suy điểm / Nội suy bề mặt. 

- Nội suy toàn diện / Nội suy địa phương (Trong trường hợp những hàm đường 

cong đơn giản hoặc độ khớp của bề mặt được xác định, nội suy đó được xem là nội suy 

toàn diện. Và trong trường hợp khác, mức độ khớp của các mẫu quan sát chiếm tỉ lệ nhỏ 

trong khu vực thì nội suy đó được gọi là nội suy địa phương ). 

- Nội suy chính xác / Nội suy gần đúng  ( Khi đường cong hoặc bề mặt khớp với 

tất cả các mẫu dữ liệu quan sát, nội suy đó được xem là nội suy chính xác. Trong trường 

hợp đường cong nội suy hay bề mặt nội suy không đi qua tất cả các mẫu quan sát vì một 

số sai số , nội suy này được gọi là nội suy gần đúng). 

Dữ liệu về thông tin chất lượng không khí được thu thập dưới dạng điểm, phép nội 

suy sử dụng là Nội suy điểm. Trong đó lại phân loại thành các phép nội suy chính xác và 

gần đúng. Đề tài ứng dụng phép nội suy IDW: 

� Nội suy IDW∗  

Là một trong những kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để nội suy các điểm phân 

tán. Phương pháp IDW dựa trên giả định rằng bề mặt nội suy  bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi 

những điểm gần đó và ít bởi các điểm xa hơn.  Phương pháp IDW xác định các giá trị cell 

bằng cách tính trung bình các giá trị của các điểm mẫu trong vùng lân cận của mỗi cell. 

                                                   
∗
 Inverse Distance Weighted 
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- Công thức nội suy: 

                                

Trong đó dij  là khoảng cách không gian giữa 2 điểm thứ i và thứ j, số mũ p càng 

cao thì mức độ ảnh hưởng của các điểm ở xa càng thấp và một số xem như không đáng 

kể, thông thường p = 2. 

                     

           Hinh 2.2: Mối quan hệ giữ sự ảnh hưởng và khoảng cách 

- Bán kính tìm kiếm (Search Radius) 

Đặc trưng của bề mặt nội suy còn chịu ảnh hưởng của bán kính tìm kiếm. Bán kính 

này giới hạn số lượng điểm mẫu được sử dụng để tính cell được nội suy. 

- Có hai loại bán kính tìm kiếm : cố định (fixed) và biến đổi (variable). 

+ Fixed search radius 

Là bán kính với một số lượng điểm mẫu nhỏ nhất và một khoảng cách xác định. 

Khi số lượng điểm mẫu không đủ trong bán kính này thì nó sẽ tự động nới rộng ra chừng 

nào đủ số điểm mẫu bé nhất có thể. 

+ Variable search radius 
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Số lượng các điểm mẫu cố định và khoảng cách tìm kiếm lớn nhất. Bán kính biến 

thiên tìm các điểm mẫu gần nhất với khoảng cách tìm kiếm lớn nhất cho đến khi số lượng 

điểm thu được đầy đủ. Nếu số lượng điểm mẫu phải thu được không đủ bên trong khoảng 

cách tìm kiếm lớn nhất thì chỉ có những điểm mẫu thu được là được dùng cho nội suy. 

                     

                        Hình 2.3 : bề mặt nội suy và các điểm mẫu 
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Chương 3. VẬT LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Vật li ệu nghiên cứu 

3.1.1.Tổng quan dữ liệu: 

Đề tài sử dụng các dữ liệu bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu phi không gian 

a. Dữ liệu không gian 

� Dữ liệu ranh giới hành chính tại khu vực nghiên cứu 

 

                                     Hình 3.1 : Khu vực nghiên cứu 

Dữ liệu dạng vector (.shp) được cắt sửa cho phù hợp với dữ liệu mẫu thu thập 

được, sau đó được chuyển qua định dạng raster với output cellsize = 10m. Dữ liệu vector 

được sử dụng làm nền cho các bản đồ ô nhiễm không  khí, dữ liệu raster được sử dụng 

trong thuật toán nội suy. 

� Dữ liệu đường giao thông 

Dữ liệu dạng vector dạng polyline thể hiện tên đường, bao gồm đường nội thị và 

đường quốc lộ  được cắt theo ranh giới khu vực nghiên cứu thu được lớp giao thông thuộc 
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khu vực nghiên cứu phục vụ cho việc định vị vị trí điễm mẫu, đồng thời cũng phản ánh 

phần nào mật độ giao thông tại các vị trí lấy mẫu. 

