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LỜI NÓI ĐẦU 

 
 

hông qua việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà 
nước, cấp Bộ và cấp địa phương; các nhiệm vụ phục vụ sản xuất, các 
nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở 

các tỉnh phía Nam, tập thể cán bộ khoa học, các cộng tác viên, các giảng viên đại học 
và sau đại học, các học viên sau đại học ở trong và ngoài Viện, các nghiên cứu sinh… 
thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã rút ra được những vấn đề khoa học công 
nghệ tiêu biểu để xây dựng thành các bài báo khoa học, được biên tập thành Tuyển tập 
Kết quả Khoa học và Công nghệ xuất bản đều đặn mỗi năm. 

Tuyển tập Kết quả Khoa học và Công nghệ năm 2017-2018 (số 20) gồm các 
bài viết thuộc các lĩnh vực: 

+ Thủy nông - môi trường 

+ Chỉnh trị sông - bảo vệ bờ sông, bờ biển - phòng chống thiên tai - xây dựng 
công trình    

+ Địa chất nền móng - vật liệu xây dựng - công nghệ mới, vật liệu mới trong xây 
dựng thủy lợi 

          Tuyển tập Kết quả Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 
số 20 là một trong những công trình khoa học chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập 
Viện (1978-2018). 

Chúng tôi hy vọng Tuyển tập sẽ là tài liệu tham khảo và trao đổi thông tin bổ ích 
cho các cán bộ khoa học, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và 
sinh viên các trường Đại học kỹ thuật chuyên ngành, bạn đọc trong và ngoài ngành. 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chân thành cảm ơn những ý kiến quý báu của 
bạn đọc đóng góp cho Tuyển tập; cảm ơn các tác giả đã tham gia bài báo, các chuyên 
gia chuyên ngành đã phản biện, thẩm định cho các bài báo để Viện hoàn thành Tuyển 
tập này. 

Trân trọng giới thiệu Tuyển tập năm 2017-2018 cùng bạn đọc. 
 
 
 VIỆN TRƯỞNG  
 PGS. TS. TRẦN BÁ HOẰNG 

 

 
 

 

T 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phần I 

THUÛY NOÂNG – MOÂI TRÖÔØNG 
 
 
 
 
 
 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017- - 2018 
 

2  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

 
 
 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           3 

 
MỞ RỘNG KHẨU DIỆN CỐNG VÀ CẢI TIẾN CỬA VAN, 

MỘT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG  
THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP 

TỈNH TRÀ VINH 

EXPANDING THE SLUICE GATE APERTURE AND IMPROVED SLUICE GATE 

VALVE, A SOLUTION AIMED AT IMPROVING THE EFFICIENCY IN THE 

SOUTH MANG THIT IRRIGATION SYSTEM TOWARDS SERVE 

AGRICULTURAL INNOVATION IN TRA VINH PROVINCE 

 
ThS. NCS. Nguyễn Đình Vượng, ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên  

 
TÓM TẮT 

 
Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít cơ bản đã hoàn thành và đi vào vận hành phục vụ 

sản xuất, hiệu quả công trình đã được khẳng định, tuy nhiên để đáp ứng các mục 

tiêu phát triển trong giai đoạn mới, hệ thống công trình thủy lợi mà trước hết là các 

cống ngăn mặn cần phải tiếp tục hoàn chỉnh, đồng bộ từ đầu mối đến nội đồng, đồng 

thời điều chỉnh, bổ sung cải tiến công trình để mở rộng phát triển sản xuất. Bài báo 

này nghiên cứu các phương án nâng cấp mở rộng khẩu diện cống, đề xuất quy mô 

hợp lý khẩu độ các cống ngăn mặn đảm bảo đáp ứng theo các yêu cầu tưới, tiêu và 

nuôi trồng thủy sản, xem xét phương án cải tiến cửa van các cống nhằm chủ động 

điều tiết linh hoạt nguồn nước phục vụ sản xuất góp phần tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Từ khóa: Khẩu diện cống, cửa van, nông nghiệp, Nam Măng Thít.  
 
ABSTRACT 
 

The South Mang Thit irrigation system has been basically completed and being in 

operation production sections, its efficiency has been affirmed. Nevertheless, in 

order to meet the developmental objectives in the coming period, first of all, the 

irrigation system in which the salinity control gates should be continued for 

completing, synchronizing from the headwords to inland. Concurrently, these 

structures should be adjusted, supplemented in order to improve to expand and 

develop the production sections. This paper studies on the scheme of improving, 

expanding the sluice gates, proposes the suitable sluice gates to serve the needs of 

irrigation, drainage, and aquaculture. Consideration for the improved scheme of 

gates in order to regulate the water resources actively and flexibly to innovate 

agricultural cultivation in Tra Vinh province.        

Key words: Sluice gate aperture, sluice gate valve, agriculture, South Mang Thit. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ thống công trình thuỷ lợi Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh đã mang lại hiệu quả 
cao cho phát triển kinh tế, xã hội. Trước đây, hệ thống được thiết kế với nhiệm vụ ngăn 
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mặn, tiêu úng và giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, Tuy nhiên, hiện nay 
trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ các mô hình sản xuất nên một số cống đã phải thay 
đổi nhiệm vụ, ngoài các mục tiêu ban đầu đề ra còn phải lấy mặn phục vụ nuôi trồng 
thủy sản (NTTS). Khẩu diện cống nay phải phục vụ cả cho yêu cầu NTTS nên các cống 
đã bộc lộ những nhược điểm, nhất là khả năng lấy nước mặn, tiêu thoát nước thải và vệ 
sinh môi trường. Mặc khác, khi thiết kế các cống của hệ thống, yêu cầu lấy nước tưới 
chỉ mới xét đến lưu lượng, chưa xem xét đầy đủ đến yếu tố mực nước trong điều kiện 
biến đổi khí hậu – nước biển dâng, do đó đã gây ảnh hưởng đáng kể đến tưới tự chảy. 
Tóm lại, với yêu cầu mới, các cống phía cuối thuộc hệ thống vẫn còn những hạn chế cần 
khắc phục. 

Trước tình hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi và mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít cần 
được tiếp tục hoàn chỉnh, đồng bộ từ đầu mối đến nội đồng, việc tiến hành nghiên cứu lại 
quy mô các cống theo yêu cầu đa mục tiêu mà trước hết đó là giải pháp nâng cấp mở rộng 
khẩu diện cống, cải tiến cửa van là rất cần thiết nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống, đây 
cũng là giải pháp nâng cấp, hiện đại hóa thủy lợi theo tiêu chí nông thôn mới.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng mô hình thủy lực MIKE 11 (Mô 
hình thủy động lực học chất lượng nước, là phần mềm kỹ thuật chuyên dụng của DHI - 
Viện Thủy lực Đan Mạch) để tính toán nghiên cứu mô phỏng dòng chảy và chất lượng 
nước (độ mặn) cho toàn vùng Nam Măng Thít.  
 

 

Hình 1. Sơ đồ thủy lực trong tính toán 
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Vùng nghiên cứu hệ thống các công trình thủy lợi hiện có như cầu cống, sông 
kênh… được thể hiện trên mô hình bao gồm 137 nhánh sông, 56 cống và 6 đập. Các tài 
liệu sử dụng trong mô hình dựa trên tài liệu thực đo của Viện KHTLMN. 

Mô hình đã được kiểm định và hiệu chỉnh năm 2005, 2006. Kết quả tính toán khá 
phù hợp với tài liệu thực đo.  

Trong nghiên cứu này nhóm tác giả xem xét tính toán cho 4 cống đại diện cho 
việc trao đổi nước chủ yếu trong vùng là: cống Trà Cú, La Ban, Thâu Râu và Vĩnh 
Bình. Là những khu vực tiêu biểu về vấn đề liên quan giữa khẩu diện cống với môi 
trường cũng như khả năng cấp và thoát nước. 
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Hình 2. Bản đồ vị trí các cống nghiên cứu nâng cấp khẩu diện 
 

a. Các bước nghiên cứu 

- Nghiên cứu hiện trạng các cống để đánh giá khả năng lấy nước, tiêu thoát nước 
với khẩu diện cống hiện nay. 

- Nghiên cứu cho bài toán lấy nước trước, sau đó nghiên cứu cho bài toán tiêu vì 
khả năng yêu cầu lấy nước phục vụ sản xuất (NTTS) trong vùng là rất lớn. Tính toán 
tưới để kiểm tra cho bài toán tiêu. 

- Sau khi tính toán cho bài toán tưới, tiêu thì tiến hành kiểm tra theo yêu cầu tiêu 
năng phòng xói của công trình. 

b. Tiêu chí lựa chọn khẩu diện cống hợp lý 

Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thí nghiệm cho các cống 
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vùng triều ĐBSCL và Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HEC2) đưa ra một số tiêu 
chí để chọn khẩu diện cống hợp lý như sau: 

Bề rộng cống (B) hợp lý đảm bảo được khả năng tiêu thoát, lấy nước. Vốn đầu tư 
xây dựng, quản lý vận hành khai thác không lớn. 

Lưu tốc chảy qua cống (V) sao cho V ≤ 2,0 m/s. 

Chênh lệch cột nước giữa thượng và hạ lưu (∆Z) sao cho ∆Z = 20,0 ÷ 30,0 cm. 

Hệ số co hẹp (K) là hệ số giữa tỷ số diện tích mặt cắt cống so với mặt cắt kênh, 

sao cho 
k

ck
ω

ω
=  =  

)(

)(

ĐKTB

ĐCTBC

ZZxB

ZZxB

−

−

 = 0,4 ÷ 0,7. 

Ngoài các tiêu chí trên còn phải đảm bảo về vấn đề môi trường (không gây xì 
phèn, nhiễm mặn,… tiêu thoát nguồn nước thải).  

Điều kiện tính: 

Tính toán khẩu độ cống trong thời đoạn tưới: tưới được tính trong thời đoạn tháng 
4 ÷ 5. Mực nước tính tưới cho trường hợp bất lợi nhất khi mực nước ngoài sông là đỉnh 
triều thấp nhất (HS

đỉnh triều min), trong khi mực nước trong nội đồng là mực nước cao nhất 
(HĐ max). Lưu lượng ngoài sông ở thời điểm đỉnh triều là max (QS đỉnh triều max) là thời 
điểm bất lợi nhất của công trình. 

Tính toán khẩu độ cống trong thời đoạn tiêu: thời đoạn tính tiêu từ tháng 10 ÷ 11, 
các cống trên lấy nước kết hợp tiêu, các cống phía dưới có tác dụng ngăn mặn, lấy nước 
và tiêu. Mực nước triều để tính tiêu là mực nước chân triều ngoài cống cao nhất (HS

chân 

triều max), còn mực nước trong nội đồng được tính cho thời đoạn thấp nhất (HĐ
min) là thời 

đoạn bất lợi nhất. Lưu lượng trong đồng là lớn nhất (QĐ max) là thời điểm tiêu bất lợi 
được dùng để tính toán trong mô hình. 

Các cống tính toán giả thiết hoạt động độc lập nhau vì khoảng cách giữa chúng là 
khá lớn (30 – 40 km), đồng thời quy trình vận hành của các cống phục vụ cho từng 
vùng, từng đối tượng khác nhau nên trong thực tế mức độ ảnh hưởng về thủy lực là 
không đáng kể. Các cống còn lại sẽ giả thiết có chế độ vận hành, mặt cắt cống hợp lý, 
khả năng tiêu thoát và lấy nước đảm bảo. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các phương án/trường hợp tính toán nâng cấp mở rộng khẩu diện cống   

Phương án nâng cấp khẩu diện cống theo yêu cầu tưới 

Để xây dựng phương án tính tưới, giả thiết các cống hoạt động độc lập nhau. Khi 
đó xây dựng phương án mở rộng khẩu diện cống của từng cống, sau đó phương án tổng 
hợp là mở rộng các cống lấy nước để tính khẩu diện cống. 

Trong thời đoạn tính toán các cống Thâu Râu và Vĩnh Bình phục vụ cho sản xuất 
nông nghiệp và NTTS nên trong giai đoạn này cống vừa lấy, tiêu và đóng trữ nước.  
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Bảng 1. Bảng thống kê các phương án chạy mô hình tưới 

Phương án Nội dung 

PA_HT Các cống (Trà Cú, La Ban) được giữ như hiện trạng.  

PA1 Mở rộng khẩu diện cống Trà Cú, giữ nguyên khẩu diện cống La Ban. 

PA2 Mở rộng khẩu diện cống La Ban, giữ nguyên khẩu diện cống Trà Cú. 

PA3 Mở rộng khẩu diện cống Trà Cú và La Ban. 
 

Phương án nâng cấp khẩu độ cống theo kịch bản tiêu 

Để xác định phương án tính tiêu, tiêu năng phòng xói, sơ bộ lấy khẩu diện cống đã 
được chọn trong phần tính toán tưới để chọn cho phương án tiêu. Sau đó chạy cho 
phương án tiêu để tìm ra khẩu diện cống đáp ứng được yêu cầu tiêu của vùng và tiêu 
năng phòng xói hạ lưu. 

Bảng 2. Bảng thống kê các phương án chạy mô hình tiêu 

Phương án Nội dung 
HT Các cống (Trà Cú, La Ban, Thâu Râu, Vĩnh Bình) giữ nguyên hiện trạng. 

PA1 Mở rộng khẩu diện cống Trà Cú, giữ nguyên khẩu diện cống La Ban, Thâu 
Râu và Vĩnh Bình. 

PA2 Mở rộng khẩu diện cống La Ban, giữ nguyên khẩu diện cống Trà Cú, Thâu 
Râu và Vĩnh Bình. 

PA3 Mở rộng khẩu diện cống Thâu Râu, giữ nguyên khẩu diện cống Trà Cú, La 
Ban và Vĩnh Bình. 

PA4 Mở rộng khẩu diện cống Vĩnh Bình, giữ nguyên khẩu diện cống Trà Cú, La 
Ban, Thâu Râu. 

PA5 Mở rộng khẩu diện của cả 4 cống. 
 

Phương án nâng cấp khẩu độ cống theo kịch bản nuôi trồng thủy sản. 

Do yêu cầu nuôi trồng thủy sản nên cống Vĩnh Bình và Thâu Râu có nhiệm vụ lấy 
nguồn nước vào phục vụ thủy sản và sản xuất nông nghiệp trong vùng. 

Khi tính toán tưới và tiêu phục vụ nuôi trồng thủy sản, nhóm nghiên cứu tính cho 
thời gian lấy, tiêu sao cho ngắn nhất là 7 ngày mà vẫn đảm bảo được lượng nước cấp 
theo yêu cầu sản xuất và độ mặn đáp ứng được cho thủy sản.  

Bảng 3. Bảng thống kê các phương án chạy mô hình lấy nước 

Phương án Nội dung 

PA_HT Các cống (Thâu Râu, Vĩnh Bình) giữ nguyên hiện trạng. 

PA1 Mở rộng khẩu diện cống Thâu Râu, giữ nguyên khẩu diện cống Vĩnh Bình. 

PA2 Mở rộng khẩu diện cống Vĩnh Bình, giữ nguyên khẩu diện cống Thâu Râu.  

PA3 Mở rộng khẩu diện cống Thâu Râu và Vĩnh Bình 
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3.2. Kết quả tính toán giải pháp nâng cấp mở rộng khẩu diện cống   

Phương án nâng cấp khẩu diện cống theo yêu cầu tưới 

Hiện trạng 

Bảng 4. Bảng tổng hợp hiện trạng cống Trà Cú, La Ban 

Tên cống Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qlấy Wyêu cầu Wlấy Wlấy/mcống 
m m

3
/s m

3
 x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 

Trà Cú 15 1,15 0,7 0,35 11,0 11,33 2,81 0,19 
La Ban 10 1,05 0,6 0,45 10,0 14,11 2,63 0,26 

Kết quả tính toán cho thấy: 

- Lưu lượng lấy qua cống là khá nhỏ. Tổng lượng nước lấy qua cống khá nhỏ so 
với tổng lượng nước cần lấy vào phục vụ sản xuất. 

- Chênh lệch cột nước trong và ngoài cống khi cống mở để lấy nước là khá lớn. 

- Các mặt cắt cống thường nhỏ hơn rất nhiều so với mặt cắt kênh rạch trong vùng.  

- Do vậy, để đảm bảo điều kiện làm việc lâu dài của công trình thì cần mở rộng 
khẩu diện cống một cách hợp lý nhằm đảm bảo điều kiện tiêu thoát, lấy nước và không 
gây xói lở hạ lưu công trình. 

Phương án 1: Mở rộng cống Trà Cú, giữ nguyên khẩu độ cống La Ban 

Khẩu diện cống Trà Cú được mở rộng từ 15 m lên thành 32 m, kết quả được thể hiện 
trong bảng 5. Mở rộng khẩu diện cống La Ban từ 10 m lên 32 m thể hiện trong bảng 6. 

Bảng 5. Bảng thống kê số liệu phương án 1 cống Trà Cú 

Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qlấy Wyêu cầu Wlấy Wlấy/mcống 
m m

3
/s m

3
 x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 

32 1,15 0,85 0,30 40,0 11,33 10,37 0,35 

Phương án 2: Mở rộng cống La Ban, giữ nguyên khẩu độ cống Trà  Cú 

Bảng 6. Bảng thống kê số liệu phương án 2 cống La Ban 

Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qlấy Wyêu cầu Wlấy Wlấy/mcống 
m m

3
/s m

3
 x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 

32 1,05 0,79 0,26 52 14,11 13,48 0,50 

Phương án 3: Mở rộng cống Trà Cú và La Ban 

Bảng 7. Bảng tổng hợp các phương án 

Tên 
Hiện trạng 

Phương án 
Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 

cửa b W Q b W Q b W Q b W Q 

m m
3
 m

3
/s m m

3
 m

3
/s m m

3
 m

3
/s m m

3
 m

3
/s 

Trà Cú 2 7,5 2,81x106 11 16 10,4x106 40 - - - 15 10,1x106 38 
La Ban 2 5,0 2,63x106 10 - - - 16 13,5x106 52 15 12,9x106 51 
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Khi cống Trà Cú mở rộng khẩu độ từ 15 m lên 30 m và cống La Ban mở rộng từ 
10 m lên 30 m thì khả năng lấy nước qua 2 cống này đạt tổng lượng là 23,85 triệu m3 
tương đương với 0,44 triệu m3/m cống, còn lại khoảng 1,59 triệu m3 được lấy từ các ô 
ruộng liền kề và các cống lân cận trong vùng.  

Với kết quả của 3 phương án trên thì: Phương án 3 có khẩu diện cống nhỏ hơn so 
với phương án 1 và phương án 2 mà vẫn đảm bảo được khả năng lấy nước phục vụ sản 
xuất trong vùng. Vì vậy, phương án 3 có thể được chọn làm phương án có khẩu diện 
cống hợp lý phục vụ cho lấy nước. 

Phương án nâng cấp khẩu độ cống theo kịch bản tiêu 

Hiện trạng  

Bảng 8. Bảng tổng hợp thống kê hiện trạng các cống 

Tên cống Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qtiêu Wyêu cầu Wtiêu Wtiêu/mcống V 
m m

3
/s m

3
 x 10

6
 m

3
/mx 10

6
 m/s 

Trà Cú 15 -0,1 0,85 0,95 45,0 78,80 24,19 1,61 2,9 
La Ban 10 -0,1 0,8 0,9 40,0 72,58 24,14 2,40 3,0 
Thâu Râu 30 -0,2 1,2 1,4 70,0 81,67 42,3 1,40 2,1 
Vĩnh Bình 15 -0,2 1,0 1,2 40,0 63,50 24,19 1,60 2,3 

 
Với kết quả chạy mô hình toán và so sánh với tài liệu thực tế cho thấy: 

Trong thời đoạn tiêu nước, khả năng tiêu thoát của các cống bị hạn chế do khẩu 
độ cống quá nhỏ. 

Chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài cống là khá lớn. Điều đó sẽ ảnh hưởng 
đến công trình khi làm việc (làm việc trong điều kiện bất lợi). 

Tổng lượng nước yêu cầu cần tiêu thoát là khá lớn, trong khi tổng lượng nước tiêu 
thoát qua công trình trong thời đoạn tiêu tương đối nhỏ. 

Lưu tốc chảy qua công trình khá lớn, lớn hơn tiêu chuẩn của tiêu năng phòng xói. 

Phương án 1: Mở rộng cống Trà Cú, giữ nguyên khẩu độ cống La Ban, Thâu Râu 
và Vĩnh Bình 

Khi khẩu diện cống Trà Cú được tăng lên từ 15 m lên thành 30 m thì khả năng 
tiêu thoát thể hiện ở bảng 9. 

Bảng 9. Bảng thống kê phương án 1 cống Trà Cú 

Bcống HS
CT max HĐ ∆Z Qtiêu Thời gian Wyêu cầu Wtiêu Wtiêu/mcống V 

m m
3
/s ngày m

3
x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 m/s 

30 -0,1 0,3 0,4 112,0 7,11 78,8 73,78 2,74 1,95 
 

Tổng lượng tiêu thoát qua cống đã tăng lên gần bằng với tổng lượng cần tiêu. Còn 
khoảng 5,0 triệu m3 được tiêu thoát qua các ô ruộng, kênh rạch hoặc các công trình lân 
cận trong khu vực.  
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Phương án 2: Mở rộng cống La Ban, giữ nguyên khẩu độ cống Trà Cú, Thâu Râu 
và Vĩnh Bình 

Khi khẩu diện cống La Ban được mở rộng từ 10 m lên thành 30 m (3 cửa x 10 
m/cửa) đã cơ bản đáp ứng được khả năng tiêu thoát. Kết quả được thể hiện trong bảng 10.  

Bảng 10. Bảng thống kê phương án 2 cống La Ban 

Bcống HS
CT max HĐ ∆Z Qtiêu Thời gian Wyêu cầu Wtiêu Wtiêu/mcống V 

m m
3
/s ngày m

3
x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 m/s 

30 -0,1 0,38 0,48 108,0 7,5 72,58 68,66 3,28 2,01 
 

Tổng lượng tiêu qua cống được tăng lên gần bằng tổng lượng cần tiêu trong vùng 
dự án. Còn lại khoảng hơn 3,0 triệu m3 được tiêu thoát qua các ô ruộng hoặc các cống 
lân cận. 

Phương án 3: Mở rộng khẩu độ cống Thâu Râu, giữ nguyên khẩu độ cống Trà Cú, 
La Ban và Vĩnh Bình 

Khi cống Thâu Râu được mở rộng từ khẩu độ 30 m (3 cửa x 10 m/cửa) lên 42 m, 
kết quả thể hiện trong bảng 11. 

Bảng 11. Bảng thống kê phương án 3 cống Thâu Râu 

Bcống HS
CT max HĐ ∆Z Qtiêu Thời gian Wyêu cầu Wtiêu Wtiêu/mcống V 

m m
3
/s ngày m

3
x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 m/s 

42 -0,2 0,40 0,6 130,0 7,2 81,67 78,62 1,86 1,86 
 

Tổng lượng tiêu thoát qua cống đã tăng lên so với hiện trạng. Còn khoảng 3,0 
triệu m3 tiêu qua các ô ruộng hoặc các cống lân cận. 

Phương án 4: Mở rộng cống Vĩnh Bình, giữ nguyên khẩu độ cống La Ban, Trà Cú 
và Thâu Râu 

Khi khẩu diện cống Vĩnh Bình được mở rộng từ 15 m (2 cửa x 7,5 m/cửa) lên 
thành 30 m thể hiện trong bảng 12.  

Bảng 12. Bảng thống kê phương án 4 cống Vĩnh Bình 

Bcống HS
CT max HĐ ∆Z Qtiêu Thời gian Wyêu cầu Wtiêu Wtiêu/mcống V 

m m
3
/s ngày m

3
x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 m/s 

30 -0,2 0,50 0,7 97,0 7,14 63,50 58,67 1,6 1,89 
 

Tổng lượng tiêu qua công trình đã tăng lên so với hiện trạng, còn lại khoảng 5,0 
triệu m3 được tiêu thoát qua các ô ruộng hoặc các công trình lân cận. 

Phương án 5: Mở rộng cả 4 cống là Trà Cú, La Ban, Thâu Râu và Vĩnh Bình 

Khi mở rộng các cống: cống Trà Cú từ 15 m lên thành 27 m, La Ban từ 10 m lên 
27 m. Thâu Râu từ 30 m lên 40 m và cống Vĩnh Bình từ 15 m lên 27 m thì tổng lượng 
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tiêu thoát qua 4 cống trên là Wtiêu = 287,12 triệu m3 (tổng lượng cần tiêu Wyêucầu = 
296,55 triệu m3).  

Với khẩu độ cống sau khi được mở rộng đã tăng khả năng tiêu thoát qua 4 công 
trình trên là 96% tiêu thoát qua cống, tổng lượng còn lại được tiêu thoát qua các ô ruộng 
liền kề hoặc các cống lân cận trong vùng. 

Bảng 13. Bảng tổng hợp các phương án 

Cống 
Hiện trạng PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5 
B W B W B W B W B W B W 
m x106m3 m x106m3 m x106m3 m x106m3 m x106m3 m x106m3 

Trà Cú 15 24,19 30 73,78 - - - - - - 27 72,98 
La Ban 10 24,14 - - 30 68,66 - - - - 27 67,96 
Thâu Râu 30 42,30 - - - - 42 78,62 - - 40 77,56 
Vĩnh Bình 15 24,19 - - - - - - 30 58,67 27 56,98 
 

Từ kết quả tổng hợp các phương án tính tiêu, tiêu năng phòng xói cho thấy khi 
khẩu diện cống được mở rộng đã tăng được khả năng tiêu thoát qua cống. 

Giảm chênh lệch mực nước trước và sau khi cống mở tiêu thoát nước. 

Lưu tốc dòng chảy chảy qua cống đã giảm xuống so với hiện trạng. 

Phương án 5 là phương án mà cả 4 cống đều mở để tiêu thoát nguồn nước trong 
nội đồng có khẩu diện nhỏ hơn các phương án mà vẫn đảm bảo lấy, tiêu nước. Do đó, 
phương án 5 là phương án có thể chọn làm phương án có khẩu diện hợp lý cho nhiệm 
vụ tiêu thoát nước. Kết quả có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình vận hành 
và khai thác. 

Phương án nâng cấp khẩu độ cống theo kịch bản nuôi trồng thủy sản 

Theo yêu cầu lấy và tiêu thoát nước cho nuôi trồng thủy sản trong vùng dự án 
Nam Măng Thít, nhóm nghiên cứu tính cho 2 cống đại diện của vùng là cống Thâu Râu 
(lấy mặn) và Vĩnh Bình (cấp ngọt).  

Tổng lượng nước cần cho một vụ nuôi tôm/ha là: 

   Wyc = 12.000 + 17.000 + 30.300 = 59.300 m3 

Hệ số tưới là qtưới = 7 l/s/ha ; Hệ số tiêu qtiêu = 29 l/s/ha. 

Hiện trạng 

Theo kết quả tính toán mô hình thủy lực cho thấy với khẩu diện cống hiện tại 30 
m (3 cửa x 10 m/cửa) của cống Thâu Râu thì không đủ lấy nguồn nước mặn cần thiết 
phục vụ nuôi trồng thủy sản. Kết quả được thể hiện trong bảng 14. 

Bảng 14: Bảng hiện trạng lấy nước cho thủy sản cống Thâu Râu 

Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qlấy Wyêu cầu Wlấy Wlấy/mcống 
m m

3
/s m

3
 x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 

30 1,0 0,75 0,25 127,0 91,33 76,81 2,56 
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Kết quả tính toán cho thấy việc mở rộng cống Thâu Râu nhằm lấy đủ nguồn nước 
cho nhu cầu thủy sản là rất cần thiết. 

Tương tự đối với cống Vĩnh Bình, qua tính toán cho thấy cống Vĩnh Bình lấy 
không đủ tổng lượng phục vụ cho tưới. Kết quả thể hiện trong bảng 15. 

Bảng 15. Bảng hiện trạng lấy nước phục vụ sản xuất cống Vĩnh Bình 

Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qlấy Wyêu cầu Wlấy Wlấy/mcống 
m m

3
/s m

3
 x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 

15 1,0 0,76 0,24 60,0 80,58 36,28 2,4 
 

Phương án 1: Mở rộng cống Thâu Râu, giữ nguyên khẩu độ cống Vĩnh Bình 

Khi khẩu diện cống Thâu Râu từ 30 m lên 36 m (4 cửa x 9 m/cửa) đã tăng được 
tổng lượng lấy qua cống. Kết quả được thể hiện trong bảng 16.  

Bảng 16. Bảng phương án lấy nước cho nuôi trồng thủy sản cống Thâu Râu 

Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qlấy Wyêu cầu Wlấy Wlấy/mcống 
m m

3
/s m

3
 x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 

36 1,0 0,81 0,19 150,0 91,33 90,72 2,50 
 

Khi khẩu diện cống tăng lên đã cơ bản lấy đủ nước cho thủy sản. Còn lại khoảng 
1,0 triệu m3 được lấy từ các cống lân cận. 

Phương án 2: Mở rộng cống Vĩnh Bình, giữ nguyên khẩu độ cống Thâu Râu 

Khi khẩu diện cống Vĩnh Bình được mở rộng từ 15 m (2 cửa x 7,5 m/cửa) lên 
26,0 m cho thấy đã tăng được khả năng lấy nước. Kết quả được thể hiện trong bảng 17. 

Bảng 17. Bảng phương án lấy nước cho sản xuất cống Vĩnh Bình 

Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qlấy Wyêu cầu Wlấy Wlấy/mcống 
m m

3
/s m

3
 x 10

6
 m

3
/m x 10

6
 

26 1,0 0,80 0,20 129,0 80,58 78,20 3,01 
 

Khẩu diện cống tăng lên đã cơ bản lấy đủ nguồn nước cho yêu cầu sản xuất. 

Còn lại khoảng 2,0 triệu m3 được lấy từ các ô ruộng hoặc các công trình lân cận 
trong vùng. 

Phương án 3: Mở rộng cả cống Thâu Râu và Vĩnh Bình 

Khi cả 2 cống đều được mở rộng thì khả năng lấy nước qua cống Thâu Râu vào 
phục vụ nuôi trồng thủy sản là tương đối tốt, đảm bảo lấy đủ nguồn nước mặn từ ngoài 
sông vào trong nội đồng trong khi cống Vĩnh Bình ngăn mặn, lấy ngọt cũng đảm bảo 
yêu cầu. 

Khẩu diện cống Thâu Râu là 32 m và cống Vĩnh Bình là 24 m khi đó vẫn đảm bảo 
được khả năng lấy nước phục vụ sản xuất. Kết quả được thể hiện bảng 18. 
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Bảng 18. Phương án lấy nước cống Vĩnh Bình và Thâu Râu 

Cống Bcống HS
ĐTmin HĐ

max ∆Z Qlấy Wyêu cầu Wlấy Wlấy/mcống 
m m

3
/s m

3
 m

3
/m 

Thâu Râu 32,0 1,0 0,80 0,20 145,0 91,33 88,0 2,75 
Vĩnh Bình 24,0 1,0 0,79 0,21 127,0 80,58 77,0 3,20 

 
Từ kết quả trên ta có tổng hợp các phương án thể hiện trong bảng 19. 

Bảng 19. Bảng tổng hợp các phương án 

Tên 
Hiện Trạng 

Phương án 
Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 

cửa 
b W Q b W Q b W Q b W Q 

m m
3
 m

3
/s m m

3
 m

3
/s m m

3
 m

3
/s m m

3
 m

3
/s 

Thâu Râu 3 10 77x 106 125,0 12 90 x 106 150,0 - - - 10,6 88 x 106 145,0 
Vĩnh Bình 2 7,5 36 x 106 60,0 - - - 13 78 x 106 129,0 12 77 x 106 127,0 
 

 
   MN  trong cống TC                 MN  trong cống LB  

Hình 3. Mực nước Thâu Râu và Vĩnh Bình trong phương án 3 (phục vụ nuôi trồng thủy sản) 
 

Qua kết quả tính toán 3 phương án trên cho thấy, phương án 3 là phương án có 
khẩu diện cống nhỏ hơn so với các phương án 1 và phương án 2 mà vẫn đảm bảo được 
yêu cầu lấy nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Do vậy, phương án 3 có thể chọn xác 
định khẩu diện cống hợp lý cho mục tiêu nuôi thủy sản. 

Đề xuất quy mô hợp lý cho các cống đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu 
sản xuất. 

Với những kết quả tính toán phục vụ tưới, tiêu và nuôi trồng thủy sản, nhóm 
nghiên cứu đã sơ bộ tìm ra được khẩu diện hợp lý của 4 cống: Trà Cú, La Ban, Thâu 
Râu và Vĩnh Bình. Còn lại các cống khác trong vùng cuối dự án không tính khẩu diện 
thì giả thiết các cống này đã có khẩu độ cống hợp lý. 

Cống Trà Cú có khẩu diện 30 m (hiện trạng 15 m). 

Cống La Ban khẩu diện 30 m (hiện trạng 10 m). 

Cống Thâu Râu khẩu diện 40 m (hiện trạng 30 m). 
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Cống Vĩnh Bình khẩu diện 30 m (hiện trạng 15 m). 

Kết quả nghiên cứu trên có thể giúp cho các nhà quản lý lựa chọn làm tài liệu 
tham khảo trong việc điều chỉnh chức năng các cống thuộc dự án Nam Măng Thít, góp 
phần hoàn thiện hệ thống thủy lợi hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn mới. 

Bảng 20. Bảng tổng hợp khẩu độ cống hợp lý 

 
Tên cống 

Hiện trạng Khẩu diện cống hợp lý 
Số  

cửa 
bcửa B 

k

c

ω

ω
 

Số 

 cửa 
bcửa B 

k

c

ω

ω
 m m 

Trà Cú 2 7,5 15 0,30 3 10 30 0,54 
La Ban 2 5,0 10 0,20 3 10 30 0,54 

Thâu Râu 3 10,0 30 0,38 5 8 40 0,56 
Vĩnh Bình 2 7,5 15 0,33 3 10 30 0,60 

 
Khi các khẩu độ cống được mở rộng, tăng khả năng tiêu thoát nước, đảm bảo 

được khả năng lấy nước phục vụ phát triển sản xuất và nuôi trồng thủy sản trong vùng. 
Để tăng khả năng tiêu thoát, ngoài việc mở rộng khẩu độ các cống cần phải mở rộng 
mặt cắt các kênh dẫn nước trong vùng. 

Các kênh rạch cần được mở rộng, nâng cấp như sau: 

Kênh Trà Ngoa Bđáy = 12 m   Zđáy = - 3 m   m = 2 

Cái Cá – Mây Tức Bđáy = 12 m   Zđáy = - 3 m   m = 2 

Rạch Lọp – Ba Tiêu Bđáy = 12 m   Zđáy = - 3 m   m = 2 

Thống Nhất Bđáy = 14 m   Zđáy = - 3 m  m = 2 

Vàm Buôn Bđáy = 12 m   Zđáy = - 3 m  m = 2 

Ô Chát và kênh Tân An  Bđáy = 12 m   Zđáy = - 3 m  m = 2 

Kênh Đầu Sư Bđáy = 12m   Zđáy = - 3 m   m = 2 

Kênh Bắc Trang             Bđáy =   9 m   Zđáy = - 3 m   m = 2 

Kênh 3/2 Bđáy = 15 m   Zđáy = - 3 m   m = 2 

Trên đây nhóm nghiên cứu chỉ đưa ra một số các kênh rạch điển hình trong vùng 
dự án Nam Măng Thít cần được mở rộng, nạo vét để đáp ứng các yêu cầu cấp, thoát… 
khi mở rộng khẩu diện cống. 

3.3. Đề xuất phương án cải tiến cửa van các cống trong hệ thống 

Đề xuất phương án cửa van đóng mở cưỡng bức  

Kết quả khảo sát thực tiễn sản xuất và diễn biến chất lượng nước vùng dự án cho 
thấy ngay trong quá trình đóng cống ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng thì vẫn có những 
khoảng thời gian có thể mở cống để tranh thủ lấy được lớp nước mặt ngọt trên sông (độ 
mặn khi đó nằm trong khoảng cho phép). Quá trình đóng cống ngăn mặn thường dẫn 
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đến hiện tượng đầu nước trong hệ thống kênh tưới nội đồng bị xuống thấp, giảm khả 
năng tưới của toàn hệ thống, trong khi đó vào thời gian này có nhiều thời đoạn nước 
ngoài sông có độ mặn thấp hoàn toàn có thể mở cống lấy lớp nước này bổ sung cho nội 
đồng đang rất thiếu nước là rất thực tiễn và hiệu quả. 

Vấn đề khó khăn chính là khi đang lấy nước vào nội đồng thì nước ngoài sông đã 
bị mặn hơn mức cho phép và cần phải đóng cống ngay thì không thể đóng được, đành 
phải chấp nhận chờ cho đến lúc triều bắt đầu rút thì cửa mới tự động đóng lại, kết quả là 
tuy có lấy thêm được một lượng nước ngọt ban đầu nhưng lại phải chấp nhận một lượng 
nước mặn không nhỏ chảy vào nội đồng, rất nguy hiểm cho quá trình sản xuất. 

Hầu hết các loại cửa cống trong hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít là cửa vận hành 
tự động, nghĩa là đóng mở dựa vào lực đẩy của dòng chảy, khi dòng chảy đang chảy thì 
không thể có giải pháp gì để có thể đóng cửa lại được. Như vậy chỉ còn lại một phương 
án là phải chuyển đổi một số cửa cống từ vận hành tự động sang chế độ vận hành cưỡng 

bức thì sẽ giải quyết tốt bài toán lấy nước như chúng tôi đã nêu trên đây, nghĩa là phải 
kết cấu lại một số cửa van để khi đang tranh thủ lấy nước vào nội đồng mà phát hiện 
nước bị mặn quá mức cho phép thì người quản lý vận hành cho cửa van đóng lại một 
cách linh hoạt.  

Tóm lại cần thiết phải thay đổi một số cửa van cống từ kết cấu vận hành đóng mở 
tự động sang kết cấu đóng mở cưỡng bức (có thể đóng hoặc mở bất kỳ lúc nào người 
quản lý thấy cần thiết) nhằm tăng cường khả năng lấy nước vào mùa khô (là mùa các 
cửa cống của dự án hầu như phải đóng liên tục). Đây cũng là giải pháp tăng cường hiệu 
quả tưới của hệ thống. 

Về kết cấu cửa van đóng mở cưỡng bức hiện có rất nhiều kiểu dạng, từ loại cửa 
đóng mở truyền thống bằng vít me, đóng mở bằng tời điện hoặc xi lanh thủy lực, cửa 
van cung hoặc cửa van trục ngang. Tùy từng vị trí cống, quy mô cửa van mà tính toán 
lựa chọn kết cấu, kiểu dạng cho phù hợp. Chúng tôi kiến nghị nên sử dụng loại cửa van 
phẳng đóng mở bằng hệ thống mô tơ điện là phù hợp hơn cả.   

Nghiên cứu thay đổi cửa van bằng vật liệu không gỉ 

Đây không phải là vấn đề mới, tuy nhiên do mức độ bị ăn mòn của các loại cửa 
van trên hệ thống cống ngăn mặn toàn ĐBSCL đang trở nên rất trầm trọng, vì vậy nhóm 
nghiên cứu thấy cần thiết phải đưa vào đây như là một giải pháp cấp bách cho việc tìm 
chất liệu mới chống lại quá trình gỉ sét của các loại cửa van bằng sắt trên toàn ĐBSCL 
nói chung và vùng dự án Nam Măng Thít nói riêng. 

Đã có một số nghiên cứu được tiến hành như bọc cửa van bằng copozite; mạ kẽm 
toàn bộ cửa van nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.  

Với kiểu cửa bọc compozite thì do bị các va chạm nhỏ làm rách lớp bọc một vài 
vị trí trên cửa van thì kết cục vẫn bị mặn phá hủy cửa từ những chỗ bị rách này. Tương 
tự như vậy, các cánh cửa van mạ kẽm cũng bị phá hủy từ một vài vị trí bong tróc lớp 
kẽm mạ.  
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Chúng tôi thiên về phương án chọn vật liệu làm cửa van là vật liệu không bị phá 
hoại bởi phèn và nước mặn như các loại chất dẻo hoặc các vật liệu mới từ các quốc gia 
phát triển. 

4. KẾT LUẬN  

Hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn 
vùng hưởng lợi, đã góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh lên những 
bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân trên 12%, có năm tăng 
trưởng đạt mức 14,6% (2005), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực, 
xuất hiện nhiều vùng đất đạt giá trị sản xuất từ 70 triệu đến 100 triệu đồng/ha/năm, đưa 
Trà Vinh đạt sản lượng trên 1 triệu tấn lúa/năm. Đáp ứng được cho khoảng hơn 80% 
diện tích đất nông nghiệp được ngăn mặn, kiểm soát mặn và phục vụ tưới tiêu chủ động; 
kết hợp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; cải tạo môi trường, môi sinh; cải tạo giao 
thông thủy bộ, tạo điều kiện đi lại trong nông thôn được thuận lợi, góp phần thay đổi rõ 
rệt bộ mặt nông thôn. 

Trong nghiên cứu này đã đưa ra phương án mở rộng khẩu diện cống và nâng cấp 
cửa van nhằm đáp ứng yêu cầu lấy nước phục vụ sản xuất trong vùng. Tìm ra được khẩu 
diện cống trong trường hợp tiêu thoát phục vụ nhu cầu sản xuất. Tổng hợp các phương 
án để tìm ra được khẩu diện của cống phục vụ phát triển đa mục tiêu của vùng dự án. 
Tuy nhiên, để kết quả được áp dụng vào thực tế cho vùng Nam Măng Thít cần phải có 
những tính toán chi tiết, cụ thể hơn cho tất cả các tuyến cống vùng cuối của dự án. 

Mặt khác, để phát huy hiệu quả thế mạnh các cống đầu mối của hệ thống Nam 
Măng Thít, một trong những vấn đề phát triển nông thôn mới đặt ra đó chính là việc tổ 
chức lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản với giải pháp hình thành ô, vùng 
sản xuất hiện đại tập trung theo hướng quy hoạch thiết kế đồng ruộng (từ 100 đến 300 
ha đối với nông nghiệp và từ 50 đến 100 ha cho NTTS) trên cơ sở xây dựng mới đồng 
ruộng (dồn điền đổi thửa) hình thành các trục tưới tiêu hoàn chỉnh, kết cấu thủy lợi nội 
đồng đồng bộ (cống điều tiết nước) kết hợp chặt chẽ bờ kênh với giao thông nội đồng, 
hệ thống điện. Cần làm thí điểm thiết kế mô hình mẫu điển hình về xây dựng đồng 
ruộng hoàn chỉnh kết hợp xây dựng nông thôn mới cho một khu vực để rút kinh nghiệm, 
nhân rộng cho các mô hình đại trà sắp tới của toàn vùng dự án. 
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NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐẬP DÂNG GIỮ BÙN 
ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC 

QUẶNG MỎ  

DESIGN METHODS OF DAMS USED TO KEEP THE MUD TO ENSURE THE 

SLOPE STABILITY DURING MINING OPERATIONS 
 

KS. Lưu Anh Dũng, TS. Lê Đình Hồng 
Đại học Bách khoa TP. HCM 

 
TÓM TẮT 

 
Để có được các kim loại và khoáng chất cần thiết cho ngành công nghiệp nặng, một 

lượng lớn quặng được khai thác, xử lý và nghiền nát thành bột. Do đó ngành công 

nghiệp khai thác mỏ thải ra với số lượng rất lớn các hạt có kích cỡ khác nhau. Các hạt 

mịn này được gọi là "chất thải". Lúc trước, phần lớn các mỏ khai thác với quy mô nhỏ, 

các yêu cầu cho việc xử lý chất thải không cao. Nhưng trong những thập niên gần đây, 

do nhu cầu ngày càng tăng, ngành khai khoáng đã trở thành một ngành kinh tế chủ 

lực. Để tăng nhanh khối lượng khai thác, nhiều nhà máy đã sử dụng các thiết bị và 

công nghệ tiên tiến hơn. Điều này đã làm tăng đáng kể khối lượng chất thải. Có nhiều 

phương pháp được sử dụng cho việc xử lý chất thải, bao gồm xử lý chất thải khô trong 

hồ chứa, san lấp công trình mỏ dưới lòng đất và mở hố, tiêu hủy dưới nước, trong đó 

phương pháp phổ biến nhất là việc xử lý chất thải bùn trong hồ chứa bằng cách xây 

dựng một đập chất thải. Bài báo này đề cập tới việc nghiên cứu, đề xuất phương án 

gia cố cho đập, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu về chiều cao đập thiết kế lớn nhất 

trong khoảng thời gian nhanh nhất phục vụ cho việc vận chuyển, trữ bùn trong quá 

trình khai thác quặng mỏ. 

Từ khóa: Đập chất thải, khai thác quặng mỏ. 

 
ABSTRACT 

 
In order to produce metals and other minerals, a large number of ores are exploited, 

proceeded and ground into powder. Therefore, mine industry has been dismissing lots 

of fine rock particles in different sizes which are called tailings. In the past, most of the 

small-sized mines did not require strict tailing processing. However, in the recent 

decades, due to high demand, mineral exploration has become key industry. To 

increase their volumes, many plants have been using modern devices and technology 

which has also led to rising industry waste. Many methods have been applied to deal 

with the problem, including proceeding dry unwanted materials in impoundment, 

backfilling underground mine workings and open-pits, subaqueous disposal. The most 

popular way is to constructing dams to dispose tailing slurry in impoundments. The 

paper, based on current literature on tailing dams and impoundments, includes 

suggestions and recommendations for consolidating dams to increase stability, meet 

the requirement of the highest designed-dam in the shortest time in transporting and 

storing muds during mine operations. 

Keywords: tailing dams, mine operations. 
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1. GIỚI THIỆU 

Một đập chất thải thường là một đập đất dùng để lưu trữ các phế phẩm trong quá 
trình khai thác quặng. Chất thải có thể là chất lỏng, rắn hay bùn của các hạt mịn. Chất 
thải rắn thường được tận dụng như là một phần của cấu trúc đập. 

Khác với các đập giữ nước thông thường, thay vì cấu trúc đập hoàn toàn làm bằng 
vật liệu địa phương và được xây dựng liên tục tới cao trình thiết kế thì việc xây dựng 
một đập chất thải phải trải qua một quá trình lâu dài (kéo dài nhiều năm), phụ thuộc 
nhiều vào phương pháp xây dựng đập và công suất khai thác mỏ với lượng bùn thải 
tương ứng. Bên cạnh đó các chất thải rắn tích trữ trong đập thường được tận dụng như 
là một phần của cấu trúc đập. 