 

                                     Hình 3.2 :Lớp dữ liệu giao thông 

� Dữ liệu điểm mẫu 

 

                                   Hình 3.3: Lớp dữ liệu điểm quan trắc 

Vị trí 06 điểm mẫu được đưa lên bản đồ, được đánh dấu bằng ngôi sao màu đỏ 
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Bảng 3.1: Vị trí và tọa độ các điểm lấy mẫu 

TT 
Tên 

Tr ạm 
  Vị trí 

 

Thuộc quận 

Tọa độ 

      X       Y 

1 
Hàng 

Xanh 
       Vòng Xoay Hàng Xanh 

Bình Thạnh 
106.7117 10.80159 

2 
ĐTH – 

ĐBP 

Ngã tư  

Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên 

Phủ 

      Quận 1 

106.6972 10.79039 

3 
Phú 

Lâm 
Vòng xoay Phú Lâm 

       Quận 6 
106.6352 10.75363 

4 
Gò 

Vấp 
Ngã sáu Gò Vấp 

Gò Vấp 
106.6803 10.82665 

5 
An 

Sương 
Ngã tư An Sương 

Huyện Hoc 

Môn 
106.6158 10.84251 

6 
HTP – 

NVL 

Ngã tư  

Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn 

Linh 

Quận 7 

106.7292 10.75073 

b. Dữ liệu phi không gian 

Là số liệu nồng độ các chất ô nhiễm đo được tại vị trí thu mẫu, từ các số liệu thô 

được xử lý xuất ra số liệu trung bình giờ, trung bình 3 giờ, trung bình 5 giờ, trung bình 8 

giờ, trung bình ngày, trung bình tháng, trung bình năm. Đề tài sử dụng số liệu nồng độ 

không khí  trung bình năm từ 2007 tới 2010; 
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� Dữ liệu Bụi 

 

                                     Hình 3.4 : Thông số ô nhiễm bụi 

� Dữ liệu CO 

 

                                 Hình 3.5:Thông số ô nhiễm CO 

� Dữ liệu NO2 

 

                               Hình 3.6:Thông số ô nhiễm NO2 

� Dữ liệu Pb 

 

                                Hình 3.7:Thông số ô nhiễm Pb 
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3.1.2. Phần mềm sử dụng 

Đề tài sử dụng phần mềm thống kê SPSS v.16, các phần mềm GIS để xử lý biên 

tập, nhập, phân tích và xuất dữ liệu. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

 

Hình 3.8: Tiến trình phương pháp nghiên cứu 
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Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Xây dựng hàm hồi quy tuyến tính dự báo xu thế ô nhiễm các thông số ô nhiễm 

Hàm diễn biến ô nhiễm không khí chắc chắn sẽ là một hàm đa biến và phi tuyến, 

các yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề ô nhiễm sẽ gồm: 

- Các yếu tố tự nhiên (nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, lượng mưa, …) sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp tới thực tế ô nhiễm không khí. Thêm vào đó, khí hậu Tp. HCM có 

nét độc đáo, được phân thành hai mùa (mùa mưa và mùa khô) , khí hậu theo mùa 

cũng ảnh hưởng khác nhau tới thực tế ô nhiễm. 

- Các yếu tố kinh tế - xã hội (tốc độ tăng dân số, mức hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao 

thông, chính sách của chính phủ, ý thức người dân…) cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến thực trạng ô nhiễm tại từng thời điểm. 

Xây dựng hàm diễn biến ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông gây ra, trong 

đó, xét đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng là 1 vấn đề phức tạp, khó khăn. Trong giới hạn và 

nguồn lực của mình, sinh viên chỉ xem xét vấn đề dự báo ô nhiễm không khí mà không 

tính tới các yếu tố ảnh hưởng khác. Điều này làm cho các dự báo có được của sinh viên 

không được chính xác và quá lí tưởng. Trên thực tế, các số liệu ô nhiễm tại thời điểm bất 

kì khi đem so sánh với các số liệu dự báo của sinh viên có thể sẽ rất khác xa cũng bởi vì lí 

do đã nêu trên. 

Các số liệu phản ánh hiện trạng ô nhiễm không khí của CO, Bụi, NO2, và Pb từ 

2007 tới 2010  được nhập vào phần mềm SPSS v16 để xét mối tương quan giữa các phần 

tử thuộc tập mẫu, qua đó lựa chọn hàm dự báo cho dữ liệu từ 2011 tới 2020 theo bước 

nhảy một năm. 

Xét trường hợp diễn biến nồng độ bụi tại ngã tư Hàng Xanh trong 4 năm từ 2007 

tới 2010 
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Hình 4.1: Thay đổi nồng độ bụi tại ngã tư Hàng Xanh từ 2007 – 2010 

Nhận thấy tập dữ liệu có tương quan tuyến tính  mạnh , ta đi xây dựng hàm hồi qui 

tuyến tính cho tập mẫu 

 

Hình 4.2: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Bụi tại Hàng Xanh 

� Các thông số thống kê của mô hình: 

Mô hình hồi qui tuyến tính có bình phương hệ số tương quan  r2  = 0.919 là rất cao 

với độ tin cậy 95%, mô hình này giải thích được 91,9% biến thiên của biến nồng độ bụi 

tại trạm Hàng Xanh. Kết quả thống kê F trong bảng ANOVA là 22.619 với mức ý nghĩa 

tương ứng Sig = 0.041, nên r2 thực sự có ý nghĩa thống kê hay mô hình hồi qui phù hợp 

với dữ liệu . Trong  bảng ANOVA cũng cung cấp cho ta tổng bình phương sai số (ESS) là 

0.000. 
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Tóm lược Mô hình - Model Summary  

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.959 .919 .878 .010 

Bảng ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression .002 1 .002 22.619 .041 

Residual .000 2 .000   

Total .002 3    

Bảng hệ số - Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig.  B Std. Error Beta 

Case Sequence .021 .004 .959 4.756 .041 

(Constant) .404 .012  33.647 .001 

Hình  4.3: Các thông số thống kê của mô hình tuyến tính bụi tại Hàng Xanh 

� Mô hình hồi qui cho Bụi tại Hàng Xanh được xây dựng từ tập dữ liệu: 

                         Ŷ = 0.404 + 0.021X 

Với xu hướng ô nhiễm không khí sẽ ngày càng tăng nhanh nếu không tính tới các biện 

pháp khắc phục và giảm thiểu trong tương lai thì mô hình dự báo được đưa ra rất phù hợp 

với thực tế tình trạng gia tăng mức độ ô nhiễm không khí tại Tp HCM hiện nay. 

Bằng cách tương tự sinh viên đã xây dựng các mô hình hồi qui tuyến tính cho các 

chỉ tiêu còn lại tại các trạm còn lại: 
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� Mô hình hồi qui tuyến tính Bụi tại An Sương 

 

Hình 4.4: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Bụi tại An Sương 

Ŷ = 0.583 + 0.059X 

r2 = 0.879 với Sig = 0.063 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính Bụi tại vòng xoay Phú Lâm 

 

Hình 4.5: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Bụi tại Phú Lâm 

Ŷ = 0.309 + 0.05X 

r2 = 0.864 với mức ý nghĩa Sig = 0.07 

độ tin cậy 95% 
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� Mô hình hồi qui tuyến tính Bụi tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát 

 

Hình 4.6: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Bụi tại Nguyễn Văn Linh – Huỳnh 

Tấn Phát 

Ŷ = 0.421 + 0.48X 

r2 = 0.982 với mức ý nghĩa Sig = 0.009 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính Bụi tại ngã 6 Gò Vấp 

 

Hình 4.7: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Bụi tại ngã 6 Gò Vấp 

Ŷ = 0.341 + 0.42X 

r2 = 0.891 với mức ý nghĩa Sig = 0.056 

độ tin cậy 95% 
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� Mô hình hồi qui tuyến tính Bụi tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ 

 

Hình 4.8: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Bụi tại Đinh Tiên Hoàng – Điện 

Biên Phủ 

Ŷ = 0.555 + 0.01X 

r2 = 0.955 với mức ý nghĩa Sig = 0.023 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính CO tại ngã 6 Gò Vấp 

 

Hình 4.9: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu CO tại Gò Vấp 

Ŷ = 12.591 + 1.693X 

r2 = 0.882 với mức ý nghĩa Sig = 0.061 

độ tin cậy 95% 
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hinh 0.1 

� Mô hình hồi qui tuyến tính CO tại ngã tư An Sương 

 

Hình 4.10: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu CO tại An Sương 

Ŷ = 11.578 + 0.840X 

r2 = 0.996 với mức ý nghĩa Sig = 0.002 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính CO tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát 

 

Hình 4.11:Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu CO tại Nguyễn Văn Linh – Huỳnh 

Tấn Phát 
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Ŷ = 9.447 + 0.113X 

r2 = 0.969 với mức ý nghĩa Sig = 0.015 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính CO tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ 

 

Hình 4.12: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu CO tại Đinh Tiên Hoàng – Điện 

Biên Phủ 

Ŷ = 14.228 + 0.19X 

r2 = 0.750 với mức ý nghĩa Sig = 0.173 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính CO tại vòng xoay Phú Lâm 

 

Hình 4.13: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu CO tại Phú Lâm 
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Ŷ = 9.72 + 0.55X 

r2 = 0.949 với mức ý nghĩa Sig = 0.026 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính CO tại ngã tư Hàng Xanh 