Đập chất thải được xếp hạng là một trong số các cấu trúc có thiết kế lớn nhất trên 
trái đất. Có sự khác biệt quan trọng giữa đập chất thải và đập giữ nước quen thuộc. Đập 
chất thải được thiết kế để ngăn chặn vĩnh viễn, nghĩa là để "ở lại đó mãi mãi". Các hoạt 
động khai thác mỏ đồng, vàng, uranium và kim loại khác tạo ra các loại chất thải khác 
nhau, phần lớn là chất độc hại, do đó đặt ra những thách thức khác nhau để tích trữ một 
cách lâu dài. 

Trong bài báo này, lựa chọn đập chất thải của mỏ đồng Aitik nằm ở phía Bắc 
Thụy Điển để nghiên cứu tính toán. Mỏ vẫn đang trong quá trình khai thác nên chiều 
cao đập vẫn tiếp tục tăng, dự kiến sẽ đạt cao độ thiết kế vào năm 2034. Đập được xây 
dựng theo phương pháp thượng lưu. 

 

 
Hình 1. Vị trí mỏ đồng Aitik  

 
2. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH ĐẬP CHẤT THẢI AITIK 

2.1. Mặt cắt tính toán 

Các hình học được trình bày trong Hình 2 thể hiện mặt cắt nghiên cứu của đập 
chất thải sau khi xây dựng đến cao trình thiết kế. 

 

Vị trí mỏ 
đồng Aitik 
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Hình 2. Vùng nguyên liệu của đập chất thải 

 
Đập bắt đầu từ 1 đập khởi và 6 đê thượng nguồn được xây dựng đầu tiên. Vật liệu 

xây dựng đập khởi lấy từ khu vực lân cận, là nền tảng bên dưới một đập chất thải. Khi 
có nhiều chất thải được xả ra trong hồ chứa, thì đập được dâng cao dần để tăng dung 
lượng lưu trữ trong đập. Sau 6 đê đầu tiên, đến đê thứ bảy được xây dựng bằng chính 
chất thải trong hồ chứa. Bằng các phương pháp xử lý, nhằm tập trung các hạt thô tới gần 
khu vực cấu trúc đập và đẩy các hạt mịn ra xa. Điều này được mô phỏng trong mô hình 
phần tử hữu hạn bằng cách giả định các khu vực gần nhất để có cùng giá trị của các 
thông số mô hình như đê xây dựng chất thải đầm chặt, được thể hiện trong hình Hình 3. 

 

 
Hình 3. Chi tiết của phần đập dâng 

 
2.2. Điều kiện biên bài toán 

Đập chất thải có chiều dài lớn hơn nhiều so với chiều rộng của đập, do đó chuyển 
vị theo hướng dọc của đập xem như không đáng kể. 

 

 
Hình 4. Điều kiện biên mô hình tính toán 

 
Kích thước hình học của mô hình cần phải đủ lớn để không ảnh hưởng tới kết quả 

tính toán. Chọn chiều dài tính từ đập dâng trên cùng ra tới biên trái là 150 m (đoạn BC), 
từ vị trí đập khởi dưới cùng ra biên phải là 125 m (đoạn DE) và chiều dày của lớp đất 
nền là 50 m (đoạn EF). Với biên mô hình như trên có thể giả định cho các điều kiện tính 
toán như sau: 
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- Điều kiện biên cho dòng thấm trong mô hình phần tử hữu hạn được giả định là 
không thấm ở cả hai biên trái và phải đập (đoạn AB và EF). Ranh giới phía dưới cũng 
được giả định là không thấm (đoạn AF).  

- Điều kiện biên cho ứng suất và biến dạng trong mô hình phần tử hữu hạn được giả 
định là bằng không ở cả hai biên trái và phải đập (đoạn AB và EF). Ranh giới phía dưới 
(đoạn AF) cũng được giả định là không chịu ảnh hưởng do kết cấu bên trên tác động.  

2.3. Thông số mô hình 

Trong nghiên cứu này, mô hình Mohr Coulomb (MC) và Hardening Soil (HS) 
được sử dụng trong các mô phỏng. 

Bảng 1. Giá trị các thông số vật liệu mô hình MC cho nền đập và đập khởi. 
 (Nguồn: Lovisa Hassellund, Roger Knutsson, Hans Mattsson and Sven Knutsson. (2016)) 

Thông số 
Vật liệu 

 E         

kPa - kPa độ độ 
Nền đập chất thải 20000 0,33 1 37 0 

Đập khởi 20000 0,33 1 35 0 
 

Thông số 
Vật liệu 

          

kN/m3 kN/m3 - m/day m/day 
Nền đập chất thải 20 22 0,5 0,00432 0,000864 

Đập khởi 20 22 0,5 0,00864 0,00432 
 

Bảng 2. Giá trị của các thông số mô hình HS cho các chất thải vật liệu A đến J trong cơ cấu đập  
(Nguồn: Lovisa Hassellund, Roger Knutsson, Hans Mattsson and Sven Knutsson. (2016)) 

Thông số 
Vật liệu 

 
50
ref

E   ref

oed
E  ref

urE   m  
refp  '

urυ      

kPa kPa kPa - kPa - kPa độ 

A 7500 8200 48000 0,5 250 0,30 15,00 17,50 

B 7500 8200 48000 0,5 250 0,30 15,00 17,50 

C 4200 3000 20000 0,6 100 0,30 13,70 26,70 

D 4000 4200 20000 0,5 100 0,30 25,00 16,30 

E 3800 5200 20000 0,7 100 0,30 14,00 17,00 

F 3800 5200 20000 0,7 100 0,30 21,00 14,00 

G 2700 2600 17000 0,5 100 0,30 4,00 19,40 

H 3700 4800 20000 0,9 100 0,30 15,00 16,90 

I (Đập dâng loại 2) 3800 5000 17000 0,6 100 0,30 10,00 26,00 

J (Đập dâng loại 1) 3800 5000 17000 0,6 100 0,30 10,00 26,00 

 

inite
unsatγ satγ

x
k yk
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Thông số 
Vật liệu 

 

fR  
  

 
 

 

độ - kN/m3 kN/m3 - m/day m/day 
A 0 0,48 14,30 19,30 1,00 0,00864 8,64E-04 
B 0 0,48 14,30 19,30 1,00 0,04752 4,75E-03 

C 0 0,60 15,45 20,00 0,83 0,00864 8,64E-03 

D 0 0,58 16,20 20,50 0,75 0,04752 4,75E-03 

E 0 0,68 15,70 20,10 0,81 0,04752 4,75E-03 

F 0 0,68 15,70 20,10 0,81 0,04752 4,75E-03 

G 0 0,80 12,30 18,00 1,30 0,0864 8,64E-03 

H 0 0,75 14,90 19,50 0,90 0,04752 4,75E-03 

I (Đập dâng loại 2) 0 0,90 16,00 19,00 0,50 0,4752 4,75E-02 

J (Đập dâng loại 1) 0 0,90 16,00 19,00 0,50 0,0864 8,64E-03 

 

2.4. Điều kiện ban đầu 

- Để đáp ứng nhu cầu tích trữ khi nhà máy tăng công suất khai thác quặng, tính 
toán ổn định của đập với các mức cho một lần dâng đập là 3 m, 6 m, 9 m, 12 m trong 
cùng một khoảng thời gian là 6 tháng. Từ đó quyết định mức tăng hợp lý. 

-  Giả sử mỏ khai thác quặng có đủ năng lực về máy móc và công nghệ để không 
làm thay đổi các chỉ tiêu cơ lý của chất thải và vật liệu xây dựng đập dâng khi công suất 
nhà máy tăng lên. 

- Số liệu tính toán được lấy theo Bảng 1 và Bảng 2. 

2.5. Mô hình tính toán 
 

 

Hình 5. Mô hình tính toán đập chất thải 

 

Hình 6. Phát sinh áp lực nước lỗ rỗng ban đầu, P = -520,53 kN/m2 

 

Hình 7. Phát sinh ứng suất ban đầu, σ= -588,12 kN/m2 
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3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

3.1. Chuyển vị tổng thể (dUtot) của đập chất thải ứng với từng trường hợp 
 

  

  
Hình 8. Chuyển vị của đập chất thải ứng với chiều cao tối đa của từng trường hợp 

 

  

  
Hình 9. Chuyển vị của đập chất thải ứng với chiều cao H = 46m của từng trường hợp. 

Nhận xét: Chiều cao mỗi lần dâng đập càng lớn thì chuyển vị của đập càng lớn. 

3.2. Hệ số ổn định tổng thể (ΣΣΣΣ-Msf) của đập chất thải ứng với từng trường hợp 
 

 

  

Hình 10: Hệ số ổn định tổng thể của đập chất thải ứng với chiều cao tối đa của từng trường hợp 
 

 

 
Hình 11. Hệ số ổn định tổng thể của đập chất thải ứng với chiều cao H = 46m 

của từng trường hợp 

TH1: Hdđ= 3 m; Hmax= 85 m; 
 dUtot = 1,40 m 

TH2: Hdđ= 6 m; Hmax= 76 m; 
 dUtot = 3,26 m 

TH3: Hdđ=9 m; Hmax= 73 m; 
 dUtot = 4,08 m 

TH4: Hdđ= 12 m; Hmax= 46 m; 
 dUtot = 2,40 m 

TH1: Hdđ= 3 m; H= 46 m; 
 dUtot = 0,689 m 

TH2: Hdđ= 6 m; H= 46 m; 
 dUtot = 1,330 m 

TH3: Hdđ= 9 m; H= 46 m; 
 dUtot = 1,880 m 

TH4: Hdđ= 12 m; H= 46 m; 
 dUtot = 2,400 m 

TH1: Hdđ= 3 m; Hmax= 85 m; 
 Σ-Msf = 1,022 

TH2: Hdđ= 6 m; Hmax= 76 m; 
 Σ-Msf = 0,992 

TH3: Hdđ= 9 m; Hmax= 73 m; 
 Σ-Msf = 0,985 

TH4: Hdđ= 12 m; Hmax= 46 m; 
 Σ-Msf = 1,016 

TH1: Hdđ= 3 m; H= 46 m; 
 Σ-Msf = 1,110 

TH2: Hdđ= 6 m; H= 46 m; 
 Σ-Msf = 1,091 

TH3: Hdđ= 9 m; H= 46 m; 
 Σ-Msf = 1,086 

TH4: Hdđ= 12 m; H= 46 m; 
 Σ-Msf = 1,016 
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3.2. Áp lực lỗ rỗng (Udyn) của đập chất thải ứng với từng trường hợp 
 

  

                                

Hình 12. Áp lực lỗ rỗng ứng với từng chiều cao đập tính toán của trường hợp 1 
 

Nhận xét: Tại chiều cao đập H = 88 m, giá trị áp lực nước lỗ rỗng tăng đột biến 
gấp 2 lần so giai đoạn H = 85 m. Chính điều này đã làm cho đập bị phá hoại. 
 

  

                                 
Hình 13. Áp lực lỗ rỗng ứng với từng chiều cao đập tính toán của trường hợp 2 

 
Nhận xét: Tại chiều cao đập H = 82 m, giá trị áp lực nước lỗ rỗng tăng đột biến 

gấp 1,5 lần so giai đoạn H = 76 m. Chính điều này đã làm cho đập bị phá hoại. 
 

  

                           
Hình 14. Áp lực lỗ rỗng ứng với từng chiều cao đập tính toán của trường hợp 3 

 

Nhận xét: Tại chiều cao đập H = 82 m, giá trị áp lực nước lỗ rỗng tăng đột biến 
gấp 1,8 lần so giai đoạn H = 73 m. Chính điều này đã làm cho đập bị phá hoại. 

 

  

                       

Hình 15. Áp lực lỗ rỗng ứng với từng chiều cao đập tính toán của trường hợp 4 
 

Nhận xét: Tại chiều cao đập H = 58 m, giá trị áp lực nước lỗ rỗng tăng đột biến 
gấp 3,5 lần so giai đoạn H = 46 m. Chính điều này đã làm cho đập bị phá hoại. 

H= 85 m; Udyn= -42,90 kN/m2 H= 88 m; Udyn= -83,31 kN/m2 

H= 76 m; Udyn= -59,64 kN/m2 H= 82 m; Udyn= -87,93 kN/m2 

H= 73 m; Udyn= -68,20 kN/m2 H= 82 m; Udyn= -122,96 kN/m2 

H= 46 m; Udyn= -42,31 kN/m2 H= 58 m; Udyn= -146,15 kN/m2 
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4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

4.1. Mối tương quan giữa của các yếu tố ứng với chiều cao mỗi lần dâng đập 
 

 

Hình 16. Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa chuyển vị tổng thể của đập ứng với chiều cao 
mỗi lần dâng đập 

 

 

Hình 17. Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa hệ số ổn định tổng thể của đập ứng với chiều 
cao mỗi lần dâng đập 

 

4.2. Đánh giá kết quả tính toán 

Từ kết quả tính toán ta có thể thấy được sự ảnh hưởng của tốc độ xây dựng đối 
với chiều cao thiết kế cũng như sự ổn định của đập chất thải. 

Do hình thức xây dựng đập theo phương pháp thượng lưu nên kết cấu của chất 
thải nằm trong phạm vi sử dụng làm nền cho đập dâng rất quan trọng, quyết định rất 
nhiều đến kết quả ổn định đập. Đặc biệt trong trường hợp mà chỉ tiêu cơ lý của chất thải 
và vật liệu xây dựng đập dâng thay đổi theo chiều hướng bất lợi (giảm dần), chiều cao 
đập thiết kế giảm từ 85 m (đối với chiều cao cho mỗi lần dâng đập H = 3 m/6 tháng) 
xuống 34 m (đối với chiều cao cho mỗi lần dâng đập H = 12 m/6 tháng), giảm 60% 
chiều cao thiết kế. Sự phá vỡ kết cấu đập chịu ảnh hưởng rất nhiều từ sự thay đổi áp lực 
nước lỗ rỗng. Kết quả tính toán cho các trường hợp cho thấy áp lực nước lỗ rỗng tăng 
đột biến (gấp từ 1,40 đến 3,50 lần so thời cao độ trước đó) tại các cao độ đập bị phá 
hoại. Từ đó đặt ra vấn đề là phải khống chế được áp lực nước lỗ rỗng, không để cho áp 
lực lỗ rỗng tăng quá nhanh giữa cách lần đắp đập. 
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Vì vậy phải lựa chọn chiều cao mỗi lần dâng đập hợp lý vừa đáp ứng với yêu cầu 
về sản lượng khai thác vừa đảm bảo khả năng an toàn cho đập nhằm đạt chiều cao thiết 
kế là cao nhất. 

5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ 

5.1. Đặt vấn đề 

Kết quả tính toán cho thấy tại vị trí mà mô hình chưa bị phá hoại trong các trường 
hợp chiều cao dâng đập thay đổi thì hệ số ổn định của đập cũng rất thấp, dao động từ 
0,985 đến 1,022. Điều đó cho thấy khả năng rủi ro dẫn tới vỡ đập có thể xảy ra ngay tại 
các vị trí này. Vì vậy cần phải làm tăng tính ổn định của đập hơn bằng các biện pháp gia 
cố mái dốc cho đập chất thải.  

Trong phạm vi bài báo, lựa chọn phương án gia cố mái dốc bằng đá hộc để tính 
toán. 

5.2. Mặt cắt tính toán 

 
 

 

Hình 18. Phương án gia cố mái đập bằng đá hộc 
 

Gia cố mái đập bằng đá đổ có tác dụng tạo phản áp chống lại áp lực gây trượt do 
chất thải trong hồ chứa gây ra. Đá hộc được thi công đồng thời với mỗi lần dâng đập. 
Từ cao trình +352,5 m đến cao trình +377,5 m mái đá đổ là 1:2.0, bề rộng mặt 40 m; từ 
cao trình +377,5 m đến cao trình +440,5 m mái đá đổ là 1:5.0, bề rộng mặt 30 m. 

5.3. Thông số mô hình 

Tương tự như nền đập và đập khởi, vật liệu đá hộc ít có khả năng bị biến dạng lớn 
nên có thể lựa chọn mô hình MC để mô phỏng tính toán. 
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Bảng 3. Giá trị các thông số vật liệu mô hình MC cho vật liệu đá hộc.  
(Nguồn: Lovisa Hassellund, Roger Knutsson, Hans Mattsson and Sven Knutsson. (2016)) 

Thông số 
Vật liệu 

 E         

kPa - kPa độ độ 
Nền đập chất thải 40000 0,33 1 42 0 

 

Thông số 
Vật liệu 

          

kN/m3 kN/m3 - m/day m/day 
Nền đập chất thải 18 20 0,5 0,1 0,1 

 

5.4. Điều kiện ban đầu 

- Tính toán cho trường hợp thay đổi tốc độ xây dựng đập không xét đến sự thay 
đổi các chỉ tiêu cơ lý của chất thải và vật liệu xây dựng đập dâng với các mức cho một 
lần dâng đập là 3 m, 6 m, 9 m, 12 m trong cùng một khoảng thời gian là 6 tháng. 

- Giữ nguyên các điều kiện ban đầu của trường hợp thay đổi tốc độ xây dựng đập 
không xét đến sự thay đổi các chỉ tiêu cơ lý của chất thải và vật liệu xây dựng đập dâng. 

- Giữ nguyên điều kiện biên của mô hình tính toán về dòng thấm, ứng suất và biến 
dạng đã tính ở trên. 

- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi QCVN 04-05:2012, 
đối với công trình đập đất có chiều cao lớn hơn (35 ÷ 75) m trên nền đất thuộc nhóm B 
(đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng) thì công trình thuộc cấp I, hệ 
số ổn định cho phép của công trình [K] = 1,20. Vì vậy khi phân tích tính toán phương án 
gia cố mái đập bằng đá hộc chỉ xét với các trường hợp có hệ số an toàn lớn hơn 1,20. 

- Số liệu tính toán được lấy theo bảng 1, bảng 2 và bảng 3. 

5.5. Mô hình tính toán 
 

 

Hình 19. Mô hình tính toán đập chất thải phương án gia cố mái đập bằng đá hộc 
 

 

Hình 20. Phát sinh áp lực nước lỗ rỗng ban đầu, P = -520,53 kN/m2 

inite
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Hình 21. Phát sinh ứng suất ban đầu, σ= -588,11 kN/m2 

 
5.6. Kết quả tính toán 

Bảng 4. Kết quả tính toán cho trường hợp H = 3 m 

THTT 
Chiều cao đập 

Trường hợp H= 3 m 
 Σ-Msf Udyn (kN/m2) 

46 1,851 29,32 

49 1,783 30,45 

52 1,720 31,55 

55 1,665 32,84 

58 1,605 33,58 

61 1,562 35,37 

64 1,516 36,92 

67 1,469 37,55 

70 1,441 39,22 

73 1,405 40,50 

76 1,374 41,82 

79 1,347 43,39 

82 1,295 44,76 

85 1,243 45,55 

88 1,216 47,05 

91 1,206 46,08 

94 1,208 46,12 

97 1,188 45,78 
 

Bảng 5. Kết quả tính toán cho trường hợp H = 6 m 

THTT 
Chiều cao đập 

Trường hợp H= 6 m 
 Σ-Msf Udyn (kN/m2) 

46 1,823 42,36 
52 1,699 45,79 
58 1,575 48,72 
64 1,479 53,85 
70 1,407 57,89 
76 1,341 62,65 
82 1,250 67,23 
88 1,184 72,16 
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Bảng 6. Kết quả tính toán cho trường hợp H = 9 m 

THTT 
Chiều cao đập 

Trường hợp H = 9 m 
 Σ-Msf Udyn (kN/m2) 

46 1,805 48,80 
55 1,620 56,04 
64 1,462 63,76 
73 1,345 71,31 
82 1,217 80,28 
91 1,154 88,02 

 

Bảng 7. Kết quả tính toán cho trường hợp H = 12 m 

THTT 
Chiều cao đập 

Trường hợp H = 12 m 
 Σ-Msf Udyn (kN/m2) 

46 1,801 52,29 
58 1,543 63,12 
70 1,363 74,98 
82 1,216 88,78 
94 1,120 98,49 

 

 

 

Hình 22. Hệ số ổn định tổng thể của đập chất thải. 
 

 

                      

 

                             

Hình 23. Áp lực lỗ rỗng của đập chất thải 
 

5.7. Đánh giá kết quả tính toán 

Kết quả tính toán cho ta thấy việc gia cố mái đập bằng đá hộc có ảnh hưởng rất 
lớn đến sự ổn định của đập.  

TH1: Hdđ= 3 m; Hmax= 94 m; 
 Σ-Msf = 1,208 

TH2: Hdđ= 6 m; Hmax= 82 m; 
 Σ-Msf = 1,250 

TH3: Hdđ= 9m; Hmax= 82m; 
 Σ-Msf = 1,217 

TH4: Hdđ= 12m; Hmax= 82m; 
 Σ-Msf = 1,216 

TH1: Hdđ= 3 m; Hmax= 94 m; 
 Udyn= -46,12 kN/m2 

TH2: Hdđ= 6 m; Hmax= 82 m; 
 Udyn= -67,23 kN/m2 

TH3: Hdđ= 9 m; Hmax= 82 m; 
 Udyn= -80,28 kN/m2 

TH4: Hdđ= 12 m; Hmax= 82 m; 
 Udyn= -88,78 kN/m2 
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Với điều kiện hệ số ổn định phải lớn hơn 1,20, trường hợp các chỉ tiêu cơ lý của 
chất thải và vật liệu xây dựng đập dâng không đổi khi thay đổi chiều cao dâng đập thì 
đối với H = 3 m (chiều cao mỗi lần dâng đập) thì đập có thể đạt tới chiều cao 94 m, còn 
đối với H = 6 m, H = 9 m và H = 12 m đều đạt tới chiều cao 82 m.  

Ngoài ra, việc gia cố đá hộc còn giảm sự thay đổi đột ngột của áp lực nước lỗ 
rỗng trong lòng đập chất thải. Điều đó làm giảm nguy cơ gây ra hiện tượng đập bị phá 
hoại trong quá trình vận hành, khai thác. 

Vì vậy phải lựa chọn kích thước, chiều cao và phạm vi gia cố mái đập bằng đá hộc 
hợp lý vừa đảm bảo an toàn cho đập vừa đáp ứng yêu cầu về chiều cao thiết kế lớn nhất 
là điều cần phải nghiên cứu kỹ hơn. 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 

Một số kết quả nghiên cứu đã đạt được bao gồm: 

- Kết quả tính toán cho ta thấy được những thay đổi trong kết cấu đập khi thay đổi 
chiều cao mỗi lần dâng đập. Bằng việc tăng dần chiều cao mỗi lần đắp, từ H = 3 m, H = 
6 m, H = 9 m cho tới H = 12 m với trường hợp được đặt ra là thay đổi tốc độ xây dựng 
đập không xét đến sự thay đổi các chỉ tiêu cơ lý của chất thải và vật liệu xây dựng đập 
dâng, thông qua các bảng số liệu và biểu đồ so sánh, nghiên cứu đã thể hiện một cách 
khá đầy đủ các khía cạnh, các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của đập.  

- Nghiên cứu đã đề suất một giải pháp để tăng sự ổn định cho đập chất thải bằng 
cách gia cố mái hạ lưu bằng đá hộc. Tuy rằng phương pháp này không mới nhưng việc 
nghiên cứu để đưa ra được kích thước và phạm vi gia cố một cách tối ưu, đáp ứng yêu 
cầu về chiều cao thiết kế lớn nhất trong khoảng thời gian nhanh nhất lại là một điều 
hoàn toàn khác. Trong phạm vi của bài báo, nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức độ đánh giá 
ứng xử của đập khi mái đập được gia cố bằng đá hộc trên 2 phương diện là hệ số ổn 
định và áp lực nước lỗ rỗng trong thân đập. 

Kết quả nghiên cứu có thể trở thành 1 tài liệu tham khảo hữu ích giúp có giải pháp 
tốt hơn từ đó đưa ra các quyết định hợp lý trong việc xây dựng đập chất thải. 

6.2. Hạn chế và kiến nghị 

Vì số liệu được lấy từ các nghiên cứu trên thế giới và khu vực nghiên cứu cũng 
nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, do đó việc so sánh kết quả tính toán với thực tế hiện 
trạng công trình là hết sức khó khăn. Trong khi đó, số liệu thiết kế cụ thể về những đập 
chất thải ở Việt Nam lại rất khó thu thập, thậm chí việc tham quan, khảo sát cũng bị các 
đơn vị chủ quản ngăn cản, cấm đoán.  

Trong thời gian gần đây, các vụ việc vỡ đập chất thải liên tục xảy ra, gây hậu quả 
nghiêm trọng về người, tài sản và đặc biệt là môi trường. Điều đó gióng lên một hồi 
chuông cảnh báo cho công tác quản lý cũng như việc đưa ra các quy định cụ thể trong 
việc thiết kế, thẩm tra phê duyệt các dự án đập chất thải. Bên cạnh đó cần có một kho 
dữ liệu về các đập chất thải đã và đang xây dựng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu 
cũng  như xử lý các hồ chứa chất thải đã hết thời gian sử dụng. 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGUỒN NƯỚC NGỌT SÔNG 

HẬU PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO VÙNG SẢN XUẤT TÔM – LÚA  
TỈNH BẠC LIÊU 

 
Nguyễn Đình Vượng(1), Nguyễn Quang Phi(2) 

     Huỳnh Ngọc Tuyên(1), Lê Văn Thịnh(1) 
(1) 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 
(2) 

Trường Đại học Thủy lợi 
 

TÓM TẮT 
 

Mô hình trồng lúa trên nền đất nuôi tôm, gọi tắt là mô hình Tôm – Lúa đang được 

coi là loại hình sản xuất bền vững ở Bạc Liêu nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. 

Trong đó nguồn nước ngọt cấp cho việc rửa mặn để trồng lúa là vấn đề hết sức quan 

trọng, góp phần quyết định đến năng suất và chất lượng của vụ lúa. Tuy nhiên, 

nguồn nước ngọt để rửa mặn cho các vùng này ngoài nước mưa (nước trời), còn 

phải phụ thuộc vào nguồn nước mặt từ sông Hậu. Trong khuôn khổ của nghiên cứu 

này nhóm tác giả bước đầu đánh giá khả năng cấp ngọt từ sông Hậu cho vùng sản 

xuất Tôm – Lúa tỉnh Bạc Liêu thông qua kết quả mô phỏng bài toán thành phần 

nguồn nước xét ở trường hợp hiện trạng và khi đã xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé. 

Từ khóa: Nguồn nước ngọt sông Hậu, hệ thống thủy lợi, Tôm - Lúa, Bạc Liêu. 

 
SUMMARY 

 
The model of rice cultivation on shrimp cultured land, called the Rice-Shrimp 

farming model, is considered as a sustainable production model on the Bac Lieu 

province in particular and Mekong River Delta provinces in general. In this, the 

freshwater supply for salt washing for rice cultivation is very important, contributing 

to the productivity and quality of the rice crop. However, the source of freshwater 

for salt washing of these areas in addition to rainwater, also depends on surface 

water from the Hau River. In this study, the authors initially assessed the ability to 

supply freshwater from the Hau River for the production Rice-Shrimp farming 

region in Bac Lieu province through the simulation of the water resource 

composition in the present case and after sewers Cai Lon, Cai Be were built case. 

Keywords: freshwater source of Hau River, irrigation system, Rice-Shrimp, Bac 

Lieu. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bạc Liêu là tỉnh đứng thứ 3 về diện tích nuôi tôm kết hợp trồng lúa ở Đồng bằng 
sông Cửu Long. Thời gian qua, diện tích sản xuất Tôm – Lúa tại Bạc Liêu tăng rất 
nhanh, từ 5.851 ha năm 2011 lên đến gần 30.000 ha năm 2016. Hình thức nuôi tôm trên 
nền đất trồng lúa cho năng suất bình quân 300 - 400 kg/ha, mang lại lợi nhuận khoảng 
50 - 60 triệu đồng/ha/năm, vượt trội hơn hẳn so với trồng lúa truyền thống. Thực tế cho 
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thấy, mô hình Tôm - Lúa tuy đạt hiệu quả kinh tế, nhưng lại bị phụ thuộc vào tự nhiên. 
Vùng canh tác Tôm - Lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hầu hết nằm ở cuối nguồn nước 
ngọt nên sản xuất lúa trên đất nuôi tôm chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa và một phần 
nước ngọt từ sông Hậu.  

Có thể nói nguồn nước ngọt đóng vai trò rất quan trọng cho mô hình Tôm - Lúa, 
tuy nhiên thực tế hiện nay hầu hết các địa phương trong tỉnh đều phải phụ thuộc vào 
nước mưa nên không chủ động được nguồn nước ngọt trong sản xuất. Một vấn đề đang 
rất được quan tâm đó là ngoài nước mưa thì nguồn nước ngọt trên sông Hậu có khả 
năng cấp để rửa mặn cho vùng trồng lúa trên đất nuôi tôm của tỉnh Bạc Liêu hay không 
và phạm vi được đến đâu? Trong khuôn khổ nghiên cứu này, chúng tôi bước đầu đánh 
giá khả năng cấp ngọt từ sông Hậu cho tỉnh Bạc Liêu thông qua tính toán thành phần 
nước ngọt, áp dụng lý thuyết lan truyền các thành phần nguồn nước kết hợp với mô hình 
thủy động lực 1 chiều (Mike11) nhằm làm rõ phân bố nguồn nước ngọt trên kênh rạch ở 
Bạc Liêu, đây là cơ sở đề xuất các thời điểm bổ sung nguồn nước ngọt từ sông Hậu cho 
các vùng sản xuất Tôm - Lúa của tỉnh. Nghiên cứu này kế thừa và phát triển phương 
pháp luận tính toán mô phỏng sự lan truyền các thành phần nguồn nước, trong đó có 
thành phần nước ngọt (từ sông Hậu) của đề tài [4] và [5]. Bài toán được phân tích trên 2 
kịch bản tính toán nhằm làm rõ sự thay đổi nguồn ngọt trong điều kiện hiện trạng khi 
chưa xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé và trường hợp đã xây dựng hệ thống cống Cái 
Lớn, Cái Bé kiểm soát mặn biển Tây.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu này như sau:   

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các tài liệu, số liệu về nguồn nước, đặc điểm khí 
tượng thủy văn,… từ kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án đã thực hiện vùng 
Bán đảo Cà Mau và trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; 

- Phương pháp điều tra, thu thập tổng hợp tài liệu: Trong quá trình nghiên cứu đã 
tiến hành điều tra, thu thập các tài liệu về địa hình, nguồn nước, khí tượng thủy 
văn, dòng chảy,… phục vụ công tác tính toán nguồn nước ngọt; 

- Phương pháp mô hình toán: Áp dụng lý thuyết lan truyền các thành phần nguồn 
nước kết hợp với phần mềm thủy lực 1 chiều (MIKE 11) để tính toán lan truyền 
nguồn nước ngọt từ sông Hậu về vùng nghiên cứu [1], [2], [3];  

- Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) và các phần mềm chuyên ngành để hệ thống 
hoá và số hóa bản đồ, các dữ liệu và kết quả tính toán nguồn nước ngọt.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng mô hình sản xuất Tôm - Lúa ở Bạc Liêu 

Mô hình Tôm – Lúa của tỉnh Bạc Liêu đã có từ hơn 30 năm nay nhưng phát triển 
khá mạnh từ năm 2011 với 5.851 ha. Diện tích đã tăng nhanh qua các năm và hiện nay 
tập trung chủ yếu ở các huyện Hồng Dân, Phước Long, Giá Rai và Vĩnh Lợi.  
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Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu [6]: Năm 2016, kế 
hoạch sản xuất lúa trên đất nuôi tôm ban đầu 29.457 ha, diện tích thực tế cho thu hoạch 
là 31.328 ha, đạt 106,35% kế hoạch; Trong đó: Diện tích sản xuất của các huyện, thị xã: 
Vĩnh Lợi 101 ha, Phước Long 9.045  ha, Hồng Dân 21.617 ha và Thị xã Giá Rai 565 ha, 
lợi nhuận bình quân 10.072.000 đồng/ha, đạt 66,6% so với đầu tư.  

Kế hoạch mở rộng diện tích lúa trên đất nuôi tôm năm 2016 là 3.835 ha, thực hiện 
2.603 ha, trong đó: Các huyện Hồng Dân kế hoạch 1.500 ha, thực hiện 1.500 ha đạt 
100% kế hoạch; Phước Long kế hoạch 719 ha, thực hiện 437 ha đạt 60,78% kế hoạch; 
Thị xã Giá Rai kế hoạch 1.453 ha, thực hiện 565 ha đạt 38,89% kế hoạch; Vĩnh Lợi kế 
hoạch 163 ha, thực hiện 101 ha đạt 61,96%. Trong năm 2017, dự kiến kế hoạch mở 
rộng diện tích lúa trên đất tôm là 1.270 ha trong đó huyện Vĩnh Lợi 99 ha, Phước Long 
283 ha và thị xã Giá Rai 888 ha. 

Mô hình sản xuất lúa trên nền đất nuôi tôm được xem là mô hình khá bền vững, 
bởi ngoài việc tự túc được lương thực tại chỗ thì cây lúa còn có khả năng cải tạo môi 
trường rất hiệu quả, có thể hấp thu các chất độc hại và cách ly mầm bệnh cho vụ tôm 
nuôi kế tiếp, những phế phẩm của cây lúa (rơm, rạ...) khi phân hủy sẽ tạo thành nguồn 
thức ăn tự nhiên giúp cho tôm phát triển tốt, vì thế trồng lúa trên đất nuôi tôm là rất cần 
thiết và có hiệu quả cao cho các vụ nuôi tôm ở Bạc Liêu. Ngoài ra, khâu rửa mặn để 
canh tác lúa trên vùng nuôi tôm cũng góp phần hạn chế quá trình mặn hóa, kéo dài tuổi 
thọ sử dụng đất. 

3.2. Kịch bản tính toán mô phỏng 

Bảng 1. Các kịch bản tính toán 

Kịch 
bản 

Đặc điểm của kịch bản 

Hạ tầng thủy lợi (PA) Nhu cầu nước Điều kiện biên 

KB1 PA1= Hiện trạng 2013 Hiện trạng 2013 Năm 2005 

KB2 PA2 = PA1 + cống Cái Lớn, Cái Bé Hiện trạng 2013 Năm 2005 

 
3.3. Kết quả tính toán mô phỏng lan truyền nguồn nước ngọt 

Kết quả tính toán mô phỏng khả năng lan truyền thành phần nước mặt ngọt (biểu 
thị theo tỷ lệ %) từ sông Hậu đến tỉnh Bạc Liêu được thể hiện từ Bảng 2 đến Bảng 5 và 
từ Hình 1 đến Hình 10. 

Bảng 2. Phân bố tỷ lệ thành phần nước ngọt sông Hậu lớn nhất tháng 4 

TT 
Thành phần nước 

ngọt (%) 
Tỷ lệ phần trăm so với diện tích (%) 

KB1 KB2 

1 0 14,59 11,64 

2 0 - 5 24,93 23,20 

3 5 - 10 7,51 9,69 

4 10 - 20 7,13 9,25 
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5 20 - 40 7,32 9,61 

6 40 - 60 5,43 6,32 

7 60 - 80 7,20 4,89 

8 80 - 100 25,89 25,39 

Tổng 100,00 100,00 
 

Kết quả tính toán lan truyền nguồn nước ngọt tháng 4 cho thấy: Trong trường hợp 
điều kiện biên là năm 2005, khi chưa xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé thì tỷ lệ % nguồn 
nước ngọt lớn hơn 40% từ sông Hậu về tỉnh Bạc Liêu chiếm 45% diện tích toàn tỉnh. 
Khi đã xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé thì tỷ lệ % nguồn nước ngọt lớn hơn 40% từ 
sông Hậu về tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ chiếm 46% diện tích toàn tỉnh, xem Hình 1. 

 

 
Hình 1. Phân bố tỷ lệ thành phần nước ngọt sông Hậu lớn nhất tháng 4 
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[g/l] Time Series Concentration
Concentration

QUANLOPHUNGHIEP  92400.00 SAL

- Độ mặn nhỏ nhất 
tháng 4 trên kênh 
QL_PH (đầu kênh 

Huyền Sử 3) 25,7 g/l.

 

Hình 2. Diễn biến độ mặn trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (đầu kênh Láng Trâm)  
tháng 4 – KB1 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018    

 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           35 

31-3-2005 2-4-2005 4-4-2005 6-4-2005 8-4-2005 10-4-2005 12-4-2005 14-4-2005 16-4-2005 18-4-2005 20-4-2005 22-4-2005 24-4-2005 26-4-2005 28-4-2005 30-4-2005
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[g/l] Time Series Concentration
Concentration

QUANLOPHUNGHIEP  81400.00 SAL

- Độ mặn nhỏ nhất 
tháng 4 trên kênh 
QL_PH (đầu kênh 
QL_GR) 25,6 g/l.

 

Hình 3. Diễn biến độ mặn trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (đầu kênh Quản Lộ - Giá Rai) 
tháng 4 – KB1 

 
Bảng 3. Phân bố tỷ lệ thành phần nước ngọt sông Hậu lớn nhất tháng 5 

TT 
Thành phần nước 

ngọt (%) 
Tỷ lệ phần trăm so với diện tích (%) 

KB1 KB2 

1 0 11,69 11,57 

2 0 - 5 23,14 23,28 

3 5 - 10 9,61 9,68 

4 10 - 20 9,22 9,25 

5 20 - 40 9,59 9,65 

6 40 - 60 6,43 6,33 

7 60 - 80 4,93 4,86 

8 80 - 100 25,39 25,39 

Tổng 100,00 100,00 
 

  
Hình 4. Phân bố tỷ lệ thành phần nước ngọt sông Hậu lớn nhất tháng 5 
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Kết quả tính toán lan truyền nguồn nước ngọt tháng 5 cho thấy: Trong trường hợp 
điều kiện biên là năm 2005, khi chưa xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé thì tỷ lệ % nguồn 
nước ngọt lớn hơn 40% từ sông Hậu đến tỉnh Bạc Liêu chiếm 46% diện tích toàn tỉnh. 
Khi đã xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé thì % nguồn nước ngọt lớn hơn 40% từ sông 
Hậu đến tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ chiếm 46,5% diện tích toàn tỉnh, xem Hình 4. 
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QUANLOPHUNGHIEP  92400.00 SAL

- Độ mặn nhỏ nất 
tháng 5 trên kênh 
QL_PH (đầu kênh 
Huyền Sử 3) 25g/l.

 

Hình 5. Diễn biến độ mặn trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (đầu kênh Huyền Sử 3)  
tháng 5 – KB1 
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- Độ mặn nhỏ nhất 
tháng 4 trên kênh 
QL_PH (đầu kênh 
QL_GR) 20.5 g/l.

 

Hình 6. Diễn biến độ mặn trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (đầu kênh Quản Lộ - Giá Rai)  
tháng 5 – KB1 

 
Bảng 4. Phân bố tỷ lệ thành phần nước ngọt sông Hậu lớn nhất tháng 6 

TT 
Thành phần nước 

ngọt (%) 
Tỷ lệ phần trăm so với diện tích (%) 

KB1 KB2 

1 0 20,94 20,51 

2 0 - 5 18,02 18,11 

3 5 - 10 8,02 8,06 

4 10 - 20 8,93 8,97 

5 20 - 40 11,55 11,30 

6 40 - 60 9,71 9,61 

7 60 - 80 20,47 20,53 

8 80 - 100 2,36 2,91 

Tổng 100,00 100,00 
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Kết quả tính toán lan truyền nguồn nước ngọt tháng 6 cho thấy: Trong trường hợp 
điều kiện biên là năm 2005, khi chưa xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé thì % nguồn nước 
ngọt lớn hơn 40% từ sông Hậu đến tỉnh Bạc Liêu chiếm 44% diện tích toàn tỉnh. Khi đã 
xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé thì % nguồn nước ngọt lớn hơn 40% từ sông Hậu đến 
tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ chiếm 44,6% diện tích toàn tỉnh, xem Hình 7. 

 

 
Hình 7. Phân bố tỷ lệ thành phần nước ngọt sông Hậu lớn nhất tháng 6 
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- Độ mặn nhỏ nhất 
tháng 6 trên kênh 
QL_PH (đầu kênh 

Huyền Sử 3) 
18,5g/l.

 

Hình 8. Diễn biến độ mặn trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (đầu kênh Huyền Sử 3)  
tháng 6 – KB1 
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5g/l (vào cuối tháng 

6).

 

Hình 9. Diễn biến độ mặn trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (đầu kênh đầu kênh Quản Lộ -  
Giá Rai) tháng 6 – KB1 

 
Bảng 5. Phân bố tỷ lệ thành phần nước ngọt sông Hậu lớn nhất tháng 7 

TT 
Thành phần nước 

ngọt (%) 
Tỷ lệ phần trăm so với diện tích (%) 

KB1 KB2 

1 0 1,52 5,07 

2 0 - 5 8,21 6,84 

3 5 - 10 5,07 5,27 

4 10 - 20 9,77 9,44 

5 20 - 40 11,00 9,31 

6 40 - 60 15,08 11,95 

7 60 - 80 15,54 13,09 

8 80 - 100 33,80 39,02 

Tổng 100,00 100,00 

 
Kết quả tính toán lan truyền nguồn nước ngọt tháng 7 cho thấy: Trong trường hợp 

điều kiện biên là năm 2005, khi chưa xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé thì tỷ lệ % nguồn 
nước ngọt lớn hơn 40% từ sông Hậu đến tỉnh Bạc Liêu chiếm 75% diện tích toàn tỉnh. 
Khi đã xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé thì % nguồn nước ngọt lớn hơn 40% từ sông 
Hậu đến tỉnh Bạc Liêu chiếm 75,6% diện tích toàn tỉnh, xem Hình 10. 
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Hình 10. Phân bố tỷ lệ thành phần nước ngọt sông Hậu lớn nhất tháng 7 
 

4. KẾT LUẬN 

Từ kết quả tính toán trên có thể thấy rằng: trong thời điểm hiện trạng khả năng 
cấp ngọt cho các huyện sản xuất Tôm – Lúa ở Hồng Dân, Giá Rai từ nguồn nước sông 
Hậu sẽ là rất khó khăn, do đó nguồn nước để rửa mặn trồng lúa cho vùng này chủ yếu là 
nước mưa.  

Vào tháng 4, tháng 5 hoàn toàn không có khả năng dùng nước ngọt sông Hậu để 
rửa mặn trồng lúa. Tuy nhiên vào cuối tháng 6 (28/6 - 10/7) độ mặn trên kênh Quản Lộ 
- Phụng Hiệp giảm mạnh (5 - 8g/l) nên có thể dùng nước trên kênh để pha loãng nước 
mặn trong vuông tôm (rửa giai đoạn đầu). Từ giữa tháng 7 đến tháng 8 hoàn toàn có thể 
dùng nước ngọt từ sông Hậu qua các hệ thống kênh Quản Lộ - Giá Rai, kênh Phó Sinh, 
Phó Sinh 2 để rửa mặn ở giai đoạn sau cho một số xã thuộc huyện Phước Long, Hồng 
Dân nằm dọc theo trục kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, một số xã thuộc huyện Giá Rai 
(Phong Thạnh A, Phong Thạnh, một phần Phong Tân, một phần xã An Trạch).  

Các vùng trồng lúa trên nền đất nuôi tôm chủ yếu tập trung ở các huyện: Giá Rai, 
Phước Long, Hồng Dân. Thành phần nước ngọt từ sông Hậu về các huyện này là khá ít 
trừ một số xã thuộc huyện Phước Long, Hồng Dân nằm dọc theo trục kênh Quản Lộ -
Phụng Hiệp (thành phần nước ngọt từ sông Hậu về 20 - 70%) nên có thể dùng nước 
ngọt trên kênh rạch để rửa mặn. Đối với huyện Giá Rai thành phần nước ngọt từ sông 
Hậu về cũng tương đối thấp (ngoại trừ vùng ngọt hóa từ xã Phong Tân dọc theo Quốc lộ 
1A về phía Bắc), tuy nhiên cũng có một số xã có khả năng dùng nước mặt để rửa mặn 
như xã Phong Thạnh A, xã Phong Thạnh và một phần xã An Trạch (thành phần nước 
ngọt từ sông Hậu về 10 - 30%).  
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Cần thấy rằng với sự gia tăng về diện tích cũng như hiện tượng tăng vụ đang phát 
triển tại nhiều nơi thuộc vùng ngọt của Tp. Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng 
thì nguồn nước ngọt của sông Hậu sẽ càng khó khăn hơn trong việc mong muốn đưa 
nguồn nước này về phía Bạc Liêu, cùng với thực trạng hệ thống kênh rạch chuyển nước 
hiện nay (bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy) thì khả năng cấp ngọt cho vùng sản xuất Tôm 
- Lúa ở Bạc Liêu sẽ ngày càng khó khăn hơn, dẫn chứng cụ thể cho vấn đề này là việc 
nước mặn 9 - 10 g/l đã có thời điểm lên tới Ngã Năm trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp. 
Vì vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là ngoài việc đẩy mạnh mở 
rộng các hệ thống dẫn ngọt thuộc hệ thống kênh KH (kênh nối sông Hậu với sông Cái 
Lớn), cần thiết phải nạo vét, mở rộng trục Quản Lộ - Phụng Hiệp nhằm góp phần bảo 
đảm sản xuất hiệu quả và bền vững cho tỉnh Bạc Liêu, trong đó nạo vét kênh trục và hệ 
thống nội đồng có nhiệm vụ rửa mặn trồng lúa cho diện tích vùng canh tác Lúa - Tôm 
của tỉnh, nhiệm vụ này có thể vẫn có giá trị ngay cả khi đã xây dựng cống ngăn mặn Cái 
Lớn và Cái Bé. 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
[1]  Nguyễn Ân Niên và Tăng Đức Thắng (2003), “Tính toán các thành phần nguồn nước – một 

công cụ mới đa năng phục vụ quản lý tổng hợp nguồn nước và môi trường”, Tuyển tập kết 

quả KHCN Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam năm 2003, TP. Hồ Chí Minh.  

[2]  Tăng Đức Thắng (2002), Nghiên cứu hệ thống thủy lợi chịu nhiều nguồn nước tác động – Ví 

dụ ứng dụng cho ĐBSCL và Đông Nam Bộ, Luận án Tiến sĩ Viện Khoa học Thủy lợi miền 
Nam, TP. Hồ Chí Minh. 