 

Hình 4.14: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu CO tại Hàng Xanh 

Ŷ = 10.165 + 0.177X 

r2 = 0.94 với mức ý nghĩa Sig = 0.03 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính Pb tại ngã tư An Sương 

 

Hình 4.15: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu CO tại An Sương 
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Ŷ = 0.308 + 0.047X 

r2 = 0.695 với mức ý nghĩa Sig = 0.166 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính Pb tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát 

 

Hình 4.16: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Pb tại Nguyễn Văn Linh – Huỳnh 

Tấn Phát 

Ŷ = 0.172 + 0.08X 

r2 = 0.884 với mức ý nghĩa Sig = 0.06 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính Pb tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ 

 

Hình 4.17: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Pb tại Nguyễn Đinh Tiên Hoàng 

– Điện Biên Phủ 
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Ŷ = 0.327 + 0.044X 

r2 = 0.877 với mức ý nghĩa Sig = 0.064 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính Pb tại ngã tư Hàng Xanh 

 

Hình 4.18: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Pb tại Hàng Xanh 

Ŷ = 0.208 + 0.069X 

r2 = 0.728 với mức ý nghĩa Sig = 0.147 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính Pb tại vòng xoay Phú Lâm 

 

Hình 4.19: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Pb tại Phú Lâm 
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Ŷ = 0.141 + 0.094X 

r2 = 0.889 với mức ý nghĩa Sig = 0.057 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính Pb tại ngã 6 Gò Vấp 

 

Hình 4.20: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu Pb tại Gò Vấp 

Ŷ = 0.192 + 0.079X 

r2 = 0.841 với mức ý nghĩa Sig = 0.083 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính NO2 tại vòng xoay Phú Lâm 

 

Hình 4.21: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu NO2 tại Phú Lâm 
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Ŷ = 0.154 + 0.003X 

r2 = 0.978 với mức ý nghĩa Sig = 0.011 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính NO2 tại ngã tư Hàng Xanh 

 

Hình 4.22: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu NO2 tại Hàng Xanh 

Ŷ = 0.165 + 0.008X 

r2 = 0.934 với mức ý nghĩa Sig = 0.033 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính NO2 tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát 

 

Hình 4.23: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu NO2 tại Nguyễn Văn Linh – 

Huỳnh Tấn Phát 
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Ŷ = 0.145 + 0.008X 

r2 = 0.714 với mức ý nghĩa Sig = 0.155 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính NO2 tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ 

 

Hình 4.24: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu NO2 tại Đinh Tiên Hoàng – Điện 

Biên Phủ 

Ŷ = 0.219 + 0.009X 

r2 = 0.958 với mức ý nghĩa Sig = 0.021 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính NO2 tại ngã 6 Gò Vấp 

 

Hình 4.25: Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu NO2 tại Gò Vấp 
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Ŷ = 0.19 + 0.009X 

r2 = 0.946 với mức ý nghĩa Sig = 0.028 

độ tin cậy 95% 

� Mô hình hồi qui tuyến tính NO2 tại ngã tư An Sương 

 

Hình 4.26:Thể hiện tương quan tuyến tính của tập mẫu NO2 tại An Sương 

Ŷ = 0.21 + 0.007X 

r2 = 0.674 với mức ý nghĩa Sig = 0.179 

độ tin cậy 95% 

4.2. Xây dựng dữ liệu dự báo cho đến năm 2020 

Các số liệu dự báo cho các năm 2011 tới 2020 được tính toán từ mô hình hồi qui 

tuyến tính của các chỉ tiêu trên mỗi trạm như trên 
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• Dữ liệu dự báo cho chỉ tiêu Pb qua các năm: 

 

       Hình 4.27: Bảng dữ liệu dự báo Pb từ 2011 – 2020 

• Dữ liệu dự báo cho chỉ tiêu CO qua các năm: 

 

Hình 4.28: Bảng dữ liệu dự báo CO từ 2011 – 2020 
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• Dữ liệu dự báo cho chỉ tiêu NO2 qua các năm: 

 

Hình 4.29: Bảng dữ liệu dự báo NO2 từ 2011 - 2020 

• Dữ liệu dự báo cho chỉ tiêu Bụi qua các năm: 

 

Hình 4.30: Bảng dữ liệu dự báo Bụi từ 2011 - 2020 

4.3. Thành lập bản đồ thể hiện mức độ ô nhiễm không khí qua các năm từ 2007 tới 2020. 

Các dữ liệu ô nhiễm không khí được nhập vào GIS , tiến hành nội suy dữ liệu . Từ 
các điểm được đo đạc, GIS sẽ tính toán thông số ô nhiễm cho các vị trí khá trên bề mặt, từ 
đó kết quả được thể hiện thành bản đồ ô nhiễm không khí. 
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� Bản đồ ô nhiễm Pb qua các năm  
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� Bản đồ ô nhiễm CO qua các năm. 
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� Bản đồ ô nhiễm NO2 qua các năm. 



Luận văn tốt nghiệp:  
“Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm  không khí Tp. HCM trong tương lai” 

SVTH: Hồ Sỹ Anh Tuấn Trang 69 
 
 

 

 



Luận văn tốt nghiệp:  
“Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm  không khí Tp. HCM trong tương lai” 

SVTH: Hồ Sỹ Anh Tuấn Trang 70 
 
 

 

 

 



Luận văn tốt nghiệp:  
“Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm  không khí Tp. HCM trong tương lai” 

SVTH: Hồ Sỹ Anh Tuấn Trang 71 
 
 

 

 



Luận văn tốt nghiệp:  
“Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm  không khí Tp. HCM trong tương lai” 

SVTH: Hồ Sỹ Anh Tuấn Trang 72 
 
 

 

 



Luận văn tốt nghiệp:  
“Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm  không khí Tp. HCM trong tương lai” 

SVTH: Hồ Sỹ Anh Tuấn Trang 73 
 
 

 

 



Luận văn tốt nghiệp:  
“Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm  không khí Tp. HCM trong tương lai” 

SVTH: Hồ Sỹ Anh Tuấn Trang 74 
 
 

 

 



Luận văn tốt nghiệp:  
“Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm  không khí Tp. HCM trong tương lai” 

SVTH: Hồ Sỹ Anh Tuấn Trang 75 
 
 

 

 

� Bản đồ ô nhiễm Bụi qua các năm. 
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�  ĐÁNH GIÁ VÀ THẢO LUẬN 

Xây dựng hàm diễn biến ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông gây ra, trong 

đó, xét đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng là 1 vấn đề phức tạp, khó khăn. Trong giới hạn và 

nguồn lực của mình, sinh viên chỉ xem xét vấn đề dự báo ô nhiễm không khí mà không 

tính tới các yếu tố ảnh hưởng khác. Điều này làm cho các dự báo có được của sinh viên 

không được chính xác và quá lí tưởng. Trên thực tế, các số liệu ô nhiễm tại thời điểm bất 

kì khi đem so sánh với các số liệu dự báo của sinh viên có thể sẽ rất khác xa cũng bởi vì lí 

do đã nêu trên. 

Nhìn chung theo các số liệu dự báo trong những năm tới, mức độ ô nhiễm không 

khí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng, khu vực có mức độ ô 

nhiễm nặng ngày càng lan rộng và tăng dần về cấp độ. Nhất là trong hoàn cảnh nước ta 

đẩy mạnh CNH - HDH∗ và sẽ trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Sự xuất 

hiện ngày càng dày hơn của các khu công nghiệp, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa sẽ 

làm nghiêm trọng thêm vấn đề ô nhiễm không khí khu vực Tp. HCM. 

Trong đó, nổi lên một số điểm nóng như ngã tư An Sương, ngã 6 Gò Vấp … có tốc 
độ tăng nhanh và luôn là nguồn gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh. 

Sở dĩ tại ngã tư An Sương có mức độ ô nhiễm luôn ở mức cao là do đây là nơi giao 
nhau của trục đường chính về Miền Tây và đi các huyện Hóoc Môn, Củ Chi , lại nằm gần 

bến xe An Sương, KCN∗∗ Tân Bình và chợ  nên  mật độ phương tiện giao thông qua khu 
vực này lớn, đa dạng, thường xuyên có các phương tiện vận tải hàng hóa lớn lưu thông, 
làm tăng hàm lượng các chất gây ô nhiễm  trong không khí, người tham gia giao thông 
luôn có cảm giác khó chịu khi qua khu vực này. 

                                                   
∗ Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa 
∗∗ Khu Công Nghiệp 
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Hình 4.31: Ảnh chụp khu vực ngã tư An Sương lúc 11h – ngày 27/6/2011 
         Tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát, do cách khu chế xuất  (KCX) Tân 
Thuận chỉ 1km nên đây là nơi lưu thông của các phương tiện vận tải lớn ra vào khu chế 
xuất gây ra tình trạng ô nhiễm khá cao. 