[3]  Tăng Đức Thắng (2006), “Một vài kết quả tính toán sự lan truyền thành phần nước Sông 
Hậu trong vùng bán đảo Cà Mau”, Tuyển tập kết quả KHCN Viện Khoa học Thủy lợi Miền 

Nam năm 2005, TP. Hồ Chí Minh. 

[4]  Tăng Đức Thắng (Chủ nhiệm, 2009-2013), Đề tài Độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu giải 

pháp thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Bán đảo Cà Mau, Viện Khoa học Thủy Lợi 
miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.  

[5]  Nguyễn Đình Vượng (Chủ nhiệm, 2009-2012), Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất quy trình 

rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và 

Cà Mau, Viện Khoa học Thủy Lợi miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.  

[6]  Sở Nông nghiệp & PTNT Bạc Liêu (2016). Báo cáo tổng kết mở rộng mô hình lúa trên đất 
nuôi tôm năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 

 

 

 

 

Phản biện: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy lợi  
– Viện KHTL Việt Nam 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 

 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           41 

 
THỰC NGHIỆM ĐO ĐẠC TÍNH TOÁN TỔN THẤT NƯỚC TRÊN KÊNH 

CẤP 1 THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI DẦU TIẾNG – PHƯỚC HÒA 

EXPERIMENT FOR CALCULATION OF THE WATER LOSS IN THE PRIMARY 

CANALS IN DAU TIENG – PHUOC HOA IRRIGATION SYSTEM 
 

PGS. TS. Đỗ Tiến Lanh(1), TS. Hoàng Quang Huy(2),  
PGS. TS. Võ Khắc Trí(1), ThS. Phạm Khắc Thuần(1) 

(1) Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 

 (2) Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh 

 
TÓM TẮT 

 
Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm, đo đạc và tính toán tổn thất nước tại các hệ 
thống tưới kênh cấp 1 thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa. Quá trình thí 

nghiệm được triển khai trên kênh N7 thuộc kênh Đông, kênh TN7 thuộc kênh Tây và 

kênh N15-8 thuộc kênh Tân Hưng. Kết quả thí nghiệm cho thấy sự tương đồng trong 

hiệu quả tưới của cả 3 hệ thống kênh Đông, kênh Tây và kênh Tân Hưng trong cả 

hai vụ Hè Thu và Mùa. Đó là hiệu quả sử dụng kênh trung bình từ 42-53% trong vụ 

Hè Thu và giảm xuống rất thấp khoảng 23 – 41% trong vụ Mùa. Đồng thời, bài báo 

cũng chỉ ra các nguyên nhân gây tổn thất chủ yếu cần phải khắc phục để nâng cao 

hiệu quả tưới của hệ thống. 

Từ khóa: tổn thất nước, tưới hiệu quả, thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa. 

 
ABTRACT: 

 
This paper aims to present the results of the experiment, observation and calculation 

of the water loss in the primary canals in Dau Tieng – Phuoc Hoa irrigation system. 

The experiment was carried out in N7 Canal of the East Canal, TN7 Canal of the West 

Canal and N15-8 of the Tan Hung Canal. The results show the similar trend in 3 

irrigation system of East, West and Tan Hung Canals in the both summer-autumn and 

autumn–winter crops. The irrigation efficient is average from 42 – 53% in the 

summer-autumn crop and reduces very low to 23 – 41% in the autumn–winter crop. 

Moreover, it also points out the major causes of water loss that need to be overcome to 

improve the efficiency of the irrigation system. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng được khởi công xây dựng từ năm 1981 và 
năm 1985 được đưa vào khai thác sử dụng. Theo Quyết định số 190/QĐ-TTg ngày 
18/5/1979 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ của hồ Dầu Tiếng là tưới cho 
khoảng 172.000 ha đất nông nghiệp của các tỉnh Tây Ninh, Tp. HCM, Long An..., trong 
đó có 67.000 ha tưới tự chảy. Là công trình phục vụ đa mục tiêu như cung cấp nước cho 
sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đẩy mặn, điều tiết lũ, du lịch... 
Để ngày càng phát huy công suất thiết kế, nâng cao hiệu quả đầu tư, do vậy nhiệm vụ 
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công trình đã có một số điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Theo Quyết định 
số 3415/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Phước Hòa, 
trong đó hồ Dầu Tiếng được bổ sung khoảng 55 m3/s từ hồ Phước Hòa về mùa kiệt để 
cấp nước cho 21.466 ha đất nông nghiệp (khu tưới Tân Biên: 6.725 ha; Đức Hòa: 
13.821 ha và khu tưới Mỹ Thái 900 ha)[1,2,3,4] . 

Hiện tại hệ thống kênh trục chính của hồ Dầu Tiếng dẫn nước về các khu tưới bao 
gồm kênh Đông, kênh Tây và kênh Tân Hưng. Do diện tích khu tưới ngày một mở rộng, 
đặc biệt là các khu tưới được bổ sung theo Quyết định 3415/QĐ-BNN-XD ngày 
21/12/2010, do vậy nguồn nước tải trên các kênh chính sẽ thay đổi theo thiết kế được 
duyệt trước đây. Trong thời gian từ năm 2008 – 2010, thông qua dự án hỗ trợ thủy lợi 
Việt Nam (WVRAP), hệ thống kênh chính Đông, Tây và hệ thống nội đồng đã được 
kiên cố hóa bằng bê tông cùng với việc nâng cấp công trình đầu mối nhằm tăng cường 
hệ số sử dụng nước và giảm tổn thất nước tưới trong quá trình khai thác, sử dụng. Như 
vậy chuỗi các số liệu quan trắc trong quá trình quản lý vận hành kể từ khi công trình 
đưa vào sử dụng đến năm 2010 không còn đúng với thực tế công trình. 

Thời gian qua, do nhu cầu sử dụng nước tăng cao phía thượng nguồn nên nguồn 
nước về hồ Dầu Tiếng bị giảm sút. Bên cạnh đó, do tác động của biến đổi khí hậu, với 
các dạng thời tiết cực đoan như mưa lớn, hạn kéo dài, cùng với thảm phủ đầu nguồn bị 
phá dẫn tới nguồn nước về hồ không đều, xu thế ngày càng giảm và có nhiều trường 
hợp bất thường (mùa kiệt giảm, mùa lũ tăng) dẫn tới công tác điều tiết hồ và công tác 
quản lý hệ thống tưới gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, hệ thống kênh tưới hồ Dầu Tiếng 
đi qua nhiều dạng địa hình khác nhau, dẫn tới tổn thất cột nước khác nhau cũng là 
những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác quản lý khai thác công trình.    

Để có cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá tổn thất nước cũng như đề xuất giải 
pháp giảm thiểu tổn thất nguồn nước nhằm cung cấp bộ số liệu thực tế cũng như giải 
pháp giảm thiểu tổn thất nguồn nước hữu hiệu giúp cơ quan quản lý điều hành hệ thống 
đạt hiệu quả cao nhất, thông qua công tác khảo sát đo đạc hiện trạng và nghiên cứu tính 
toán quá trình cung cấp nước là một việc làm hết sức cấp thiết trong việc phục vụ sản 
xuất và góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm đo 
đạc tính toán tổn thất nước trên kênh cấp 1 thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước 
Hòa được đề xuất nhằm giải quyết các tồn tại trên. 

2. MỤC TIÊU 

Nghiên cứu nhằm xác định được lượng tổn thất nước tưới trên hệ thống thủy lợi 
Dầu Tiếng – Phước Hòa thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm kênh N7 thuộc kênh 
Đông, kênh TN7 thuộc kênh Tây và kênh N15-8 thuộc kênh Tân Hưng. Đây là cơ sở 
phục vụ tính toán tổn thất trong toàn hệ thống kênh, đề xuất các giải pháp giảm thiểu 
tổn thất nguồn nước và giúp cho các cơ quan quản lý vận hành hệ thống cấp nước phục 
vụ sản xuất nông nghiệp trên toàn hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa. 
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3. GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa [1, 2, 3] 

- Hồ Dầu Tiếng có dung tích là 1.580 triệu m3 ứng với mực nước dâng bình 
thường 24,4 m. Diện tích mặt thoáng là 27.000 ha. Tổng lượng nước chảy vào hồ trung 
bình nhiều năm là 1.841 triệu m3. Mực nước chết 17 m ứng với dung tích chết là 470 
triệu m3, diện tích mặt thoáng 5.500 ha, dung tích hữu ích của hồ là 1.110 triệu m3. Hồ 
được thiết kế với tần suất lũ P = 0,1% (hay 1000 năm xuất hiện một lần) có đỉnh lũ 
Qmax = 4.800 m3/s, tổng lượng lũ trong 5 ngày là 762 triệu m3. Trong trường hợp xảy 
ra lũ thiết kế mực nước hồ sẽ dâng đến mực nước siêu cao là 25,1 m và lưu lượng lớn 
nhất xả qua tràn là 2.800 m3/s. 

- Hồ Phước Hòa có dung tích toàn bộ là 33,75 triệu m3 và dung tích hữu ích là 
12,68 triệu m3. Cao trình mực nước chết là 42,5 m, mực nước dâng bình thường là 
42,94 m và mực nước gia cường là 43,8 m. Lưu lượng xả lũ thiết kế là 3.670 m3/s ứng 
với tần suất P = 0,5%. 

- Hệ thống kênh Đông: gồm kênh chính dài 45 km và 44 kênh cấp 1 với tổng 
chiều dài 210 km, tổng chiều dài kênh cấp 2 là 675 km. Kênh được lấy nước từ Cống số 
1. Diện tích tưới trực tiếp của toàn bộ hệ thống kênh Đông là 41.053 ha, trong đó phần 
diện tích của Tây Ninh là 26.491 ha, Củ Chi (Tp.HCM) là 14.562 ha (kể cả 2.562 ha của 
Bến Mương Láng The).   

- Hệ thống kênh Tây: kênh chính dài 40 km bắt nguồn từ Cống số 2 và 22 kênh 
cấp 1 với tổng chiều dài 145 km, tổng chiều dài kênh cấp 2 là 466 km. Diện tích tưới 
trực tiếp 26.340 ha thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh.  

- Hệ thống kênh Tân Hưng: kênh chính dài 29 km, diện tích phục vụ tưới 10.701 
ha, ngoài ra còn cấp nước cho nhà máy đường Bourbon với lưu lượng 1 m3/s.  

- Kênh chuyển nước Phước Hòa –Dầu Tiếng dài 40 km chuyển lưu lượng 75 m3/s 
từ Km0 đến Km15 và đến Km16 có cống cấp nước cho sinh hoạt, đô thị và công nghiệp 
tỉnh Bình Phước 5 m3/s và tỉnh Bình Dương 15 m3/s. Lưu lượng còn lại chuyển về hồ 
Dầu Tiếng là 50 m3/s qua vùng suối Láng Lôi.  

3.2. Khu mẫu thực nghiệm 

Thực nghiệm tính toán tổn thất nước được thực hiện trên 3 khu mẫu (Hình 1) như 
sau: 

+ Hệ thống tưới khu mẫu N7 thuộc kênh Đông bao gồm kênh cấp 1 N7 dài 1.564 
m đã được bê tông hóa; 2 kênh cấp 2 N7-3 và N7-4 dài 2.736 m là kênh đất; và các 
kênh cấp 3 có tổng chiều dài là 1.714 m trong đó tổng chiều dài kênh đã được bê tông 
hóa là 1.002 m. Diện tích tưới theo thiết kế là 352 ha và diện tích tưới thực tế lớn nhất 
năm 2016 là 349,67 ha trong vụ Hè Thu. 

 + Hệ thống tưới khu mẫu TN7 thuộc kênh Tây có diện tích tưới thiết kế là 175 ha 
nhưng diện tích tưới thực tế là 192,8 ha cho vụ Đông Xuân 2016. Hệ thống bao gồm 
kênh cấp 1 dài 2.400 m đã được bê tông hóa 2.268 m; 6 kênh cấp 2 dài tổng cộng 5.693 
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m trong đó đã bê tông hóa 2.190 m;  và 17 kênh cấp 3 có tổng chiều dài là 5.217 m đều 
là kênh đất.  

+ Hệ thống tưới khu mẫu N15-8 thuộc kênh Tân Hưng có diện tích tưới thiết kế 
là 336 ha và diện tích tưới thực tế là 255 ha, bao gồm 1 kênh cấp 2 dài  1.991  m đã 
được bê tông hóa 1.500 m và 5 kênh cấp 3 bằng bê tông có tổng chiều dài là 4.686 m. 

 

 

 

  

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

+ Đo thấm bằng thùng: Sử dụng các thùng đo thấm dạng hình hộp có kích thước 
1,0x1,0x0,3 m được đặt tại ruộng lúa ở khu vực thí nghiệm (Hình 2). Đáy của các thùng 
được hạ sâu 0,15 m dưới bề mặt tầng đất canh tác. Mỗi ô ruộng của khu mẫu đặt 6 thùng 
có ký hiệu là CĐ1, CĐ2: thùng có đáy để đo bốc hơi; KĐ1, KĐ2: thùng không đáy để đo 
thấm đứng; và KĐT1, KTĐ2: thùng không đáy có trồng lúa để đo bốc thoát hơi qua lá 
(ET) và thấm. Nước được cấp vào thùng đến khi đất tầng canh tác ở trong đạt độ ẩm bão 
hoà. Sau đó tiếp tục cấp nước cho đến khi lớp nước trong thùng tương đương với lớp 
nước phổ biến ngoài đồng ruộng. Diễn biến mực nước được theo dõi và ghi chép theo tần 
suất từ 1 đến 3 ngày một lần, tuỳ theo cường độ hao nước xảy ra tại các thùng.  

+ Đo hệ số thấm bằng phương pháp vòng đôi: Sử dụng thiết bị vòng đôi để đo hệ 
số thấm bảo hòa K ngoài đồng ruộng; đó là một ống hình trụ bằng thép hở ở 2 đầu với 
đường kính vòng ngoài là 60 cm, vòng trong là 30 cm, chiều cao là 27 cm. Trụ thép này 
được đặt cắm sâu vào mặt đất 15 cm và đổ đầy nước sau đó đo sự sụt giảm mực nước 
như một hàm của thời gian (Hình 2). 

(a) (b) 

Hình 1. Hệ thống kênh tại (a) khu mẫu 
kênh N7 - kênh Đông; (b) kênh TN7 – 
kênh Tây; và (c) kênh N15-8 – kênh Tân 
Hưng. 

(c) 
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Hình 2. Bố trí thí nghiệm đo thấm bằng thùng và bằng vòng đôi. 

 
+ Đo lưu lượng và mực nước tại đầu và cuối kênh các cấp: Đo lưu tốc bằng lưu 

tốc kế và đo mực nước bằng máy thủy bình và mia nhôm. Từ đó tính toán lưu lượng dựa 
trên số đọc vận tốc và diện tích mặt cắt ướt. Tiến hành đo đạc tại tất cả các tuyến kênh 
trong 2 đợt (vụ Hè Thu và vụ Mùa), mỗi đợt 3 ngày, 2 lần/ngày. Đối với kênh N7 thuộc 
kênh Đông, đo tổng cộng 6 kênh với 12 vị trí tại điểm đầu và cuối kênh gồm kênh N7 
và các kênh cấp II và cấp III. Đối với kênh TN 7 thuộc kênh Tây, đo tổng cộng 24 kênh 
với 48 vị trí tại đầu và cuối kênh và tại các công trình cống lấy nước. Tại kênh N15-8 
thuộc kênh Tân Hưng, đo tổng cộng 7 kênh với 14 vị trí đo tại điểm đầu và cuối tất cả 
các kênh. 

 

  
Hình 3. Đo lưu lượng ra vào kênh bằng đập tràn thành mỏng. 

 
+ Sử dụng thiết bị máng đo lưu lượng: sử dụng đập tràn thành mỏng để đo đạc 

lưu lượng qua kênh (Hình 3). Đập tràn thành mỏng được lắp đặt thẳng đứng và vuông 
góc với hai bờ thành kênh. Chỗ giao nhau của đập tràn với bờ thành và đáy kênh được 
xử lý kín và chắc chắn. Lưu lượng nước chảy qua đập tràn thành mỏng là hàm số phụ 
thuộc vào cột nước tràn, kích thước, hình dạng và tiết diện dòng chảy qua đập tràn. 
Tổng cộng 15 máng đo nước được lắp đặt bao gồm 6 máng trên hệ thống kênh N7, 5 

Máng đo 

Thước đo mực nước 
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máng trên hệ thống kênh TN7 và 4 máng trên hệ thống kênh N15-8. Lưu lượng qua 
máng được quan trắc liên tục trong hai vụ Hè Thu và vụ Mùa trong năm 2016. 

5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Tổn thất nước từ các kênh tưới được tính toán theo số liệu thực đo từ máy đo lưu 
tốc và máng đo lưu lượng trong vụ Hè Thu và vụ Mùa. Tổn thất dọc kênh sẽ bao gồm: 
(i) tổn thất do thấm được tính toán theo công thức đề xuất trong Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN 4118:2012[5]; (ii) tổn thất do bốc hơi được tính toán kết hợp từ kết quả thí 
nghiệm đo bằng thùng và công thức tính toán Panman – Monteith[6]; và (iii) tổn thất 
khác do lấy nước vượt cấp tưới không hiệu quả và rò rỉ dọc kênh.  

Đối với nhu cầu sử dụng nước tưới cho ruộng và tổn thất nước do thấm tại mặt 
ruộng, sử dụng kết quả từ thí nghiệm đo thùng và đo vòng đôi kết hợp với với tính toán 
bằng công thức tính thấm kinh nghiệm và công thức Panman – Monteith để tính toán 
bốc hơi tham chiếu và bốc hơi qua cây trồng. 

5.1. Tổn thất trên kênh N7 thuộc kênh Đông 

Kênh N7, N7-4-5 và N7-4-8 là kênh bê tông nên tổn thất do thấm dọc theo kênh 
được bỏ qua. Tổng tổn thất do thấm và bốc hơi dọc theo kênh có giá trị rất nhỏ so với 
tổn thất khác do rò rỉ và lấy nước vượt cấp.  

Bảng 1. Kết quả tính toán tổn thất trung bình của hệ thống kênh N7 

Tên 
kênh 

Lưu lượng 
đầu kênh 

(m3/s) 

Lưu 
lượng tưới 

(m3/s) 

Lưu 
lượng 

cuối kênh 
(m3/s) 

Tổn thất dọc kênh (m3/s) 

Thấm Bốc hơi Khác Tổng TB trên 1 km 

Vụ Hè Thu – năm 2016 
N7 0,261 0,010 0,049   0,00027 0,043 0,043 0,028 
N7-3 0,096 0,021 0,023 0,0018 0,00022 0,009 0,011 0,006 
N7-3-1 0,047 0,040 0,005 0,0006 0,00007 0,001 0,002 0,002 
N7-4 0,107 0,022   0,0005 0,00007 0,014 0,015 0,021 
N7-4-5 0,039 0,014 0,007   0,00006 0,003 0,003 0,004 
N7-4-8 0,027 0,005 0,005   0,00003 0,001 0,001 0,003 
Vụ Mùa – năm 2016  
N7 0,261 0,004 0,050   0,00027 0,061 0,061 0,039 
N7-3 0,095 0,012 0,025 0,0018 0,00022 0,002 0,004 0,002 
N7-3-1 0,049 0,018 0,009 0,0006 0,00007 0,000 0,001 0,001 
N7-4 0,102 0,014   0,0005 0,00007 0,028 0,029 0,041 
N7-4-5 0,060 0,009 0,012   0,00006 0,005 0,005 0,009 
N7-4-8 0,008 0,002 0,001   0,00003 0,000 0,000 0,001 

 
Kết quả tính toán trên kênh N7 trong vụ Hè Thu cho thấy lưu lượng nước tưới 

trung bình chiếm khoảng 42% tổng lượng nước cấp, tổng lưu lượng trung bình chảy ra 
kênh tiêu tại các vị trí cuối kênh khoảng 32% và tổng lượng nước tổn thất dọc kênh 
khoảng 26%. Trong vụ Mùa, do lượng mưa nhiều hơn vụ Hè Thu nên nhu cầu tưới từ hệ 
thống thủy lợi giảm xuống đáng kể. Kết quả tính toán cho thấy trong vụ Mùa, lưu lượng 
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nước tưới trung bình chỉ khoảng 23%, tổng lượng nước chảy ra kênh tiêu tại cuối kênh 
là 38% và lưu lượng tổn thất dọc kênh là 39%.  

Tùy vào đặc điểm, tính chất của các kênh cấp 2 và cấp 3 mà hệ số lợi dụng  kênh 
có thể thay đổi. Kênh N7-3 và N7-3-1 không có các điểm lấy nước vượt cấp nên hệ số 
lợi dụng kênh khá cao so với trung bình toàn hệ thống. Kênh N7-3 là 64% vụ Hè Thu và 
31,5% vụ Mùa, kênh N7-3-1 là 85,6% vụ Hè Thu và 35,7% trong vụ Mùa. Ngược lại, 
đối với kênh N7-4 có 5 vị trí lấy nước xả thẳng vào kênh tiêu để tưới cho một số diện 
tích nằm dọc theo kênh tiêu nên hệ số lợi dụng kênh rất thấp, 37,5% trong vụ Hè Thu và 
24,3% trong vụ Mùa. 

5.2. Tổn thất trên kênh TN7 thuộc kênh Tây 

Trên hệ thống kênh TN 7 chỉ có kênh TN7-4 và TN7-8 là kênh bê tông, còn lại toàn 
bộ đều là kênh đất. Tương tự như kênh N7 thuộc kênh Đông, tổng tổn thất do thấm và bốc 
hơi dọc theo các kênh thuộc TN7 có giá trị rất nhỏ so với tổn thất khác do rò rỉ và lấy 
nước vượt cấp, đặc biệt là kênh TN7, chỉ trong đoạn kênh dài 500 m có 5 điểm lấy nước 
vượt cấp với đường kính ống từ Φ60 ÷ 110 mm. Lượng nước này chủ yếu thoát vào kênh 
tiêu dọc theo kênh chính trước khi được sử dụng một phần để tưới cho ruộng. 

Kết quả tính toán trên kênh TN7 trong vụ Hè Thu cho thấy lưu lượng nước tưới 
trung bình chiếm khoảng 47% tổng lượng nước cấp, tổng lưu lượng trung bình chảy ra 
kênh tiêu tại các vị trí cuối kênh khoảng 20% và tổng lượng nước tổn thất dọc kênh 
khoảng 33%. Trong vụ Mùa, lưu lượng trung bình trên kênh giảm so với vụ Hè Thu nên 
lưu lượng tưới trung bình cũng khoảng 41%, tổng lượng nước chảy ra kênh tiêu tại cuối 
kênh là 26% và lưu lượng tổn thất dọc kênh là 33%.  

Tùy vào đặc điểm, tính chất của các kênh cấp 2 và cấp 3 mà hệ số lợi dụng  kênh có 
thể thay đổi. Một số kênh cấp 2 và cấp 3 có hệ số lợi dụng kênh lớn hơn 80% nhưng cũng 
có một số kênh có hệ số lợi dụng kênh thấp như kênh TN 7-2 chỉ có 28% trong vụ Mùa. 

Bảng 2. Kết quả tính toán tổn thất trung bình của hệ thống kênh TN7 

Tên 
kênh 

Lưu 
lượng 
đầu 
kênh 
(m3/s) 

Lưu 
lượng 
tưới 

(m3/s) 

Lưu 
lượng 

cuối kênh 
(m3/s) 

Tổn thất dọc kênh (m3/s) 

Thấm Bốc hơi Khác Tổng 
TB trên 

1 km 

Vụ Hè Thu – năm 2016 
TN7 0,314 0,000 0,031 0,00003 0,00024 0,109 0,109 0,045 
TN7-1 0,053 0,000 0,010   0,00003 0,008 0,008 0,008 
TN7-1-2 0,018 0,017 0,002 0,00009 0,00002 0,001 0,001 0,003 
TN7-1-4 0,009 0,008 0,002 0,00011 0,00002 0,001 0,001 0,001 
TN7-2 0,035 0,000 0,008 0,00033 0,00008 0,005 0,005 0,005 
TN7-2-1 0,018 0,011 0,002 0,00011 0,00003 0,001 0,001 0,003 
TN7-4 0,028 0,000 0,006   0,00003 0,004 0,004 0,004 
TN7-6 0,024 0,000 0,005 0,00032 0,00007 0,003 0,003 0,003 
TN7-8 0,030 0,000 0,006   0,00003 0,005 0,005 0,004 
TN7-8-1 0,023 0,007 0,005 0,00002 0,00001 0,000 0,000 0,003 
TN7-10 0,017 0,008 0,003 0,00007 0,00002 0,001 0,001 0,003 
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Vụ Mùa – năm 2016  
TN7 0,294 0,000 0,029 0,00003 0,00024 0,080 0,080 0,033 
TN7-1 0,041 0,000 0,008   0,00003 0,005 0,005 0,005 
TN7-1-4 0,013 0,007 0,003 0,00011 0,00002 0,001 0,001 0,002 
TN7-2 0,056 0,000 0,012 0,00033 0,00008 0,006 0,006 0,006 
TN7-4 0,050 0,000 0,010   0,00003 0,006 0,006 0,006 
TN7-4-1 0,017 0,010 0,004 0,00005 0,00001 0,000 0,0004 0,002 
TN7-4-5 0,023 0,009 0,008 0,00006 0,00001 0,000 0,0008 0,003 
TN7-6 0,012 0,000 0,002 0,00032 0,00007 0,001 0,001 0,001 
TN7-8 0,013 0,000 0,002   0,00003 0,002 0,002 0,002 
TN7-10 0,012 0,007 0,002 0,00007 0,00002 0,000 0,001 0,001 
TN7-10 0,050 0,000 0,010   0,00003 0,006 0,006 0,006 

 
5.3. Tổn thất trên kênh N15-8 thuộc kênh Tân Hưng 

Trên hệ thống kênh N15-8 chỉ có còn một đoạn trên kênh N15-8 dài 491 m là 
kênh đất, còn lại toàn bộ đều là kênh bê tông. Tương tự như các kênh khác thuộc hệ 
thống tưới Dầu Tiếng, tổng tổn thất do thấm và bốc hơi dọc theo các kênh thuộc N15-8 
có giá trị rất nhỏ, không đáng kể so với tổn thất khác do rò rỉ và lấy nước vượt cấp. Ví 
dụ trong 650 m đầu tiên của kênh N15-8 có 6 điểm lấy nước vượt cấp với đường kính 
ống từ Φ60 ÷ 200 mm. Lượng nước này chủ yếu thoát vào kênh tiêu dọc theo kênh 
chính trước khi được sử dụng một phần để tưới cho ruộng.  

Kết quả tính toán trên kênh N15-8 trong vụ Hè Thu cho thấy lưu lượng nước tưới 
trung bình chiếm khoảng 53% tổng lượng nước cấp, tổng lưu lượng trung bình chảy ra 
kênh tiêu tại các vị trí cuối kênh khoảng 12% và tổng lượng nước tổn thất dọc kênh 
khoảng 35%. Trong vụ Mùa, do lượng mưa nhiều nên nhu cầu tưới cũng ít hơn so với 
vụ Hè Thu. Do đó lưu lượng tưới trung bình chỉ khoảng 23% so với tổng lượng nước 
vào, tổng lượng nước chảy ra kênh tiêu tại cuối kênh là 21% và lưu lượng tổn thất dọc 
kênh là 56%. Lưu lượng tổn thất dọc kênh trong vụ Mùa chủ yếu do lượng nước xả ra 
các kênh tiêu không được tái sử dụng.  

Bảng 3. Kết quả tính toán tổn thất trung bình của hệ thống kênh N15-8 

Tên kênh 

Lưu 
lượng 
đầu 
kênh 
(m3/s) 

Lưu 
lượng 
tưới 

(m3/s) 

Lưu 
lượng 
cuối 
kênh 
(m3/s) 

Tổn thất dọc kênh (m3/s) 

Thấm Bốc hơi Khác Tổng 
TB trên 1 

km 

Vụ Hè Thu – năm 2016 
N15-8 0,166 0,006 0,007 0,0001 0,0005 0,009 0,009 0,005 

N15-8-1 0,033 0,014 0,003  0,0001 0,015 0,015 0,015 

N15-8-2 0,028 0,016 0,002  0,0001 0,010 0,010 0,019 

N15-8-3 0,030 0,019 0,003  0,0001 0,009 0,009 0,008 

N15-8-4 0,027 0,017 0,002  0,0001 0,008 0,008 0,012 

N15-8-5 0,013 0,008 0,001  0,0001 0,004 0,004 0,004 

N15-8-6 0,013 0,008 0,001  0,0001 0,004 0,004 0,007 
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Vụ Mùa – năm 2016  
TN7 0,184 0,003 0,015 0,0001 0,0005 0,061 0,061 0,031 
TN7-1 0,048 0,007 0,004  0,0001 0,006 0,006 0,006 
TN7-1-4 0,049 0,008 0,005  0,0001 0,006 0,006 0,012 
TN7-2 0,034 0,009 0,003  0,0001 0,008 0,008 0,007 
TN7-4 0,030 0,008 0,003  0,0001 0,007 0,007 0,010 
TN7-4-1 0,014 0,004 0,001  0,0001 0,003 0,003 0,004 
TN7-4-5 0,015 0,004 0,001  0,0001 0,003 0,003 0,006 
 

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Bài báo đã trình bày kết quả thực nghiệm tính toán tổn thất trong các hệ thống 
tưới thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa. Tuy nhiên, quá trình thực nghiệm 
chỉ đo đạc trong 2 vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2016 nên chưa thể đánh giá một cách đầy 
đủ các tổn thất nước đặc trưng đối với hệ thống. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy sự tương đồng trong hiệu quả tưới của cả 3 hệ thống 
kênh Đông, kênh Tây và kênh Tân Hưng trong cả hai vụ Hè Thu và Mùa. Đó là hiệu 
quả sử dụng kênh trung bình từ 42 - 53% trong vụ Hè Thu và giảm xuống rất thấp 
khoảng 23 – 41% trong vụ Mùa.  

Nguyên nhân gây thất thoát nguồn nước chủ yếu như sau: 

- Kế hoạch vận hành hệ thống tưới không bám sát tình hình thời tiết, lượng mưa. 
Ví dụ, lượng mưa trong vụ Mùa rất lớn kéo theo nhu cầu nước tưới giảm đi đáng kể, tuy 
nhiên, theo số liệu quan trắc thì lưu lượng vào kênh lại tương đối đồng đều cả hai vụ.  

- Vận hành hệ thống tưới không sử dụng hết lượng nước tưới. Điều này dẫn đến 
lượng nước được sử dụng không hết sẽ chảy vào kênh tiêu nên mất khoảng 12 – 38% 
nguồn nước.  

- Người dân tự ý gắn các ống lấy nước dọc kênh từ đó xả thẳng vào kênh tiêu dọc 
theo kênh tưới và dùng một phần nguồn nước ở kênh tiêu để tưới cho ruộng. Ngoài ra là 
vấn đề lấy nước vào ruộng rồi xả tràn ra kênh tiêu. Điều này dẫn đến tổn thất lớn nhất 
đối với nguồn nước tưới, khoảng 26 – 56%.  

Qua quá trình thực nghiệm cho thấy việc sử dụng nước trong hệ thống thủy lợi  
Dầu Tiếng vẫn còn có thể nâng cao hiệu quả sử dụng và mở rộng diện tích tưới nếu các 
đơn vị quản lý sử dụng các phương pháp quản lý tưới hiện đại. 
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TÓM TẮT 

 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về dự báo nguồn nước và xây dựng 

kế hoạch sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017 – 2018 vùng 

Đông Nam Bộ, phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống hạn hán trên lưu vực điển 

hình sông Lũy, sông La Ngà thuộc tỉnh Bình Thuận. Kết quả đã kiểm kê thực trạng 

nguồn nước trên hệ thống công trình thủy lợi, dự báo nguồn nước, dòng chảy đến 

các hồ, đập thủy lợi các tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, xây dựng kế hoạch 

sử dụng nước cho sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện nguồn nước và khả 
năng cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017 – 2018 tỉnh Bình 

Thuận phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng chống hạn hán.   

Từ khóa: Dự báo nguồn nước, cân bằng nước, hạn hán, Đông Nam bộ. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mùa khô các năm 2015 – 2016 vừa qua, tình trạng hạn hán diễn biến phức tạp trên 
địa bàn các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, do ảnh hưởng của hiện tượng 
El Nino từ cuối năm 2014, nắng nóng gay gắt trên toàn tỉnh Bình Thuận kéo dài liên 
tục, đặc biệt tháng 3, 4 và tháng 5/2016 nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm 
cùng thời kỳ, lượng mưa thiếu hụt lớn so với trung bình nhiều năm, lượng bốc hơi bề 
mặt lớn làm thiếu hụt trầm trọng dòng chảy và dung tích nhiều hồ chứa trong tình trạng 
cạn kiệt.  

Tính đến ngày 18/5/2016 là đỉnh điểm mùa khô, lượng nước tích trữ trong các hệ 
thống công trình thủy lợi trên toàn tỉnh đạt thấp nhất, dung tích hữu ích còn 29,91 triệu 
m3, chỉ đạt 13,81% dung tích thiết kế, 3 hồ nằm dưới cao trình mực nước chết là hồ Sông 
Móng, hồ Sông Phan, hồ Tà Mon; 5 hồ tiệm cận cao trình mực nước chết gồm: hồ Đá 
Bạc, hồ Suối Đá, hồ Ba Bàu, hồ Núi Đất và hồ Trà Tân. Hai hồ thủy điện chỉ còn khoảng 
21,2% dung tích thiết kế. Lượng nước thiếu hụt nghiêm trọng trong mùa khô năm 2016 đã 
ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Bước sang năm 2017, tình hình thời tiết có nhiều thuận lợi. Do lượng nước tích 
trữ trong các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vào cuối năm 2016 đều tích đầy hồ. Vì vậy, các 
vụ Đông Xuân 2016 - 2017, Hè Thu và vụ Mùa năm 2017 đã đảm bảo cung cấp đủ 
nước phục vụ sinh hoạt, nước tưới sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trên 
địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra. 
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Tuy vậy, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình hình diễn biến hạn hán và thiệt 
hại do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh vẫn có khả năng xảy ra là rất nghiêm trọng và nguy 
cơ ngày càng cực đoan – dị thường, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, nước 
sinh hoạt và tác động đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để khắc phục các khó 
khăn này, nhằm chủ động phục vụ chỉ đạo phòng chống hạn hán, điều hành cấp nước cho 
sản xuất nông nghiệp hàng năm, việc dự báo nguồn nước, xây dựng kế hoạch sử dụng 
nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018 trên lưu vực sông Lũy, 
sông La Ngà và phụ cận tỉnh Bình Thuận là vấn đề rất quan trọng và cần thiết.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để giải quyết được vấn đề đặt ra, một số phương pháp chính được sử dụng trong 
nghiên cứu này như sau:   

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa một số dữ liệu về khí tượng, thủy văn, nguồn 
nước, tài liệu kinh tế - xã hội,… từ các đề tài, dự án đã và đang thực hiện trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận, [5], [6];   

- Phương pháp điều tra, thu thập tổng hợp tài liệu: Trong quá trình nghiên cứu đã 
tiến hành điều tra, thu thập các tài liệu về địa hình, nguồn nước, số liệu thủy văn, dòng 
chảy, sản xuất nông nghiệp [1], [2], [3], [4],… phục vụ công tác tính toán cân bằng nước; 

- Phương pháp mô hình toán: Áp dụng phần mềm Mike Nam, Mike Basin, [7] của 
Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI) để tính toán cân bằng nước phạm vi các lưu vực sông 
Lũy – sông La Ngà và phụ cận trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

- Ứng dụng hệ thống tin địa lý (GIS) và các phần mềm chuyên ngành: Hệ thống 
hoá và số hoá bản đồ về kết quả tính toán dự báo nguồn nước.   

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả kiểm kê nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2017  

a. Nguồn nước mưa: 

Năm 2017 mùa mưa ở Bình Thuận kết thúc muộn, đến giữa tháng 12/2017 vẫn 
xuất hiện mưa với lượng xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời 
kỳ (CTK). 

 Tổng lượng mưa 3 tháng cuối năm 2017 ở các khu vực như sau (tính từ tháng 10 
đến tháng 12): 

- Khu vực Đức Linh, Tánh Linh: 2.200 – 2.400 mm, có nơi 400 – 500 mm. 

- Khu vực Hàm Tân, La Gi, Hàm Thuận Nam: 300 – 400 mm. 

- Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong: 200 - 300 mm. 

- Đảo Phú Quý: 500 – 600 mm. 

b. Nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi 

Do tác động của thời tiết cuối năm 2016, mưa trên lưu vực, đến tháng 2/2017 
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nhiều nơi vẫn còn xuất hiện mưa, cùng với lượng nước được tích trữ trong hồ qua mùa 
mưa năm 2016 đến ngày 15/2/2017 lượng nước tích trữ trong các hồ chứa trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận vẫn còn khá nhiều 205,92 triệu m3 (>70% dung tích thiết kế của các 
hồ). Theo kết quả kiểm kê nguồn nước trong năm 2017 cho thấy:  

- Nguồn nước trên hệ thống hồ, đập tỉnh Bình Thuận từ đầu tháng 1/2017 đến 
cuối tháng 5/2017 có chiều hướng giảm mạnh, trong đó tháng 3 giảm mạnh nhất, trung 
bình giảm 1,27 triệu m3/ngày.  
 

 
Hình 1. Diễn biến tổng dung tích hữu ích các hồ, đập tỉnh Bình Thuận từ ngày 01/01/2017 đến 

15/11/2017 
 

 

Hình 2. Diễn biến nguồn nước trong các hồ, đập thủy lợi tỉnh Bình Thuận từ 01/11/2017 đến 
26/11/2017 và so sánh với cùng kì năm 2016 
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- Từ tháng 5/2017, là thời kỳ chuyển mùa, đã xuất hiện mưa với lượng mưa tăng 
dần, do vậy từ tháng 5/2017 đến nay, nguồn nước trong tỉnh Bình Thuận có chiều 
hướng tăng. 

- Tính đến ngày 26/11/2017, tổng dung tích hữu ích hiện tại của các hồ/đập trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt 216,07 triệu m3, thấp hơn 10,65 triệu m3 so với cùng kỳ 
năm 2016 (226,72 triệu m3).    

Bảng 1. Tổng hợp dung tích các hồ, đập tỉnh Bình Thuận tính đến ngày 26/11/2017 

Tên các hồ 
chứa/đập 

dâng 

Dung tịch (106 m3) Tỷ lệ dung tích 
hữu ích hiện tại so 

với thiết kế 
Hiện tại Bình 

thường  
Gia 

cường 
Chết Hữu ích 

thiết kế 
Hữu ích 
hiện tại 

Đá Bạc 5,326 4,87 9,718 0,392 4,478 4,934 110,18% 
Lòng Sông 38,277 37,16 40,271 3,464 33,696 34,813 103,31% 
Cà Giây 35,361 36,921 63,209 8,409 28,512 26,952 94,53% 
Sông Khán 1,986 2,014 2,52 0,261 1,753 1,725 98,40% 
Sông Quao 74,820 73 80 5,7 67,3 69,120 102,70% 
Suối Đá 5,642 9,131 12,786 1,273 7,858 4,369 55,60% 
Cẩm Hang 0,356 1,18 1,215 0,013 1,167 0,343 29,39% 
Sông Móng 37,156 37,156 51,15 2,985 34,171 34,171 100,00% 
Ba Bàu 6,802 6,938 11,403 0,964 5,974 5,838 97,72% 
Đu Đủ 3,448 4,664 5,217 0,297 3,367 3,151 93,58% 
Tân Lập 1,102 1,07 1,52 0,07 1 1,032 103,20% 
Tà Mon 0,543 0,657 0,72 0,05 0,607 0,493 81,22% 
Núi Đất 9,273 8,466 9,648 0,566 7,9 8,707 110,22% 
Trà Tân 4,007 3,888 8,333 0,403 3,485 3,604 103,41% 
Sông Phan 2,013 3,022 3,579 0,172 2,85 1,841 64,60% 
Phan Dũng 14,590 13,674 18,925 1,233 12,441 13,357 107,36% 
Sông Dinh 3 16,914 58,13 97,138 15,29 42,84 1,624 3,79% 
Tổng cộng 257,616 300,93 417,72 41,54 259,40 216,07 83,30% 

 

c. Nguồn nước trong hệ thống công trình thủy điện 

Kết quả kiểm kê nguồn nước hệ thống công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Bỉnh 
Thuận trong năm 2017 cho thấy: 

- Đối với hồ thủy điện Đại Ninh: Từ tháng 1/2017 đến tháng 3/2017 lượng nước 
về hồ có xu hướng tăng, dung tích hữu ích hồ thủy điện Đại Ninh ngày 15/3/2017 đạt 
251,73 triệu m3 cao nhất trong mùa khô. Từ tháng 3/2017 đến tháng 5/2017 dung tích hồ 
giảm mạnh (135 triệu m3) còn 115,47 triệu m3 ngày 15/5/2017. Từ đầu tháng 6 trở đi là 
thời kỳ bắt đầu mùa mưa, lượng nước đến hồ thuỷ điện Đại Ninh tăng.  

- Đến ngày 26/11/2017, dung tích hữu ích của hồ thủy điện Đại Ninh là 239,98 
triệu m3/251,73 triệu m3, đạt 95,33% so với dung tích hữu ích thiết kế, tăng 8,54 triệu 
m3 so với ngày 01/11/2017. 
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Hình 3. Diễn biến nguồn nước của hồ Thủy điện Đại Ninh từ ngày 15/01/2017 đến 15/11/2017 

 

 

Hình 4. Diễn biến lượng nước xả từ hồ Thủy điện Đại Ninh từ ngày 01/11/2017 đến 25/11/2017 
 

- Đối với hồ thủy điện Hàm Thuận: Tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/7/2017, 
dung tích hữu ích hồ thủy điện Hàm Thuận có xu hướng giảm, tổng lượng giảm  khoảng 
438 triệu m3, trung bình giảm 2,01 triệu m3/ngày, tháng có dung tích hữu ích nhỏ nhất là 
tháng 5 (70,86 triệu m3 – 15/7/2017). Từ tháng 8/2017 đến nay dung tích hữu ích của hồ 
thủy điện Hàm Thuận có chiều hướng tăng. Đến ngày 15/11/2017 dung tích hữu ích của 
hồ đạt 508,69 triệu m3/ 522,5 triệu m3, đạt 97,34% so với dung tích hữu ích thiết kế.  

- Tính đến ngày 26/11/2017, dung tích hữu ích của hồ thủy điện Hàm Thuận là 
497,54 triệu m3/522,5 triệu m3, đạt 95,22% so với dung tích hữu ích thiết kế, tăng 9,87 
triệu m3 so với ngày 01/11/2017. 
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Hình 5. Diễn biến nguồn nước trên hồ Thủy điện Hàm Thuận từ ngày 15/01/2017 đến 
15/11/2017 

 

 

Hình 6. Diễn biến lượng nước xả từ hồ Thủy điện Hàm Thuận từ ngày 31/10/2017 đến 
25/11/2017 

 
Bảng 2. Dung tích hồ chứa thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận tính đến ngày 26/11/2017 

STT 
Tên các 
Hồ chứa 

DUNG TÍCH  (106 m3) Tỷ lệ 
dung 
tích 

hiện tại 

Hiện 
tại 

Bình 
thường 

Gia 
cường 

Chết 
Hữu ích 
thiết kế 

Hữu ích 
hiện tại 

1 Đại Ninh 308,02 319,770 549,820 68,040 251,730 239,98 95,33% 

2 Hàm Thuận 670,27 695,230 976,650 172,730 522,500 497,54 95,22% 

Tổng cộng 978,29 981,805 1,526,470 240,770 774,230 737,52 95,26% 

Nguồn: Công ty TNHH 1 TV Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Bình Thuận. 
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3.2. Dự báo khả năng dòng chảy đến các hồ, đập thủy lợi các tháng cuối năm 2017 
và đầu năm 2018 tỉnh Bình Thuận 

Kết quả dự báo khả năng dòng chảy đến các hồ, đập phục vụ sản xuất vụ Đông 
Xuân 2017 – 2018 tỉnh Bình Thuận được trình bày tại Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả dự báo khả năng dòng chảy đến các hồ, đập các tháng cuối năm 2017 và đầu 
năm 2018 tỉnh Bình Thuận 

TT 
Lưu vực 
Sông/ Hồ  

Dự báo khả năng dòng chảy đến các hồ/ đập vụ Đông Xuân năm 
2017 - 2018 (106m3) 

Tháng 12 
 (106 m3) 

Tháng 1 
 (106 m3) 

Tháng 2 
 (106 m3) 

Tháng 3 
 (106 m3) 

Tổng cộng 
(106m3) 

1 Hồ Đá Bạc 0,249 2,100 3,348 0,804 6,500 

2 Hồ Phan Dũng 3,608 8,605 7,901 3,758 23,873 

3 Hồ Lòng Sông 3,774 5,702 13,312 8,580 31,368 

4 Đập Sông Lũy 44,222 73,094 68,862 20,295 206,474 

5 Hồ Cà Giây 1,534 13,919 17,061 13,297 45,812 

6 
Đập Đồng Mới, 
Tú Sơn,.. 