  
Hình 4.32: Ảnh chụp khu vực ngã tư NVL – HTP lúc 10h 30 ngày 27/6/2011 

        Tại ngã 6 Gò Vấp do là chốt giao thông quan trọng của quận, nằm gần nhiều trung 
tâm mua sắm ( Big C, Honda Head, Siêu thị Văn Hóa Văn Lang…) và bệnh viện quân y 
175  nên mật độ xe lưu thông luôn lớn, trong đó mô tô, xe vận tải hành khách chiếm tỉ lệ 
lớn. gây ra tình trạng ô nhiễm tại khu vực nơi đây. 
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 Hình 4.33:  Ảnh chụp khu vực N6GV lúc 4h30 ngày 27/6/2011 
Tại vòng xoay Phú Lâm , là chốt giao thông quan trọng, nơi giao nhau của nhiều 

tuyến đường chính( Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, Bà Hom..) nằm cạnh trung tâm mua 
sắm Co.op Mart và trường học nên mật độ xe lưu thông qua đây cũng luôn ở mức cao, 
đặc biệt vào các giờ cao điểm có thể gây ùn tắc, làm nghiêm trọng hơn vấn đề ô nhiễm 
không khí tại khu vực này. 

  
Hình .434: Ảnh chụp khu vực vòng xoay Phú Lâm lúc 10h 45 ngày 27/6/2011 
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      Tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ, do nằm ở cửa ngõ từ các quận ngoại 
thành phía bắc thành phố, nên tại đây mật độ lưu thông xe 2,3 bánh và xe vận tải hành 
khách cũng rất đông đúc, vào các giờ cao điểm tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra thường xuyên 
gây ra tình trạng ô nhiễm không khí cục bộ sau đó lan rộng ra các khu vực xung quanh. 

Hình 4.35: Ảnh chụp khu vực ngã tư DTH – DBP lúc 10h 20 ngày 27/ 6/2011 
          Ngã tư Hàng Xanh là điểm có mức độ ô nhiễm thấp nhất cho tất cã 4 chỉ tiêu , tuy 
là cửa ngõ đi vào trung tâm thành phố và vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao 
thông tại đây nhưng các đo đạc cho thấy khu vực này luôn có chỉ số chấp nhận được. Có 
lẽ nhờ mặt đường rộng, khu vực xung quanh có phần thông thoáng hơn nên tình trạng ô 
nhiễm chưa tới mức nghiêm trọng. 

• Về bụi 

         Tốc độ ô nhiễm bụi ở ngã tư An Sương thuộc quận 12 và ngã tư Nguyễn Văn Linh – 
Huỳnh Tấn Phát thuộc quận 7 tăng nhanh hơn cả, trong đó đặc biệt là ngã tư An Sương 
luôn dẫn đầu về mức độ ô nhiễm và mức độ lan truyền ra khu vực xung quanh. Tới năm 
2020 tại điểm nóng An Sương ô nhiễm bụi sẽ vượt mức >1.3 mg/m3. Khu vực lân cận đó 
sẽ đạt mức 1.1 – 1.3 mg/m3. Các khu vực còn lại có mức độ ô nhiễm <1.1 mg/m3. Tại 
vòng xoay Hàng Xanh và ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ có mức độ ô nhiễm 
nhẹ nhất trên địa bàn, chỉ nằm vào khoảng 0.5 – 0.9 mg/m3. 
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• Về Pb 

          Mức độ ô nhiễm Pb trong những năm tới sẽ tăng nhanh ở các vị trí ngã 6 Gò Vấp, 
vòng xoay Phú Lâm và ngã tư Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát . Sau đó sẽ lan rộng 
ra những khu vực xung quanh. Tới năm 2020 hầu hết các khu vực trên địa bàn đều có 
mức ô nhiễm chì cao, đạt mức >1 mg/m3. Các khu vực khác có nồng độ thấp hơn, thấp 
nhất tại ngã tư Hàng Xanh và khu vực xung quanh, nồng độ ô nhiễm chỉ ở mức 0.3 – 0.7 
mg/m3.  

• Về CO 

          Mức dộ ô nhiễm CO tại ngã tư An Sương thực sự đáng báo động, liên tục tăng 
nhanh qua các năm. Bên cạnh đó tại trạm ngã tư Đinh tiên Hoàng – Điện Biên Phủ cũng 
là nơi có mức độ ô nhiễm khá cao. Tới năm 2020, các quận 12, Gò Vấp, một phần quận 
Phú Nhuận vá một phần huyện Hóc Môn có mức ô nhiễm cao nhất, đạt mức > 23 mg/m3. 
Các khu vực giáp ranh với quận Gò Vấp, quận 12 cũng đạt mức độ ô nhiễm cao từ 21 – 
23 mg/m3.   