3,069 31,182 70,844 15,993 121,087 

7 Hồ Sông Quao 2,903 36,262 32,087 13,504 84,757 

8 Hồ Suối Đá 0,352 7,102 7,446 4,199 19,099 

9 Hồ Sông Khán 0,015 1,192 0,509 0,207 1,923 

10 Hồ Cà Giang 0,073 3,059 1,527 0,441 5,098 

11 Hồ Cẩm Hang 0,109 3,732 1,875 0,570 6,286 
12 Hồ Sông Móng 0,544 16,356 7,982 2,359 27,240 
13 Đập Ba Bàu 1,343 13,660 8,758 3,655 27,416 

14 Hồ Đu Đủ 0,091 3,084 1,821 0,544 5,541 

15 Đập Sông Phan 0,653 12,779 20,275 14,774 48,482 

16 Hồ Tân Lập 0,003 2,411 1,420 0,752 4,584 

17 Hồ Tà Mon 0,003 2,877 4,500 1,840 9,220 

18 Hồ Núi Đất 0,016 2,385 2,732 0,726 5,858 

19 Hồ Sông Dinh 1,991 71,617 52,229 64,204 190,040 

20 Đập Cô Kiều 0,025 2,255 2,062 0,933 5,275 

21 
Sông La Ngà 
(tới đập Tà Pao) 

26,827 190,745 96,985 46,708 361,265 

22 Hồ Trà Tân 1,516 7,569 6,080 2,255 17,420 

Tổng cộng         1254,618 
 
Dự kiến lượng nước xả các tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018 của thủy điện 

Đại Ninh và Hàm Thuận - Đa Mi như sau: 
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Bảng 4. Dự kiến lượng nước xả của thủy điện Đại Ninh và Hàm Thuận – Đa Mi  

Thủy điện 
Tháng 

12/2017 
Tháng 
1/2018 

Tháng 
2/2018 

Tháng 
3/2018 

Tổng 
(106m3) 

Đại Ninh Lưu lượng Qbq ngày 
(m3/s) 

17 26 26 25 245,03 

  Thời gian CM tối thiểu 
(giờ) 

15 16 16 16 

Hàm Thuận 
- Đa mi 

Lưu lượng Qbq ngày 
(m3/s) 

27 36 37 36 354,67 

  Thời gian CM tối thiểu 
(giờ) 

14 17 17 17 

 
3.3. Kế hoạch sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân  

Bảng 5. Bảng tổng hợp nhu cầu nước tại đầu mối các công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận theo 
kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 

TT LV Sông, hồ 

Vụ Đông Xuân 2017 - 2018 
Kế hoạch diện tích sản xuất vụ Đông 

Xuân (ha) 
Nhu cầu nước  vụ Đông Xuân  

(106m3) 

Lúa 

Cây màu 
(Ngô, 
đậu, 

mè,..) 

Thanh 
long 

Thủy 
sản 

Tháng 
12/2017 

Tháng 
1/2018 

Tháng 
2/2018 

Tháng 
3/2018 

Tổng 

Tổng cộng 33.064,40 8.495,00 18.027,92 497,00 180,35 147,75 150,94 118,45 597,49 
1 Hồ Đá Bạc 228,21 107,39 74 - 1,27 1,38 0,93 0,49 4,07 
2 Hồ Phan Dũng 104,27 214,79 148 - 0,90 1,04 0,61 0,29 2,83 
3 Hồ Lòng Sông 2.574,75 387,82 268 79,00 8,78 9,65 6,12 1,32 25,87 
4 Đập  Sông Lũy 6.850,22 713,70 679 - 24,72 21,20 23,26 19,48 88,67 
5 Hồ Cà Giây 1.514,20 961,30 915 - 6,39 6,49 6,28 4,56 23,71 

6 
Đập Đồng Mới, 
Đồng Măng, Tú 
Sơn… 

1.102,90 670 638 - 5,78 5,88 5,60 4,39 21,65 

7 Hồ Sông Quao 6.470,26 1.449,68 7.898,53 - 41,04 33,77 37,50 33,45 145,75 
8 Hồ Suối Đá 238,74 102,88 560,54 - 1,58 1,00 1,16 0,56 4,30 
9 Hồ Sông Khán 75,18 7,44 41 - 0,39 0,29 0,33 0,18 1,19 

10 Hồ Sông Móng 0,00 13,01 188,57 - 0,07 0,07 0,07 0,19 0,40 
11 Đập Ba Bàu 73,61 265,97 3.856,06 - 0,55 0,44 0,61 2,86 4,46 
12 Hồ Đu Đủ 9,83 72,17 1.046,30 - 0,07 0,06 0,10 0,73 0,96 
13 Đập Sông Phan - 44,19 640,70 - 0,14 0,13 0,14 0,49 0,90 
14 Hồ Tân Lập - 34,62 501,88 - 0,00 0,00 0,01 0,28 0,30 
15 Hồ Tà Mon - 10,04 145,56 - 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09 
16 Hồ Núi Đất 408 370 214 - 2,39 2,01 2,34 2,17 8,90 
17 Hồ Sông Dinh 395 1.310 214 - 3,63 3,78 4,77 3,58 15,76 
18 Đập Cô Kiều 38 - - - 0,24 0,19 0,20 0,13 0,76 

19 
Sông La Ngà 
(Tới Đập Tà 
Pao) 

12.881,35 1.090 - 418,00 80,99 59,01 59,74 43,07 242,80 

20 Hồ Trà Tân 99,79 670 - - 1,43 1,35 1,18 0,17 4,13 
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Kết quả tính toán nhu cầu nước vụ Đông Xuân 2017 - 2018 được trình bày tại 
Bảng 5, kết quả cho thấy: Tổng nhu cầu nước theo kế hoạch sản xuất của vụ Đông Xuân 
năm 2017 – 2018 tỉnh Bình Thuận là 597,49 triệu m3. 

3.4. Dự báo khả năng cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017 
– 2018 tỉnh Bình Thuận 

a. Dự báo nguồn nước trong các hồ/đập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến 

ngày 31/03/2018 

Dự báo nguồn nước trong hệ thống các hồ đập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến 
ngày 31/03/2018 được trình bày tại Bảng 6, kết quả cho thấy: Dung tích các hồ chứa 
trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm, dung tích giảm xuống còn 154,23 triệu m3 (chiếm 
59,46% so với dung tích thiết kế), giảm 61,84 triệu m3 so với thời điểm hiện tại (ngày 
26/11/2017). 

Bảng 6. Kết quả dự báo nguồn nước trong các hồ/đập công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận đến 
ngày 31/03/2018 

 
Ghi chú:  Dung tích hồ tăng, giảm, giữ nguyên so với hiện tại 

 
b. Dự báo khả năng cấp nước vụ Đông Xuân 2017 - 2018 

Với kế hoạch sản xuất và dự báo nguồn nước vụ Đông Xuân đã tính ở trên, dự báo 
vụ sản xuất từ ngày 1/12/2017 - 31/03/2018 sẽ có: 
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- 16/19 hồ/đập có khả năng đảm bảo cấp nước 100% cho vụ Đông Xuân (xem 
Bảng 7): hồ Đá Bạc, hồ Phan Dũng, hồ Lòng Sông, hồ Cà Giây, hồ Sông Quao, hồ Suối 
Đá, hồ Sông Khán, hồ Sông Móng, đập Ba Bàu, hồ Đu Đủ, đập Sông Phan, hồ Tân Lập, 
hồ Tà Mon, hồ Núi Đất, Sông La Ngà (tới đập Tà Pao), hồ Trà Tân; 

- 2/19 hồ/đập còn lại trên địa bàn tỉnh cũng đáp ứng phần lớn diện tích tưới: Hệ 
thống đập Đồng Mới, Tú Sơn… (đáp ứng 87,29% nhu cầu nước nông nghiệp), hồ Sông 
Dinh (đáp ứng 95,67% nhu cầu nước nông nghiệp); Riêng đập Sông Lũy đáp ứng 
54,36% nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp. 

Kết quả dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu nước của các hồ chứa vụ Đông Xuân 
2017-2018 được tổng hợp trong Bảng 7. 

Bảng 7. Bảng tổng hợp dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ 
Đông Xuân năm 2017 - 2018 tỉnh Bình Thuận 

TT LV Hồ, Đập 

Dự báo khả năng cấp nước vụ Đông Xuân 
Lượng nước thiếu (106m3) Khả năng cấp 

nước tưới vụ 
Đông Xuân 2017 

- 2018 

Tháng 
12/2017 

Tháng 
1/2018 

Tháng 
2/2018 

Tháng 
3/2018 

Tổng 

1 Hồ Đá Bạc 0 0 0 0 0 100% 
2 Hồ Phan Dũng 0 0 0 0 0 100% 
3 Hồ Lòng Sông 0 0 0 0 0 100% 
4 Đập  Sông Lũy 0 0 15,693 24,229 39,922 54,36% 
5 Hồ Cà Giây 0 0 0 0 0 100% 

6 
Đập Đồng Mới, 
Tú Sơn… 

0 0 0 2,828 2,828 87,29% 

7 Hồ Sông Quao 0 0 0 0 0 100% 
8 Hồ Suối Đá 0 0 0 0 0 100% 
9 Hồ Sông Khán 0 0 0 0 0 100% 

10 Hồ Sông Móng 0 0 0 0 0 100% 
11 Đập Ba Bàu 0 0 0 0 0 100% 
12 Hồ Đu Đủ 0 0 0 0 0 100% 
13 Đập Sông Phan 0 0 0 0 0 100% 
14 Hồ Tân Lập 0 0 0 0 0 100% 
15 Hồ Tà Mon 0 0 0 0 0 100% 
16 Hồ Núi Đất 0 0 0 0 0 100% 
17 Hồ Sông Dinh 0 0 0 0,704 0,704 95,67% 

18 
Sông La Ngà   
( Tới Đập Tà Pao) 

0 0 0 0 0 100% 

19 Hồ Trà Tân 0 0 0 0 0 100% 
Tổng 

    
43,454 
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Hình 7. Bản đồ dự báo khả năng đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông 

Xuân trên lưu vực sông Lũy, sông La Ngà tỉnh Bình Thuận đến ngày 31/03/2018 
 

4. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở kết quả kiểm kê nguồn nước hiện có của hệ thống công trình thủy lợi 
tỉnh Bình Thuận, địa phương cần: (i). Cập nhật thường xuyên tình hình KTTV, diễn 
biến mưa và nguồn nước các hồ để có kế hoạch chăm sóc tốt nhất cho cây trồng vụ 
Đông Xuân; (ii). Tiếp tục theo dõi lưu lượng nước xả của thủy điện Đại Ninh và Hàm 
Thuận – Đa Mi. 

Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 31/03/2018 cho thấy tổng dung tích các 
hồ chứa trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 154,23 triệu m3 (chiếm 59,46% so với dung 
tích thiết kế), như vậy về cơ bản các vùng/khu vực trên địa bàn tỉnh dự báo từ ngày 

01/12/2017 đến ngày 31/03/2018 có khả năng đáp ứng đủ nguồn nước cho sản xuất 
nông nghiệp vụ Đông Xuân. Dưới đây là kiến nghị kế hoạch sử dụng nước tại một số hồ 
chứa thủy lợi trong tỉnh Bình Thuận đến ngày 31/03/2018 như sau: 

- Hồ Lòng Sông có 30,49 triệu m3, hồ Phan Dũng có 10,68 triệu m3, hồ Đá Bạc 
4,71 triệu m3: Sử dụng nguồn nước hiện có trong các hồ này để cấp đủ nước tưới cho 
lúa, cây trồng vụ Đông Xuân; 

- Hồ Cà Giây có 16,81 triệu m3, hồ Sông Quao có 46,86 triệu m3: có thể tận dụng 
nguồn nước thủy điện Đại Ninh, lượng nước trữ trong hồ để cấp đủ nước tưới cho lúa và 
cây trồng vụ Đông Xuân; 
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- Hồ Sông Móng có 22,87 triệu m3, đập Ba Bàu có 3,61 triệu m3, hồ Tà Mon có 
0,3 triệu m3, hồ Đu Đủ có 2,51 triệu m3, hồ Tân Lập có 0,5 triệu m3, hồ Núi Đất có 3,32 
triệu m3, nên có thể sử dụng nguồn nước trong hồ để cấp đủ nước cho lúa, cây trồng vụ 
Đông Xuân; 

- Nguồn nước tại Đập Tà Pao (sau nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi) cấp 
đủ nước sản xuất vụ Đông Xuân theo kế hoạch 2017 - 2018. 

Bản tin này là những kết quả tính toán ban đầu. Để phục vụ kịp thời cho sản xuất 
ứng phó chủ động với tình hình hạn hán mùa khô 2018, kiểm soát nguồn nước cho sản 
xuất vụ Đông Xuân, kính đề nghị địa phương, các đơn vị sử dụng nếu có ý kiến, đề nghị 
phản hồi lại, các thông tin về tình hình hạn hán, sản xuất nông nghiệp và những yêu cầu 
cấp thiết khác xin gửi về Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam qua địa chỉ hộp thư email: 
vkhtlmn@gmail.com và tncnbvmt@gmail.com.  
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TÓM TẮT 

 
Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng bởi ngập lũ hàng năm từ thượng nguồn sông 

Mê Kông và ảnh hưởng xâm nhập mặn theo mùa. Thêm vào đó, tác động của biến đổi 

khí hậu và các phát triển ở thượng nguồn sông Mê Kông (thủy điện, nông nghiệp) làm 

thay đổi lớn đến diễn biến lũ và xâm nhập mặn trên đồng bằng. Bài báo này trình bày 

một số kết quả nghiên cứu đánh giá về các thay đổi nguồn nước trong mùa lũ và mùa 

kiệt cùng với các tác động có thể đến các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở 

ĐBSCL và đưa ra các giải pháp ưu tiên để thích ứng. 

Từ khóa: ĐBSCL, biến đổi khí hậu, phát triển thượng lưu, xâm nhập mặn, lũ.  

 
1. TỔNG QUAN 

Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) cuả Việt Nam nằm ở cuối 
nguồn lưu vực sông Mê Kông 
(LVSMK), với tổng diện tích tự nhiên 
vào khoảng 4 triệu ha, phía Bắc giáp 
Campuchia, phía Đông và phía Tây bao 
bọc bởi hơn 700 km đường bờ biển. Địa 
hình khá bằng phẳng và thấp, cao độ phổ 
biến khoảng +1 m so với mực nước biển 
bình quân. Bị ảnh hưởng của thuỷ triều 
và xâm nhập mặn hàng năm với diện tích 
nhiễm mặn tiềm năng lên tới 1,7 triệu ha, 
ĐBSCL còn bị lũ lụt hàng năm, diện tích 
bị ngập lũ lên tới 1/2 diện tích toàn đồng 
bằng, mức ngập lũ từ 1 ÷ 4 m và thời 
gian ngập từ 1 đến 6 tháng.  

Lũ và xâm nhập mặn theo mùa 
hàng năm được xem là thuộc tính, do 
địa hình thấp trũng chỉ trên dưới +1 m, 
trong khi dao động thủy triều lớn, mực 
nước ở biển Đông từ -2,1 đến +2,1 m và 
biển Tây là -0,4 đến 1,1 m, lưu lượng Hình 1. Lưu vực sông Mê Kông và ĐBSCL 
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nước về mùa kiệt nhỏ, khoảng 2.000 m3/s vào tháng 4 làm ảnh hưởng của thuỷ triều 
mặn vào sâu trong nội đồng. Lưu lượng mùa lũ lại rất lớn, lưu lượng lũ max lên tới 
67.000 m3/s (năm 1939) tại Kratie, gây ra ngập lụt ở hạ lưu, diện tích ngập chiếm hơn 
50% của ĐBSCL. 

ĐBSCL với dân số hơn 17,52 triệu dân [1], chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, 
đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước, đứng đầu cả nước về sản 
lượng lương thực, cây trái và thủy sản, góp phần quan trọng vào chương trình an ninh 
lương thực quốc gia, tuy nhiên đang đứng trước những nguy cơ thách thức lớn làm ảnh 
hưởng đến sản xuất và dân sinh vùng đồng bằng do biến đổi khí hậu – nước biển dâng 
cùng với các tác động do phát triển ở thượng lưu, vì vậy xác định bối cảnh nguồn nước 
trong tương lai có vai trò rất quan trọng để có được các định hướng giải pháp ứng phó trên 
đồng bằng, đặc biệt giải pháp thủy lợi ở ĐBSCL phục vụ phát triển KT-XH trong vùng. 

2. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN TRÊN LƯU VỰC VÀ Ở ĐBSCL  

2.1. Biến đổi khí hậu - nước biển dâng 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại 
trong thế kỷ 21 [2, 3]. Các diễn biến thời tiết bất thường, thiên tai, bão, lũ và khô hạn… 
gia tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục tăng nhanh 
và làm gia tăng tốc độ tan băng ở các đầu cực trái đất làm mực nước biển dâng cao. 

Bảng 1. Kịch bản quốc gia về nước biển dâng  [3] 

 
Khu vực 
ĐBSCL 

KB 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 
Phía đông (Biển 
Đông)  RCP 

2.6 

12 
(7÷19) 

17 
(10÷25) 

21 
(12÷32) 

26 
(15÷39) 

30 
(18÷46) 

35 
(20÷52) 

39 
(23÷59) 

44 
(26÷66) 

Phía Tây (Biển 
Tây) 

13 
(8÷19) 

17 
(10÷26) 

22 
(13÷33) 

27 
(16÷40) 

31 
(19÷47) 

36 
(22÷54) 

41 
(25÷61) 

45 
(27÷68) 

Phía đông (Biển 
Đông)  RCP 

4.5 

12 
(7÷18) 

17 
(10÷25) 

22 
(13÷32) 

28 
(17÷40) 

33 
(20÷49) 

40 
(24÷58) 

46 
(28÷67) 

53 
(32÷77) 

Phía Tây (Biển 
Tây) 

12 
(7÷18) 

17 
(10÷25) 

23 
(14÷32) 

28 
(17÷40) 

34 
(21÷49) 

41 
(25÷58) 

48 
(29÷68) 

55 
(33÷78) 

Phía đông (Biển 
Đông)  RCP 

6.0 

11 
(7÷16) 

16 
(10÷23) 

21 
(14÷31) 

27 
(18÷39) 

34 
(22÷48) 

41 
(27÷58) 

48 
(32÷69) 

56 
(37÷81) 

Phía Tây (Biển 
Tây) 

11 
(8÷16) 

16 
(11÷23) 

22 
(15÷31) 

28 
(19÷40) 

35 
(23÷49) 

42 
(28÷59) 

50 
(33÷70) 

58 
(39÷82) 

Phía đông (Biển 
Đông)  RCP 

8.5 

12 
(8÷17) 

18 
(12÷26) 

25 
(16÷35) 

32 
(21÷46) 

41 
(27÷59) 

51 
(33÷73) 

61 
(41÷88) 

73 
(48÷105) 

Phía Tây (Biển 
Tây) 

12 
(9÷17) 

18 
(13÷26) 

25 
(17÷35) 

33 
(23÷47) 

42 
(29÷59) 

52 
(36÷73) 

63 
(44÷89) 

75 
(52÷106) 

Ghi chú: so với thời kì 1986 - 2005; Đơn vị: cm. 
 

Theo kịch bản quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam [3]: với kịch bản đường 
phân bố nồng độ khí nhà kính đại diện (Representative Concentration Pathways - RCP) 
RCP4.5, thì đến cuối thế kỷ, khu vực ĐBSCL nhiệt độ trung bình có thể tăng 1,7oC tới 
1,9oC, mưa có thể tăng 5 - 15%, và nước biển dâng từ 32 cm đến 78 cm; với kịch bản 
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RCP8.5, thì đến cuối thế kỷ, khu vực ĐBSCL nhiệt độ trung bình có thể tăng 3,0oC tới 
3,5oC, mưa có thể tăng trên 20% và nước biển dâng từ 48 cm đến 106 cm. Nước biển 
dâng 1 m có thể làm 38,9% diện tích ở ĐBSCL có nguy cơ bị ngập, 35% dân số ở 
ĐBSCL bị ảnh hưởng. 

2.2. Phát triển ở thượng lưu 

Kế hoạch phát triển của các quốc gia trên lưu vực trong tương lai gần chủ yếu là 
gia tăng phát triển thuỷ điện và nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp trong kịch bản phát 
triển thấp (PTT) gia tăng 1,5 lần và 2 lần trong kịch bản nông nghiệp phát triển cao 
(PTC) so với diện tích canh tác năm 2000 (BL00) [9,12], tổng diện tích nông nghiệp ở 
kịch bản phát triển thấp là 4,2 triệu ha và kịch bản cao khoảng 6,62 triệu ha. Phát triển 
thủy điện ở thượng lưu thuộc Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành với tổng dung tích hữu 
ích 6 bậc thang thủy điện lớn lên tới 22,7 tỷ m3, đặc biệt hồ Xiaowan (9,8 tỷ m3) và 
Nuozhadu (12,4 tỷ m3), việc tăng hay giảm vận hành của mỗi tổ máy phát điện ở cuối 
bậc thang này có thể làm thay đổi đáng kể chế độ dòng chảy mùa khô so với điều kiện 
tự nhiên. Phía hạ lưu sẽ có việc gia tăng đáng kể các hồ chứa ở Lào và kể cả việc phát 
triển thủy điện trên dòng chính là mối lo ngại tác động xấu đến thay đổi phù sa và thủy 
sản ở ĐBSCL. Tổng hợp phát triển thủy điện theo các giai đoạn được đưa ra ở Bảng 2 
[9, 11, 12].  

Bảng 2. Tổng hợp dung tích hữu ích của các hồ trên lưu vực theo các giai đoạn 

Điều kiện phân tích Kí hiệu 
Số hồ 
(hồ) 

Dung tích hữu ích 
(tỷ m3) 

Phát triển thủy điện tính đến năm 2000 BL00 18 13,6 

Thủy điện Trung Quốc TĐTQ 6 22,7 

Phát triển thủy điện tính đến năm 2015 ĐK15 42 40 

Thủy điện ở tương lai gần + thủy điện dòng chính TLG+TĐDC 54 51,6 

Thủy điện theo tương lai qui hoạch TLQH 150 106 

Ghi chú: BL00 được xem như là điều kiện nền. 

 
2.3. Phát triển nội tại trên ĐBSCL 

Theo số liệu thống kê đến 2013, tổng diện tích đất nông nghiệp ở ĐBSCL vào 
khoảng 3.663 ngàn ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 2.606,5 
ngàn ha, diện tích đất lâm nghiệp vào khoảng 303 ngàn ha và diện tích nuôi trồng thủy 
sản 753,5 ngàn ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản có xu hướng tăng mạnh từ năm 1999 
đến nay. Trong khi đó diện tích trồng lúa có xu thế giảm, diện tích lúa gia tăng chủ yếu 
là lúa Thu - Đông. Sản xuất nông nghiệp trên đồng bằng được xem là đã đạt đến mức 
cao, diện tích đất nông nghiệp có xu thế giảm nếu không có chiến lược quản lý hữu hiệu 
do việc chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp sang các mục đích khác, đô thị hóa và 
công nghiệp hóa.  

Sự gia tăng phát triển nuôi trồng thủy sản ở các vùng ven biển, nơi thiếu nguồn bổ 
sung nước ngọt từ nước mặt để pha loãng nhằm duy trì nồng độ thích hợp cho nuôi 
trồng thủy sản, việc khai thác nước ngầm quá mức đã làm mực nước ngầm hạ thấp và 
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có thể làm gia tăng sụt lún đất trên đồng bằng [23, 24]. Sụt lún đất trên đồng bằng được 
xem là có thể ảnh hưởng nhanh hơn so với ảnh hưởng của nước biển dâng, các nghiên 
cứu gần đây đã dự báo tốc độ sụt lún 1 cm đến 3 cm/năm. Thêm vào đó, việc phát triển 
thủy sản tăng mạnh trong khi cơ sở hạ tầng phân ranh mặn ngọt chưa được phát triển 
đồng bộ làm ảnh hưởng đến các vùng sản xuất lúa phụ cận. Thực hiện chiến lược tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng chất lượng và giá trị lợi nhuận từ sản xuất nông 
nghiệp [17, 18], cơ cấu sản xuất cây trồng, mùa vụ sẽ có những chuyển biến lớn trong 
giai đoạn tới.  

3. TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN THƯỢNG LƯU VÀ BĐKH ĐẾN ĐBSCL 

Các nghiên cứu gần đây [3, 4, 5 và 6] đã chỉ ra rằng, tác động của biến đổi khí hậu 
và đặc biệt là nước biển dâng sẽ có tác động rất lớn đến ĐBSCL. Theo nghiên cứu của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường [3], nếu chỉ xét mực nước tĩnh trung bình tăng 1 m do 
nước biển dâng thì 39% diện tích đồng bằng có thể bị ngập. Nghiên cứu chi tiết hơn [4, 
6], có xét đến chế độ thủy động lực, ảnh hưởng của biên độ dao động thủy triều, thì diện 
tích có thể bị ngập do triều cường và nước biển dâng 1 m có thể lên đến 69% diện tích 
đồng bằng. 

Ngược lại với các tác động gia tăng từ biển, nghiên cứu gần đây trong chương 
trình nghiên cứu cấp nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ [9, 10, 11] đã chỉ ra xu 
thế thay đổi dòng chảy đến từ thượng lưu là rất bất lợi đến ĐBSCL và được xem là đã 
và đang có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp trên đồng bằng, lũ liên tục 
thấp từ 2003 đến 2010 và 2012 đến nay, diễn biến hạn và xâm nhập mặn các năm 2015 
và 2016 đã phần nào phản ánh các tác động này, chính vì vậy các kết quả dưới đây tập 

trung chủ yếu các tác động do phát triển ở thượng lưu và ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu đến thay đổi dòng chảy về ĐBSCL.   

3.1. Thay đổi dòng chảy mùa lũ đến hiện tại 

Theo dõi diễn biến nguồn nước lũ về ĐBSCL những năm gần đây cho thấy có 
những thay đổi rất lớn, dòng chảy mùa lũ ở các đập thủy điện Trung Quốc chảy xuống 
hạ lưu còn thấp hơn so với dòng chảy mùa khô. Diễn biến mực nước tại Jonghong (xem 
vị trí ở Hình 1) còn thấp hơn cả mực nước mùa khô, điều đó chứng tỏ phần lớn dòng 
chảy lũ đã bị tích lại ở các hồ thủy điện. 

Diễn biến mực nước và lưu lượng lũ về đồng bằng cũng được xem là có ảnh 
hưởng phần nào bởi các thay đổi dòng chảy đến từ thượng lưu khi mà liên tục các năm 
lũ nhỏ từ 2002 đến nay, ngoại trừ năm lũ lớn 2011. Đường quá trình lũ các năm gần đây 
cũng có những thay đổi khác thường: năm 2014 đỉnh lũ lớn xuất hiện trước đỉnh lũ nhỏ, 
trái với qui luật đã thấy. Lũ được xem là xuất hiện muộn hơn đến cả nửa tháng so với 
trước đây và thời gian lũ nhỏ là ngắn lại, đặc biệt các năm như 2013 và 2015. 
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Hình 2. Diễn biến mực nước mùa mưa qua một số năm ở Chiang Saen (trên) và Kratie (dưới) 

 

3.2. Thay đổi tổng lượng dòng chảy lũ trong tương lai 

Thực tiễn cho thấy, các hồ chứa thường có nhiệm vụ điều tiết năm hoặc nhiều 
năm, hồ sẽ được tích đầy dung tích hữu ích của hồ và sử dụng lượng trữ này để cấp 
nước hoặc xả phát điện trong suốt mùa khô. Nếu hồ điều tiết năm thì cuối mỗi năm thủy 
văn hồ đạt đến mực nước chết, trường hợp hồ điều tiết nhiều năm thì một phần dung 
tích được trữ lại để cấp bù cho những năm thiếu nước hồ không thể tích đầy. Lưu vực 
sông Mê Kông là một lưu vực lớn, có giàu tiềm năng nước mặt, tổng dung tích hữu ích 
của các hồ chứa theo qui hoạch đạt khoảng 106 tỷ m3 (Bảng 2), tương đương với 21 -
48% tổng lượng dòng chảy mùa lũ ở năm nhiều nước hoặc năm kiệt. Tổng dung tích trữ 
được xem là còn nhỏ hơn tiềm năng nước đến hồ, vì vậy phần lớn các hồ trên lưu vực 
được thiết kế là hồ điều tiết hàng năm. Như vậy, hồ sẽ tích đầy và xả cạn đến mực nước 
chết ở mỗi năm. 

Giả thiết rằng, trong tương lai nếu chưa xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 
tiềm năng dòng chảy xuống hạ lưu sẽ lặp lại tương tự giai đoạn trước đây. Việc xây 
dựng các thủy điện trên lưu vực, một phần dòng chảy lũ sẽ được tích lại trong hồ, chính 
vì vậy tổng lượng dòng chảy lũ xuống hạ lưu sẽ giảm đi một lượng tương đương với 
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tổng dung tích hữu ích của các hồ này. Nghiên cứu sử dụng chuỗi số liệu từ 1924 đến 
2000, được xem là đủ dài, giả thiết được lặp lại trong tương lai làm cơ sở để phân tích 
đánh giá thay đổi về tổng lượng lũ xuống hạ lưu do tác động của các kịch bản phát triển 
thủy điện. Kết quả phân tích được đưa ra ở Bảng 3. 

Bảng 3. Phân tích thay đổi tổng lượng lũ về châu thổ Mê Kông (tại Kratie) theo tần suất và theo 
các kịch bản phát triển thủy điện 

Tần suất tổng 
lượng lũ – P% 

Tổng lượng lũ 
W (tỷ m3) 

% số năm lũ đạt tổng lượng theo các cấp tần suất ứng với 
các kịch bản phát triển thủy điện lưu vực Mê Kông 

BL00 TĐTQ ĐK15 
TLG+ 
TĐDC 

TLQH 
TLQH+ 
BĐKH 

P < 75% W<320 21% 36% 48% 56% 90% 67% 
75%≤P<25% 320≤W<397 56% 51% 44% 36% 10% 29% 

P ≥ 25% W≥397 23% 13% 8% 8% 0% 4% 

Ghi chú: Các kí hiệu xem diễn giải ở Bảng 2. TLQH+BĐKH: Tương lai qui hoạch + Biến đổi 

khí hậu. Giả thiết rằng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tổng lượng dòng chảy mùa lũ có thể 
tăng thêm 10% như theo nghiên cứu của MRC [22]. Các hồ tích nước hợp lý trong mùa lũ (tích 

nước tỷ lệ thuận với tổng lượng lũ đến ở mỗi tháng theo kịch bản nền BL00). 

 
Kết quả phân tích cho thấy sẽ có sự thay đổi rất lớn đến tổng lượng lũ xuống hạ 

lưu do tác động của phát triển thủy điện: nếu chưa xét đến BĐKH thì TĐTQ độc lập đã 
có thể làm tăng thêm 15% số năm lũ có tổng lượng nhỏ hơn tần suất 75%, ở ĐK15 (điều 
kiện 2015) sẽ chiếm đến 48%, và ở kịch bản hoàn thiện các qui hoạch thủy điện ở 
thượng lưu (TLQH) sẽ có đến 90%. Ngược lại, số năm lũ có tổng lượng dòng chảy lớn 
hơn tần suất 25% sẽ giảm đáng kể, chỉ còn chiếm 8% ứng với điều kiện thủy điện như 
hiện nay và gần như hiếm có tổng lượng lũ vượt tần suất 25% khi mà các thủy điện 
thượng lưu được hoàn tất theo qui hoạch. Trường hợp xét thêm yếu tố biến đổi khí hậu 
với lượng gia tăng tổng lượng lũ khoảng 10% so với trước thì lũ lớn có thể chiếm 4% ở 
TLQH+BĐKH, tuy nhiên được xem là vẫn ít hơn nhiều so với trước đây (điều kiện nền 
2000 chiếm 23%).  

Mặc dù xu thế số năm lũ vừa và nhỏ sẽ gia tăng đáng kể, số lượng các năm lũ lớn 
giảm. Tuy nhiên, do diễn biến khó lường của thời tiết và biến đổi khí hậu, mặc dù số 
lượng các năm lũ lớn giảm và tần suất xuất hiện trở lại của các trận lũ lịch sử lâu hơn, 
nên vẫn không thể chủ quan với sự xuất hiện trở lại của những năm lũ lịch sử như 2000. 

3.3. Thay đổi mức ngập vùng lũ ở điều kiện hiện tại và tương lai 

Kết quả phân tích thay đổi diễn biến lũ qua một số năm bằng phương pháp phân 
tích ảnh vệ tinh viễn thám ở năm lũ lớn 2000 và năm lũ nhỏ 2010 ở Hình 3. 

Kết quả phân tích cho thấy đã có sự thay đổi lớn về không gian lũ, các vùng ngập 
sâu trong lũ 2000 như Bắc/Nam Vàm Nao, vùng Tứ Giác Long Xuyên và một phần ở 
vùng Đồng Tháp Mười đã được kiểm soát lũ khá tốt ở lũ 2010. Mặc dù mực nước và tổng 
lượng lũ đến từ thượng nguồn ở năm 2010 là nhỏ hơn rất nhiều so với lũ 2000, mực nước 
lớn nhất tại Tân Châu năm 2010 chỉ đạt 3,2 m so với mực nước lũ lớn nhất năm 2000 tại 
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vị trí này là 5,06 m nhưng diện tích các vùng bị ảnh hưởng ngập ở vùng BĐCM là khá 
lớn. Điều đó chứng tỏ ảnh hưởng của xu thế triều cường gia tăng ở những năm gần đây là 
rất lớn làm thay đổi diễn biến ngập ở các vùng ven biển và trung tâm ĐBSCL. Như vậy 
trong tương lai gần, xu thế ngập lũ+triều trên đồng bằng ở vùng ven biển gia tăng trái 
ngược lại với xu thế thay đổi diễn biến lũ đến từ thượng lưu như Bảng 3.  

 

Lũ lớn 2000 Lũ nhỏ 2010 

Hình 3. Diễn biến lũ phân tích từ ảnh vệ tinh cho các năm lũ lớn 2000 và lũ nhỏ 2010  
 
Từ kết quả phân tích đánh giá thay đổi tổng lượng lũ về ĐBSCL như Bảng 3 kết 

hợp với kết quả phân tích tương quan các đặc trưng lũ, tần số năm mực nước lũ vượt 
các mức báo động tại Tân Châu ứng với tác động độc lập do thay đổi dòng chảy đến từ 
thượng lưu theo các điều kiện phát triển thượng lưu được đưa ra ở Bảng 4 [9, 11]. 

Bảng 4. Kết quả phân tích thay đổi % số năm lũ theo các mức báo động tại Tân Châu ứng với 
các kịch bản phát triển thủy điện ở thượng lưu 

Cấp báo 
động 

Mực nước 
Tân Châu 

Z (m) 

% số năm lũ vượt các cấp báo động ứng với các kịch bản 
phát triển thủy điện lưu vực Mê Kông 

BL00 TĐTQ ĐK15 
TLG+ 
TĐDC 

TLQH 
TLQH+ 
BĐKH 

- Z< 3,5 3% 5% 13% 15% 47% 28% 

Vượt BĐ I 3,5≤Z<4,0 18% 31% 36% 42% 43% 39% 
Vượt BĐ II 4,0≤Z<4,5 47% 48% 43% 35% 9% 25% 
Vượt BĐ III Z≥4,5 32% 16% 8% 8% 1% 8% 

Ghi chú: mực nước lũ ở Tân Châu có thể bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng [4,5,6], kết quả 

phân tích ở bảng này chưa xét đến ảnh hưởng do nước biển dâng mà chỉ xét đơn thuần ảnh 

hưởng từ thay đổi diễn biến lũ sông Mê Kông. 
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Kết quả phân tích cho thấy, do ảnh hưởng của các thủy điện thượng lưu sẽ có sự 
thay đổi rất lớn về diễn biến lũ và mực nước lũ ở ĐBSCL trong tương lai. Chưa xét đến 
BĐKH thì số năm lũ nhỏ sẽ gia tăng đáng kể, ở điều kiện nền số năm có lũ nhỏ dưới 
báo động cấp I chỉ chiếm 3%, có thể tăng lên 13% ở điều kiện thủy điện như 2015, và 
có thể chiếm 47% ở TLQH. Số năm lũ vượt báo động cấp III ở điều kiện nền chiếm đến 
32%, trong khi đó ở các kịch bản ĐK15 và TLQH lũ vượt báo động cấp III sẽ giảm 
đáng kể, chỉ còn là 8% và 1%. Nếu xét thêm ảnh hưởng do BĐKH với giả thiết sẽ có 
thêm sự gia tăng 10% tổng lượng lũ so với trước đây thì lũ đến từ thượng lưu có thể làm 
mực nước tại Tân Châu dưới 3,5m còn lại là 28% so với cùng điều kiện TLQH và lũ lớn 
có thể chiếm 8% số năm. 

3.4. Thay đổi dòng chảy mùa kiệt đến hiện nay 
 

 

 

Hình 4. Diễn biến mực nước mùa khô qua một số năm ở Chiang Saen (trên – thuộc Thái Lan) 
và Kratie (dưới – thuộc Campuchia) 

[Nguồn MRC/ HYMET] 
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Diễn biến dòng chảy mùa khô những năm gần đây (xem hình 4), đặc biệt là các 
năm 2010 đến nay từ số liệu thực đo cho thấy có một sự thay đổi lớn lưu lượng dòng chảy 
về ĐBSCL, đường nước rút trong thời kì mùa khô và đường nước lên vào đầu mùa mưa 
có thay đổi trái với qui luật, theo đó mực nước giảm nhanh khác thường vào đầu mùa khô 
và lên chậm khác thường vào đầu mùa mưa. Ảnh hưởng này được xem là do tác động 
điều tiết của các hồ thủy điện trên lưu vực. Việc tích nước và xả nước của các hồ này đã 
làm thay đổi quá trình dòng chảy về hạ lưu. Lưu lượng các tháng 3 và 4 tăng hơn so với 
bình thường ở những năm có điều kiện thủy văn tương tự trong quá khứ. Các đường quá 
trình này liên hệ khá chặt chẽ với đường quá trình dòng chảy đến từ Trung Quốc. 

3.5. Các tác động của phát triển thượng lưu đến thay đổi dòng chảy kiệt và xâm 
nhập mặn 

Kết quả nghiên cứu [9] chỉ ra rằng, mặc dù lưu lượng trung bình cả mùa khô được 
gia tăng do tác động điều tiết của thủy điện, tuy nhiên dòng chảy về hạ lưu thay đổi trái 
qui luật là rất bất lợi đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tác động do việc tích nước 
sớm và tích nước muộn như phân tích đưa ra dưới đây. 

* Tác động của việc vận hành tích nước sớm 

Việc vận hành tích nước sớm ở các con đập có thể ảnh hưởng rất lớn đến dòng 
chảy về hạ lưu ở các tháng cuối mùa khô và đầu mùa mưa. Kết quả phân tích được đưa 
ra ở Bảng 5 cho thấy: Ở điều kiện BL07, tần suất các năm dòng chảy về đồng bằng nhỏ 
hơn P75% chiếm 31,9%. Trong khi đó hoàn thiện các qui hoạch của hơn 150 đập thủy 
điện ở thượng lưu như TLQH có thể làm 69,2% số năm có thể bị ảnh hưởng thiếu nước 
đầu mùa mưa ở các vùng ven biển. Đây được xem là các điều kiện rất bất lợi cho sản 
xuất nông nghiệp trên đồng bằng. 

Bảng 5. Ảnh hưởng do vận hành tích nước sớm đến nước về theo các mức tần suất ở các tháng 
đầu mùa mưa ứng với các kịch bản phát triển thủy điện ở thượng lưu 

Kịch bản thủy 
điện 

Năm thủy văn Tần suất 
Thay đổi các năm lũ 
Số năm 
(năm) 

% số năm 
(%) 

BL07 

Năm nhiều nước ≥P25% 22 24,2 

Trung bình đến khá P75%-P25% 40 44,0 

Năm ít nước ≤P75% 29 31,9 

TLG+TĐDC 

Năm nhiều nước ≥P25% 11 12,1 

Trung bình đến khá P75%-P25% 36 39,6 

Năm ít nước ≤P75% 43 47,3 

TLQH 

Năm nhiều nước ≥P25% 5 5,5 

Trung bình đến khá P75%-P25% 23 25,3 

Năm ít nước ≤P75% 63 69,2 

Ghi chú: BL07 là điều kiện phát triển đến năm 2007. 
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* Tác động của việc vận hành tích nước muộn 

Việc vận hành tích nước muộn ở các con đập có thể ảnh hưởng rất lớn đến dòng 
chảy về hạ lưu ở các tháng cuối mùa mưa và đầu mùa khô. Kết quả tổng hợp phân tích 
được đưa ra ở Bảng 6. 

Bảng 6. Ảnh hưởng do vận hành tích nước muộn đến nước về theo các mức tần suất ở các tháng 
đầu mùa khô ứng với các kịch bản phát triển thủy điện ở thượng lưu 

Kịch bản thủy 
điện 

Năm thủy văn Tần suất 
Thay đổi các năm lũ 
Số năm 
(năm) 

% số năm 
(%) 

BL07 
Năm nhiều nước ≥P25% 15 16,5 

Trung bình đến khá P75%-P25% 53 58,2 

Năm ít nước ≤P75% 24 26,4 

TLG+TĐDC 
Năm nhiều nước ≥P25% 7 7,7 

Trung bình đến khá P75%-P25% 36 39,6 

Năm ít nước ≤P75% 49 53,8 

TLQH 
Năm nhiều nước ≥P25% 1 1,1 

Trung bình đến khá P75%-P25% 15 16,5 

Năm ít nước ≤P75% 75 82,4 
 
Kết quả phân tích ở Bảng 6 cho thấy: Ở điều kiện BL07, tần suất các năm dòng 

chảy về đồng bằng nhỏ hơn P75% chiếm 26,4%. Hoàn thiện các qui hoạch của hơn 150 
đập thủy điện ở thượng lưu (như TLQH) có thể làm 82,4% số năm có thể bị ảnh hưởng 
thiếu nước cuối mùa mưa, đầu mùa khô ở các vùng ven biển. Đây được xem là các điều 
kiện rất bất lợi cho sản xuất nông nghiệp trên đồng bằng. 

* Thay đổi xâm nhập mặn ở vùng ĐBSCL 

Từ kết quả phân tích đánh giá về tác động của các phát triển thủy điện ở thượng 
lưu đến thay đổi chế độ dòng chảy mùa kiệt có thể nhận thấy, có sự thay đổi lớn đến 
dòng chảy vào thời kì cuối mùa lũ đầu mùa khô và cuối mùa khô – đầu mùa mưa. Ở 
kịch bản tương lai qui hoạch thủy điện (TLQH), số năm có lưu lượng về đồng bằng 
trong các giai đoạn trên xuống dưới mức tần suất 75% có thể tăng 2 - 4 lần so với điều 
kiện nền ở năm 2007 (BL07). Vì vậy, xâm nhập mặn có thể xuất hiện sớm hơn ở đầu 
mùa khô và kéo dài hơn ở cuối mùa khô sang đầu mùa mưa, tình trạng này có thể xuất 
hiện thường xuyên, chiếm 70 - 80% số năm trong tương lai nếu không có giải pháp 
kiểm soát vận hành hợp lý của các hồ chứa thượng lưu sông Mê Kông. 

3.6. Tác động đến sản suất nông nghiệp và an ninh lương thực 

Đồng bằng sông Cửu Long đứng đầu cả nước về sản lượng lương thực, trái cây, 
chiếm hơn 50% sản lượng lương thực và hơn 70% sản lượng trái cây. Các mô hình sản 
xuất theo qui mô trang trại và cánh đồng mẫu lớn đã và đang được phát triển, tính đến 
2015 ĐBSCL có 2.760 trang trại trồng trọt. Tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi 
dòng chảy trái qui luật tự nhiên cùng với các tác động của phát triển thượng lưu là rất 
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lớn đến thay đổi dòng chảy cả về mùa mưa và mùa khô, xu thế lũ vừa và nhỏ sẽ gia tăng 
ngay cả trường hợp có xét đến biến đổi khí hậu trong trường hợp các kế hoạch phát triển 
thủy điện trên lưu vực như qui hoạch được hoàn tất.  

Dòng chảy mùa khô được xem là bình quân cả mùa khô có gia tăng, tuy nhiên do 
việc điều tiết và vận hành thủy điện làm dòng chảy thay đổi trái qui luật, gây ảnh hưởng 
rất lớn đến việc chủ động sản xuất trên đồng bằng. Số năm dòng chảy xuống thấp ngay 
từ đầu mùa khô có thể tăng gấp 4 lần so với hiện nay và số năm dòng chảy xuống thấp ở 
đầu mùa mưa tăng gấp 2 lần so với hiện nay sẽ làm mặn đến sớm và rút muộn và mặn 
bất thường, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của cả 2 vụ lúa chính Đông-
Xuân và Hè-Thu, vì vậy có thể làm ảnh hưởng đến chiến lược an ninh lương thực của 
quốc gia. Mặn xâm nhập sâu và ngập do triều có thể làm ảnh hưởng đến các vùng cây 
trái do úng nước hoặc do nước ngầm nhiễm mặn. Ảnh hưởng của sự thay đổi về xâm 
nhập mặn, diện tích canh tác lúa ở vùng ven biển sẽ có xu thế giảm trong tương lai. 
Ngược lại, các tác động làm lũ có xu thế giảm sẽ tạo ra cơ hội tốt cho việc gia tăng diện 
tích sản xuất lúa ở các vùng ngập lũ trước đây, thực tế diện tích sản xuất lúa Thu Đông 
liên tục tăng những năm qua. 

3.7. Tác động đến nuôi trồng thủy sản 

ĐBSCL đứng đầu cả nước cả về thủy sản nước mặn, lợ và ngọt, với tổng diện tích 
hơn 753 nghìn ha với tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng lên tới 2,45 triệu tấn mỗi năm. 
Bên cạnh các mô hình sản xuất thủy sản theo nông hộ và mô hình kết hợp lúa-cá, lúa-
tôm, các mô hình sản xuất theo qui mô trang trại đã được phát triển mạnh, tính đến 2015 
vùng ĐBSCL đã có đến 2.891 trang trại nuôi trồng thủy sản đóng góp một sản lượng 
đáng kể trong lĩnh vực thủy sản đáng kể.  

Trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng cùng với các tác động do phát 
triển ở thượng lưu, sự thay đổi về diện tích ngập cũng như xâm nhập mặn có thể ít làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích nuôi trồng hiện hữu của thủy sản nước ngọt. Hạn và 
diễn biến mưa bất thường, mưa cường độ cao sẽ làm cho việc duy trì nồng độ mặn hợp 
lý của các ao nuôi trồng thủy sản nước lợ trở lên khó khăn hơn. Mặn tích lũy do sự bốc 
thoát hơi nước làm nồng độ mặn quá cao hay mặn giảm đột ngột do mưa lớn gây sốc 
tôm và cá. Thêm vào đó, các thay đổi về nhiệt độ, gia tăng dịch bệnh và ô nhiễm môi 
trường có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Xu thế lũ vừa 
và nhỏ sẽ gia tăng và chiếm tuyệt đại đa số, cùng với các phát triển liên quan khác trên 
lưu vực và nội tại trên đồng bằng, xu thế chất lượng nước trên đồng bằng giảm sẽ gián 
tiếp tác động lớn đến nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ. Việc thiếu nguồn nước 
để pha loãng duy trì độ mặn cần thiết có thể làm ảnh hưởng đến các vùng nuôi trồng 
thủy sản nước lợ hoặc việc gia tăng lấy nước ngầm có thể làm nguy cơ gia tăng sụt lún 
càng trở lên nghiêm trọng hơn nếu không có các giải pháp hợp lý. 

3.8. Tác động đến lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm 

ĐBSCL có khoảng 58,5 triệu con gia cầm, 3,6 triệu con heo, 34 ngàn con trâu, 
689 ngàn con bò, tổng lượng đàn trâu bò và gia cầm chiếm 10 - 17% so với cả nước. 
Chăn nuôi đã và đang phát triển theo các mô hình trang trại, tính đến thời điểm 2015, 
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ĐBSCL có 7.347 trang trại, trong đó có 1.560 trang trại chăn nuôi và có đóng góp tỷ 
trọng đáng kể trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện biến đổi khí hậu 
cùng với các tác động do phát triển ở thượng lưu, hạn và xâm nhập mặn có thể làm ảnh 
hưởng đến nguồn nước uống và thức ăn chăn nuôi cho các vùng ven biển. Thêm vào đó, 
sự gia tăng về nhiệt độ sẽ làm nguy cơ các dịch bệnh bùng phát đối với gia súc và gia 
cầm có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực chăn nuôi trên đồng bằng. 

4. THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ 

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phát triển thượng lưu đều được xem là những 
thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng còn được xem là diễn biến chậm và kéo dài, mức độ tác động còn 
phụ thuộc vào sư nỗ lực của các quốc gia nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính được 
cam kết trong các hội nghị COP hàng năm. Trong khi đó, thiên tai hạn mặn lịch sử năm 
2016 và tác động của vận hành thủy điện Trung Quốc năm 2016 đã minh chứng cho 
thấy ảnh hưởng do phát triển thượng lưu được xem là đã hiện hữu, dòng chảy thay đổi 
trái qui luật, phụ thuộc vào vận hành của các đập thủy điện lớn trên lưu vực, vì vậy đây 
là thách thức lớn và hiện hữu rất cần có những giải pháp chủ động phù hợp và kịp thời. 

4.1. Một số giải pháp công trình ứng phó chính trên đồng bằng 

- Rà soát lại qui hoạch lũ ĐBSCL trong bối cảnh có xét đến các tác động bất lợi 
về dòng chảy lũ, số lượng năm có lũ vừa và nhỏ sẽ tăng, trong khi ngập vùng ven biển 
và trung tâm đồng bằng lại có xu thế gia tăng do ảnh hưởng của nước biển dâng. Xem 
xét lại sự cần thiết và thứ tự ưu tiên của việc xây dựng các cống kiểm soát lũ ven Sông 
Hậu, các cống kiểm soát lũ Nam kênh Tân Thành – Lò Gạch trong khi các mối đe dọa 
ngập trước mắt là ảnh hưởng từ biển trong điều kiện nước về từ thượng nguồn giảm.  

- Ưu tiên các cống ngăn mặn cặp theo Sông Tiền, Sông Hậu để ứng phó với các 
trường hợp mặn xuất hiện sớm, vào sâu theo các dòng chính, đồng thời ứng phó với các 
trường hợp mặn rút muộn hoặc mặn bất thường trong các trường hợp bất lợi do vận 
hành thủy điện ở thượng lưu, vừa kết hợp kiểm soát mặn và ngăn triều cường gây ngập 
trong điều kiện có xét đến BĐKH-NBD. 

- Thay thế từng phần các cửa cống hay từng bước chuyển đổi hình thức vận hành 
của các cống ngăn triều và kiểm soát mặn, đặc biệt các cống lớn cặp theo các sông 
chính để chủ động đóng mở khi cần, góp phần chủ động về nước tưới, tích trữ nước hay 
tiêu thoát nước, bảo vệ môi trường chất lượng nước trong các vùng hưởng lợi của hệ 
thống thủy lợi. 

- Liên kết các hệ thống thủy lợi nhỏ lẻ thành các hệ thống lớn hơn để đảm bảo chủ 
động nguồn nước trong các thời kì mặn có thể kéo dài hơn, các hệ thống Gò Công - Bảo 
Định, Nam Măng Thít - Vĩnh Long, Nam - Bắc Bến Tre, Tiếp Nhật - Kế Sách (Sóc 
Trăng) và khép kín hệ thống ngăn mặn ven Biển Tây. 

- Bố trí các trạm bơm có qui mô vừa và nhỏ cho các vùng ven biển để đáp ứng các 
yêu cầu về nước phục vụ sản xuất, bơm tưới, tiếp nước và gạn ngọt (tranh thủ khi triều 
xuống) trong các trường hợp mặn xâm nhập kéo dài. 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 

 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           75 

- Phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ các cánh đồng mẫu lớn có kết hợp 
với các trạm bơm vừa và nhỏ để chủ động sản xuất, nâng cao hiệu quả tưới, kiểm soát 
dịch bệnh và từng bước nâng cao chất lượng gạo, góp phần xây dựng thương hiệu lúa 
gạo vùng ĐBSCL và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

- Thiết lập và xây dựng hệ thống SCADA chuyên ngành (quan trắc mực nước, độ 
mặn ở các hệ thống thủy lợi), tăng cường dự báo nguồn nước, dự báo chuyên ngành (lũ 
và xâm nhập mặn) để phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất và vận hành của các công 
trình thủy lợi. 

- Trong tương lai lâu dài, cần xem xét các giải pháp ngăn các cửa sông lớn (các 
cống Hàm Luông, Cổ Chiên…). Trước mắt, cần bổ sung các cống trên các sông lớn như 
Cái Lớn, Cái Bé, Vàm Cỏ… vừa tăng cường kiểm soát nước mùa khô, kiểm soát xâm 
nhập mặn lại góp phần chủ động ngăn triều cường, thích ứng với nước biển dâng. 

- Qui hoạch các tuyến đê biển, đê cửa sông cần phải tính đến các ảnh hưởng gia 
tăng do xói lở, bố trí hành lang ngoài đê hợp lý, bảo vệ đê bằng các giải pháp sinh thái, 
rừng ngập mặn thay vì cứng hóa, các tác động suy giảm phù sa và biến đổi khí hậu có 
thể làm biến đổi đường bờ phức tạp và kéo dài trước khi đạt đến mức ổn định tương đối. 

4.2. Một số giải pháp phi công trình ứng phó chính trên đồng bằng 

- Trong điều kiện các tác động bất lợi đến 2 vụ lúa chính trên đồng bằng đã thấy rõ 
cùng với sự suy thoái lũ, mất phù sa, rất cần thiết nghiên cứu các giải pháp thay đổi thời 
vụ cho các vùng nhằm giảm tập trung nước trong các tháng đầu mùa mưa và đầu mùa khô 
kết hợp với giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mùa lũ, hay cần rà soát lại qui hoạch 
sử dụng đất vùng ĐBSCL trong điều kiện có xét đến suy giảm cả lũ và phù sa. 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng để chủ động thích ứng với các tác động của biến 
đổi khí hậu và phát triển thượng lưu, để người dân cần có ý thức bảo vệ môi trường nước, 
sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, thu gom các rác thải nông nghiệp. 

- Nâng cao năng lực thích ứng cho người dân vùng ĐBSCL, cung cấp kịp thời các 
thông tin về nước để có sự chuẩn bị trước các tình huống có thể xảy ra trên đồng bằng 
trong tương lai, được tích lũy kiến thức, kinh nghiệm ứng phó với các tình huống cụ thể.  

- Xây dựng các thể chế, chính sách, xây dựng các qui hoạch sử dụng đất hợp lý cùng 
các giải pháp sinh kế nhằm giảm thiểu thiệt hại cho các nhóm dễ bị ảnh hưởng (hộ nghèo, 
ít đất sản xuất…). Đồng thời tăng cường năng lực cho các cấp quản lý bằng việc xây dựng 
các qui trình vận hành các công trình và các hệ thống thông tin cảnh báo.  

- Xây dựng và triển khai các giải pháp xã hội nhằm hỗ trợ các hộ phụ thuộc chính 
vào sản xuất nông nghiệp lại có ít diện tích, người nghèo có thu nhập thấp: Chính sách hỗ 
trợ về sinh kế, đào tạo dạy nghề cho các hộ gia đình nghèo, tập huấn chuyển giao các tiến 
bộ kỹ thuật… Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở các vùng nông thôn.  
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TÓM TẮT 
 

Nghiên cứu thực nghiệm động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây 

nho lấy lá trong 3 mùa vụ với 3 chu kỳ tưới: 2 ngày (CK2), 3 ngày (CK3), và 4 ngày 

(CK4), tại vùng khan hiếm nước, tỉnh Bình Thuận. Động thái ẩm theo các tầng đất 

có sự khác biệt rõ ràng, cuối chu kỳ tưới độ ẩm tầng chứa bộ rễ hoạt động 5 – 20 cm 

nhỏ hơn tầng mặt 0 – 5 cm và tầng 20 – 30 cm phía dưới, nhỏ nhất là tầng 10 – 15 

cm: từ 11,8 - 12,5% (CK2-V3), 8,1 - 8,2% (CK3-V3), 4,7 - 4,9% (CK4-V3). Thời 

điểm cuối chu kỳ tưới, độ ẩm CK2 vẫn lớn hơn độ ẩm tại điểm stress nước của cây 

(θp), cuối CK3 (trừ tầng mặt và tầng đáy không chứa bộ rễ) và cuối CK4 có độ ẩm 

giảm xuống thấp hơn giá trị độ ẩm θp, đôi khi nằm sát giá trị độ ẩm tại điểm héo, 

làm cho cây trồng bị thiếu nước. Động thái ẩm của đất trong ngày là rất khác nhau, 

sự giảm độ ẩm vào ban ngày lớn hơn buổi tối và đêm, buổi chiều giảm nhiều hơn 

buổi sáng. Hao tụt độ ẩm thời đoạn 9 – 15 g có giá trị lớn nhất, kế đến là từ 15 – 21 

g, 3 – 9 g và thấp nhất là từ 21 – 3 g sáng hôm sau. Các kết quả nghiên cứu này là 

cơ sở quan trọng để ứng dụng xác định chế độ tưới tiết kiệm nước hợp lý cho cây 

nho lấy lá nói riêng và các cây trồng cạn (có đặc điểm tương tự) nói chung thuộc 

vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn) Nam Trung Bộ.  

Từ khóa: Cây nho lấy lá, chu kỳ tưới, độ ẩm của đất, tầng đất, tưới nhỏ giọt. 

 

SUMMARY 
 

Experimental research on soil moisture dynamic of drip irrigation technique for 

Grape leaves in three crop seasons with 3 irrigation frequencies: 2 days (CK2), 3 

days (CK3) and 4 days (CK4), at the water scarce region, Binh Thuan province. 

Moisture dynamic of the soil layers has a distinct difference, water content of the 

layer containing the active roots (5 – 20 cm) was smaller than the surface layer (0 - 

5 cm) and the below one (20 – 30 cm) at the end of the irrigation frequency, the 

smallest is the layer 10 – 15 cm: from 11.8 - 12.5% (CK2-V3), from 8.1 - 8.2% 

(CK3-V3), 4.7 - 4.9% (CK4-V3). At the end of the irrigation frequency, water 

content of CK2 was still greater than that one at water stress point (θp), water 

content in the CK3 (except the surface and bottom layer without roots) and the CK4 

has decreased lower than θp, it sometimes approached the water content at wilting 

point (θwp), caused the plant to be deprived of water. Daily soil moisture dynamic 
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was very different in each period, the day water content decreased more greately 

than the evening and night ones, and the afternoon one decreased more greately 

than the morning one. The water content decrease was the greatest during 9:00 -

15:00, the next ones were in period’s 15:00 - 21:00, 3:00 - 9:00 and the lowest was 

in 21:00 - 3:00 of the next morning. These studied results have been an important 

basis for the application to detemine a suitable water-saving irrigation schedule for 

Grape leaves in particular and for dry crops (similar characteristics) in general in 

the water scarce region (droughty region) of the South Central part.   

Keywords: Drip irrigation, grape leaves, irrigation frequency, soil layer, soil 

moisture.  

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để phục vụ công tác tưới có cơ sở khoa học và tiến tới tự động hóa, việc nghiên 
cứu động thái ẩm trong đất trồng luôn được quan tâm bởi các nhà khoa học, nhà sản 
xuất thiết bị và cả những người nông dân trực tiếp sản xuất. Ở những trung tâm nghiên 
cứu và các trang trại sản xuất các loại nông sản có giá trị kinh tế cao ở các nước phát 
triển, người ta thường lắp đặt các thiết bị tự động đo áp lực hút nước của đất 
(Tensiometer) để theo dõi động thái độ ẩm của đất phục vụ các mục đích nghiên cứu 
hoặc quản lý tưới. Bên cạnh sự phát triển các hệ thống quan trắc công nghệ cao, việc 
nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm quá trình vận động của nước trong đất và 
động thái ẩm của đất đã được quan tâm. Nhiều mô hình toán mô phỏng quá trình vận 
động của nước và chất trong đất vẫn đang được phát triển. [3], [5], [7], [8], [9], [12].  

Từ năm 1999 - 2010, giống nho lấy lá IAC 572 đã được nhập khẩu từ Brazil về 
trồng để lấy lá chế biến xuất khẩu. Do đây là cây trồng mới ở Việt Nam, nên đến nay 
việc xác định chế độ tưới hợp lý cho cây vẫn chưa được thực hiện [1]. Vì vậy, nghiên 
cứu thực nghiệm trong 3 mùa vụ (vụ V1 từ 01/01 - 30/4/2012, vụ V2 từ 01/9 - 
30/12/2012, vụ V3 từ 01/01 - 30/4/2013) với 3 chu kỳ tưới (2 ngày - CK2, 3 ngày - CK3 
và 4 ngày - CK4), tại trang trại nho lấy lá thuộc tỉnh Bình Thuận nhằm xác định chế độ 
tưới hợp lý cho cây trồng là rất cần thiết. Để có cơ sở khoa học thiết lập chế độ tưới hợp 
lý cho cây, việc nghiên cứu và phân tích thực nghiệm động thái ẩm của đất theo các chu 
kỳ tưới và tầng đất canh đã đáp ứng được yêu cầu quan trọng này. 

2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định động thái ẩm đất phục vụ nghiên cứu chế độ tưới tiết kiệm nước hợp lý 
cho cây nho lấy lá vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn) Nam Trung Bộ. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

Mô tả phẫu diện đất; Lấy mẫu đất hiện trường và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của 
đất; 

Thực nghiệm tưới; quan trắc động thái ẩm sau khi ngừng tưới với khoảng thời 
gian 6 giờ/lần (0,5 giờ, 6 giờ, 12 giờ,… 48 giờ (CK2), 54 giờ,…, 72 giờ (CK3), 78 
giờ, …, 96 giờ (CK4)). 
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Xử lý dữ liệu và phân tích kết quả động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ 
giọt. 

2.3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

Tiếp cận toàn diện lý thuyết và thực tiễn, kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu 
liên quan; 

Thực nghiệm trên đồng ruộng và trong phòng, phân tích các chỉ tiêu cơ lý đất; 

Ứng dụng phần mềm IBM SPSS Statistics 20 để xử lý, phân tích thống kê và 
kiểm định các dữ liệu thực nghiệm đảm bảo mức sai số cho phép và có ý nghĩa thống 
kê. [2] 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mô tả phẫu diện đất và kiểm tra các đặc tính cơ lý của đất 

Đào phẫu diện và mô tả các tầng đất độ sâu từ 0 - 60 cm tại khu vực trồng cây.  
 

    Hình 1. Phẫu diện đất từ 0 - 60 cm 

 

Bảng 1. Mô tả phẫu diện đất từ 0 - 60cm 

Độ sâu (cm) Đặc điểm các tầng đất 
0 - 1,5 Đất cát mịn có màu xám nâu, trong đất có lẫn một ít mùn cỏ, tơi xốp. 

1,5 - 20 Đất cát mịn có màu xám nâu, trong đất có rễ cỏ cây, tơi xốp giảm so với 
tầng đất mặt. 

20 - 40 Đất cát mịn có màu xám vàng, trong đất không lẫn rễ cỏ cây, đất chặt hơn 
so với tầng đất 0 – 20 cm. 

40 - 60 Đất cát mịn có màu xám vàng, trong đất không lẫn rễ cỏ cây, đất chặt hơn 
so với tầng đất 0 – 40 cm. 

 
Theo chú dẫn bản đồ đất tỉnh Bình Thuận [6], đất khu vực thực nghiệm là loại đất 

cát biển đã sử dụng, có tính chua (Dystri Haplic Arenosols - ARh.d theo phân loại của 
FAO/UNESCO). Kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ lý của đất cho thấy sa cấu đất là cát 
mịn, tơi xốp, giúp rễ cây hút nước và ôxy dễ dàng. Hàm lượng chất hữu cơ (mùn): lớp 
đất mặt (0 – 10 cm) thuộc loại đất nghèo và các lớp phía dưới thuộc loại rất nghèo chất 
hữu cơ [4]. 
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Bảng 2. Kết quả phân tích lý tính của mẫu đất 

Lớp 
đất 

(cm) 

Phân tích thành phần hạt  Đặc tính vật lý  

Hữu 
cơ 

(mùn) 

Cát (%) Bụi (%) 
Sét 
(%) 

Dung trọng  
Tỷ 

trọng 

Độ 
bão 
hòa 

Độ 
rỗng 

Chỉ  

số  

rỗng Trung bình Mịn Thô Mịn Ướt Khô 

2,0 -  

0,85 

0,85 - 

0,425 

0,425 

-0,25 
0,25 -
0,106 

0,106 - 

0,075 

0,075 - 

0,01 
0,01 -
0,005 

< 
0,005 

gw 

(g/cm3) 

gd  

(g/cm3) 
D S (%) n (%)  eo  % 

0-10  3,60 48,70 41,20 2,10 0,60 0,40 3,40 1,47 1,44 2,65 6,67 45,70 0,84 1,62 

10-20  4,30 47,60 41,50 1,70 0,40 0,50 4,00 1,60 1,56 2,65 8,86 40,99 0,69 1,04 

20-40  3,50 47,40 36,10 6,40 0,50 0,50 5,60 1,56 1,51 2,63 13,30 42,70 0,75 0,63 

40-60  3,80 48,20 35,20 6,10 0,46 0,50 5,74 1,68 1,62 2,64 15,70 38,66 0,63 0,47 

 
3.2. Kiểm định dữ liệu thực nghiệm [2] 

Dữ liệu thực nghiệm được xử lý bằng phương pháp phân tích thống kê, kiểm 
định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA để thu 
nhỏ các biến quan trắc thành phần về 1 biến đại diện. Kiểm định sự khác biệt trung bình 
có ý nghĩa thống kê bằng phương pháp One-Way ANOVA, trong đó có kiểm định 
Levene Statistic về sự đồng nhất phương sai (Test of Homogeneity of Variances), kiểm 
định F về sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các thang đo (ANOVA) và kiểm định 
Welch cho trường hợp vi phạm giả định phương sai không đồng nhất (Robust Tests of 
Equality of Means). Kết quả kiểm định các dữ liệu quan trắc đều đảm bảo yêu cầu về 
thống kê, phục vụ phân tích động thái ẩm đất được cụ thể hơn. 

Bảng 3. Kết quả kiểm định dữ liệu thực nghiệm động thái ẩm đất  

Kiểm định  
Cronbach’s Alpha 

Phân tích nhân tố khám phá  
EFA 

Kiểm định  
One-Way ANOVA 

Hệ số 
Cronbach’s 

Alpha 

Hệ số tương quan 
biến tổng 

(Corrected Item-
Total Correction) 

KMO 
(Kaiser-
Meyer-
Olkin) 

Sig. 
(Bartlett’s 

Test of 
Sphericity) 

Tổng phương sai 
trích (Extraction 
Sums of Squared 

Loadings) 

Sig.  
Levene 
Statistic 

Sig.  
F 

Sig. 
Welch 

≥ 0,6 ≥ 0,3 0,5 - 1,0 < 0,05 ≥ 50% < 0,05 <0,05 < 0,05 

1,00 0,999 - 1,000 0,878 - 0,952 0,000 99,798 - 99,940% 0,000 0,000 0,000 

 
3.3. Phân tích động thái ẩm của đất 

a. Động thái ẩm theo chiều sâu tầng đất 

Sau khi dừng tưới, độ ẩm đất đạt giá trị bão hòa, sau đó giảm dần xuống. Độ ẩm 
sau khi dừng tưới 0,5 giờ có giá trị khá tương đồng giữa các tầng đất và các chu kỳ. 
Thời gian tiếp theo độ ẩm đất suy giảm theo từng tầng đất, từng chu kỳ tưới và mùa vụ 
cây trồng, cụ thể như sau: 

- Tầng đất mặt 0 – 5 cm: Tầng đất 0 – 5 cm hầu như rất ít hoặc không có rễ cây 
nên độ ẩm đất chịu tác động chủ yếu của các yếu tố khí tượng và độ che phủ ánh nắng 
lên mặt đất của tán lá cây. Nắng, nhiệt độ, gió... là nguyên nhân chính gây ra sự mất 
nước tầng đất này. Độ ẩm đất sau khi dừng tưới giảm dần theo thời gian, cuối chu kỳ 
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tưới Vụ V1: độ ẩm đất từ 15,4 - 16,5% (CK2), 11,9 - 12,6% (CK3), 8,3 - 8,4% (CK4); 
Vụ V2: 16,8 - 17,7% (CK2), 12,9 - 14,2% (CK3), 9,4 - 9,6% (CK4); Vụ V3: 15,2 - 
15,5% (CK2), 10,9 - 11,7% (CK3), 7,7 - 8,0% (CK4); 

- Tầng đất 5 – 10 cm: Chứa một phần của bộ rễ cây, rễ đã hút nước của phần 
phía dưới (từ 7 - 10cm), ngoài ra độ ẩm của tầng đất vẫn chịu ảnh hưởng của độ che 
nắng của lá và yếu tố khí tượng nên hơi nước vẫn bốc lên phía trên bay ra ngoài không 
khí. Tốc độ giảm độ ẩm tầng đất này lớn hơn so với tầng đất mặt (0 - 5cm). Độ ẩm đất 
cuối chu kỳ tưới Vụ V1: 13,9 - 14,0% (CK2), 9,8 - 10,0% (CK3), 6,3 - 6,6% (CK4); Vụ 

V2: 14,6 - 14,9% (CK2), 10,8 - 11,6% (CK3), 7,6 - 7,8% (CK4); Vụ V3: 12,8 - 13,4% 
(CK2), 9,2 - 9,43% (CK3), 5,5 - 5,8% (CK4); 

- Tầng đất 10 – 15 cm: Tầng đất này chứa gần trọn bộ rễ cây nên rễ đã hút nước 
của đất để nuôi cây, giúp cây trao đổi chất, quang hợp và phát triển tốt. Một phần lượng 
nước vẫn bốc thoát lên phía trên bay ra ngoài không khí. Tốc độ giảm độ ẩm của tầng 
đất này nhanh hơn so với tầng đất mặt (0 – 5 cm) và tầng đất giáp tầng mặt (5 - 10cm). 
Độ ẩm đất cuối chu kỳ tưới diễn ra như sau: Vụ V1: 13,0 - 13,1% (CK2), 8,6 - 9,0% 
(CK3), 5,2 - 5,5% (CK4); Vụ V2: 14,0 - 14,4% (CK2), 9,7 - 10,4% (CK3), 6,5 - 7,1% 
(CK4); Vụ V3: 11,8 - 12,5% (CK2), 8,1 - 8,2% (CK3), 4,7 - 4,9% (CK4); 

- Tầng đất 15 – 20 cm: Tầng đất này chứa một phần của bộ rễ cây nên rễ đã hút 
nước của tầng đất để nuôi cây. Một phần hơi nước vẫn bốc thoát lên phía trên bay ra 
ngoài không khí. Tốc độ giảm độ ẩm của tầng đất này tương đương hoặc nhanh hơn một 
chút so với tầng đất mặt (0 - 5cm), nhưng chậm hơn tầng đất giáp tầng mặt (5 - 10cm) 
và tầng giữa (10 - 15cm). Độ ẩm đất cuối chu kỳ tưới Vụ V1: 15,5 - 15,7% (CK2), 11,2 
- 11,6% (CK3), 8,2 - 8,3% (CK4); Vụ V2: 16,7 - 17,1% (CK2), 12,3-13,0% (CK3), 9,3-
9,5% (CK4); Vụ V3: 14,8-15,2% (CK2), 10,3-10,9% (CK3), 7,4-7,6% (CK4); 

- Tầng đất 20 – 25 cm: Tầng đất này không chứa rễ cây nên nước thấm xuống 
tầng đất dưới và một phần lượng nước vẫn bốc hơi lên phía trên bay ra ngoài không khí. 
Tốc độ giảm độ ẩm của tầng đất này chậm hơn 4 tầng đất phía trên. Độ ẩm đất cuối chu 
kỳ tưới như sau, Vụ V1: 18,3 - 19,0% (CK2), 15,8 - 15,9% (CK3), 12,2 - 12,5% (CK4); 
Vụ V2: 20,1 - 21,3% (CK2), 17,7 - 18,2% (CK3), 14,3 - 14,9% (CK4); Vụ V3: 17,1% 
(CK2), 13,7% (CK3), 10,4 - 10,8% (CK4); Vụ V3: 18,1 - 18,3% (CK2), 15,2 - 15,3% 
(CK3), 12,2 - 12,5% (CK4). 

- Tầng đất 25 – 30 cm: Tầng đất này cũng không chứa rễ cây nên nước thấm 
xuống tầng đất dưới và có một lượng nhỏ nước vẫn bốc hơi bay lên phía trên ra ngoài 
không khí. Tốc độ giảm độ ẩm của tầng đất này chậm nhất so với 5 tầng đất phía trên. 
Độ ẩm đất cuối chu kỳ tưới Vụ V1: 19,4 - 20,1% (CK2), 17,4 - 17,5% (CK3), 13,9 - 
14,2% (CK4); Vụ V2: 21,0 - 22,5% (CK2), 19,2% - 19,6 (CK3), 16,2 - 16,5% (CK4), 
Vụ V3: 18,1 - 18,3% (CK2), 15,2 - 15,3% (CK3), 12,2 - 12,5% (CK4). 
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Hình 2. Động thái ẩm các tầng đất trong thời gian 4 chu kỳ tưới 2, 3 và 4 ngày – 3 mùa vụ cây trồng: V1, V2 và V3 
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b. Động thái ẩm theo chu kỳ tưới 

- Chu kỳ tưới 2 ngày: đất được tưới với CK ngắn ngày nên độ ẩm đất tương đối 
cao. Cuối chu kỳ, độ ẩm các tầng đất giảm nhưng đều lớn hơn độ ẩm tại điểm stress 
nước của cây θp [11], tầng đất 0 – 10 cm: V1: 1,34 - 1,49 lần, V2: 1,41 - 1,63 lần, V3: 
1,24 - 1,47 lần; tầng đất 10 – 20 cm: V1: 1,42 - 1,69 lần, V2: 1,53 - 1,82 lần, V3: 1,28 - 
1,61 lần; tầng đất 20 – 30 cm: V1: 2,10 - 2,23 lần, V2: 2,31 - 2,42 lần, V3: 1,97 - 2,08 
lần, đất không bị thiếu nước, đảm bảo cho cây hút đủ lượng nước để phát triển tốt và đạt 
năng suất cao; 

- Chu kỳ tưới 3 ngày: lượng nước thấm vào đất nhiều, giai đoạn đầu và giữa CK 
cây hút đủ lượng nước để phát triển. Đến cuối CK, độ ẩm các tầng đất đều giảm, chỉ 
tầng mặt và tầng đáy (rất ít hoặc không chứa rễ cây) có độ ẩm lớn hơn độ ẩm θp, cụ thể: 
tầng đất 0 – 5 cm: V1: 1,15 lần, V2: 1,25 lần, V3: 1,05 lần; tầng đất 20 – 30 cm: V1: từ 
1,23 - 2,01 lần, V2: 1,34 - 2,21 lần, V3: 1,12 - 1,75 lần; tầng đất 5 – 20 cm (chứa bộ rễ 
hoạt động của cây) mùa vụ V2: 1,05 lần (tương đương θp), vụ V1 và V3: từ 0,94 - 0,95 
lần (độ ẩm nhỏ hơn θp), sự thiếu hụt này dễ gây ảnh hưởng tới năng suất cây trồng;  

- Chu kỳ tưới 4 ngày: với chu kỳ tưới dài ngày nên lượng nước tưới ban đầu khá 
lớn (gấp 2 lần của CK2 và khoảng 1,3 lần CK3) nên nước thấm vào đất khá nhiều, giai 
đoạn đầu và giữa CK cây hút đủ nước để phát triển, nửa cuối của CK độ ẩm các tầng đất 
giảm xuống rõ rệt, độ ẩm tầng đất 0 – 20 cm giảm sâu và nhỏ hơn độ ẩm θp. Khi cây 
còn nhỏ thì vẫn phát triển tương đối bình thường, khi cây phát triển mạnh, nhu cầu nước 
tăng cao thì việc hút nước của cây gặp khó khăn và thường bị héo nhẹ, ảnh hưởng đến 
năng suất. Chỉ độ ẩm tầng 20 – 30 cm (không chứa rễ cây) lớn hơn độ ẩm θp. Cụ thể 
như sau: tầng đất 0 – 10 cm: V1: 0,61 - 0,81 lần, V2: 0,74 - 0,91 lần, V3: 0,53 - 0,74 
lần; tầng 10 – 20 cm: V1: 0,57 - 0,89 lần, V2: 0,71 - 1,01 lần, V3: 0,52 - 0,81 lần; tầng 
20 – 30 cm: V1: 1,41 - 1,60 lần, V2: 1,65 - 1,87 lần, V3: 1,20 - 1,40 lần. 

Bảng 4. So sánh độ ẩm đất cuối chu kỳ tưới và độ ẩm tại điểm stress nước của cây θp [11] 

Tầng 
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θp 
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lấy lá 

Vụ V1 Vụ V2 Vụ V3 

CK2 ngày CK3 ngày CK4 ngày CK2 ngày CK3 ngày CK4 ngày CK2 ngày CK3 ngày CK4 ngày 
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θp 

nho 
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CK2/ θp 

nho  

θcuối 
CK3 

θcuối 
CK3/ 
θp nho 

θcuối 
CK4 

θcuối 
CK4/ 
θp 

nho 

θcuối 
CK2 

θcuối 
CK2/ 
θp 

nho  

θcuối 
CK3 

θcuối 
CK3/ 
θp 

nho 

θcuối 
CK4 

θcuối 
CK4/ 
θp nho 

(cm) (%) (%) (lần) (%) (%) (lần) (%) (%) (lần) (%) (%) (lần) (%) (%) (lần) (%) (%) (lần) (%) 

0-5 10,36 15,40 1,49 11,90 1,15 8,34 0,81 16,85 1,63 12,94 1,25 9,38 0,91 15,20 1,47 10,86 1,05 7,68 0,74 

5-10 10,36 13,86 1,34 9,81 0,95 6,31 0,61 14,63 1,41 10,85 1,05 7,63 0,74 12,82 1,24 9,20 0,89 5,46 0,53 

10-15 9,18 13,00 1,42 8,59 0,94 5,24 0,57 14,05 1,53 9,67 1,05 6,48 0,71 11,78 1,28 8,06 0,88 4,75 0,52 

15-20 9,18 15,55 1,69 11,25 1,23 8,18 0,89 16,70 1,82 12,27 1,34 9,31 1,01 14,75 1,61 10,31 1,12 7,45 0,81 

20-25 8,68 18,26 2,10 15,81 1,82 12,21 1,41 20,08 2,31 17,69 2,04 14,29 1,65 17,08 1,97 13,65 1,57 10,39 1,20 

25-30 8,68 19,39 2,23 17,42 2,01 13,88 1,60 20,99 2,42 19,18 2,21 16,20 1,87 18,09 2,08 15,20 1,75 12,16 1,40 
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c. Động thái ẩm theo giờ trong ngày 

Cả các yếu tố khí tượng và cây trồng cùng ảnh hưởng tới động thái ẩm tại từng 
khoảng thời gian trong ngày của đất, sự giảm độ ẩm đất vào ban ngày lớn hơn buổi tối 
và đêm, buổi chiều giảm nhiều hơn buổi sáng. Thời gian 21g - 3g sáng có mức độ giảm 
độ ẩm nhỏ nhất trong ngày, kế đến là từ 3g - 9g mức giảm ở vị trí thứ 3; từ 9g - 15g có 
mức giảm lớn nhất; từ 15g - 21g giảm lớn thứ hai và chỉ đứng sau thời gian 9g - 15g. Sự 
giảm độ ẩm giữa các tầng đất cũng khác nhau, tầng đất 10 - 15cm có mức giảm lớn 
nhất, kế đến lần lượt là tầng 5 - 10cm, 15 - 20cm, 0 - 5cm, 20 - 25cm và 25 - 30cm. 

Cụ thể mức giảm độ ẩm tại các thời đoạn trong ngày ở cả 2 mùa vụ như sau:  

- Từ 3 - 9 g: CK2: từ 1,04 - 1,99% (gần đầu CK), 1,03 - 2,03% (giữa CK), 0,94 - 
1,61% (cuối CK); CK3: từ 0,82 - 1,54% (đầu CK), 0,78 - 1,34% (giữa CK), 0,5 - 1,16% 
(cuối CK); CK4: từ 0,67 - 1,3% (đầu CK), 0,54 - 1,19% (giữa CK), 0,43 - 0,86% (cuối 
CK). 

- Từ 9 – 15 g: CK2: từ 3,05 - 3,94% (đầu CK), 2,99 - 3,79% (giữa CK), 2,59 - 
3,53% (cuối CK); CK3: từ 2,72 - 3,87% (đầu CK), 2,34 - 3,45% (giữa CK), 1,95 - 
2,92% (cuối CK); CK4: từ 2,68 - 3,74% (đầu CK), 2,28 - 3,12% (giữa CK), 2,1 - 2,93% 
(cuối CK). 

- Từ 15 – 21 g: CK2: từ 1,93 - 3,02% (đầu CK), 1,45 - 2,5% (giữa CK), 1,37 - 
2,46% (gần cuối CK); CK3: từ 2,11 - 3,18% (đầu CK), 1,04 - 1,8% (giữa CK), 0,83 - 
1,57% (gần cuối CK); CK4: từ 2,11 - 3,01% (đầu CK), 0,75 - 1,39% (giữa CK), 0,66 - 
1,27% (gần cuối CK). 

- Từ 21 – 3 g sáng: CK2: từ 0,83 - 1,5% (gần đầu CK), từ 0,7 - 1,46% (gần giữa 
CK), từ 0,77 - 1,38% (gần cuối CK); CK3: từ 0,5 - 1,21% (đầu CK), 0,64 - 1,15% (giữa 
CK), 0,41 - 0,99% (gần cuối CK); CK4: từ 0,59 - 1,08% (gần đầu CK), 0,4 - 0,87% 
(gần giữa CK), 0,3 - 0,59% (gần cuối CK). 
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Bảng 5. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất, CK2 – Vụ V1 

Tầng 
đất (cm) 

9:00  
(sau 
0,5g) 

15:00 
(sau 
6g) 

21:00  
(sau 
12g) 

3:00 
(sau 
18g) 

9:00  
(sau 
24g) 

15:00  
(sau 
30g) 

21:00 
(sau 
36g) 

3:00  
(sau 
42g) 

9:00  
(sau 
48g) 

Chu 
kỳ 

mới 

21:00  
(sau 
6g) 

3:00  
(sau 
12g) 

9:00  
(sau 
18g) 

15:00  
(sau 
24g) 

21:00  
(sau 
30g) 

3:00  
(sau 
36g) 

9:00  
(sau 
42g) 

15:00  
(sau 
48g) 

0 - 5 - 3,21 2,15 1,24 1,45 2,99 1,81 1,00 1,15 - 2,42 1,19 1,54 3,16 1,93 1,07 1,22 2,89 
5 - 10 - 3,60 2,68 1,34 1,78 3,44 2,24 1,25 1,41 - 2,66 1,33 1,83 3,51 2,17 1,24 1,46 3,45 

10 - 15 - 3,83 2,85 1,38 1,87 3,56 2,27 1,28 1,46 - 3,02 1,38 1,99 3,70 2,31 1,22 1,57 3,53 
15 - 20 - 3,68 2,60 1,30 1,66 3,30 2,14 1,23 1,35 - 2,46 1,31 1,70 3,40 1,99 1,20 1,42 3,40 
20 - 25 - 3,33 1,93 1,10 1,35 3,00 1,78 1,00 1,18 - 2,31 1,14 1,36 3,07 1,86 0,98 1,16 2,84 
25 - 30 - 3,19 1,78 0,99 1,21 2,88 1,67 0,93 1,08 - 2,14 1,03 1,24 2,99 1,73 0,92 1,03 2,73 

 
Hình 3. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất, CK2 – Vụ V1 

 
Bảng 6. Mức giảm độ ẩm của các tầng đất trong ngày - Vụ V2 
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3:00  
(sau 
36g) 

9:00  
(sau 
42g) 

15:00 
(sau 
48g) 

0 - 5 - 3,13 1,91 1,07 1,33 2,88 1,68 0,98 1,13 - 2,22 1,12 1,51 3,13 1,78 0,92 1,17 2,84 
5 - 10 - 3,52 2,63 1,30 1,67 3,34 2,20 1,27 1,34 - 2,74 1,30 1,82 3,46 2,18 1,19 1,50 3,27 

10 - 15 - 3,82 2,70 1,32 1,72 3,42 2,24 1,33 1,46 - 2,97 1,36 1,91 3,67 2,32 1,21 1,60 3,35 
15 - 20 - 3,53 2,43 1,28 1,53 3,18 1,97 1,19 1,31 - 2,38 1,23 1,63 3,40 2,04 1,15 1,39 3,17 
20 - 25 - 3,15 1,69 0,85 1,15 2,79 1,51 0,85 1,04 - 2,03 0,91 1,21 3,13 1,59 0,79 1,08 2,70 
25 - 30 - 3,05 1,55 0,70 1,03 2,68 1,37 0,77 0,94 - 1,93 0,83 1,04 3,02 1,45 0,70 0,94 2,59 
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Hình 4. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - Vụ V2 

Bảng 7. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - Khu vực có trồng cây, CK2 – Vụ V3 

Tầng 
đất (cm) 

9:00 
(sau 
0,5g) 
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(sau 
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21:00 
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3:00 
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18g) 
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(sau 
24g) 

15:00 
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15:00 
(sau 
48g) 

0 - 5 - 3,23 2,33 1,13 1,61 3,00 1,92 1,17 1,27 - 2,48 1,20 1,52 3,16 1,98 1,07 1,24 2,96 
5 - 10 - 3,69 2,77 1,37 1,92 3,50 2,31 1,32 1,55 - 2,88 1,38 1,74 3,61 2,39 1,27 1,54 3,30 

10 - 15 - 3,94 2,92 1,46 2,03 3,63 2,46 1,38 1,61 - 3,02 1,50 1,97 3,79 2,50 1,31 1,64 3,46 
15 - 20 - 3,57 2,68 1,37 1,72 3,43 2,11 1,29 1,48 - 2,78 1,29 1,61 3,52 2,24 1,22 1,47 3,27 
20 - 25 - 3,21 2,34 1,14 1,58 3,09 1,87 1,17 1,28 - 2,45 1,22 1,46 3,16 1,98 1,07 1,24 2,93 
25 - 30 - 3,11 2,11 1,06 1,46 2,95 1,76 1,07 1,16 - 2,34 1,10 1,39 3,07 1,84 0,97 1,14 2,84 

 

 
Hình 5. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - Vụ V3 
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Bảng 8. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất, CK3 – Vụ V1 

Tầng 
đất 

(cm) 

9:00  
(sau 
0,5g) 

15:00 
(sau 
6g) 

21:00 
(sau 
12g) 

3:00  
(sau 
18g) 

9:00  
(sau 
24g) 

15:00 
(sau 
30g) 

21:00 
(sau 
36g) 

3:00  
(sau 
42g) 

9:00  
(sau 
48g) 

15:00 
(sau 
54g) 

21:00 
(sau 
60g) 

3:00  
(sau 
66g) 

9:00  
(sau 
72g) 

Chu 

 kỳ 
mới 

21:00  
(sau 
6g) 

3:00 
(sau 
12g) 

9:00 
(sau 
18g) 

15:00 
(sau 
24g) 

21:00  
(sau 
30g) 

3:00  
(sau 
36g) 

9:00  
(sau 
42g) 

15:00 
(sau 
48g) 

21:00  
(sau 
54g) 

3:00  
(sau 
60g) 

9:00  
(sau 
66g) 

15:00  
(sau 
72g) 

0 - 5 - 2,99 1,97 0,99 1,08 2,82 1,43 0,86 0,99 2,91 1,19 0,77 0,92 - 2,43 0,89 1,10 2,86 1,45 0,86 1,06 2,71 1,20 0,68 0,90 2,44 

5 - 10 - 3,50 2,32 1,06 1,37 3,18 1,65 0,92 1,19 3,10 1,50 0,81 1,00 - 2,78 1,12 1,36 3,22 1,63 0,95 1,13 2,97 1,26 0,80 1,01 2,75 

10 - 15 - 3,75 2,55 1,16 1,56 3,37 1,80 1,03 1,29 3,23 1,61 0,88 1,08 - 3,09 1,21 1,47 3,31 1,71 0,99 1,24 3,07 1,33 0,86 1,11 2,85 

15 - 20 - 3,44 2,29 0,97 1,43 3,10 1,53 0,86 1,13 2,99 1,43 0,79 1,02 - 2,77 1,06 1,30 3,15 1,56 0,91 1,09 2,90 1,22 0,75 0,93 2,69 

20 - 25 - 3,04 1,89 0,79 1,10 2,74 1,34 0,63 0,88 2,51 0,99 0,55 0,72 - 2,32 0,77 1,01 2,75 1,36 0,79 0,99 2,60 1,01 0,59 0,72 2,34 

25 - 30 - 2,95 1,80 0,67 0,96 2,59 1,22 0,56 0,78 2,37 0,86 0,47 0,60 - 2,12 0,68 0,90 2,64 1,21 0,71 0,87 2,44 0,90 0,46 0,58 2,24 

 

 
Hình 6. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất, CK3 – Vụ V1 

 

Bảng 9. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - CK3 – Vụ V2 

Tầng 
đất 

(cm) 

9:00  
(sau 
0,5g) 

15:00 
(sau 
6g) 

21:00 
(sau 
12g) 

3:00  
(sau 
18g) 

9:00  
(sau 
24g) 

15:00 
(sau 
30g) 

21:00 
(sau 
36g) 

3:00  
(sau 
42g) 

9:00  
(sau 
48g) 

15:00 
(sau 
54g) 

21:00  
(sau 
60g) 

3:00  
(sau 
66g) 

9:00  
(sau 
72g) 

Chu  

kỳ 
mới 

21:00  
(sau 
6g) 

3:00 
(sau 
12g) 

9:00  
(sau 
18g) 

15:00 
(sau 
24g) 

21:00 
(sau 
30g) 

3:00  
(sau 
36g) 

9:00  
(sau 
42g) 

15:00 
(sau 
48g) 

21:00 
(sau 
54g) 

3:00  
(sau 
60g) 

9:00  
(sau 
66g) 

15:00  
(sau 
72g) 

0 - 5 - 2,91 1,85 1,03 1,18 2,67 1,33 0,80 0,96 2,79 1,22 0,78 0,91 - 2,31 0,76 1,02 2,74 1,39 0,93 1,00 2,69 1,10 0,63 0,80 2,39 

5 - 10 - 3,27 2,28 1,11 1,43 3,13 1,54 0,89 1,19 3,06 1,45 0,80 0,98 - 2,76 1,05 1,23 3,21 1,51 0,95 1,19 3,00 1,28 0,75 1,00 2,68 

10 - 15 - 3,67 2,45 1,14 1,55 3,31 1,69 0,93 1,25 3,17 1,57 0,85 1,06 - 3,03 1,09 1,40 3,31 1,65 1,00 1,26 3,15 1,39 0,81 1,12 2,80 

15 - 20 - 3,25 2,24 1,05 1,43 3,03 1,45 0,87 1,20 2,92 1,41 0,78 0,85 - 2,66 0,99 1,21 3,13 1,48 0,93 1,15 2,89 1,24 0,72 0,95 2,54 

20 - 25 - 2,81 1,69 0,75 1,08 2,47 1,16 0,59 0,81 2,27 0,93 0,52 0,61 - 2,21 0,60 0,91 2,64 1,20 0,75 0,88 2,49 0,92 0,49 0,68 2,07 

25 - 30 - 2,72 1,56 0,60 0,97 2,34 1,04 0,54 0,71 2,17 0,83 0,41 0,50 - 2,11 0,50 0,82 2,51 1,08 0,64 0,78 2,32 0,85 0,43 0,60 1,95 
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Hình 7. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - CK3 – Vụ V2 
 

Bảng 10. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - CK3 – Vụ V3 

Tầng 
đất 

(cm) 

9:00  
(sau 
0,5g) 

15:00 
(sau 
6g) 

21:00  
(sau 
12g) 

3:00  
(sau 
18g) 

9:00  
(sau 
24g) 

15:00  
(sau 
30g) 

21:00 
(sau 
36g) 

3:00  
(sau 
42g) 

9:00  
(sau 
48g) 

15:00 
(sau 
54g) 

21:00  
(sau 
60g) 

3:00  
(sau 
66g) 

9:00  
(sau 
72g) 

Chu 
kỳ 

mới 

21:00 
(sau 
6g) 

3:00  
(sau 
12g) 

9:00  
(sau 
18g) 

15:00  
(sau 
24g) 

21:00 
(sau 
30g) 

3:00  
(sau 
36g) 

9:00  
(sau 
42g) 

15:00 
(sau 
48g) 

21:00  
(sau 
54g) 

3:00  
(sau 
60g) 

9:00  
(sau 
66g) 

15:00  
(sau 
72g) 

0 - 5 - 3,15 2,00 1,08 1,09 2,83 1,45 0,90 1,00 2,96 1,25 0,90 0,98 - 2,46 0,87 1,17 2,75 1,50 1,02 1,11 2,48 1,19 0,69 0,96 2,53 

5 - 10 - 3,65 2,36 1,16 1,49 3,20 1,57 0,99 1,20 3,07 1,40 0,92 1,07 - 2,99 1,15 1,38 3,20 1,61 1,11 1,25 3,13 1,37 0,80 1,09 2,80 