• Về NO2 

         Mức độ ô nhiễm NO2 trong những năm sắp tới sẽ tăng nhanh ở các vị trí ngã tư 
Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ, ngã 6 Gò Vấp và ngã tư An Sương. Tới năm 2020 các 
quận Phú Nhuận, 1, 3, 5, quận 12 và quận Gò Vấp có nồng độ vượt ngưỡng 0.3 mg/m3 . 
Các khu vực còn lại có mức ô nhiễm khá cao, nằm ở mức 0.25 – 0.3 mg/m3. Duy nhất 
trên địa bàn chỉ có khu vực quận 6 và quận 11 gần khu vực vòng xoay Phú Lâm có mức ô 
nhiễm nằm ở mức 0.15 – 0.25 mg/m3. Nhìn chung, mức độ ô nhiễm NO2 sẽ tiệm cận tới 
ngưỡng cho phép theo qui quẩn không khí xung quanh của bộ môi trường và tài nguyên, 
mức độ cho phép 0.4 mg/m3. 
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Chương 5. KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

� KẾT LU ẬN: 

Sau quá trình nghiên cứu đề tài đã thực hiện được những nội dung sau: 

Xây dựng thành công hàm dự báo đơn biến dạng tuyến tính  cho 06 vị trí quan trắc 

mẫu, từ đó tính toán được các thông số ô nhiễm không khí trong tương lai. Mô hình hồi 

qui tuyến tính khi tích hợp với GIS cho khả năng dự báo mức độ ô nhiễm không khí cho 

một khoảng thời gian không giới hạn trong tương lai. 

Ô nhiễm khí là một vấn đề phức tạp, khó nắm bắt và khó dự báo. Nhất là khi 

nguồn phát thải là do các hoạt động giao thông. Để phù hợp với nguồn lực và giới hạn của 

một đề tài sinh viên, sinh viên thực hiện đề tài đã bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng tới quá 

trình gây ô nhiễm bao gồm (nhóm đối tượng kinh tế - xã hội và nhóm đối tượng tự nhiên). 

Điều này làm cho các số liệu dự báo có thể sẽ khác xa với các số liệu thực tế. đề tài chưa 

có ý nghĩa thực sự về mặt khoa học và thực tiễn 

� KI ẾN NGHỊ: 

Vì chuỗi dữ liệu có thời gian chỉ 4 năm từ 2007 tới 2010 nên việc xây dựng mô 

hình hồi qui có phần không thực sự sát với thực tế. Do đó, dữ liệu dự báo tính toán được 

có độ chính xác chỉ ở mức tương đối. Đề tài chỉ dừng lại ở mức độ ứng dụng kĩ thuật mới 

GIS vào trong công tác dự báo, quản lý, bảo vệ môi trường. 

Do số lượng các điểm đo đạc ( điểm mẫu ) quá ít ( chỉ có 6 điểm ) nên quá trình 

tính toán nội suy bề mặt chắc chắn có độ chính xác không cao khi tiến hành nội suy trên 

một địa bàn quá rộng, nhất là phương pháp nội suy sử dụng lại là IDW, một phương pháp 

phụ thuộc vào khoảng cách giữa điểm mẫu và điểm nội suy ( khoảng cách càng xa thì kết 

quả nội suy sẽ càng ko chính xác). 
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Tin rằng nếu có một tập dữ liệu lớn hơn, dài hơn về thời gian và được thu thập đầy 

đủ, có độ chính xác cao hơn, có thêm điều kiện xem xét tới các yếu tố ảnh hưởng tới ô 

nhiễm không khí thì việc dự báo ô nhiễm không khí trong tương lai sẽ cho những kết quả 

có độ tin cậy có thể chấp nhận được, hoàn toàn có ý nghĩa về mặt khoa học cũng như thực 

tiễn. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài hy vọng sẽ tạo được nền tảng cơ sở cho những 

nghiên cứu tiếp theo , mở rộng ứng dụng công nghệ GIS vào công việc dự báo môi 

trường. Hướng nghiên cứu của đề tài là: đánh giá chính xác sai số trong các số liệu dự 

báo, nhằm đi đến những dự báo có độ chính xác cao thực sự có ý nghĩa trong công tác 

quản lý môi trường. 
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PHỤ LỤC 1: TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH CHO PHÉP 

QCVN 05: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế 
trình duyệt, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07 tháng 10 năm 
2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  

VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH 
National technical regulation on ambient air quality 

1. QUY ĐỊNH CHUNG  

1.1. Phạm vi áp dụng 

1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit 
(SO2), cacbon (CO), nitơ oxit (NOx), ôzôn (O3), bụi lơ lửng, bụi PM10 (bụi ≤ 10µm) và 
chì (Pb) trong không khí xung quanh. 

1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh và giám sát 
tình trạng ô nhiễm không khí. 