10 - 15 - 3,87 2,61 1,17 1,61 3,45 1,72 1,03 1,27 3,18 1,47 0,99 1,16 - 3,18 1,21 1,54 3,46 1,71 1,15 1,34 3,24 1,49 0,89 1,20 2,92 

15 - 20 - 3,57 2,30 1,09 1,47 3,15 1,47 0,93 1,18 3,00 1,36 0,85 1,02 - 2,85 1,11 1,33 3,16 1,51 1,00 1,21 2,97 1,28 0,75 1,01 2,72 

20 - 25 - 3,09 1,99 0,92 1,22 2,87 1,43 0,83 1,02 2,69 1,12 0,82 0,90 - 2,35 0,88 1,16 2,76 1,43 0,99 1,10 2,59 1,13 0,67 0,86 2,38 

25 - 30 - 3,00 1,86 0,81 1,08 2,71 1,30 0,76 0,95 2,57 1,01 0,69 0,76 - 2,18 0,76 1,07 2,61 1,34 0,87 0,98 2,48 1,03 0,56 0,79 2,29 

 

 

Hình 8. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - CK3 – Vụ V3 
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Bảng 11. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất, CK4 – Vụ V1 

Tầng 
đất 

(cm) 

9:00 
(sau 
0,5g) 

15:00 
(sau 
6g) 

21:00 
(sau 
12g) 

3:00 
(sau 
18g) 

9:00 
(sau 
24g) 

15:00 
(sau 
30g) 

21:00 
(sau 
36g) 

3:00 
(sau 
42g) 

9:00 
(sau 
48g) 

15:00 
(sau 
54g) 

21:00 
(sau 
60g) 

3:00 
(sau 
66g) 

9:00  
(sau 
72g) 

15:00 
(sau 
78g) 

21:00 
(sau 
84g) 

3:00 
(sau 
90g) 

9:00 
(sau 
96g) 

Chu 
kỳ 

mới 

21:00 
(sau 
6g) 

3:00  
(sau 
12g) 

9:00  
(sau 
18g) 

15:00 
(sau 
24g) 

21:00 
(sau 
30g) 

3:00 
(sau 
36g) 

9:00 
(sau 
42g) 

15:00  
(sau 
48g) 

21:00 
(sau 
54g) 

3:00 
(sau 
60g) 

9:00  
(sau 
66g) 

15:00 
(sau 
72g) 

21:00 
(sau 
78g) 

3:00 
(sau 
84g) 

9:00  
(sau 
90g) 

15:00 
(sau 
96g) 

0 - 5 - 3,18 1,92 0,93 1,10 2,89 1,39 0,70 0,88 2,78 1,17 0,63 0,80 2,51 0,99 0,49 0,73 - 2,45 0,82 1,00 2,89 1,21 0,66 0,99 2,68 1,05 0,58 0,90 2,67 1,10 0,51 0,80 2,60 

5 - 10 - 3,56 2,42 1,06 1,34 3,09 1,46 0,80 1,05 3,01 1,32 0,70 0,93 2,86 1,24 0,52 0,81 - 2,81 1,00 1,18 3,08 1,37 0,79 1,02 2,95 1,27 0,67 0,96 2,87 1,17 0,54 0,81 2,84 

10 - 15 - 3,74 2,50 1,06 1,39 3,20 1,54 0,85 1,16 3,13 1,41 0,76 0,98 2,95 1,25 0,57 0,86 - 3,01 1,08 1,28 3,19 1,45 0,86 1,11 3,08 1,36 0,73 1,06 2,98 1,26 0,56 0,90 2,93 

15 - 20 - 3,56 2,30 0,99 1,16 2,94 1,39 0,75 1,01 2,93 1,26 0,69 0,81 2,68 1,08 0,50 0,77 - 2,74 0,92 1,11 2,95 1,28 0,74 0,98 2,86 1,18 0,67 0,91 2,78 1,12 0,49 0,80 2,82 

20 - 25 - 3,12 1,83 0,80 1,00 2,77 1,32 0,50 0,69 2,59 1,04 0,53 0,59 2,34 0,88 0,37 0,52 - 2,35 0,84 0,88 2,76 1,09 0,65 0,79 2,56 0,98 0,49 0,80 2,48 0,89 0,39 0,69 2,35 

25 - 30 - 2,86 1,62 0,69 0,90 2,68 1,19 0,40 0,59 2,45 1,03 0,43 0,52 2,22 0,78 0,30 0,43 - 2,21 0,73 0,81 2,66 1,01 0,61 0,69 2,46 0,84 0,39 0,70 2,36 0,81 0,32 0,62 2,29 

 

 
Hình 9. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất, CK4 – Vụ V1 

 
Bảng 12. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - CK4 – Vụ V2 

Tầng 
đất 

(cm) 

9:00  
(sau 
0,5g) 

15:00 
(sau 
6g) 

21:00 
(sau 
12g) 

3:00 
(sau 
18g) 

9:00 
(sau 
24g) 

15:00 
(sau 
30g) 

21:00 
(sau 
36g) 

3:00 
(sau 
42g) 

9:00 
(sau 
48g) 

15:00 
(sau 
54g) 

21:00 
(sau 
60g) 

3:00  
(sau 
66g) 

9:00 
(sau 
72g) 

15:00 
(sau 
78g) 

21:00 
(sau 
84g) 

3:00  
(sau 
90g) 

9:00  
(sau 
96g) 

Chu 
kỳ 

mới 

21:00 
(sau 
6g) 

3:00 
(sau 
12g) 

9:00  
(sau 
18g) 

15:00  
(sau 
24g) 

21:00 
(sau 
30g) 

3:00 
(sau 
36g) 

9:00  
(sau 
42g) 

15:00 
(sau 
48g) 

21:00 
(sau 
54g) 

3:00 
(sau 
60g) 

9:00 
(sau 
66g) 

15:00 
(sau 
72g) 

21:00 
(sau 
78g) 

3:00 
(sau 
84g) 

9:00 
(sau 
90g) 

15:00 
(sau 
96g) 

0 - 5 - 3,06 1,87 0,80 0,97 2,76 1,31 0,72 0,89 2,67 1,12 0,61 0,82 2,40 0,92 0,50 0,70 - 2,43 0,75 1,01 2,72 1,19 0,69 0,91 2,58 1,05 0,56 0,86 2,55 1,07 0,44 0,75 2,49 

5 - 10 - 3,43 2,27 0,97 1,23 3,02 1,43 0,77 1,04 2,89 1,31 0,66 0,86 2,80 1,13 0,51 0,74 - 2,69 1,01 1,20 2,95 1,39 0,75 0,99 2,85 1,23 0,66 0,93 2,80 1,14 0,49 0,79 2,70 

10 - 15 - 3,47 2,36 1,01 1,31 3,08 1,49 0,81 1,10 3,02 1,36 0,72 0,91 2,91 1,21 0,55 0,83 - 2,95 1,02 1,27 3,09 1,46 0,82 1,10 2,98 1,33 0,70 1,01 2,90 1,22 0,50 0,89 2,79 

15 - 20 - 3,31 2,09 0,92 1,11 2,92 1,38 0,72 0,99 2,80 1,21 0,69 0,80 2,64 1,07 0,52 0,75 - 2,69 0,88 1,07 2,86 1,30 0,70 1,00 2,79 1,19 0,63 0,92 2,70 1,08 0,48 0,78 2,61 

20 - 25 - 2,88 1,79 0,71 0,89 2,57 1,15 0,52 0,65 2,35 0,95 0,49 0,60 2,18 0,77 0,43 0,54 - 2,18 0,70 0,78 2,54 1,01 0,59 0,60 2,36 0,88 0,48 0,70 2,30 0,78 0,33 0,60 2,20 

25 - 30 - 2,68 1,68 0,59 0,82 2,42 1,02 0,43 0,54 2,26 0,89 0,37 0,49 2,10 0,66 0,36 0,47 - 2,11 0,59 0,67 2,44 0,90 0,49 0,51 2,28 0,75 0,38 0,59 2,19 0,68 0,25 0,53 2,10 
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Hình 10. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - CK4 – Vụ V2 

 
Bảng 13. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - CK4 – Vụ V3 
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Hình 11. Mức giảm độ ẩm trong ngày của các tầng đất - CK4 – Vụ V3
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Khi so sánh tại cùng một khoảng thời gian trong ngày (3 - 9 g sáng, 9 - 15 g chiều, 
15 - 21 g tối và 21 - 3 g sáng hôm sau), mức giảm ở đầu chu kỳ tưới lớn hơn ở giữa và 
cuối chu kỳ. Ở thời điểm đầu chu kỳ tưới mức độ hao hụt độ ẩm khá lớn, sau đó giảm 
dần, cuối chu kỳ tưới mức độ suy giảm khá đều nhau giữa các chu kỳ, điều này có thể 
được lý giải rằng vào cuối chu kỳ tưới, cây trồng rất cần nước phục vụ trao đổi chất và 
quang hợp, trong khi độ ẩm đất giảm, nên xuất hiện hiện tượng háo nước tức thời trong 
thân cây, khi tiến hành tưới nước, rễ cây sẽ hút rất mạnh, ngay cả vào khoảng thời gian 
15 - 21 g tối, biểu hiện bằng trực quan rõ ràng nhất là ở những ngày đầu chu kỳ tưới, 
các lá cây xanh mướt hơn so với những ngày giữa và cuối chu kỳ. 

 

 
  

 
  

 
 

Hình 12. Biểu đồ tương quan động thái ẩm theo thời gian (giờ) – CK2, Vụ V1, V2 và V3 
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Thiết lập tương quan động thái ẩm đất theo các bước thời gian quan trắc, đồ thị có 
dạng hàm số bậc 2: y = ax2 +  bx + c, hệ số R2 khá cao (R2 > 0,86). Từ khoảng thời gian 
giữa đến cuối các chu kỳ tưới, đồ thị tương quan có đặc điểm sau: hệ số a > 0 nên đồ thị 
có bề lõm quay lên trên (trừ thời điểm sau khi dừng tưới 30 phút thì độ ẩm đất các khu 
vực tương đối đồng đều), tọa độ đỉnh x = -b/2a đều nằm trong khoảng 0 - 20 cm, tức giá 
trị độ ẩm giảm dần từ bề đất xuống khoảng 10 - 15 cm (do rễ cây trồng hút nước của 
đất), sau đó tăng lên ở độ sâu 20 - 30 cm. 

Kết quả thực nghiệm này rất có ý nghĩa trong việc ứng dụng vào các nghiên cứu 
chế độ tưới cho cây trồng cạn có bộ rễ nông (0 - 30 cm) và tính toán cấp nước trong sản 
xuất nông nghiệp vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn). 

 

  
  

  
  

  
 

Hình 13. Biểu đồ tương quan động thái ẩm theo thời gian (giờ) – CK3, Vụ V1, V2 và V3 
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Hình 14. Biểu đồ tương quan động thái ẩm theo thời gian (giờ) – CK4, Vụ V1, V2 và V3 
 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Động thái ẩm tầng đất mặt 0 - 5 cm không chứa rễ cây nên chỉ chịu tác động của 
yếu tố khí tượng. Tầng 5 - 20 cm, ngoài việc hơi nước thoát lên trên bay ra ngoài không 
khí do ảnh hưởng của khí tượng, thì bộ rễ đã hút nước trong đất giúp cây trao đổi chất, 
quang hợp và phát triển tốt tạo ra sản phẩm sinh học, tốc độ giảm độ ẩm nhanh hơn so 
với tầng đất mặt (0 - 5 cm), trong đó tầng 10 - 15 cm có mức giảm độ ẩm lớn nhất. Tầng 
20 - 30 cm không chứa rễ cây nên có tốc độ giảm độ ẩm chậm nhất so với 4 tầng đất 
phía trên, nước chủ yếu thấm xuống phía dưới và một phần nhỏ hơi nước vẫn bốc thoát 
lên phía trên bay ra ngoài không khí (chứ không phải do bộ rễ hút nuôi cây). Do đó, ở 
tầng đất 20 - 30 cm, nước tưới không mang lại hiệu quả cho cây trồng, điều này đã minh 
chứng cho sự lãng phí nước tưới. Vì vậy, khuyến nghị người dân nên tưới trong khoản 
40 - 50 phút (kỹ thuật tưới nhỏ giọt), để nước lan truyền bao phủ hoàn toàn khu vực bộ 
rễ hoạt động (độ sâu 20 cm), sau đó dừng tưới để tránh lãng phí nước. [10] 

Thời điểm cuối chu kỳ tưới, độ ẩm CK2 lớn nhất, kế đến là CK3 và thấp nhất là 
CK4. Độ ẩm đất thời điểm: cuối CK2 vẫn lớn hơn độ ẩm tại điểm stress nước của cây 
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(θp), cuối CK3 (trừ tầng mặt và tầng đáy không chứa bộ rễ) và cuối CK4 có độ ẩm giảm 
xuống thấp hơn giá trị độ ẩm θp, đôi khi nằm sát giá trị độ ẩm tại điểm héo, làm cho cây 
trồng bị thiếu nước, rất bất lợi cho bộ rễ hút nước phục vụ quá trình quang hợp giúp cây 
phát triển và tăng năng suất. Vì vậy, khuyến nghị chọn chu kỳ tưới ngắn (2 ngày) để 
đảm bảo độ ẩm của đất lớn hơn θp. [11] 

Ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng tới động thái ẩm của đất trong ngày là rất 
khác nhau, sự giảm độ ẩm vào ban ngày lớn hơn buổi tối và đêm, buổi chiều giảm nhiều 
hơn buổi sáng. Hao tụt độ ẩm thời đoạn 9 - 15 g có giá trị lớn nhất, kế đến là từ 15 - 21 
g, 3 - 9 g và thấp nhất là từ 21 - 3 g sáng. Vì vậy, khuyến nghị người dân nên tưới nước 
vào buổi sáng để cây hút được nhiều nước phục vụ tốt cho quá trình quang hợp, trao đổi 
chất và cân bằng nhiệt trong thân. 
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TÓM TẮT 
 
Chỉ số chất lượng nước WQI được áp dụng rộng rãi cho đánh giá chất lượng nước 

(CLN) theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT của Bộ Tài nguyên Môi trường tại hầu hết 
các tỉnh thành. Trong quá trình áp dụng đánh giá CLN tại nhiều địa phương bộc lộ 

nhiều bất cập như không phản ánh đúng thực trạng chất lượng nguồn nước, không 

phản ánh tính địa phương về kinh tế, xã hội và môi trường, và dễ bị sai lệch khi số 

liệu đưa vào tính toán có giá trị cao đột biến,… Để giải quyết các vấn đề trên, bài 

báo trình bày cách thiết lập chỉ số CLN dựa trên các thành phần chất lượng của chỉ 
số WQI, cơ sở lý thuyết toán đánh giá toàn diện “mờ” với phương pháp xác định 

trọng số Entropy. Với bộ số liệu CLN mặt sông Cái – tỉnh Ninh Thuận thu thập từ 

năm 2010 đến 2017, các bước tính toán các hệ số và tỷ trọng của các thành phần 

CLN mặt được xác định, qua đó thiết lập và kiểm nghiệm công thức chỉ số WQI mới. 

 

ABSTRACT 
  
Water quality index (WQI) are widely applied for the assessing water quality (WQ) 

according to decision No. 879/QD-TCMT of the Minisstry of Natural Resource and 

Environment in most of the provinces. The application duration of water quality 

assessment in the provinces, it occurred the many problems such as the identifying 

incorrectly on current status of local water quality, inaccording with local economic, 

social and environmental conditions, and the incorrection easly when met certainly 

high value of quality components,… For the solution of above problems, the paper 

presents the steps to formulate the water quality index based on the current water 

quality components of the old WQI formular, the fuzzy comprehensive evaluation 

theory with the Entropy rate method. With the surface water quality data series of 

Cai River – Ninh Thuan province from 2010 to 2017, the computation steps of 

cofficients and rates of the assessing water quality components are identified, 

throught, the new assessment water quality formular is formulated and tested. 

 

1. TỔNG QUAN 

Trong công tác quản lý chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước mặt, hầu 
hết các báo cáo chất lượng môi trường nước của các tỉnh thành trên cả nước đều sử 
dụng chỉ số WQI với cách thức tính toán theo hướng dẫn của Tổng cục Môi trường, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường trong quyết định số 879/QĐ-TCMT.  
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Qua thực tiễn thực hiện nhiều đơn vị quản lý đã nhận thấy việc áp dụng chỉ số 
WQI cho tính toán gặp khá nhiều bất cập. Một trong số đó là chỉ số WQI phụ thuộc 
nhiều vào số thành phần chất lượng và mức độ chính xác của đo đạc chúng như hiện 
tượng cao biến, thiếu thông tin và nhiều thành phần không phản ánh đúng đặc điểm phát 
triển kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương. Bên cạnh đó, do chỉ số WQI dựa 
vào số liệu đo đạc thô (đo đạc trực tiếp) quá lớn, chỉ số WQI thường bị thiên lệch hay 
“dẫn dắt” bởi các giá trị thành phần có tính chất đột biến (quá lớn hay mang tính chủ 
quan trong đo đạc).  

Công thức tính toán chỉ số chất lượng nguồn nước theo chỉ số WQI (truyền thống) 
theo quyết định số 879/QĐ-TCMT và các bước tính toán chỉ số được thể hiện theo hình 
1. Công thức tính chỉ số chất lượng được áp dụng cho thành phần nước mặt và sử dụng 
chung cho tất cả các địa phương trong cả nước. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà quản lý trong việc tính toán và so sánh (cùng một cách tính). Tuy nhiên, cũng nhận 
thấy khá rõ những yếu điểm của công thức tính chỉ số chất lượng nguồn nước mặt này 
là không phản ánh được tính địa phương hay đặc điểm phát triển kinh tế (lĩnh vực kinh 
tế) vùng miền. 

Theo tác giả Chế Đình Lý (2013), việc đánh giá chất lượng nguồn nước theo WQI 
cũng như sử dụng bộ QCVN 08:2015 vẫn còn đơn giản và chỉ mang tính thời điểm 
(theo thời điểm đo đạc và vị trí quan trắc). Cách phân tích và đánh giá chất lượng nguồn 
nước như vậy được thực hiện thông qua việc rời rạc hóa các thông số chất lượng. Điều 
này có thể đưa đến việc kết quả đánh giá không phù hợp hoặc không chính xác khi một 
số/nhóm thông số chất lượng gần/có xu hướng rời xa giới hạn hay mức độ quan trọng 
của chúng là ngang nhau trong đánh giá chất lượng (tính không nhất quán và nặng tính 
“chủ quan” trong sử dụng số liệu). Cũng theo tác giả Chế Đình Lý (2013), cách tính chỉ 
số WQI dựa trên phương pháp luận không hợp lý và không chắc chắn khi kết luận bậc 
chất lượng vì chỉ dùng một chỉ số định lượng cố định làm điểm phân chia.  

 

 
 

Hình 1. Sơ đồ tính WQI truyền thống cho từng điểm đo và thời điểm đo 
 
Xem xét khía cạnh về công thức tính toán chất lượng nước, các thành phần chất 
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thành phần vật lý và nhóm sinh hoá. Các nhóm này đều được đánh giá vai trò định chất 
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chất lượng cũng được xác định vai trò là như nhau, ví dụ trong nhóm hữu cơ, giá trị của 
chất lượng theo ô nhiễm hữu cơ được tính bằng trung bình tổng của 5 thành phần DO, 
COD, BOD5, N-NH4 và P-PO4 hay hệ số của các thành phần đều là 1/5. Tương tự, nhóm 
vật lý, giá trị của chất lượng theo ô nhiễm bởi các yếu tố vật lý bằng trung bình tổng của 
TSS và độ đục, hay hệ số của hai thành phần này đều là 1/2. Hay nói cách khác, trong 
công thức tính chất lượng nguồn nước WQI, các thành phần chất lượng có vai trò ngang 
nhau và không một yếu tố nào có tính nổi trội và dẫn dắt chất lượng. 

Tóm lại, cách đánh giá WQI không phản ánh đúng thực trạng kinh tế khu vực 
(không thấy đặc trưng gây ô nhiễm nguồn nước – thành phần gây ô nhiễm nguồn nước) 
và không đưa ra được chất lượng chung của nguồn nước theo không gian (chỉ phản ánh 
vị trí đo) và thời gian (chỉ phản ánh thời điểm đo). Nếu muốn biết chất lượng nguồn 
nước theo khu vực hay trong một khoảng thời gian, thông thường giá trị chất lượng 
WQI được tính trung bình cộng của cả khu vực. Mức chất lượng trung bình này có giá 
trị khác nhau khi cách tính trung bình khác nhau (trung bình giá trị thực đo, hay trung 
bình kết quả tính toán chất lượng các điểm). Như vậy, cần thiết phải có giải pháp cải 
tiến công thức tính toán chất lượng nguồn nước mặt trong việc sử dụng số liệu thực đo 
một cách phù hợp, hiệu quả và logic nhằm có thể khắc phục được những hạn chế của 
công thức chung chỉ số WQI. 

Có khá nhiều cách thức cho việc cải tiến công thức chỉ số như quyết định 
711/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường điều chỉnh công thức WQI áp dụng cho khu 
vực sông Nhuệ Đáy và sông Cầu là một điển hình. Đây thực sự là một hướng tiếp cận 
cho việc xác lập công thức tính chỉ số chất lượng nguồn nước mặt áp dụng cho từng địa 
phương, vùng với các đặc điểm đặc trưng. Để có thể thực hiện điều chỉnh công thức chỉ 
số WQI như quyết định trên, có rất nhiều phương pháp như thực nghiệm phân tích mẫu, 
phương pháp chuyên gia,… hay chỉ đơn thuần là thuật toán tối ưu. Một trong các thuật 
toán hay được dùng, chúng tôi tập trung vào phương pháp đánh giá toàn diện mờ (Fuzzy 
Comprehensive Evaluation - FCE). 

Lý thuyết tập hợp mờ (FCE) được sáng lập bởi giáo sư L.A. Zadeh, đại học 
California, Berkeley – Mỹ, năm 1965. Ý tưởng nổi bật của khái niệm tập mờ của Zadeh 
là từ những khái niệm trừu tượng về ngữ nghĩa của thông tin mờ, không chắc chắn như 
ô nhiễm nặng, ô nhiễm nhẹ, không ô nhiễm,… ông tìm cách biểu diễn chúng bằng một 
khái niệm toán học, được gọi là tập mờ. Logic mờ được phát triển từ lý thuyết tập mờ 
để thực hiện lập luận một cách xấp xỉ thay vì lập luận chính xác. Phương pháp logic mờ 
nhằm có thể “xử lý” các dữ liệu cao biến, ngôn ngữ, không rõ ràng và không chắc chắn 
của số liệu hoặc kiến thức và do đó có khả năng đưa ra luồng thông tin lôgic, đáng tin 
cậy và minh bạch từ số liệu thu thập tới bộ dữ liệu sử dụng trong hệ thống môi trường 
ứng dụng (Raman Bai V., Reinier Bouwmeester và Mohan S., 2009). 

Đối với bài toán phân lớp dữ liệu như bài toán đánh giá chất lượng nguồn nước, 
Entropy cực đại là một kỹ thuật rất hữu dụng. Entropy cực đại dùng để ước lượng xác 
suất các phân phối từ dữ liệu. Tư tưởng chủ đạo của nguyên lý Entropy cực đại là “mô 
hình phân phối đối với mỗi tập dữ liệu và tập các ràng buộc đi cùng, phải đạt được độ 
cân bằng/đều nhất có thể”. Hay nói cách khác, Entropy là độ đo về tính đồng đều hay 
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tính không chắc chắn của một phân phối xác suất. Một phân phối xác suất có Entropy 
càng cao thì phân phối của nó càng đều và khi đó, các yếu tố cao biến có xác suất xuất 
hiện thấp sẽ không thể ảnh hưởng lớn lên toàn bộ chuỗi dữ liệu (Chế Đình Lý, 2013). 

Như vậy, trong khuôn khổ một đề tài nghiên cứu tốt nghiệp, chúng tôi đề xuất 
hướng tiếp cận cải tiến công thức chỉ số chất lượng muồn nước mặt (WQI) qua việc xác 
định tỷ trọng đóng góp trong quyết định chất lượng nguồn nước mặt của các thông số 
chất lượng thông qua lý thuyết FCE.  

2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

Đánh giá chất lượng nguồn nước theo chỉ số WQI: 

Hiện nay, công tác đánh giá chất lượng nguồn nước của các tỉnh thành trên cả nước 
chủ yếu theo chỉ số WQI và so sánh giá trị các thông số chất lượng nguồn nước theo 
QCVN 08:2015. Chỉ số chất lượng nguồn nước (WQI) được hướng dẫn tính toán theo 
Quyết định số 879/QĐ-TCMT của Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT). Các thông số 
tham gia tính WQI bao gồm BOD5, COD, N-NH4, P-PO4, TSS, độ đục, Tổng Coliform, 
DO. Phương pháp tính chỉ số WQI theo công thức (Tổng cục Môi trường, 2011): 

��� � ����	
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�             (1) 

 
Trong đó: 

WQIa: Giá trị WQI đã tính toán đối với 5 thông số: DO, BOD5, COD, N-NH4
+, P-

PO4
3- 

WQIb: Giá trị WQI đã tính toán đối với 2 thông số: TSS, độ đục. 

WQIc: Giá trị WQI đã tính toán đối với thông số Tổng Coliform. 

Các giá trị WQI thành phần được tính theo các công thức sau: 

      (2)  

               (3) 

Sau khi tính toán được WQI, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng 
với mức đánh giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá, cụ thể như sau: 
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Bảng 1. Phân lớp chất lượng nước mặt 

Giá 
trị WQI/Bậc 

Mức đánh giá chất lượng nước Màu 

91 – 100 (I) 
Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt/Không ô 
nhiễm 

Xanh nước 
biển 

76 – 90 (II) 
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các 
biện pháp xử lý phù hợp/Ô nhiễm nhẹ 

Xanh lá cây 

51 – 75 (III) 
Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương 
đương khác/Ô nhiễm trung bình 

Vàng 

26 – 50 (IV) 
Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương 
đương khác/Ô nhiễm nặng 

Da cam 

0 – 25 (V) 
Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương 
lai/Ô nhiễm trầm trọng 

Đỏ 

Nguồn: Tổng cục Môi Trường. 

 

Đánh giá chất lượng nguồn nước theo chỉ số WQIFCE cải tiến: 

Để thực hiện việc điều chỉnh công thức đánh giá chất lượng nguồn nước phù hợp 
với địa bàn tỉnh Ninh Thuận, công thức WQI cải tiến dự kiến được thiết lập như sau: 

������ � ����	

�� ������� ������� ��������                                   (4) 

Trong đó: 

WQIa = a1 WQIDO + a2 WQIBOD5 + a3 WQICOD + a4 WQIN-NH4 + a5 WQIP-PO4 

WQIb = b1 WQITSS + b2 WQIĐộ đục 

WQIc = WQIcoliform  

ra, rb, rc là các tỷ trọng với ra + rb + rc = 1 

a1,.. a5; b1, b2 là hệ số của các thông số với a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 1; b1 + b2 =1 

Để xác định các tỷ trọng và các hệ số trên, chúng ta áp dụng phương pháp đánh 
giá toàn diện mờ FCE với trọng số sử dụng Entropy xử lý số liệu đầu vào. Các bước 
tính toán trong phương pháp đánh giá toàn diện mờ như sau: 

- Bước 1. Chuẩn hoá tập hợp các yếu tố đánh giá U: Trong nghiên cứu, 9 yếu tố 
chất lượng nước tham gia vào mô hình đánh giá pH, DO, COD, BOD5, TSS, N-NH4, P-
PO4, Tổng Coliform và độ đục. Tập hợp các yếu tố đánh giá U có thể viết như sau 
(Panchal, J., 2011; Chế Đình Lý, 2013): 

Umn = {pH, DO, COD, BOD5, N-NH4, P-PO4, TSS, độ đục, Coliform};        (5) 

Với: m là số mẫu/số điểm quan trắc; n là thông số. 

- Bước 2. Xây dựng hệ thống phân bậc cho các yếu tố đánh giá: Hệ thống phân 
bậc đánh giá chất lượng nước trong nghiên cứu này chia làm 5 bậc, dựa trên các hướng 
dẫn của Quyết định 879/QĐ-TCMT. Do vậy, tập hợp thể hiện hệ thống phân bậc cho 
các yếu tố tham gia mô hình đánh giá là Vkn = {I, II, III, IV, V}; k = 5 bậc và n = 9 
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thông số. Năm bậc chất lượng nước (hay ô nhiễm) theo ngôn ngữ tự nhiên là: I - Chưa ô 
nhiễm, II - Ô nhiễm nhẹ, III - Ô nhiễm trung bình, IV - Ô nhiễm nặng, V - Ô nhiễm 
nghiêm trọng. Các giá trị phân chia 5 bậc ô nhiễm cho các thông số tham gia đánh giá 
được trình bày ở bảng 3. 

Bảng 2. Phân lớp chất lượng nước mặt 

THÔNG 
SỐ 

BẬC 
I II III IV V 

pH 6,5 – 7,5 6 – 6,5/7,5 – 8 5 – 6/8 – 9 4,5 – 5/9–9,5 < 4,5 / > 9,5 
%DO bão hòa 88 - 112 75 – 88/112 - 125 50 – 75/125 - 150 20 – 50/150 - 200 ≤ 20 / ≥ 200 

BOD5 ≤ 4 6 15 25 ≥	50 
N-NH3 ≤ 0,1 0,2 0,5 1 ≥	5 

TSS ≤ 20 30 50 100 >	100 
COD ≤ 10 15 30 50 >	80 

Coliform ≤ 2.500 5.000 7.500 10.000 >	10.000 
 

- Bước 3. Xác định trọng số của các thông số thành phần (Ji-hong Zhou, C.4.H., 
Jun-guang Zhao, Ping Li, 2009; Jun-Jian Qiao, X.-W.z., Yan-Rui ZHang, 2008): Trọng 
số được xác định theo phương pháp Entropy. Phương pháp này được ứng dụng để đo 
lường kích thước của thông tin, càng nhiều thông tin chứa đựng trong một chỉ thị đặc 
trưng thì ảnh hưởng của chỉ thị đó trong việc ra quyết định càng trở nên quan trọng. Do 
đó, Entropy cũng được áp dụng để gán trọng số cho các chỉ thị môi trường.  

- Bước 4. Xác định các thông số chất lượng nguồn nước phục vụ cho đánh giá 
mức độ chất lượng. Sau khi xác định được giá trị trọng số Entropy, các giá trị của các 
thông số chất lượng nguồn nước (được đo đạc) sẽ được làm “mờ” các tính chất bất lợi 
cho đánh giá như tính cao biến, không rõ ràng… Dựa vào các giá trị “mới” của các 
thông số chất lượng chúng ta có thể xác định được mức độ/bậc chất lượng môi trường 
nước của khu vực xem xét về phương diện không gian và thời gian (quý, năm, nhiều 
năm…) tùy thuộc nhu cầu của các nhà quản lý môi trường khi đưa ra quyết định. 

Các bước tính trọng số Entropy (Chế Đình Lý, 2013): 

- Bước 1. Chuẩn hóa dữ liệu gốc, giả sử ta có m điểm quan trắc và n thông số 
đánh giá, ma trận dữ liệu gốc X. 

- Bước 2. Xác định Entropy theo công thức dưới đây:  

!" � 

#$$∑ %"&ln	(*+)	$

&�
                                                               (6) 

Trong đó 

fij = 
�-.

∑ �-./
.0�

  , 0 ≤ Hi ≤1.                                                            (7) 

Tuy nhiên, khi fij = 0, thì ln(fij) không có ý nghĩa. Vì vậy, fij có thể được điều 
chỉnh như sau:  

fij = (1+ rij)/∑ (1 + 3"&$
&�
 )                                                            (8) 
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- Bước 3. Trọng số Entropy được xác định như sau: 

wi = (1- Hi)/(m - ∑ !"4
"�
 ), 0 ≤ wi ≤1, ∑ 5"4

"�
  = 1.                         (9) 

Kết quả của tính toán Entropy là tìm ra trọng số của các thông số pH, DO, COD, 
BOD5, TSS, N-NH4,… Coliform để tính toán bậc ô nhiễm của nguồn nước. 

Các cách thức xác định mức độ/bậc chất lượng môi trường (theo bảng 3) theo giá trị 
các thông số chất lượng nguồn nước được Entropy hoá và tổng hợp theo các tiêu chí như 
theo thời gian, theo khu vực. Với cách tính toán chất lượng nguồn nước mặt theo chỉ số 
WQIFCE, chỉ số cuối cùng giúp đưa ra kết luận cụ thể chất lượng khu vực (các con sông cụ 
thể, tỉnh) hiện trạng đạt mức nào, qua đó hỗ trợ nhà quản lý và nghiên cứu đưa ra các giải 
pháp cụ thể (phi công trình/công trình) cải thiệt/hạn chế ô nhiễm nếu gặp phải.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước sông được Trung tâm quan trắc môi 
trường tỉnh Ninh Thuận thực hiện hàng năm tại các vị trí tập trung dân cư và khu công 
nghiệp, thì chất lượng nước các con sông đã và đang bị ô nhiễm từ vừa đến trầm trọng. 
Ô nhiễm môi trường nước sông do rác thải, nước thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt 
dọc các sông trên có chiều hướng ngày một trầm trọng hơn trong những năm gần đây. 

 

   
Hình 2. Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận và vị trí quan trắc 

(Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Thuận, 2016) 
 

Hiện tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Thuận thường xuyên công bố chất 
lượng nước mặt, nước ven biển, nước ngầm và nước hồ trên địa bàn Tỉnh tại các vị trí 
dọc sông, đầm, vịnh và hồ chứa nước. Các vị trí này được thể hiện trong bản đồ trên. Số 
liệu sử dụng tính toán là số liệu quan trắc chất lượng nguồn nước sông Cái, kênh chính 
Bắc, kênh chính Nam từ 2010 đến 2017. Ví dụ số liệu chất lượng nước sông năm 2016 
như bảng dưới. 
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Bảng 3. Số liệu quan trắc chất lượng nước mặt (ví dụ cho tháng 1/2010) 
T

há
ng

 

VỊ TRÍ 

T0 

pH
 D

O
 

T
SS

 

P
-P

O
43-

 

N
-N

H
4+

 

N
-N

O
2-

 

N
-N

O
3-  

B
O

D
5 

C
O

D
 

C
ol

i 

0C 

m
g/

L
 

m
g/

L
 

m
g/

L
 

m
g/

L
 

m
g/

L
 

m
g/

L
 

m
g/

L
 

m
g/

L
 

M
P

N
/ 

10
0m

L
 

1 

Sô
ng

 C
ái

 

Cầu sông Cái 21 7,6 7,9 0 0,004 0,17 2 360 

Cầu Ninh Bình 21,5 7,6 7,7 0 0,009 0,17 1 11.000 

Cầu Tân Mỹ 23,5 7,9 7,9 0 0,005 0,12 1 420 

Thôn Phú Thạnh 23,5 7,7 7,8 0 0,003 0,08 1 1.500 

Đập Lâm Cấm 25 7,5 7,6 0 0,008 0,14 1 750 

Cầu Móng  26,5 7,7 8,1 0 0,006 0,17 1 750 

Cầu Đạo Long 1 29 7,9 6,8 0 0,009 0,32 1,5 9.300 

K
ên

h 
N

am
 Cầu  Lầu  25 7,4 5,9 0 0,005 0,2 1 1.500 

Thái Giao  25,5 7,5 6,4 0,04 0,007 0,17 1 11.000 

Mương Nhật  27 7,9 5,7 0,04 0,004 0,15 1 46.000 

Trạm Phước Dân 27 7,3 5 0,05 0,007 0,09 1 20.000 

Cống 26  28 7,8 5,1 0 0,005 0,08 2 24.000 

 

Cầu Bảo An  25 7,4 5,6 0,06 0,009 0,15 1 240.000 

Cầu Mã Đạo  25 7 5 0,1 0,014 0,17 2 240.000 

Cầu Nghiêng  25,5 7,1 5 0,12 0,017 0,21 7 46.000 

Cống Nhơn Sơn  24 6,8 4,6 0,24 0,015 0,1 4,5 460.000 

Mương Cố  27 6,8 2,2 1,45 0,021 0,05 6 460.000 

K
ên

h 
B
ắc

 Lương Cang  24 7,5 6 0,1 0,006 0,08 2 46.000 
An Hòa  25,5 6,4 6,4 0,05 0,012 0,06 4 1.400 
Phước Nhơn  26 7 6 0,05 0,007 0 2 9.300 
Ba Tháp  25 7,2 5,5 0,05 0,013 0,07 3 110.000 
Bỉnh Nghĩa  24 7,2 5,4 0,07 0,022 0,19 4 24.000 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, 2010. 

 

Kết quả tính toán chất lượng nguồn nước mặt theo chỉ số WQI truyền thống 

các con sông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm 2010 đến 2017 (theo quyết định 

879/QĐ-TCMT):   

Chỉ số WQI về chất lượng nước mặt các sông trong tỉnh Ninh Thuận từ năm 2010 
đến 2017 được xác định (hình dưới) cho thấy nguồn nước sông biến động khá lớn giữa 
các sông và giữa các tháng. Chất lượng nước sông Cái nói chung khá tốt trong mùa khô 
và đầu mùa mưa (mức 2, 3) và giảm dần chất lượng các tháng mùa mưa (bị ô nhiễm 
nặng). Trong gian đoạn 2010 – 2017, chất lượng nước sông Cái đang có dấu hiệu suy 
giảm. Chất lượng nước các kênh tưới tiêu đều kém, thường dao động giữa ô nhiễm nặng 
đến trầm trọng. 
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Hình 3. Chất lượng nước trung bình WQI879 các tháng và các năm trên sông Cái 

 

 

Hình 4. Chất lượng nước trung bình WQI879 các tháng, năm trong kênh Bắc, kênh Nam 
 

Thực tế các kênh chính Bắc, kênh chính Nam đều đang vận hành cấp nước tưới 
cho các khu vực sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước cho các khu dân cư. Bên cạnh đó 
có sự điều tiết nguồn nước trong kênh thông qua việc xả nước từ các hồ chứa và đập 
dâng. Với thực tiễn cho thấy có sự không hợp lý trong kết quả tính toán WQI trong các 
tháng mùa mưa.  

Như vậy, công thức tính chất lượng nguồn nước mặt của tỉnh Ninh Thuận cần 
được điều chỉnh nhằm phản ánh đúng thực tế sử dụng nước của các ngành và lĩnh vực 
trong khu vực. Có hai hướng điều chỉnh tính toán theo WQI như sau: 

- Sử dụng công thức WQI như quyết định 879/QĐ-TCMT, nhưng các thông số 
chất lượng được phân bố lại theo phương pháp trọng số Entropy (entropy hóa các thông 
số chất lượng); 

- Dùng phương pháp toán học “đánh giá toàn diện mờ” điều chỉnh các hệ số của 
các thông số chất lượng và số mũ của các nhóm sinh hóa lý của công thức tính WQIFCE 
theo quyết định 879/QĐ-TCM (“mờ” hóa công thức WQI). 

Tính toán chất lượng nước với các thông số được entropy hóa: Theo từng 
bước tính toán ở trên, kết quả tính toán WQI

E các thông số sau khi đã xác định mức độ 
đồng đều của chúng theo tần số xuất hiện Hi và wi như các công thức 6 – 9, được tổng 
hợp như hình và bảng dưới đây (Hưng B. V., Anh L. X., 2017).  
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Bảng 4. Bảng tổng hợp giá trị max, min và trung bình của bộ số liệu CLN 

  Giá trị 
Vị trí Thông số Trung bình Max Min Variability 
Đầu nguồn sông Cái pH 7,12 7,60 6,50 0,31 

%DObh 78,83 91,38 64,04 7,56 
COD 5,62 13,80 0,00 4,16 
BOD5 2,75 4,10 1,10 1,09 
TSS 134,33 593,00 0,00 175,88 

 N-NH4 0,08 0,15 0,00 0,05 
 P-PO4 0,02 0,10 0,00 0,04 
 Coliform 6.6051,67 240.000 230,00 89.118 
 Ðô Ðuc 44,78 197,67 0,00 58,63 

Ghi chú: ví dụ cho vị trí đo đạc đầu nguồn sông Cái. 

Bảng 5. Bảng tính toán các trọng số Entropy (theo công thức 6, 7, 8, 9) 

Khu vực Thông số Entropy 
Vị trí Tháng pH %DObh COD BOD5 TSS N-NH4 P-PO4 Coliform Ðô Ðuc Hi wi 
Đầu  
nguồn 
sông  
Cái 

1/2017 0,64 0,91 0,71 0,93 0,96 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 0,004 
2/2017 0,73 0,18 0,24 0,00 0,97 0,47 1,00 1,00 0,97 0,89 0,096 
3/2017 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,097 
4/2017 0,09 0,48 1,00 1,00 0,99 0,20 1,00 0,99 0,99 0,93 0,059 

 5/2017 0,27 0,54 1,00 0,53 0,82 0,13 0,80 0,91 0,82 0,95 0,043 
 6/2017 0,00 0,45 0,54 0,40 0,87 0,00 1,00 0,61 0,87 0,86 0,116 
 7/2017 0,55 0,55 0,31 0,00 0,95 0,27 1,00 0,94 0,95 0,90 0,082 
 8/2017 0,64 0,74 0,64 0,67 0,99 0,07 1,00 0,98 0,99 0,95 0,039 
 9/2017 0,55 0,46 0,64 0,03 0,00 0,47 0,20 0,38 0,00 0,81 0,159 
 10/2017 0,55 0,39 0,00 0,23 0,59 0,53 1,00 0,00 0,59 0,85 0,126 
 11/2017 0,73 1,00 0,46 0,40 0,78 0,47 0,20 0,91 0,78 0,96 0,032 
 12/2017 0,18 0,79 0,57 0,20 0,37 0,80 0,00 0,00 0,37 0,83 0,148 

Ghi chú: ví dụ cho vị trí đo đạc đầu nguồn sông Cái. 

Trên cơ sở trọng số Entropy cho từng thành phần chất lượng, các giá trị chất 
lượng nước được sử dụng đánh giá mức độ ô nhiễm (sử dụng công thức WQI theo quyết 
định 879/QĐ-TCMT) được tính bằng tích của giá trị thực đo với trọng số Entropy. Sau 
khi tính toán WQI của các thành phần chất lượng nước đã chuẩn hóa theo Entropy, WQI 
trung bình các tháng và năm của nguồn nước lưu vực sông Cái như sau: 

 
Hình 5. Chất lượng nước trung bình WQIE các tháng, năm trên sông Cái 
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Hình 6. Chất lượng nước trung bình WQIE các tháng, năm trong kênh Bắc, kênh Nam 
 

Tính toán chất lượng nước các sông theo công thức chỉ số WQIFCE điều chỉnh 
cho tỉnh Ninh Thuận từ năm 2010 – 2017 với công thức tính toán đã được làm “Mờ”:    

- Xác định các thông số đánh giá chất lượng theo lý thuyết đánh giá toàn diện mờ 
từ bước 1 – 4. Các giá trị thông số và mức đánh giá ứng với từng cấp mức độ ô nhiễm 
được tổng hợp như bảng 5 dưới đây: (ví dụ cho vị trí đo đầu nguồn sông Cái, tháng 
1/2017). 

- Xác định các hệ số và số mũ của các nhóm chất lượng theo hoá, sinh và lý theo 
mức độ/tỷ trọng mức độ xuất hiện của các bậc chất lượng của bảng 4, 5, 6. Công thức 
WQI được điều chỉnh có dạnh như công thức số 4.  

Các giá trị hệ số và số mũ của các thông số chất lượng và nhóm như sau: 

Bảng 6. Giá trị các hệ số và số mũ của các nhóm chất lượng 

Các thông số/thành phần CLN Hệ số Số mũ nhóm 
pH 1/100 1 
%DO bão hoà 0,36 

0,605 
COD 0,17 
BOD5 0,13 
N-NH3 0,22 
P-PO4

3- 0,12 
TSS 0,59 

0,256 
Độ đục 0,41 
Coliform 1 0,138 

 
Công thức đánh giá chất lượng nguồn nước được điều chỉnh như sau: 

  (10) 

Dựa trên công thức trên, chất lượng nước mặt hệ thống sông kênh trên địa bàn 
tỉnh Ninh Thuận được xác định lại như các hình 7, 8 dưới đây. So sánh các hình từ 6 – 
8, cho thấy diễn biến của chất lượng nước mặt các tháng năm tính theo các công thức 
“cũ”, công thức điều chỉnh gần như nhau và có sự sai khác về giá trị. Để có thể thấy sự 
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khác biệt kết quả tính toán giữa các công thức cũ – mới, chúng ta sử dụng kiểm định 
thông kê (T- test). 

Bảng 7. Phân lớp chất lượng nước mặt 

Khu Vực 

T
há

ng
 

Thông số BẬC 

Sông, kênh Vị trí Loại Giá trị 1 2 3 4 5 

S
ôn

g 
C

ái
 

Đ
ầu

 n
gu
ồn

 s
ôn

g 
C

ái
 

T
1/

20
17

 
pH 7,16 0,34 0,66 0,00 0,00 0,00 
%DO bão hòa 88,43 0,98 0,02 0,00 0,00 0,00 
COD 3,98 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BOD5 1,293 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TSS 24,87 0,49 0,51 0,00 0,00 0,00 
N-NH3 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
P-PO4

3- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Độ đục 82,89 0,00 0,00 0,00 0,43 0,57 
Coliform 925 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Hình 7. Chất lượng nước trung bình WQFCE các tháng, năm trên sông Cái 

 

 

Hình 8. Chất lượng nước trung bình WQIFCE các tháng, năm trong kênh Bắc, kênh Nam 
 

Kiểm định thống kê T- test từng cặp giá trị WQI theo quyết định số 879/QĐ-
TCMT với thông số đo đạc thực tế (WQI879), các thông số đã được entropy hoá (WQIE) 
và công thức điều chỉnh theo thuật toán đánh giá toàn diện mờ (WQIFCE) được tổng hợp 
theo bảng dưới đây: 
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Bảng 8. Kiểm định T-test cho cặp chuỗi kết quả CLN các tháng 

  WQI 
879

 WQI
Entropy

 WQI
FCE

 

Trung bình 47,11 47,37 60,45 
Phương sai 146,75 144,03 94,57 
Số quan sát 12 12 12 
Tương quan Pearson 0,999 0,994 
Giả thuyết sự khác biệt trung bình (0 - không/1 - có) 0 0 
df 11 11 
t Stat -2,160 -17,302 
P(T<=t) one-tail 0,027 0,000 
t Critical one-tail 1,796 1,796 
P(T<=t) two-tail 0,054 0,000 
t Critical two-tail   2,201 2,201 

 
Bảng 9. Kiểm định T-test cho cặp chuỗi kết quả CLN các năm 

  WQI 
879

 WQI
Entropy

 WQI
FCE

 

Trung bình 47,11 44,82 59,74 
Phương sai 30,58 31,25 18,99 
Số quan sát 6 6 6 
Tương quan Pearson 1.000 0,93 
Giả thuyết sự khác biệt trung bình (0 - không/1 - có) 0 0 
df 5 5 
t Stat -1,164 -17,031 
P(T<=t) one-tail 0,149 0,000 
t Critical one-tail 2,015 2,015 
P(T<=t) two-tail 0,297 0,000 
t Critical two-tail   2,571 2,571 

 
Với hai bảng kiểm định T-test trên, việc so sánh các chuỗi có nghĩa khi giá trị 

P(T<=t) one-tail nhỏ 0,05 (5%), duy chỉ có trường hợp so sánh chuỗi CLN các năm giữa 
WQI879 và WQIEntropy không đạt. Các cách tính CLN theo WQI879 và WQIEntropy không 
có sự khác biệt (|t Stat| <= |t Critical|). 