1.1.3. Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá chất lượng không khí trong phạm vi cơ 
sở sản xuất hoặc không khí trong nhà. 

1.2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.2.1. Trung bình một giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời 
gian một giờ đối với các phép đo thực hiện hơn một lần trong một giờ, hoặc giá trị phép 
đo thực hiện 01 lần trong khoảng thời gian một giờ. Giá trị trung bình được đo nhiều lần 
trong 24 giờ (một ngày đêm) theo tần suất nhất định. Giá trị trung bình giờ lớn nhất trong 
số các giá trị đo được trong 24 giờ được lấy so sánh với giá trị giới hạn quy định tại Bảng 
1. 

1.2.2. Trung bình 8 giờ: Là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 8 
giờ liên tục. 

1.2.3. Trung bình 24 giờ: là trung bình số học các giá trị đo được trong khoảng thời gian 
24 giờ (một ngày đêm). 

1.2.4. Trung bình năm: là trung bình số học các giá trị trung bình 24 giờ đo được trong 
khoảng thời gian một năm. 
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2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

Giá trị giới hạn của các thông số cơ bản trong không khí xung quanh được quy định tại 
Bảng 1 

Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh 

Đơn vị: Microgam trên mét khối (µg/m3) 

TT  Thông số Trung bình 
1 giờ 

Trung bình 
3 giờ 

Trung bình 
24 giờ 

Trung bình 
năm 

1 SO2 350 - 125 50 

2 CO 30000 10000 5000 - 

3 NOx 200 - 100 40 

4 O3 180 120 80 - 

5 Bụi lơ lửng (TSP) 300 - 200 140 

6 Bụi ≤ 10 µm (PM10) - - 150 50 

7 Pb - - 1,5 0,5 

Ghi chú: Dấu (-) là không quy định 
3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

Phương pháp phân tích xác định các thông số chất lượng không khí thực hiện theo hướng 
dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức 
quốc tế. 

- TCVN 5978:1995 (ISO 4221:1980). Chất lượng không khí. Xác định nồng độ khối 
lượng của lưu huỳnh điôxit trong không khí xung quanh. Phương pháp trắc quang dùng 
thorin. 

- TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối 
lượng của lưu huỳnh điôxit. Phương pháp tetrachloromercurat (TCM)/Pararosanilin. 

- TCVN 7726:2007 (ISO 10498:2004) Không khí xung quanh. Xác định Sunfua điôxit. 
Phương pháp huỳnh quang cực tím. 

- TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối 
lượng của carbon monoxit (CO). Phương pháp sắc ký khí. 

- TCVN 7725:2007 (ISO 4224:2000) Không khí xung quanh. Xác định carbon monoxit. 
Phương pháp đo phổ hồng ngoại không phân tán. 
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- TCVN 5067:1995 Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng 
bụi. 

- TCVN 6138:1996 (ISO 7996:1985) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối 
lượng của các nitơ ôxit. Phương pháp quang hóa học. 

- TCVN 7171:2002 (ISO 13964:1998) Chất lượng không khí. Xác định ôzôn trong không 
khí xung quanh. Phương pháp trắc quang tia cực tím. 

- TCVN 6157:1996 (ISO 10313:1993) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối 
lượng ôzôn. Phương pháp phát quang hóa học. 

- TCVN 6152:1996 (ISO 9855:1993) Không khí xung quanh. Xác định hàm lượng chì bụi 
của sol khí thu được trên cái lọc. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử. 

4. TỔ CHỨC THỰC HI ỆN 

Quy chuẩn này áp dụng thay thế tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937:2005 – Chất lượng 
không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Quyết định 
số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 

Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế về phương pháp phân tích viện dẫn 
trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới. 

 

PHỤ LỤC 2: LỤA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY DỰA VÀO TẬP DỮ LIỆU ĐẦU 
VÀO. 

Số lượng dữ liệu Phương pháp lựa chọn tối ưu 

<=10 Số lượng dữ liệu quá nhỏ, không đủ để xác định xu hướng chung 
trong dữ liệu.  

Phương pháp sử dụng hiệu quả là : Triangulation with linear 
interpolation và Kriging. 

<=250 Đây là bộ dữ liệu với kích thước nhỏ nên phù hợp với phương pháp 
Kriging với Linear variogram hoặc Radius Basis Function với hàm 

multiquadric. 
250 – 1000 Đây là bộ dữ liệu vừa phải, sử dụng phương pháp Triangulation with 

linear interpolation sẽ nhanh chóng và cho kết quả tốt. 
>1000 Phương pháp Minimum cuvarture và Triangulation with linear 

interpolation. 

 