Với cách tính CLN theo công thức điều chỉnh WQIFEC so với WQI879 đã có sự 
khác biệt trung bình. Điều này nói lên, các giá trị CLN theo công thức điều chỉnh đã 
được “điều chỉnh” theo hướng phù hợp với thực tế sử dụng nước của khu vực (các giá 
trị CLN theo tháng và năm đều ở mức chất lượng tốt hơn) và được thể hiện ở hình so 
sánh dưới 9, 10.  
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Hình 9. So sánh giá trị chất lượng nước trung bình các tháng theo các phương pháp tính 
 

 

Hình 10. So sánh giá trị chất lượng nước trung bình các năm theo các phương pháp tính 
 

Các hình 9, 10 trên cho thấy xu thế thay đổi của CLN mặt trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận dù được tính theo phương pháp nào đều có cùng xu hướng (CLN mặt trong hệ 
thống sông kênh có xu hướng giảm dần theo các năm và biến động lớn giữa hai mùa 
mưa và mùa khô). Tuy nhiên, giá trị CLN mặt hệ thống sông kênh theo phương pháp 
tính công thức WQI điều chỉnh cao hơn so với các phương pháp còn lại. Cơ sở cho tính 
toán CLN mặt theo công thức WQI điều chỉnh logic và loại bỏ được các yếu tố chủ 
quan (tính không nhất quán, chủ quan, cao biến,… của số liệu thực đo tại thực tế và 
phòng thí nghiệm). 

Chất lượng nguồn nước lưu vực sông Cái năm 2017: 

Căn cứ vào công thức điều chỉnh WQI, CLN mặt hệ thống sông kênh trên địa 
bản tình Ninh Thuận năm 2017 được đánh giá như sau (từ tháng 1 – 10/2017). Kết quả 
đánh giá được thể hiện theo các hình sau: 

 

54

65 65
58

42

35
39

48

39

25

43

53

54

65 65
58

44

36
39

48

39

25

43

53

66

73 75

68

56
50

55

63
56

41

57

65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

G
iá

 t
rị

 W
Q

I

Tháng

Chất lượng nước mặt trung bình các tháng

WQI 879 WQIEntropy WQIFCE

47 47
53

45
40

37
47 47

53

45
40

37

59 60

68

60
57 55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

G
iá

 t
rị

 W
Q

I

Năm

Chất lượng nước mặt trung bình các năm

WQI 879 WQIEntropy WQIFCE



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 

 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           111 

 

Hình 11. Chất lượng nước mặt trung bình các tháng năm 2017 của hệ thống sông kênh  
 

Như vậy, CLN mặt sông Cái vẫn đảm bảo cho tưới tiêu, giao thông thuỷ và cấp 
nước sinh hoạt (có xử lý trước khi cấp) do mức chất lượng là ô nhiễm vừa tại hầu hết 
các điểm đo. Kênh Nam và kênh Bắc, CLN mặt khá xấu (ở mức ô nhiễm trung bình đến 
nặng). Điều này hợp lý so với thực tế sử dụng nước khu vực này, khi diện tích sản xuất 
nông nghiệp đang giảm, nhiều khu công nghiệp xuất hiện và tốc độ đô thị hoá nhanh, 
các kênh này dần trở thành nơi chứa và tiêu thoát nước thải. 

4. KẾT LUẬN  

Qua ví dụ tính toán chất lượng nguồn nước các sông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
các năm 2010 - 2017 theo chỉ số đánh giá WQI, cho thấy chất lượng nguồn nước đang 
bị ô nhiễm và biến động chất lượng khá lớn trong năm. Đánh giá chất lượng nguồn 
nước theo công thức chỉ số WQI điều chỉnh theo phương pháp đánh giá toàn diện mờ 
(FCE) có cơ sở lý luận logic, rõ ràng và chính xác hơn (khi giảm thiểu ảnh hưởng/định 
hướng của các thông số cao biến như coliform) so với công thức tính của quyết định 
879/QĐ-TCMT. Kết quả đánh giá chất lượng nguồn nước mặt theo công thức điều 
chỉnh bước đầu cho thấy sự phù hợp với hiện trạng sử dụng nước năm 2017 của địa 
phương và đúng với định hướng điều chỉnh phương pháp tính WQI của Tổng cục môi 
trường (với quyết định 711/QĐ-TCMT). 

Tuy nhiên, để khẳng định cũng như áp dụng rộng rãi chỉ số này cần phải tiến hành 
nghiên cứu khoa học cụ thể và áp dụng cho nhiều khu vực khác nhau nhằm hoàn thiện 
phương pháp tính toán. 
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CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC MẠCH LỘ TRÊN ĐỊA BÀN 

TÂY NGUYÊN, HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

EXPLOITATION WORKS OF WATER SPRINGS IN THE HIGH LAND, 

CURRENT STATUS AND SOLUTIONS IN THE FUTURE 
 

ThS. Phạm Thế Vinh, KS. Nguyễn Đăng Luân,  
CN. Trần Thị Thu Hương 

 
TÓM TẮT 
 

Bài báo này trình bày việc nghiên cứu về các mạch lộ ở Tây Nguyên, vấn đề khai 

thác và sử dụng nguồn nước mạch lộ cũng như hiện trạng xây dựng công trình khai 

thác nguồn nước mạch lộ (đồng bào dân tộc thường gọi là bến nước). Trên cơ sở 

phân tích các ưu nhược điểm của các công trình hiện tại, đề xuất giải pháp xây 

dựng, thu gom và bảo vệ nguồn nước này phục vụ cho đồng bào dân tộc thuộc các 

vùng cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn Tây Nguyên.  

Từ khóa: mạch lộ, bến nước, thu gom, dân tộc, vùng cao, khan hiếm nước. 

 
ABSTRACT 
 

This report presents the study of the arteries in the Central Highlands, the problem 

of exploitation and use of water resources as well as the current status arteries 

construction exploit spring water sources (ethnic commonly called water stations). 

On the basis of analyzing the advantages and disadvantages of the existing 

buildings, proposing solutions to build, collect and protect water resources service 

for ethnic minorities under the highland, water scarcity in the locality Highlands. 

Keywords: arteries, water stations, collection, ethnic, highland, water scarcity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên những vùng đất bazan xuất hiện rất nhiều nguồn lộ nước dưới đất. Đây là các 
nguồn xuất lộ nước dưới đất trong tầng nông trong vỏ phong hóa bazan. Quy luật xuất 
lộ phụ thuộc vào mức độ phân cắt của địa hình: địa hình càng phân cắt càng mạnh thì số 
lượng mạch lộ càng nhiều, song lưu lượng mạch lộ thường không lớn mà chủ yếu là các 
mạch lộ nhỏ (lưu lượng thường gặp từ 0,5 đến 10 l/s). Theo tập quán của đồng bào Tây 
Nguyên, những nguồn lộ này thường là nơi người dân sinh hoạt tắm giặt và sử dụng 
nước sạch cho nhu cầu ăn uống thường ngày. Bến nước (mạch lộ, nguồn lộ) theo đồng 
bào Tây Nguyên là nơi có thể lấy được nước một cách tự nhiên ở dạng tự chảy. Có thể 
là một mạch nước trồi lên khỏi mặt đất hoặc hình thức thường thấy nhất là các mạch 
nước chảy ra từ một vách đất, đầu nguồn suối. Để lấy nước người ta dùng các ống tre, 
nứa đã được chọc thông các mắt hứng từ mạch phát lộ và đưa dòng nước chảy tự nhiên 
ra ngoài để người dùng có thể hứng được. Xung quanh bến nước luôn có hệ thống cây 
rừng giữ nước và được coi như rừng thiêng của buôn làng. Bến nước là một nét văn hóa 
rất đặc trưng của các buôn làng người dân tộc thiểu số vùng cao, do với họ nguồn nước 
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ăn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Mỗi khi muốn di chuyển làng về một nơi ở mới, 
người ta sẽ phái người đi tìm đất; ngoài yếu tố đất đai màu mỡ và có thể sản xuất được 
thì điều kiện tiên quyết là phải có nguồn nước mạch dồi dào quanh năm có thể xây dựng 
bến nước cho buôn làng. Người ta cũng coi đây là nguồn nước sạch nhất, trong ăn uống 
họ chỉ sử dụng nước lấy từ bến nước và khi uống người ta tin tưởng đến nỗi không cần 
đun sôi. Theo tập quán, hàng năm các buôn làng đều tổ chức lễ cúng bến nước để cầu 
mưa thuận gió hòa. 

Nhằm đảm bảo nguồn nước cho đồng bào dân tộc, Nhà nước đã đầu tư xây dựng 
trên 500 công trình khai thác nguồn nước mạch lộ theo các nguồn vốn khác nhau. Tuy 
nhiên, tại những vùng khan hiếm nước, số dân thiếu nước sạch cao khoảng 37%. Đến 
nay, do những biến động khách quan, dòng chảy trên các nguồn lộ này đang có nguy cơ 
suy giảm, những khu vực xây dựng công trình bến nước cũng có nguy cơ giảm năng lực 
thiết kế. Vì vậy, cần phải nghiên cứu nguyên nhân suy giảm nguồn nước mạch lộ và đề 
xuất được mô hình thu gom khai thác hợp lý. Nhìn chung, hiện tượng suy giảm nguồn 
nước rất phổ biến trên toàn diện tích phân bố tầng chứa nước bazan. Việc đảm bảo cấp 
nước sinh hoạt, ổn định cuộc sống là rất cần thiết. Đây là vấn đề mang tính ổn định, an 
sinh xã hội, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối chính 
sách của Đảng, góp phần phát triển kinh tế.  

Mặc dù trong thời gian qua, khoa học và kỹ thuật về tìm kiếm, khai thác và bảo vệ 
nguồn nước dưới đất đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng đến nay vẫn chưa 
có những tổng kết đánh giá một cách toàn diện đặc biệt là công trình khai thác nguồn 
nước mạch lộ. Việc đúc rút các kinh nghiệm nhằm đưa ra biện pháp công trình, phi 
công trình mang lại hiệu quả cao cả về mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường, các 
phân tích xem xét hướng phát triển các loại hình khai thác để từ đó có định hướng cho 
các nhà quản lý, nghiên cứu, quy hoạch và thiết kế công trình. Vì vậy, việc nghiên cứu 
đề xuất các mô hình thu gom khai thác bền vững nguồn nước mạch lộ phục vụ cấp nước 
sạch cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước là hết sức cần thiết trong tình hình 
hiện nay để đảm bảo ổn định phát triển kinh tế xã hội cho các vùng xa, đồng bào dân tộc 
thiểu số.  

2. HIỆN TRẠNG CÁC MẠCH LỘ TRONG VÙNG  

2.1. Khái niệm về mạch lộ 

Mạch lộ là nơi nước ngầm xuất lộ tự nhiên trên bề mặt trái đất, tạo thành dòng 
chảy. Dòng xuất lộ nước ngầm tự nhiên này có thể thoát ra từ đá gốc hay từ lớp đất phủ 
trên mặt đất hoặc trên các khu vực có nước mặt. Mạch nước không gồm các xuất lộ 
nước ngầm nhân tạo như giếng hoặc lỗ khoan. Mạch nước xuất lộ theo quy mô, điều 
kiện và nhiều tình huống khác nhau. Động thái của các mạch nước rất khác nhau, có 
loại mạch nước chỉ chảy vào mùa mưa và biến mất vào mùa khô, có loại chảy quanh 
năm với lưu lượng ổn định, lại có loại xuất lộ theo chu kỳ,…  

2.2. Vị trí và lưu lượng, chất lượng nước các mạch lộ 

Qua quá trình điều tra thực địa tại các xã trong vùng nghiên cứu và thực địa tại 
các mạch lộ, các mạch lộ trên địa bàn bốn tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon 
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Hình 1. Vị trí các điểm mạch lộ thu 
thập được vùng nghiên cứu 1 

 

Tum tại một số khu vực có thể khai thác (những 
khu vực ngoài vườn Quốc gia, vùng rừng không 
có người dân sinh sống. Kết quả khảo sát trên 824 
điểm lộ cho thấy, hiện nay đã thay đổi khá lớn so 
với thu thập, một số mạch lộ không còn do việc 
phát triển các khu dân cư, một số đã được xây 
dựng các ao nhỏ, hồ chứa. Kết quả điều tra cho 
thấy hiện nay lưu lượng các mạch lộ trong vùng 
nghiên cứu dao động thường từ 0,1 đến 3 l/s, mức 
độ trung bình cả vùng nghiên cứu khoảng 0,87 l/s. 
Lưu lượng lớn nhất của các điểm lộ khoảng 28,73 
l/s. Lưu lượng điều tra năm 2016 cho thấy lưu 
lượng đã giảm khoảng 38% so với lưu lượng điều 
tra trước đây. 

Tổng khoáng hóa của nước các điểm lộ thu 
thập được trong vùng nghiên cứu dao động từ 76 
đến 215 mg/l, mức độ trung bình khoảng 131 mg/l. 
Tổng khoáng hóa lớn nhất của nước các điểm lộ 
khoảng 970 mg/l. Mức độ khoáng hóa của nước các 
mạch lộ tại Đắk Lắk và Đắk Nông có có trị số cao 
hơn so với các tỉnh còn lại trong vùng nghiên cứu. 

Chất lượng nước các mạch lộ quan trắc 
thường xuyên cho thấy, các chỉ tiêu về chất lượng 
nước thấp hơn giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn 
QCVN02-2009-BYT. Tính trung bình nhiều năm 
trên các mạch lộ cho thấy, hàm lượng Al3+ đạt 
khoảng 0,03 mg/l trong khi tiêu chuẩn cho phép là 
0,2 mg/l; hàm lượng Cl đạt khoảng 8,93 mg/l trong khi tiêu chuẩn cho phép là 300 mg/l; 
hàm lượng Fe đạt khoảng 0,13 mg/l trong khi tiêu chuẩn cho phép là 0,5 mg/l; tổng độ 
cứng toàn phần đạt khoảng 27,80 mg/l trong khi tiêu chuẩn cho phép là 350 mg/l; tổng 
độ khoáng hóa đạt khoảng 82,90 mg/l trong khi tiêu chuẩn cho phép là 1.000 mg/l. 

3. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC MẠCH LỘ 

3.1. Hiện trạng các công trình khai thác 

Hiện nay, theo tài liệu thu thập, trong bốn tỉnh Tây Nguyên có khoảng trên 824 
công trình bến nước đã được xây dựng, trong đó tỉnh Đắk Lắk có khoảng 53 công trình; 
tỉnh Gia Lai có khoảng 759 công trình; tỉnh Kon Tum có khoảng 12 công trình; tỉnh 
Đắk Nông chưa xây dựng công trình. Tuy nhiên, qua khảo sát trong năm 2016 cho các 
công trình cho thấy năng lực thiết kế của các công trình kém hiệu quả. Tổng số công 
trình điều tra được còn khoảng 534 công trình trong đó tỉnh Đắk Lắk có khoảng 42 công 
trình; tỉnh Gia Lai có khoảng 480 công trình; tỉnh Kon Tum có khoảng 12 công trình. 
Số công trình có dòng chảy quanh năm đáp ứng đủ cho người dân sử dụng khoảng 251 
công trình chiếm 47% tổng số công trình. Số công trình không đáp ứng năng lực thiết kế 
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khoảng 198 công trình chiếm 37% tổng số công trình. Số công trình bị hư hỏng khoảng 
85 công trình chiếm 16% tổng số công trình. Số công trình không thấy so với thu thập 
khoảng 290 công trình. 

3.2. Những kỹ thuật đã áp dụng trong mô hình khai thác nguồn nước dạng mạch 
lộ tại Tây Nguyên 

Khai thác tự nhiên 

Qua điều tra tại địa phương, một số nguồn nước mạch lộ rất dồi dào, trong khi nhu 
cầu nước chưa lớn, vì vậy nhu cầu xây dựng công trình khai thác chưa thực sự cần thiết 
nên bà con chưa cần xây dựng công trình. Những mạch lộ này chỉ cần bảo vệ nguồn 
nước bằng việc duy trì thảm phủ thực vật, cũng như phổ biến các nguyên tắc, quy định 
để duy trì khả năng cấp nước của các mạch lộ này. 

Đào hồ lưu nước ở mạch lộ 

Ở những nơi này nước xuất lộ ra trên mặt đất và dù nhiều hay ít, người dân tiến 
hành đào hồ lưu nước để phục vụ cho sinh hoạt, tưới và chăn nuôi. Dạng này rất hiệu 
quả, nhưng phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên là phải có nguồn lộ nước dưới đất, địa hình 
tương đối bằng phẳng mới thực hiện được. Qua quá trình khảo sát tại vùng nghiên cứu 
cho thấy, quy mô phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng thường các hồ dạng này có 
dung tích chứa từ vài chục đến hàng trăm mét khối và thường có diện tích khoảng 50 m2 
đến 200 m2.  

Xây dựng bến nước 

Các bến nước xây dựng trong vùng nghiên cứu có thiết kế khá đơn giản. Quy mô 
thông thường chỉ bao gồm tường chắn đất và các hệ thống đường ống thu nước trong 
đất. Các công trình hầu như không có bể điều tiết nước. Công tác thiết kế thường chỉ đo 
địa hình để thiết kế các hạng mục công trình này. Công tác khảo sát địa chất không 
được chú trọng, dẫn tới khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế không cao. Những lý do 
sau đây còn tồn tại trong công tác thiết kế bến nước: 

- Chân tường chắn nông không tới tầng cách nước dẫn tới thất thoát nước; 

- Hầu như không có bể chứa điều tiết; 

- Không có hành lang bảo vệ; 

- Nhiều công trình không có hào thu nước mưa; 

- Thiết kế công trình không chú ý tới dòng chảy lũ dẫn tới bị cuốn trôi, bồi lấp; 

- Chưa có giải pháp đưa nước bổ sung vào tầng chứa nước; 

- Khả năng bảo vệ, vận hành chưa cao do bà con là đồng bào dân tộc. 

4. NHỮNG MÔ HÌNH THU GOM KHAI THÁC TRÊN THẾ GIỚI 

4.1. Trên thế giới 

Với những tiến bộ trong KHCN hiện nay, tại các nước tiên tiến đã giải quyết được 
nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp trong giải pháp cấp và tạo nguồn nước cho những vùng 
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hiếm nước như: đất hoang hoá, sa mạc hóa, vùng núi cao, vùng ven biển ngập mặn,... 
bằng việc ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng, thiết kế chế tạo 
các thiết bị ...   

Hệ thống mạch lộ cấp nước cho Vienna, Áo 

Đối với việc khai thác nguồn nước mạch lộ, điển hình là hệ thống cấp nước cho 
thủ đô Vienna, Áo rất hiện đại, nước cấp đuợc khai thác từ 15 mạch lộ với năng lực 
cung cấp nước khoảng 72.800 m3 nước uống mỗi ngày thay thế cho 32 hồ chứa nước 
trên dãy núi đá vôi phía Nam từ năm 1988, cách thành phố khoảng 120 km với hệ thống 
khai thác và vận chuyển đuợc kiểm tra nghiêm ngặt và khép kín. Với việc nhu cầu nước 
tăng cao, việc phục hồi lại chức năng của 32 hồ chứa tại Vienna với tổng dung lượng 
lưu trữ của 1,65 triệu m3 nước uống để điều hòa nguồn nước mạch lộ đã được thực hiện. 
Đây là hệ thống cấp nước khá lớn sử dụng nguồn nước mạch lộ, điều này cho thấy rằng 
nguồn nước mạch lộ có chất lượng nước tốt và số lượng đảm bảo phục vụ cho việc cấp 
nước sạch cho dân sinh. Sự kết hợp các điểm lộ (nối mạng) và các hồ chứa cho thấy, 
những khu vực có nhiều điểm lộ khác nhau (chùm lộ) có thể kết hợp lại để tăng khả 
năng cấp nước. 

Các mạch lộ tại Úc 

Tại Úc có rất nhiều mạch lộ dưới các ngọi đồi, núi thấp trên các hoang mạc, thảo 
nguyên. Đặc điểm của các mạch lộ này được sử dụng bởi các chủ đất, chủ trang trại và 
điều quan trọng là nguồn nước này phải được quản lý tốt. Các nghiên cứu trên cho thấy, 
việc quản lý và vận hành các nguồn nước này mới là vấn đề chủ yếu trong việc khai 
thác và bảo vệ nguồn nước mạch lộ. 

Kỹ thuật của OXFAM về bảo vệ các mạch lộ 

OXFAM giới thiệu tóm tắt kỹ thuật nhằm bảo vệ các công trình mạch lộ ở các vùng 
khác nhau như Nepan, Tanzania, Caribbean Island, eastern Zaire, Jordan… bao gồm:  

- Bảo vệ khu vực xuất lộ bằng việc xây dựng hạo thu nước xung quanh để tiêu 
thoát nước và tránh ô nhiễm từ các khu vực khác. 

- Nghiên cứu cũng nêu ra việc không bố trí nhà vệ sinh trên thượng nguồn hoặc 
hạ lưu của mạch lộ. Khu vực xung quanh mạch lộ nên được rào chắn để ngăn chặn động 
vật, cộng đồng địa phương. 

Kỹ thuật chung trong khai thác mạch lộ 

Khai thác nguồn nước mạch lộ đòi hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế. Những nơi tốt 
nhất để tìm kiếm mạch lộ là trên sườn đồi và thung lũng sông nơi mà dân làng thường 
đã được sử dụng cho nhu cầu nước của họ. Sau khi tìm thấy mạch lộ, nguồn nước uống 
phải được đánh giá. Các nghiên cứu cung cấp những thông tin và dữ liệu cho việc thiết 
kế một hệ thống cung cấp nước và nếu có thể đưa vào xem xét bất kỳ tác động môi 
trường có thể. Người dân địa phương là nguồn thông tin quan trọng và nên tham gia vào 
các quyết định về tính khả thi của việc phát triển bất kỳ mạch lộ nào. Các khía cạnh cần 
được xem xét bao gồm số lượng và chất lượng nước, độ tin cậy của mạch lộ, hiện tại và 
tương lai sử dụng, và sự chấp nhận văn hóa-xã hội để cung cấp nước sinh hoạt. 
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- Khai thác nguồn nước mạch lộ tự chảy 

Các thành phần chính trong việc thiết kế một hệ thống khai thác nguồn nước mạch 
lộ tự chảy trên thế giới bao gồm phần diện tích lưu vực của các mạch lộ nơi nước từ 
tầng chứa nước được thực sự được chuyển vào một điểm xả duy nhất. Các đường ống 
cung, buồng thu và đường dẫn vào một bể chứa.  

 

 
 

Mặc dù không phải là cần thiết, bể chứa có thể cung cấp nhiều lợi ích. Nó bảo vệ 
nước suối bị nhiễm bẩn bởi dòng chảy bề mặt, tiếp xúc với người và động vật, và đóng 
vai trò như một bể lắng. Tuy nhiên, lợi thế đặc biệt của nó là lưu trữ và điều tiết nước. 
Nếu một mạch lộ có một dòng chảy thấp và không có khả năng đáp ứng nhu cầu cao 
điểm trong ngày, nó vẫn có thể cung cấp đủ cho nhu cầu của một cộng đồng nếu được 
tích lũy trong quá trình của một đêm và khoảng thời gian khác khi không sử dụng. Một 
lợi thế là bể chứa cũng có thể vận hành giúp loại bỏ các cặn lơ lửng. 

- Khai thác nguồn nước mạch lộ dạng phun 

Việc khai thác các mạch lộ dạng phun khác một chút từ việc khai thác của mạch 
lộ dạng tự chảy do dòng nước được định hướng theo chiều dọc. Các loại hình xây dựng 
cũng phụ thuộc vào kích thước và loại đất (đất rắn hoặc đất mềm). Một đường ống sẽ 
khoan thẳng qua tầng cách nước vào tầng chứa nguồn nước mạch lộ. Ống này có tác 
dụng đưa nước lên để khai thác đồng thời có tác dụng như bể lắng cặn. Có thể khai thác 
bằng áp lực của mạch phun hoặc sử dụng đường ống dẫn nước trực tiếp từ trong đường 
ống để cấp nước.  

  

 
Hình 3. Các hạng mục công trình khai thác nguồn nước mạch lộ dạng phun  

Hình 2. Các hạng mục công 
trình khai thác nguồn nước 

mạch lộ tự chảy  
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4.2. Tại Việt Nam  

Các mạch lộ tại phía Bắc Việt Nam (thường được gọi là mó nước) cũng khá phổ 
biến tại các vùng cao như các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái 
Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh… Động thái nước thay đổi mạnh, đặc biệt trong thành 
tạo Karst. Để khai thác hiệu quả nguồn nước này, các công trình cũng đã được xây dựng 
và đem lại hiệu quả cao trong việc phục vụ cấp nước sinh hoạt cũng như nhu cầu nước 
khác của người dân. Các mô hình khai thác nguồn nước tại Việt Nam chủ yếu là các loại 
như: (i) đào hồ ao trữ nước; (ii) xây dựng đập ngăn nước kết hợp bể chứa; (iii) Đập 
ngầm và hào thu nước.  

5. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH THU GOM KHAI THÁC NGUỒN 
NƯỚC MẠCH LỘ 

Các khu vực mạch lộ trên địa bàn chủ yếu nằm ở ven đồi, với diện tích lưu vực 
nhỏ, nguồn nước mạch lộ chủ yếu dạng tự chảy. Do vậy, việc nghiên cứu áp dụng mô 
hình thu gom sẽ được nghiên cứu chi tiết cho công nghệ khai thác mạch lộ dạng tự 
chảy. Tổng thể mô hình đề xuất xây dựng như sau: 
 

 
Hình 4. Tổng thể mô hình thu nước mạch lộ dạng tự chảy 

 
5.1. Tường chắn nước theo dạng phân bố mạch lộ 

Dạng điểm 

Mạch lộ dạng điểm thường có 1 điểm xuất lộ từ trong tầng đất bazan. Với dạng 
này, hiện nay vẫn xây tường chắn dòng nước dưới đất tại khu vực xuất lộ. Tuy nhiên, 
các mạch lộ trên địa bàn Tây Nguyên thường chưa có nguyên tắc để xây dựng. Nhiều 
tường chắn nước dưới đất quá cao làm cho trữ lượng nước dưới đất ít. Tường quá ngắn 
sẽ làm cho nguồn nước xuất lộ chảy theo hướng khác gây mất nước trong khu vực khai 
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thác. Tường quá nông làm cho nguồn nước chui qua chân móng làm cho khu vực khai 
thác bị cạn kiệt trong mùa khô. 

Giải pháp cho vấn đề này thông thường với mỗi điểm khai thác cần phải khảo sát 
địa vật lý để xác định cấu trúc địa chất chứa nước trong khu vực. Từ đó mới có thể đề 
xuất giải pháp cụ thể. Giải pháp đưa ra cho dạng này cần phải: 

- Xác định nhu cầu nước của khu vực, trữ lượng nước có thể khai thác, tính toán 
cân bằng nguồn nước để xác định ra chiều cao tường chắn nước. 

- Chống thất thoát nguồn nước bằng việc đưa thêm công nghệ: 

+ Đào sâu chân tường chắn nước tới tầng không thấm, trong trường hợp tầng 
không thấm nằm sâu có thể đào sâu tới khu vực thấm nước ít. Xử lý khu vực này 
bằng vật liệu không thấm như (i) đất sét, vải chống thấm, betonize hoặc cừ beton. 

+ Chiều dài tường chắn nước cần được kéo dài đến khu vực phân thủy, trong 
trường hợp đường phân thủy dài, có thể tính toán vừa đủ để có lượng trữ cho việc 
cấp nước trong mùa khô. 

Dạng chùm  

Mạch lộ dạng chùm thường có nhiều điểm xuất lộ trong một khu vực khai thác. 
Đối với mạch lộ dạng này, có thể khai thác theo từng điểm. Tuy nhiên, các điểm này 
cần phải có sự liên kết trong khu vực để tránh thất thoát nước. Một số công trình khai 
thác hiện nay chưa có sự liên kết này, các điểm lộ dạng chùm thường chỉ được xây dựng 
tường chắn ngay tại vị trí xuất lộ, điều này sẽ làm cho dòng nước dưới đất chảy qua các 
khu vực không được xây dựng tường chắn.  

Giải pháp cho dạng xuất lộ này nên đưa về 1 khu vực khai thác để tiện cho việc sử 
dụng nước trong 1 khu vực. Tường chắn nước sẽ được xây dựng để thu nước lại vị trí 
xây dựng công trình khai thác. Quy mô của tường chắn nước về chiều dài, chiều cao và 
chiều sâu tường phải thỏa mãn các điều kiện như xuất lộ dạng điểm. 

 

 
Hình 5. Đề xuất thu nước mạch lộ dạng chùm 
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Như vậy có thể thấy rằng, tường chắn nước là bộ phận quan trọng trong việc trữ 
nước trong tầng chứa nước để cấp nước. thiết kế tường chắn nước cần phải đảm bảo 
lượng nước thích hợp cho nhu cầu dùng nước của người dân. 

5.2. Bể thu nước 

Ngoài việc xây dựng tường chắn nước để hình thành bề nước dưới đất, việc xây 
dựng bể chứa nước có 2 nhiệm vụ: (i) Nhiệm vụ thứ nhất: Trữ nước để điều tiết thêm. 
Nhiệm vụ này cần được thực hiện với những khu vực khan hiếm nước, nguồn nước 
trong đất không thể đáp ứng được cho nhu cầu nước trong vùng; (ii) Nhiệm vụ thứ 2: 
Lọc nước trước khi sử dụng. Một số bể chứa hiện nay được xây dựng để lọc nước. Chất 
lượng nước các mạch lộ hiện nay đáp ứng được tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế nên 
thông thường các bể lọc này được sử dụng để lọc các chất rắn lơ lửng trong nước để làm 
nước sạch hơn. 

5.3. Băng thu nước và ống thu 

Hiện nay, các công trình khai thác nguồn nước mạch lộ thường sử dụng tường 
chắn nước kết hợp với ống thu nước được cắm sâu vào trong đất bazan để thu nước trực 
tiếp từ tầng chứa nước. Những công trình có bể thu nước thì kết hợp với ống thu đưa 
vào bể chứa. Hiện nay, do đặc điểm của tầng chứa nước ngắn, nông, chưa có xử lý thấm 
đáy nên khả năng thu nước của các công trình còn chưa được tốt. Do vậy, đề xuất thu 
nước của các công trình hiện nay cần làm thêm các lớp lọc nước dọc theo tường chắn để 
đưa về bể thu nước, trên các lớp lọc, bố trí các ống thu nước để tăng khả năng thu nước 
trong tầng chứa nước. 

5.4. Công nghệ lọc 

Thông thường, các công trình hiện nay không bố trí lọc nước. Một số công trình 
bố trí lọc nước trong bể thu. Do đặc điểm bể thu nước lộ thiên nên người dân khi sử 
dụng thường bỏ lớp lọc nước này do cảm nhận dòng chảy chậm, lớp lọc lộ thiên nên 
việc nhiễm bẩn cũng dễ xảy ra. Qua quá trình nghiên cứu đề xuất hệ thống lọc được bố 
trí xây dựng dọc theo tường chắn nước, lớp lọc được bố trí từ tầng nước khai thác đến 
đỉnh tường. 

5.5. Van điều tiết 

Hầu như các công trình khai thác hiện nay không có van điều tiết nước do quan 
điểm của người dân nơi đây nguồn nước không được ngắt quãng, nước sử dụng cần 
chảy liên tục. Đây cũng là yếu tố khó khăn trong quá trình trữ nước và sử dụng khi cần 
thiết. Nếu không có van điều tiết việc mất nước theo tính toán có thể tăng gấp 4 - 6 lần 
nhu cầu nước thực tế. Khả năng điều tiết nước của bể chứa không còn tác dụng. Giải 
pháp cho vấn đề này cần lắp van sử dụng tại các vị trí mà người dân đồng thuận. 

5.6. Hào thu nước và thoát lũ 

Hầu như các công trình xây dựng hiện nay không bố trí hào thoát nước mưa trên 
khu vực công trình. Khi thiết kế cũng chưa tính toán kỹ vấn đề thoát lũ dẫn tới rất nhiều 
công trình đã bị vùi lấp do lũ. Đối với một số công trình có lưu vực nhỏ, địa hình thoát 
nước tốt thì vẫn còn hoạt động. Giải pháp cho vấn đề này cần xây dựng hào thoát nước 
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lũ phía trên công trình xây dựng để đưa dòng chảy lũ sang khu vực khác. Ngoài ra, do 
việc mất nước các mạch lộ hiện nay, cần phải bố trí thêm đưa nước vào tầng chứa nước. 
Hào thu nước này sẽ đảm nhận 2 nhiệm vụ, thoát nước và gia tăng việc thấm nước. Hào 
thu nước sẽ được đào sâu thêm và bố trí các vật liệu lọc nước và đưa vào tầng chứa 
nước, nước mưa một phần sẽ thoát ra ngoài khu vực, một phần được đưa thấm xuống bổ 
sung vào tầng chứa nước. 

5.7. Thoát nước dư thừa 

Các công trình hiện nay thường đã bố trí lượng nước dư thừa khi sử dụng. Hệ 
thống này thường là các rãnh thu nước tại khu vực sử dụng và đưa ra ngoài khu vực. 
Tuy nhiên, đa phần các công trình khai thác làm nền cho khu vực sử dụng bằng phẳng, 
làm cho nước thừa và nước sử dụng khó thoát. Đề xuất cho việc thoát nước dư thừa và 
đã sử dụng bao gồm rãnh thoát nước, mặt bằng khu vực sử dụng nên làm có độ dốc về 
rãnh thoát để khu vực xây dựng được khô ráo hơn. 

5.8. Cải tạo thảm phủ 

Thảm phủ là hạng mục quan trọng nhất trong việc lưu giữ nước bề mặt. Nguyên 
nhân các mạch lộ hiện nay bị mất là do yếu tố này. Những khu vực thị trấn, đông dân 
cư, mặt bằng sử dụng đất thay đổi làm mất luôn nguồn lộ. Những khu vực còn thảm phủ 
nhiều nguồn lộ thường có lưu lượng lớn hơn. Một vấn đề khó cho việc cải tạo yếu tố 
này là đất hiện nay đã được sử dụng khá nhiều cho mục đích canh tác. Đa phần các 
mạch lộ nằm trong khu quản lý của tư nhân (do mua đất) nên người dân đã mất quyền 
sử dụng nguồn nước mạch lộ. 

5.9. Hành lang bảo vệ 

Theo các nghiên cứu thì hành lang bảo vệ các mạch lộ cần phải thực hiện khi xây 
dựng công trình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cho thấy vấn đề này chưa được 
quan tâm tại các công trình khai thác nguồn nước mạch lộ hiện nay.  

5.10. Sự phù hợp các mô hình với phong tục tập quán của người sử dụng 

Đối với đồng bào dân tộc, quan điểm về nguồn nước mạch lộ thường không được 
can thiệp công trình. Đây cũng là vấn đề khó khăn khi đề xuất giải pháp. Vấn đề khi xây 
dựng công trình cần phải có những kỹ thuật để giảm bớt những cấu trúc công trình trong 
quá trình khai thác. Các cấu trúc bê tông cần được che phủ, tạo cảnh quan hài hòa với 
thiên nhiên. Ngoài việc tạo cảnh quan, việc trả lại hệ sinh thái cũng cần được thực hiện 
nhằm khai thác bền vững tài nguyên nước khu vực mạch lộ. 

6. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu cho thấy, các mạch lộ khu vực Tây Nguyên đang có xu 
hướng suy giảm cả về số lượng và lưu lượng. Trong giai đoạn trước đây, khi sự phát 
triển của dân số làm cho nhu cầu nước tăng cao, thảm phủ thực vật giảm nên khả năng 
cung cấp nguồn nước mạch lộ cho nhu cầu của người dân bị giảm sút. Các công trình 
khai thác nguồn nước mạch lộ thiết kế chưa được tốt nên khả năng đáp ứng nguồn nước 
của các công trình này giảm so với năng lực thiết kế. Một số công trình xây dựng không 
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sử dụng được do bị bồi lấp do lũ. Vì vậy, việc nghiên cứu và thiết kế công trình thu gom 
khai thác nguồn nước mạch lộ là hết sức cần thiết. 

Qua nghiên cứu về quy luật nguồn nước và chất lượng nước của mạch lộ, kết hợp 
với việc phân tích ưu nhược điểm của các công trình đã được xây dựng, nhóm nghiên 
cứu đề xuất thiết kế các hạng mục công trình nhằm nâng cao hiệu quả của việc khai thác 
nguồn nước mạch lộ. Các hạng mục công trình này nhằm nâng cao khả năng sử dụng 
cũng như duy trì khả năng cấp nước lâu dài trong tương lai.  
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ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẠCH LỘ TRÊN ĐỊA BÀN  

TÂY NGUYÊN 

ASSESSMENT OF WATER SPRINGS IN THE HIGH LAND 
 

ThS. Phạm Thế Vinh, Nguyễn Bách Thảo, KS. Nguyễn Đăng Luân 
 

TÓM TẮT 
 

Bài báo dựa trên những số liệu về các mạch lộ đã được điều tra nhằm phân tích biến 

động lưu lượng các mạch lộ. Để đánh giá tài nguyên nước mạch lộ theo liệt kê tài 

liệu nhiều năm, mô hình toán đã được áp dụng để tính toán lưu lượng các mạch lộ 
theo số liệu khí tượng biến động theo từng năm, từ năm 1980 đến 2016. Điều kiện 

thay đổi về khí tượng cũng được áp dụng tính toán khi xét đến biến đổi khí hậu đến 

năm 2035, 2065 theo kịch bản RPC 4.5 ban hành năm 2016. Kết quả tính toán cho 

thấy, tài nguyên nước hiện trạng tại các mạch lộ khoảng 239,35 triệu m
3
/năm chiếm 

0,54% tài nguyên nước của 4 tỉnh Tây Nguyên, khi xét đến biến đổi khí hậu đến năm 

2035 tài nguyên nước của các mạch lộ tăng lên khoảng 9% so với hiện trạng. 

Từ khóa: mạch lộ, tài nguyên nước, lưu lượng, mô hình, Tây Nguyên. 

 
ABSTRACT 
 

The article based on the data of the investigated arteries to analyze the change of flow 

discharge of the arteries. To assess the water resources of the arteries in a multi-year 

document, mathematical model was used to calculate the annual flow of 

meteorological data from 1980 to 2016. Meteorological changes are also applied 

when calculating climate change in 2035 and 2065 according to RPC 4.5 published in 

2016. The results show that the current water resources of the arteries about 239.35 

million m
3
/year, accounting for 0.54% of the water resources of the four provinces in 

Central Highlands, when considering climate change by 2035, the water resources of 

the arteries increased by about 9% compared with the current status. 

Keywords: arteries, water resources, discharge, model, Central Highlands. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên những vùng đất bazan xuất hiện rất nhiều nguồn lộ nước dưới đất. Đây là các 
nguồn xuất lộ nước dưới đất trong tầng nông trong vỏ phong hóa bazan. Quy luật xuất 
lộ phụ thuộc vào mức độ phân cắt của địa hình: địa hình càng phân cắt càng mạnh thì số 
lượng mạch lộ càng nhiều, song lưu lượng mạch lộ thường không lớn mà chủ yếu là các 
mạch lộ nhỏ (lưu lượng thường gặp từ 0,5 đến 10 l/s). Theo tập quán của đồng bào Tây 
Nguyên, những nguồn lộ này thường là nơi người dân sinh hoạt tắm giặt và sử dụng 
nước sạch cho nhu cầu ăn uống thường ngày. Bến nước (mạch lộ, nguồn lộ) theo đồng 
bào Tây Nguyên là nơi có thể lấy được nước một cách tự nhiên ở dạng tự chảy. Bến 
nước là một nét văn hóa rất đặc trưng của các buôn làng người dân tộc thiểu số vùng 
cao, do với họ nguồn nước ăn luôn là yếu tố quan trọng nhất. Nhằm đảm bảo nguồn 
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nước cho đồng bào dân tộc, Nhà nước đã đầu tư xây dựng trên 500 công trình khai thác 
nguồn nước mạch lộ theo các nguồn vốn khác nhau. Tuy nhiên, do những biến động 
khách quan, lưu lượng trên các nguồn lộ này đang có nguy cơ suy giảm, những khu vực 
xây dựng công trình bến nước cũng có nguy cơ giảm năng lực thiết kế. 

Mặc dù trong thời gian qua, khoa học và kỹ thuật về tìm kiếm, khai thác và bảo vệ 
nguồn nước dưới đất đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng đến nay vẫn chưa 
có những tổng kết đánh giá một cách toàn diện đặc biệt là tài nguyên nước mạch lộ. Xét 
trên địa bàn Tây Nguyên, các mạch lộ hiện nay chưa được thống kê đầy đủ, lưu lượng 
các mạch lộ thường chỉ được đo một lần khi có dự án điều tra. Công tác mô hình hóa 
nước dưới đất trên địa bàn Tây Nguyên chỉ được mô phỏng với phạm vi nhỏ hẹp, chưa 
nghiên cứu tổng thể. Đặc biệt, đánh giá tài nguyên nước mạch lộ bằng số liệu thực đo và 
mô hình toán chưa được nghiên cứu. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước 
mạch lộ trên địa bàn Tây Nguyên dựa vào các số liệu thực đo cũng như kết quả của mô 
hình toán là hết sức cần thiết. 

2. HIỆN TRẠNG CÁC MẠCH LỘ TRONG VÙNG  

2.1. Khái niệm về mạch lộ 

Mạch lộ là nơi xuất lộ nước dưới đất, kể cả nước có áp và không áp trên bề mặt 
trái đất, tạo thành dòng chảy. Dòng xuất lộ nước dưới đất tự nhiên này có thể thoát ra từ 
đá gốc hay từ lớp đất phủ trên mặt đất hoặc trên các khu vực có nước mặt. Mạch nước 
không gồm các xuất lộ nước ngầm nhân tạo như giếng hoặc lỗ khoan. Mạch nước xuất 
lộ theo quy mô, điều kiện và nhiều tình huống khác nhau. Động thái của các mạch nước 
rất khác nhau, có loại mạch nước chỉ chảy vào mùa mưa và biến mất vào mùa khô, có 
loại chảy quanh năm với lưu lượng ổn định, lại có loại xuất lộ theo chu kỳ,…  

2.2. Vị trí và lưu lượng các mạch lộ 

Qua quá trình thu thập tài 
liệu tại Liên đoàn Quy hoạch và 
Điều tra Tài nguyên nước miền 
Trung, quá trình điều tra thực địa 
bổ sung thêm các mạch lộ của 
Viện Khoa học Thủy lợi Việt 
Nam năm 2016 tại 4 tỉnh  Đắk 
Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon 
Tum, tổng số mạch lộ đã thống 
kê được khoảng 2.272 mạch lộ 
(tỉnh Đắk Nông khoảng 148 
mạch lộ; tỉnh Đắk Lắk khoảng 
409 mạch lộ; tỉnh Gia Lai khoảng 969 mạch lộ; tỉnh Kon Tum khoảng 476 mạch lộ). 

Lưu lượng mạch lộ thường không lớn mà chủ yếu là các mạch lộ nhỏ (lưu lượng 
thường gặp từ 0,5 - 10 l/s, trung bình khoảng 1,44 l/s). Lưu lượng của các mạch lộ 
khoảng 3.922 l/s trong đó tỉnh Đắk Nông khoảng 78 l/s; tỉnh Đắk Lắk khoảng 850 l/s; 
tỉnh Gia Lai khoảng 2725 l/s; tỉnh Kon Tum khoảng 269 l/s.  
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3. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỘNG TÀI 
NGUYÊN NƯỚC MẠCH LỘ 

3.1. Số liệu đánh giá 

Các số liệu để đánh giá sự biến động tài nguyên 
nước mạch lộ khá ít, ngoài các số liệu lưu lượng 
mạch lộ được đo 1 lần (thường đo vào mùa khô) 
đã đề cập trên, các số liệu đã được thu thập thêm 
bao gồm: 

(i) Tài liệu lưu lượng các mạch lộ đo đạc 

thường xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bảng 1. Danh sách điểm quan trắc mạch lộ 

Tên công 
trình 

Tọa độ Tầng chứa 
nước 

Thời gian 
quan trắc X Y Z 

DL1 1.538.660 789.729 403 B/N2-Q1 1993- nay 
DL3 1.551.283 194.957 708 B/N2-Q1 1993- nay 
DL10 1.545.248 176.896 752 B-Q12 1993- nay 
DL11 1.519.289 181.731 549 B/N2-Q1 1993- nay 
DL13 1.496.895 208.282 170 Q 1995- nay 
DL8 1.406.808 205.777 510 B(N2-Q1)tt 2001- nay 

 
(ii) Tài liệu lưu lượng đo đạc bổ sung  

Khảo sát, theo dõi lưu tại 36 mạch xuất lộ tại 36 vùng khan hiếm nước. Công tác 
khảo sát bao gồm: Đo lưu lượng tại mạch lộ để đánh giá lưu lượng xuất lộ. 

Thời gian khảo sát từ đầu năm 2016 đến giữa năm 2017. Năm 2016 quan trắc cả 2 
mùa, mỗi mùa khảo sát 3 lần tại các vị trí. Năm 2017 khảo sát 3 lần trong mùa khô. 

Hình 1. Vị trí các điểm mạch lộ thu thập 
được vùng nghiên cứu 
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(iii) Tài liệu địa hình 

Sử dụng bản đồ 1/10.000, 1/50.000 và 
bản đồ cao độ số DEM 30 x 30 m. 

(iv) Tài liệu khí tượng, thủy văn 

Trên toàn bộ vùng Tây Nguyên có rất 
nhiều trạm khí tượng thủy văn, trong nghiên 
cứu này sử dụng các trạm khí tượng có số liệu 
liên tục với liệt tài liệu nhiều năm để tính toán. 
Số liệu đo đạc từ năm 1980 - 2016 bao gồm: 

Các trạm khí tượng đo mưa : AyunPa, An 
Khê, Bảo Lộc, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Đắk 
Min, Đắk Nông, Đắk Tô, Đà Lạt, Kon Tum, 
MDrắk, Pleiku, Liên Khương, EaSoup, Lắk.  

Trạm khí tượng tính toán bốc hơi khu vực 
Tây Nguyên được xác định tại các trạm đặc 
trưng AyunPa, An Khê, Bảo Lộc, Buôn Hồ, 
Đắk Nông, Đắk Tô, Đà Lạt, Kon Tum, MDrắk, 
Pleiku, Liên Khương. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3. Minh họa liệt tài liệu mưa trạm PleiKu và Buôn Ma Thuột 

3.2. Phương pháp đánh giá 

(i) Đánh giá dựa trên số liệu thực đo 

Dựa vào số liệu đo đạc của các mạch lộ tiến hành đánh giá sự biến động lưu lượng 
các mạch lộ trong vùng nghiên cứu. 

Hình 2. Điểm quan trắc dòng chảy trên 
suối và khu vực có mạch xuất lộ 
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(ii) Đánh giá dựa trên mô phỏng mô hình toán 

Việc nghiên cứu mô phỏng nước dưới đất cho toàn bộ khu vực Tây Nguyên là rất 
khó thực hiện do số liệu đầu vào còn chưa đủ. Điển hình là các số liệu về địa chất về các 
tầng chứa nước. Số liệu về thủy văn tại các sông làm biên mực nước cho nước dưới đất 
cũng rất khó xác định do địa hình dốc, mặt cắt các sông, suối thường cũng chưa được đo 
đạc cụ thể. Do vậy, việc mô phỏng tài nguyên nước dưới đất là khó chính xác. Các công 
cụ mô phỏng tài nguyên nước dưới đất có thể kể đến: 

- GMS là bộ phần mềm mô phỏng vận động của nước dưới đất đã được kiểm 
chứng bởi nhiều công trình nghiên cứu tại Việt Nam. 

- Mô hình MIKE SHE là mô hình tích hợp hệ thống mô hình thủy văn tiên tiến. 
Mô hình mô phỏng dòng chảy trong toàn bộ giai đoạn dựa trên chu kỳ thủy văn (lượng 
mưa chảy sông), thông qua quá trình dòng chảy khác nhau như, dòng chảy trên mặt, 
thấm vào đất, bốc hơi nước từ thực vật, và dòng chảy ngầm. 

Để xây dựng và mô phỏng mô hình này cho nước dưới đất như đã nêu trên là khó 
thực hiện, đặc biệt là lưu lượng các mạch lộ thường ở các khu vực hẻo lánh, ít tài liệu. 
Do đặc điểm của dòng chảy mạch lộ thường là dòng chảy nước ngầm tầng nông và có 
liên quan mật thiết đến dòng chảy mặt nên trong nghiên cứu này sử dụng mô hình dòng 
chảy (NAM) để tính toán lưu lượng các mạch lộ. 

Mô hình NAM mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy một cách liên tục thông qua 
việc tính toán cân bằng nước ở bốn bể chứa thẳng đứng, có tác dụng qua lại lẫn nhau để 
diễn tả các tính chất vật lý của lưu vực. Các bể chứa đó gồm: 

 
 

- Bể tuyết (chỉ áp dụng cho vùng 
có tuyết) 

- Bể mặt 

- Bể sát mặt hay bể tầng rễ cây 

- Bể ngầm 

  

Hình 4. Sơ đồ các quá trình diễn ra trong dòng 
chảy 

 
Dữ liệu đầu vào của mô hình NAM là mưa, bốc hơi, và nhiệt độ. Kết quả đầu ra 

của mô hình là dòng chảy trên lưu vực và các thông tin khác trong chu trình thủy văn 
như sự thay đổi tạm thời của độ ẩm của đất và khả năng bổ sung nước ngầm. Dòng chảy 
lưu vực được phân một cách gần đúng thành dòng chảy mặt, dòng chảy ngầm. 

� Dòng chảy mặt 

Khi bể chứa mặt tràn nước, U ≥ Umax, thì lượng nước vượt ngưỡng PN sẽ hình 
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thành dòng chảy mặt và thấm xuống dưới. QOF là một phần của PN, tham gia hình 
thành dòng chảy mặt, nó tỷ lệ thuận với PN và thay đổi tuyến tính với lượng ẩm tương 
đối, L/Lmax của tầng rễ cây: 

 
N

max P
TOF1

FTOL/L

FCQO −

−

  
 

 
Trong đó : CQOF - hệ số dòng chảy mặt (0 ≤ CQOF ≤1) 

TOF - ngưỡng của dòng chảy mặt  (0 ≤ TOF ≤1) 

Phần còn lại của PN sẽ thấm xuống dưới tầng. Một phần DL của phần nước thấm 
xuống này, (PN-QOF), sẽ làm tăng lượng ẩm L của bể chứa tầng dễ cây này. Phần còn 
lại sẽ thẩm thấu xuống tầng sâu hơn để bổ sung cho bể chứa tầng ngầm. 

� Dòng chảy sát mặt 

Dòng chảy sát mặt, QIF, được giả thiết tỷ lệ thuận với U và biến đổi tuyến tính 
với độ ẩm tương đối của bể chứa tầng rễ cây. 

      
U

TIF1

FTIL/L
1 max

)FCKI( −

−

−

           

 
 
Trong đó: CKIF - Hằng số thời gian của dòng chảy sát mặt; 

TIF – Giá trị ngưỡng của dòng chảy sát mặt ( 0 ≤ TIF ≤1)  

� Dòng chảy ngầm 

Lượng nước thấm xuống G, bổ sung cho bể chứa ngầm phụ thuộc vào độ ẩm của 
đất ở tầng rễ cây: 

Nếu lượng bốc hơi tiềm năng (Eo) nhỏ hơn lượng nước tự do trữ trong tán (RINT), 
khi đó:  

TG1

TGL/L

n

max

)FQOP( −

−

−  
      
 
Trong đó: TG - giá trị ngưỡng của lượng nước bổ cập cho tầng ngầm (0≤ TG ≤1). 

Tác động chính của việc tăng TG là ít bổ cập lượng nước hơn vào việc trữ nước ngầm. 

� Phương trình dòng chảy mặt và dòng chảy sát mặt 

Dòng chảy mặt và dòng chảy sát mặt sẽ được biển diễn thông qua 2 phương trình 
tính theo chuỗi thời gian với hằng số thời gian CK1 và CK2 

1CK

24
1t
FO

1CK

24

FO
t

FO eQe1QQ
−

−
−

+









−=                (3.4) 

QOF = 
khi L/Lmax > TOF 

khi L/Lmax ≤ TOF 
 

0 

(3.1) 

QIF = 
khi L/Lmax > TIF 

khi L/Lmax ≤ TIF 
 

0 
(3.2) 

khi L/Lmax > TG 

khi L/Lmax ≤ TG 
 

G = 
0 

(3.3) 
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2CK

24
1t

FI
2CK

24

FI
t
FI eQe1QQ

−
−

−

+









−=                              (3.5) 

� Phương trình dòng chảy ngầm 

Dòng chảy ngầm được diễn toán thông qua một bể chứa tuyến tính với hằng số 
thời gian của dòng chảy cơ bản CKBF 

CKBF

24
1tCKBF

24
t eBFe1GBF

−
−

−

+









−=

  
   (3.6) 

3.3. Xây dựng, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

Lưu vực của mô hình NAM được chia nhỏ 
dựa theo tính chất của khí hậu, các lưu vực và các 
trạm đo. Tại khu vực Tây Nguyên phân chia cho 
các lưu vực lớn có cửa ra là các trạm đo thủy văn 
để hiệu chỉnh, kiểm định mô hình và đặc biệt cho 
6 mạch lộ được đo đạc thường xuyên, 36 mạch lộ 
được khảo sát gần đây. Phân bố các trạm mưa 
trong vùng nghiên cứu ứng với các lưu vực tính 
toán dựa theo phương pháp Thiessen. 

Hiệu chỉnh mô hình với tài liệu lưu lượng 
thực đo từ năm 1980 - 1990 tại các trạm đo 
thủy văn (thời gian này còn ít các hồ chứa, 
dòng chảy trên sông hầu như là dòng chảy tự 
nhiên); 6 điểm lộ đo đạc tường xuyên với thời 
gian từ năm 2000 - 2010; và 36 vị trí đo lưu 
lượng tại các mạch lộ năm 2016 - 2017. 

Kiểm định mô hình với số liệu từ 2010-
2015 tại các trạm thủy văn và 6 điểm lộ đo đạc 
thường xuyên. 

Phương pháp hiệu chỉnh dựa trên công 
thức kinh nghiệm với hệ số tương quan thể hiện 
hình dáng hình thành dòng chảy và chỉ tiêu 
NASH thể hiện tổng lượng dòng chảy giữa giá 
trị thực đo với mô phỏng theo công thức: 

 
Trong đó: 

Qcal : Lưu lượng tính toán (m3/s) 

Qobs: Lưu lượng thực đo (m3/s) 

Qobsaver: Lưu lượng thực đo trung bình (m3/s) 

Hình 5. Phân bố lưu vực và mưa theo 
đa giác Thiessen trong mô hình NAM 
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Hình 6. Hiệu chỉnh lưu lượng mô phỏng và thực đo tại một số trạm đo thủy văn và các mạch lộ 

khảo sát trong 36 vùng khan hiếm nước 
 

Bảng 2. Hệ số tương quan giữa lưu lượng thực đo và mô phỏng tại các trạm đo 

Trạm Hệ số R2 NASH Trạm Hệ số R2 NASH Trạm Hệ số R2 NASH 
Cầu 14 0,87 0,83 ML5 0,83 0,81 ML21 0,86 0,84 
Kon Tum 0,84 0,81 ML6 0,79 0,78 ML22 0,78 0,77 
Giang Sơn 0,80 0,77 ML7 0,88 0,84 ML23 0,72 0,70 
Đức Xuyên 0,84 0,82 ML8 0,82 0,81 ML24 0,81 0,78 
Đắk Nông 0,84 0,76 ML9 0,77 0,75 ML25 0,85 0,82 
Đại Ngà 0,87 0,83 ML10 0,80 0,79 ML26 0,76 0,73 
ĐL1 0,78 0,77 ML11 0,76 0,73 ML27 0,73 0,71 
ĐL10 0,84 0,80 ML12 0,83 0,82 ML28 0,79 0,76 
ĐL11 0,82 0,79 ML13 0,81 0,79 ML29 0,72 0,70 
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ĐL13 0,76 0,75 ML14 0,76 0,72 ML30 0,81 0,76 
ĐL3 0,81 0,78 ML15 0,73 0,70 ML31 0,83 0,81 
ĐL8 0,73 0,72 ML16 0,84 0,83 ML32 0,75 0,72 
ML1 0,76 0,74 ML17 0,79 0,76 ML33 0,71 0,70 
ML2 0,77 0,73 ML18 0,77 0,72 ML34 0,79 0,73 
ML3 0,71 0,70 ML19 0,72 0,70 ML35 0,81 0,79 
ML4 0,80 0,81 ML20 0,82 0,81 ML36 0,83 0,80 

 

 
 

 

 

Hình 7. Kiểm đinh lưu lượng mô phỏng và thực đo tại các trạm  
 

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định cho thấy các hệ số tương quan và hệ số NASH 
đạt mức độ cho phép. Mô hình có thể áp dụng được cho tính toán liệt tại liệu nhiều năm 
và các kịch bản. 

3.4. Kết quả thảo luận 

3.4.1. Biến động lưu lượng mạch lộ dựa trên số liệu thực đo 

Qua phân tích về lưu lượng 6 mạch lộ được đo đạc thường xuyên trong nhiều năm 
cho thấy, mức độ ổn định thông qua hệ số ổn định (R = Qmin/Qmax, tỷ số lưu lượng 
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nhỏ nhất năm và lớn nhất năm) của mạch lộ trên địa bàn Tây Nguyên trong khoảng từ 
0,19 - 0,50, trung bình khoảng 0,31. Như vậy, mức độ ổn định các mạch lộ này thuộc 
loại từ mạch nước ổn định đến mạch nước thay đổi, đa phần các mạch lộ này thuộc loại 
mạch lộ thay đổi. Nếu tính hệ số này đối với lưu lượng trên sông (lấy trạm thủy văn 
Kon Tum để tính toán từ năm 2010 - 2015) thì hệ số ổn định của dòng chảy trên sông 
khoảng 0,042. Điều này cho thấy mức độ ổn định của lưu lượng mạch lộ khá cao, khả 
năng dữ nước tốt. 
 

 
Hình 8. Diễn biến lưu lượng mạch lộ DL1- Đức Cơ 

 
Bảng 3. Biến động lưu lượng nước các mạch lộ theo số liệu thực đo 

Năm Hạng mục DL1 DL10 DL11 DL13 DL3 DL8 Kon Tum 

2010 
Lớn nhất 1,45 8,03 9,67 8,97 6,14 1,20 400 
Nhỏ nhất 0,41 3,20 0,12 1,78 1,57 0,55 25,7 

R 0,28 0,40 0,01 0,20 0,26 0,46 0,064 

2011 
Lớn nhất 3,54 18,90 4,71 2,92 3,88 1,13 1000 
Nhỏ nhất 0,44 2,27 0,11 1,50 0,32 0,63 18,7 

R 0,12 0,12 0,02 0,51 0,08 0,55 0,019 

2012 
Lớn nhất 2,32 15,39 4,65 2,21 1,89 0,91 549 
Nhỏ nhất 0,73 4,27 2,12 1,48 1,26 0,57 28,8 

R 0,31 0,28 0,46 0,67 0,66 0,62 0,052 

2013 
Lớn nhất 2,93 14,89 11,32 1,86 1,57 3,44 1200 
Nhỏ nhất 0,22 2,93 0,77 1,06 0,97 0,00 19,5 

R 0,07 0,20 0,07 0,57 0,62 0,00 0,016 

2014 
Lớn nhất 2,09 12,28 18,45 1,61 1,78 3,58 408 
Nhỏ nhất 0,28 4,49 9,34 0,94 0,92 0,40 23,1 

R 0,13 0,37 0,51 0,59 0,52 0,11 0,057 

2015 
Lớn nhất 1,31 11,95 16,57 1,60 1,05 2,62 473 
Nhỏ nhất 0,25 3,87 1,40 0,78 0,25 0,11 20,8 

R 0,19 0,32 0,08 0,49 0,24 0,04 0,044 

Trung 
bình 

Lớn nhất 2,27 13,57 10,90 3,19 2,72 2,15 672 
Nhỏ nhất 0,39 3,51 2,31 1,26 0,88 0,38 23 

R 0,19 0,28 0,19 0,50 0,40 0,30 0,042 
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Hiện tượng lệch pha về động thái giữa nước mưa, nước mặt và lưu lượng mạch lộ 
ở Tây Nguyên là một yếu tố thuận lợi lớn cho việc sử dụng luân phiên giữa các nguồn 
nước. Về mùa khô, trong khi lượng mưa rất ít, nước mặt cạn kiệt thì nước mạch lộ vẫn 
còn dồi dào. Ngược lại, vào những tháng đầu mùa mưa khi mực nước dưới đất hạ thấp 
thì đã có nước mưa, nước mặt thay thế trong sử dụng và phục hồi nguồn nước mạch lộ. 
Như vậy nếu biết tận dụng đặc điểm này thì quanh năm luôn có nguồn nước phục vụ 
cho các đối tượng sử dụng nước. 

3.4.2. Hiện trạng tài nguyên nước mạch lộ 

Tài nguyên nước mạch lộ được tính toán dựa trên mô hình toán được mô phỏng từ 
năm 1980 đến năm 2016 với liệt tài liệu ngày và lưu lượng các mạch lộ cũng như các 
lưu vực được trích xuất theo lưu lượng ngày. Các số liệu này được tính toán và phân 
tích để tính toán lưu lượng trung bình tháng của các mạch lộ. 
 

 
Hình 9. Minh họa diễn biến lưu lượng của 6 mạch lộ được mô phỏng bằng mô hình toán từ năm 

1980 - 2016 thuộc tỉnh Đắk Nông 
 

Bảng 4. Lưu lượng trung bình tháng nhiều năm hiện trạng tại 36 mạch lộ (l/s) 

Mạch Lộ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,70 0,62 0,56 0,56 0,69 0,91 1,41 2,01 2,13 1,74 1,04 0,82 
2 0,20 0,16 0,13 0,13 0,19 0,26 0,33 0,41 0,49 0,53 0,35 0,26 
3 0,13 0,11 0,10 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,26 0,30 0,21 0,17 
4 0,36 0,32 0,28 0,25 0,27 0,38 0,50 0,73 0,83 0,75 0,53 0,43 
5 0,23 0,20 0,19 0,19 0,24 0,31 0,46 0,71 0,75 0,57 0,32 0,26 
6 0,47 0,42 0,37 0,36 0,44 0,52 0,58 0,62 0,79 0,95 0,72 0,58 
7 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,05 0,04 0,03 
8 0,68 0,60 0,52 0,47 0,52 0,62 0,67 0,94 1,12 1,21 1,01 0,83 
9 0,81 0,71 0,62 0,56 0,61 0,73 0,80 1,11 1,33 1,44 1,20 0,99 

10 0,75 0,66 0,58 0,52 0,56 0,70 0,83 1,20 1,53 1,59 1,14 0,90 
11 0,21 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,13 0,25 0,56 0,45 
12 0,29 0,26 0,23 0,20 0,20 0,21 0,22 0,25 0,32 0,43 0,43 0,35 
13 1,93 1,69 1,49 1,32 1,41 1,86 2,68 4,33 4,73 4,08 2,88 2,26 
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Mạch Lộ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
14 1,22 1,07 0,94 0,85 0,92 1,34 2,07 3,37 3,34 2,62 1,78 1,42 
15 0,94 0,82 0,72 0,64 0,65 0,69 0,73 0,88 1,15 1,49 1,40 1,11 
16 0,40 0,35 0,31 0,28 0,30 0,44 0,69 1,12 1,10 0,86 0,59 0,47 
17 1,29 1,13 0,99 0,89 0,97 1,36 2,14 3,56 3,49 2,79 1,89 1,50 
18 1,08 0,95 0,83 0,75 0,82 1,15 1,80 3,00 2,94 2,35 1,59 1,26 
19 1,24 1,09 0,96 0,86 0,94 1,32 2,06 3,42 3,36 2,69 1,83 1,45 
20 2,16 1,90 1,67 1,50 1,63 2,28 3,57 5,95 5,84 4,69 3,18 2,53 
21 1,37 1,21 1,06 0,95 1,02 1,34 2,01 3,35 3,48 2,95 2,05 1,61 
22 1,01 0,89 0,78 0,70 0,76 1,07 1,67 2,77 2,72 2,18 1,49 1,18 
23 0,57 0,50 0,44 0,40 0,43 0,60 0,93 1,55 1,53 1,23 0,84 0,67 
24 1,39 1,22 1,08 0,97 1,10 1,40 1,95 2,98 3,24 2,80 2,07 1,65 
25 0,26 0,23 0,20 0,18 0,21 0,26 0,36 0,54 0,59 0,51 0,39 0,31 
26 0,81 0,71 0,62 0,56 0,64 0,81 1,11 1,69 1,85 1,60 1,19 0,95 
27 1,37 1,20 1,06 0,96 1,09 1,38 1,90 2,89 3,14 2,71 2,02 1,62 
28 1,29 1,13 1,00 0,90 0,98 1,28 1,83 3,25 3,13 2,48 1,87 1,49 
29 1,40 1,22 1,08 0,97 1,06 1,39 2,00 3,57 3,42 2,70 2,03 1,62 
30 0,91 0,80 0,71 0,64 0,72 0,92 1,27 1,89 2,08 1,78 1,34 1,07 
31 1,27 1,12 0,98 0,89 1,00 1,28 1,77 2,64 2,90 2,48 1,86 1,49 
32 0,29 0,25 0,22 0,20 0,22 0,31 0,49 0,82 0,78 0,62 0,42 0,34 
33 4,02 3,52 3,11 2,80 3,03 4,02 5,92 10,27 9,99 7,71 5,82 4,65 
34 2,11 1,85 1,63 1,47 1,59 2,11 3,11 5,39 5,24 4,05 3,05 2,44 
35 1,51 1,32 1,17 1,05 1,14 1,51 2,22 3,85 3,75 2,89 2,18 1,74 
36 0,29 0,25 0,22 0,20 0,22 0,29 0,42 0,73 0,71 0,55 0,41 0,33 

 

Từ kết quả trên cho thấy, tổng trữ lượng hiện trạng của các mạch lộ khoảng 
239,35 triệu m3/năm chiếm 0,54% tổng lượng dòng chảy năm của 4 tỉnh Tây Nguyên 
trong đó tỉnh Đắk Nông khoảng 4,66 triệu m3/năm; tỉnh Đắk Lắk khoảng 45,35 triệu 
m3/năm; tỉnh Gia Lai khoảng 172,94 triệu m3/năm; tỉnh Kon Tum khoảng 16,40 triệu 
m3/năm.  

Bảng 5. Tổng trữ lượng hiện trạng các mạch lộ trong vùng nghiên cứu theo tài liệu tính toán mô 
phỏng từ kết quả của mô hình 

Hạng mục Đắk Nông Đắk Lắk Gia Lai Kon Tum Toàn vùng  

Lưu lượng (l/s) 148 1.438 5.484 520 7.590 
Tổng lượng (Triệu lít/ngày) 12,8 124,3 473,8 44,9 655,8 
Tổng lượng (Triệu lít/năm) 4.656 45.354 172.938 16.401 239.349 

 

3.4.3. Tài nguyên nước mạch lộ khi xét đến biến đổi khí hậu 

Nghiên cứu sử dụng kết quả Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho 
Việt Nam năm 2016 để làm đầu vào cho mô hình. Với kịch bản này, nhiệt độ gia tăng 
đến năm 2035 khoảng 0,7 - 0,8oC, đến năm 2065 tăng khoảng 1,3 đến 1,5oC phụ thuộc 
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vào từng mùa trong năm. Đối với thay đổi lượng mưa, nghiên cứu sử dụng kịch bản 
RCP4.5. Sự thay đổi được tính toán dựa vào tỷ lệ phần trăm theo bảng sau: 
 
Biến đổi của lượng mưa mùa đông (%) với 

thời kỳ cơ sở 
Biến đổi của lượng mưa mùa xuân (%) 

với thời kỳ cơ sở 

 

Biến đổi của lượng mưa mùa hè(%) với thời 
kỳ cơ sở 

 

Biến đổi của lượng mưa mùa thu (%) với 
thời kỳ cơ sở 

 
Tài nguyên nước của các mạch lộ khi xét đến biến đổi khí hậu đến năm 2035 

khoảng 261,73 triệu m3/năm tăng 9% so với tổng trữ lượng khi chưa xét đến biến đổi 
khí hậu của 4 tỉnh Tây Nguyên trong đó tỉnh Đắk Nông khoảng 5,01 triệu m3/năm; tỉnh 
Đắk Lắk khoảng 49,14 triệu m3/năm; tỉnh Gia Lai khoảng 189,49 triệu m3/năm; tỉnh 
Kon Tum khoảng 18,10 triệu m3/năm.  

Xét đến năm 2065, tài nguyên nước các mạch lộ lại có xu hướng tăng lên so với 
năm 2035 tại Đắk Nông và Kon Tum. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk và Gia Lai tài nguyên 
nước mạch lộ có xu hướng giảm nhẹ do lượng mưa mùa hè có xu hướng giảm. Tài 
nguyên nước của các mạch lộ của 4 tỉnh Tây Nguyên khi xét đến biến đổi khí hậu đến 
năm 2065 khoảng 259,46 triệu m3/năm giảm khoảng 1% so với tổng trữ lượng khi xét 
đến biến đổi khí hậu đến năm 2035, trong đó tỉnh Đắk Nông khoảng 5,54 triệu m3/năm; 
tỉnh Đắk Lắk khoảng 47,05 triệu m3/năm; tỉnh Gia Lai khoảng 188,15 triệu m3/năm; 
tỉnh Kon Tum khoảng 19,10 triệu m3/năm. 

Đối với tài nguyên nước mùa kiệt, thời gian cần nước sử dụng lớn nhất, tài 
nguyên nước cũng có xu hướng gia tăng lên khoảng 109% vào năm 2035. Đến năm 
2050, tài nguyên nước mùa kiệt gia tăng khoảng 110% so với hiện nay, trong đó tại Kon 
Tum có xu hướng gia tăng nhiều nhất. Kết quả xem bảng sau: 

Bảng 6. Tổng trữ lượng hiện trạng các mạch lộ và có xét đến biến đổi khí hậu 

Hạng mục Đắk Nông Đắk Lắk Gia Lai Kon Tum Toàn vùng  
Năm 2035           
Lưu lượng (l/s) 159 1558 6009 574 8.299 
Tổng lượng (Triệu lít/ngày) 13,7 134,6 519,2 49,6 717,1 
Tổng lượng (Triệu lít/năm) 5.006 49.136 189.490 18.095 261.726 
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Thay đổi tổng lượng năm (%) 108% 108% 110% 110% 109% 
Thay đổi tổng lượng mùa kiệt (%) 107% 108% 108% 111% 109% 
Năm 2065           
Lưu lượng (l/s) 163 1.492 5.966 606 8.227 
Tổng lượng (Triệu lít/ngày) 14,1 128,9 515,5 52,3 710,9 
Tổng lượng (Triệu lít/năm) 5.154 47.055 188.152 19.101 259.462 
Thay đổi tổng lượng năm (%) 111% 104% 109% 116% 108% 
Thay đổi tổng lượng mùa kiệt (%) 108% 106% 109% 116% 110% 

 
4. KẾT LUẬN 

Tài nguyên nước mạch lộ chiếm tỷ lệ không nhiều so với tài nguyên nước trên địa 
bàn Tây Nguyên. Phân bố mạch lộ chủ yếu tại những khu vực có địa hình cao, xa xôi 
hẻo lánh nên việc nghiên cứu về tài nguyên nước mạch lộ chưa được quan tâm nhiều. 
Tuy nhiên, nguồn tài nguyên nước này hiện nay đang là nguồn nước rất quan trọng khi 
tài nguyên nước mặt và nước dưới đất đang có chiều hướng suy giảm. Những khu vực 
xuất lộ chủ yếu được bà con đồng bào dân tộc thiểu số làm nguồn nước sinh hoạt do 
chất lượng nước mạch lộ khá tốt. Dựa vào các số liệu thu thập,  điều tra và nghiên cứu 
đã phân tích các tài liệu, kết hợp với công cụ mô hình mô phỏng đánh giá lưu lượng các 
mạch lộ. Kết quả cho thấy: 

- Tài nguyên nước hiện trạng của các mạch lộ khoảng 239,35 triệu m3/năm chiếm 
0,54% tổng lượng dòng chảy năm của 4 tỉnh Tây Nguyên trong đó tỉnh Đắk Nông 
khoảng 4,66 triệu m3/năm; tỉnh Đắk Lắk khoảng 45,35 triệu m3/năm; tỉnh Gia Lai 
khoảng 172,94 triệu m3/năm; tỉnh Kon Tum khoảng 16,40 triệu m3/năm. 

- Tài nguyên nước của các mạch lộ khi xét đến biến đổi khí hậu đến năm 2035 
tăng 9% so với tài nguyên nước khi chưa xét đến biến đổi khí hậu của 4 tỉnh Tây 
Nguyên. Xét đến năm 2065 lại có xu hướng giảm đi tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai so với 
năm 2035 do lượng mưa có xu hướng giảm. Tại tỉnh Đắk Nông và Kon Tum, tài nguyên 
nước vẫn có xu hướng tăng lên khi xét đến biến đổi khí hậu đến năm 2065.  

- Việc đánh giá tài nguyên nước các mạch lộ Tây Nguyên đến thời điểm hiện tại 
là công tác không kém phần quan trọng, đặc biệt những khu vực vùng cao, vùng khan 
hiếm nước, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
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ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THIẾU HỤT NGUỒN NƯỚC VÙNG VEN BIỂN 
TỈNH BẾN TRE & MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

ThS. Trần Ký 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 

 
TÓM TẮT 

 
Vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ven biển tỉnh Bến Tre 

nói riêng bị thiếu nước ngọt một cách nghiêm trọng, đặc biệt vào các tháng mùa 

khô, do lượng mưa mùa khô chỉ chiếm 4 - 6% lượng mưa năm. Vùng ven biển của 

tỉnh Bến Tre bao gồm: huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, là phần cuối cùng giáp 

biển của ba cù lao với diện tích tự nhiên khoảng 116.700 ha, dân số của vùng 

khoảng 4.571.707 người. Mặt khác tỉnh nằm ở cuối nguồn của sông Tiền, nơi thoát 

nước ra và là vùng bị ảnh hưởng mạnh thủy triều của biển Đông làm cho xâm nhập 

mặn sâu. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, vấn đề khai thác 

nước quá mức từ thượng lưu hiện nay, đã gây ra các yếu tố bất lợi và các yếu tố thời 

tiết cực đoan cho tài nguyên nước như suy thoái, hạn hán, xâm nhập mặn, làm cho 

chất lượng nước của vùng đang ngày càng xấu đi. Bên cạnh những thiệt hại nghiêm 

trọng về con người và vật chất do lũ lụt gây ra, việc thiếu hụt nguồn nước ngọt vào 

mùa khô ở vùng nghiên cứu cũng đã và đang trở nên trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết đánh giá tình hình thiếu hụt nguồn nước ngọt 

ở vùng ĐBSCL và phân tích một số giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục 

tình trạng trên, giảm thiểu tác động của nó và góp phần ổn định chính trị và an ninh 

nguồn nước cho vùng. 

Từ khóa: Thực trạng tài nguyên nước, Bến Tre, vùng khan hiếm nước ngọt.  

 
ABSTRACT 
 

The coastal areas of the Mekong Delta in general and scarce freshwater coastal 

areas of Ben Tre province in particular are severely depleted of fresh water, 

especially in the dry season due to the dry season only 4 - 6% of annual rainfall.. 

The Coastal areas of Ben Tre Province include Binh Dai District, Ba Tri District, 

Thanh Phu District, which is the last part of the sea borders three islands with a 

natural area of 116,700 ha. The population of this region is about 4,571,707 people. 

On the other hand, this province, located at the end of the Tien River, drains out and 

is the tidal area of the East Sea. The climate change, rising sea levels, 

overexploitation of upstream water caused adverse factors and extreme weather 

factors for the water resources such as degradation, drought, salinity intrusion led 

to the water quality of this region is more deteriorate. In addition, the serious 

damage on the human and substances caused by floods and the lack of freshwater 

resources in the dry season in the Mekong Delta have also been exacerbated, 

affecting Socio-economic development. This paper assesses the shortage of 

freshwater resources in the Mekong Delta and analyzes some immediate and long-

term solutions to overcome this situation in order to mitigate the above impacts and 

contribute to political stabilization and water source security for these areas. 

Keywords: Reality of water resource, Ben Tre, scarce freshwater coastal areas. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bến Tre là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long [5], nằm cuối 
nguồn sông Cửu Long, Phía Đông tiếp giáp biển Đông với chiều dài đường biển khoảng 
65 km; Phía Bắc giáp với tỉnh Tiền Giang; Phía Nam giáp với Trà Vinh; Phía Tây giáp 
với Vĩnh Long; Trung tâm của tỉnh Bến Tre cách Thành phố Hồ Chí Minh 87 km về 
phía Tây qua tỉnh Tiền Giang và Long An.  

Vùng khan hiếm nước ven biển tỉnh Bến Tre gồm: huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh 
Phú của tỉnh Bến Tre, là phần cuối cùng giáp biển của ba cù lao với diện tích tự nhiên 
khoảng 116.700 ha, dân số của vùng khoảng 4.571.707 người. Vùng nghiên cứu có vị 
trí địa lý của vùng giáp với biển Đông, bị ảnh hưởng bởi chế độ Thủy triều Biển Đông 
là chế độ bán nhật triều không đều, mỗi ngày có hai lần nước lên và hai lần nước xuống. 
Phần đất trũng, độ cao tối đa không quá 0,5 m, phân bố ở các huyện ven biển như 
huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Kênh rạch dễ bị bồi lắng, địa hình bờ biển của 
tỉnh chủ yếu là các bãi bồi rộng với thành phần chủ yếu là bùn hoặc cát. Khi triều rút, 
các bãi bồi nổi lên và trải rộng ra biển hàng nghìn mét, do vậy, nguồn nước mặt thường 
bị xâm nhập mặn, nhất là vào mùa khô, qua 3 cửa sông: cửa Đại, cửa Hàm Luông, cửa 
Cổ Chiên gây khó khăn nhiều cho Tài nguyên nước nói chung và đặc biệt khó khăn, 
khan hiếm nước dùng cho sinh hoạt của vùng. Để có thể xây dựng phát triển vùng tương 
xứng với tiềm năng và thế mạnh của nó, một trong những vấn đề khó khăn, thách thức 
cả về trước mắt cũng như lâu dài cần phải chủ động đối phó ngay với tình trạng thiếu 
hụt trầm trọng nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và cho các ngành kinh tế. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Điều kiện tự nhiên 
 

 
Hình 1. Bản đồ hành chính tỉnh Bến Tre 

Nguồn: Viện QHTLMN 
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Vị trí địa lý: Tỉnh Bến Tre giới hạn bởi: Phía Bắc giáp với tỉnh Tiền Giang; phía 
Nam giáp với tỉnh Trà Vinh; phía Đông giáp với biển Đông; Phía Tây giáp với tỉnh 
Vĩnh Long. 

Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa mưa thường kéo dài từ tháng 
5 đến tháng 10, các tháng còn lại là mùa khô. Nhiệt độ trung bình năm từ 26 - 27oC. 
Chênh lệch nhiệt độ trung bình các tháng không quá 30C. Có hai mùa mưa, nắng rõ rệt. 
Chênh lệch nhiệt độ trung bình các tháng trong năm khoảng 2,8 ÷ 3,3oC. Số giờ nắng 
trung bình hàng năm từ 2.387 – 2.743 giờ, cao nhất là trong mùa khô, hàng ngày có xấp 
xỉ 8 giờ nắng. Lượng mưa trung bình năm từ 1.250 - 1.500 mm, là nguồn nước cực kỳ 
quan trọng. Tuy nhiên, lượng mưa phân phối không đều trong năm, trên 90% lượng 
mưa cả năm tập trung vào mùa mưa gây ra tình trạng thừa nước trong mùa mưa (V - 
XI), thiếu nước ngọt trong mùa khô (XI - IV). 

Địa hình: Bến Tre có địa hình bằng phẳng, có độ cao trung bình từ 1,0 đến 2,0 m 
so với mực nước biển, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, độ cao chênh lệch khá 
lớn, tối đa là 3,5 m.  

Đất trũng, luôn luôn ngập dưới mực nước triều trung bình, gồm có đất đầm mặn 
và bãi thủy triều, khu đất ruộng lòng chảo xa sông cao độ không nhỏ dưới 0,5 m. Loại 
địa hình này phân bố chủ yếu ở các huyện Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam và khu 
đầm mặn ven biển thuộc huyện Bình Đại. 

2.2. Tiềm năng nguồn nước nước ngọt  

Với hệ thống sông rạch phát triển, 4 nhánh sông lớn của sông Tiền (thuộc hệ 
thống sông Cửu Long) là sông Mỹ Tho (sông Tiền), Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên, 
tổng chiều dài xấp xỉ 600 km. Hệ thống sông này đã đem lại cho tỉnh Bến Tre nguồn 
nước mặt phong phú.  

- Sông Mỹ Tho (sông Tiền): chạy suốt theo chiều dọc của tỉnh, chiều dài khoảng 90 
km; lưu lượng nước đầu mùa lũ khoảng 6.480 m3/s, vào mùa khô khoảng 1.598 m3/s.  

- Sông Ba Lai: tổng chiều dài khoảng 71 km; lưu lượng nước khoảng 240 m3/s 
vào mùa lũ và khoảng 59 m3/s vào mùa khô.  

- Sông Hàm Luông: có chiều dài khoảng 70 km; là con sông lớn nằm trọn vẹn 
trong địa giới tỉnh Bến Tre, lòng sông rộng và sâu nên cung cấp lưu lượng nước dồi dào 
nhất so với các sông khác. Vào mùa lũ, lưu lượng nước vào khoảng 3.360 m3/s, mùa 
khô khoảng 828 m3/s.  

- Sông Cổ Chiên: nằm về phía Nam của tỉnh, có chiều dài khoảng 80 km; là ranh 
giới tự nhiên giữa Bến Tre với các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long. Lưu lượng nước vào mùa 
lũ khoảng 6.000 m3/s; vào mùa khô lưu lượng nước khoảng 1.480 m3/s.  

Ngoài ra, còn hệ thống kênh rạch nối các sông lớn với nhau thành mạng lưới 
chẳng chịt. Theo thống kê, có khoảng 60 kênh rạch chính với tổng chiều dài trên 2.367 
km; trong đó quan trọng là các kênh Giao Hòa (Châu Thành - Bình Đại), Mỏ Cày, Cái 
Cấm, Vàm Thơm (Mỏ Cày), Băng Cung, Eo lói, Khém Thuyền (Thạnh Phú), Sơn Đốc 
(thị xã Giồng Trôm), Vàm Hố, Cây Da, Mương Đào (Ba Tri). 
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Trong vòng 10 năm trở lại đây có nhiều công trình thủy lợi lớn, vừa và nhỏ đã 
được xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng Ba Lai phục vụ cho phát triển sản xuất 
nông nghiệp và cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân dân trong vùng. Hiện tại toàn tỉnh 
có khoảng 50 kênh trục với tổng chiều dài gần 226 km. Nhiều hệ thống trục dẫn tưới đã 
hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả như sau: 

 - Hệ thống Châu Bình – Vàm Hồ: dẫn nước tưới cho 2/3 diện tích ha đất canh 
tác của huyện Ba Tri và một phần huyện Giồng Trôm. Nguồn nước ngọt được dẫn từ 
sông Bến Tre – Chẹt Sậy qua sông Giồng Trôm – Bình Chánh qua hệ thống kênh chính 
A; Kênh chính B. 

 - Hệ thống cống Cây Da và kênh Cây Da – Ba Tri: thuộc huyện Ba Tri hoàn 
thành năm 1991 lấy nước từ cống Cây Đa để tưới cho khoảng 8.760 ha. 

 - Hệ thống thủy lợi Cầu Sập: Kênh Rạch Miễu Ong - Hương Điềm - Sơn Đốc - 
Ba Tri dẫn nước từ sông Bến Tre xuống Ba Tri tưới cho 7.792 ha đất canh tác  thuộc 
huyện Giồng Trôm – Ba Tri. 

 - Công trình thủy lợi Ba Lai: sông Ba Lai dẫn nước từ sông Mỹ Tho, sông Tiền, 
sông Bến Tre cung cấp nước cho hầu hết dự án. 

 

 
Hình 2. Các trục dẫn ngọt ở khu vực Nam Bến Tre và Bắc Bến Tre 

Nguồn: Viện QHTLMN 

 
Tuy nhiên các kênh trục hiện nay đã bị bồi lắng nhiều cần phải được nạo vét, đặc 

biệt là tại các huyện ven biển như Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú nhiều kênh bị bồi lắng 
do đất cát, cần phải nạo vét như rạch Băng Cung, rạch Cả Bảy, rạch Bến Giông, rạch 
bến Găng, rạch Cừ, sông Eo Lói (huyện Thạnh Phú). 
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Nguồn nước ngầm  

Trữ lượng tiềm năng nước dưới đất tỉnh Bến Tre là 115.786 m3/ngày, phân bố 
trong 4 tầng chứa nước là qh, qp3, n2

1 và n1
3.  

Tầng chứa nước có trữ lượng tiềm năng lớn là Miocen trên và Pliocen dưới, với 
trữ lượng lần lượt là 38.255 m3/ngày và 43.486 m3/ngày. Đây là các tầng có thể khai 
thác với quy mô từ trung bình đến lớn. Các tầng chứa nước qh và qp3 do có chiều sâu 
phân bố nông nên chỉ có thể khai thác với qui mô từ nhỏ đến trung bình.  

Địa phương có trữ lượng tiềm năng nước dưới đất (NDĐ) lớn là huyện Châu 
Thành với trữ lượng tiềm năng 70.670m3/ngày, tiếp theo là huyện Chợ Lách với 12.213 
m3/ngày. Các địa phương còn lại có trữ lượng tiềm năng nước dưới đất nhỏ.  

Trữ lượng có thể khai thác NDĐ được lấy bằng trữ lượng khai thác “tương đối an 
toàn”, tức là bằng 40% trữ lượng khai thác tiềm năng.  

Kết quả tính toán cho trữ lượng có thể khai thác toàn tỉnh là 46.314 m3/ngày. 
Trong đó, tầng n1

3 và n2
1 có trữ lượng có thể khai thác lớn nhất là 17.394 m3/ngày và 

15.290 m3/ngày.  

So sánh hiện trạng khai thác với trữ lượng có thể khai thác cho thấy tổng trữ 
lượng còn lại trên địa bàn tỉnh khoảng 30.679 m3/ngày phân bố chủ yếu trong tầng chứa 
nước n1

3 và qh.  

2.3. Thực trạng khai thác và sử dụng nguồn nước ngọt cho sinh hoạt của vùng 
khan hiếm nước ven biển  

Tình hình  khan hiếm nước ngọt ven biển tỉnh Bến Tre: Vùng ven biển Đồng bằng 
sông Cửu Long nói chung và vùng ven khan hiếm nước ngọt ven biển tỉnh Bến Tre nói 
riêng bị thiếu nước ngọt một cách nghiêm trọng, đặc biệt vào các tháng mùa khô, do 
lượng mưa mùa khô chỉ chiếm 4÷6 % lượng mưa năm, hơn nữa lại là vùng giáp biển, 
cũng như sự gia tăng xâm nhập mặn trên sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông và 
sông Cổ Chiên do biến đổi khí hậu, do khai thác quá mức từ phía thượng lưu, nên việc 
cấp nước cho sinh hoạt gặp rất nhiều bất lợi. Vùng nghiên cứu của đề tài bao gồm: 
huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre, là những phần đất cuối cùng giáp 
biển của ba cù lao với diện tích tự nhiên khoảng 116.700 ha.   

Tình hình sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân ở đây còn vô cùng khó khăn, nhất 
là vào những tháng khô hạn trong những năm qua, bà con phải chắt chiu từng giọt nước 
ngọt còn sót lại của mùa mưa và phải mua nước ngọt chưa được xử lý với giá hơn 
50.000 đồng/m3 để dành cho ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Công tác cấp nước sinh hoạt 
cho người dân tỉnh Bến Tre hiện tại có sự tham gia của Công ty cấp thoát nước Bến Tre, 
Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ngoài ra còn có 1 số doanh 
nghiệp tư nhân, cùng hộ gia đình. 

Vùng nghiên cứu có 3 nguồn nước đang được sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất: 
là nước mưa, nước mặt và nước ngầm, tuy nhiên vùng đang phải đối mặt với nhiều 
thách thức liên quan đến nguồn nước. Một mặt, nguồn nước, kể cả nước sông, nước 
ngầm, suy giảm nghiêm trọng; nước mưa thì không có dụng cụ chứa chỉ dùng được thời 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

144  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

gian ngắn, mặt khác, tình trạng lũ lụt, nước biển dâng, triều cường, bồi lắng, sạt lở của 
sông, bờ biển ngày càng trầm trọng, phát triển kinh tế, xã hội, tăng dân số, làm phát sinh 
những mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước và đang đứng trước nguy 
cơ suy thoái, ô nhiễm, cạn kiệt, do vậy tỉnh Bến Tre đã phải khai thác nước ngầm, hoặc 
chuyên chở từ nước từ nơi khác đến cho vùng khan hiếm nước ngọt… nên giá thành 
nước phục cho dân sinh quá cao, khó khăn cho đời sống, mặt khác do khai thác nước 
ngầm không có quy hoạch, hay dựa trên cơ sở khoa học, gây nên suy thoái nguồn nước 
của vùng. Từ đặc điểm bất lợi của nguồn nước trong vùng, sự phân bố lượng nướcvề số 
lượng, chất lượng, không đều theo thời gian, không gian có thể thấy rằng tài nguyên 
nước của vùng đang phải chịu rất nhiều sức ép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong việc bảo 
đảm an ninh nguồn nước. 

 

 
Hình 3. Bản đồ vị trí vùng ven biển khan hiếm nước tỉnh Bến Tre 

 

Tình hình khai thác và sử dụng:  

Nước mưa: Là nguồn nước ngọt chính của vùng, đây là nguồn nước có chất lượng 
tương đối tốt sử dụng trong mùa mưa dùng cho sinh hoạt, theo thông tin từ Trung tâm 
Nước sạch và vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bến Tre, tại vùng, có 80% các hộ dân 
sử dụng nguồn nước mưa làm nguồn nước sinh hoạt chính, riêng tại vùng giáp biển khó 
khăn về nguồn nước ngọt tỷ lệ dùng nước mưa còn cao hơn nữa, nhu cầu dùng nước của 
các hộ gia đình nông thôn như: ăn uống, tắm, giặt, người dân đã tận dụng tối đa nguồn 
nước mưa trong sinh hoạt, chính điều này đã làm giảm đáng kể nhu cầu dùng nước 
giếng khoan, giếng đào và nước kênh, tuy nhiên mức độ này sẽ tăng dần từ vùng nhiều 
ngọt đến vùng bị nhiễm mặn, do lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng V đến tháng 
XI. Lượng nước mưa tuy dư thừa nhưng lại phân bố không đều, theo không gian và thời 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           145 

gian, mặt khác do điều kiện kinh tế của người dân nông thôn còn nghèo, phương tiện 
tích trữ quy mô lớn rất ít vì giá thành đầu tư bể chứa nước mưa quá cao, đa số các hộ 
chỉ có 1 đến 5 cái lu để chứa nước mưa (loại 200 - 250 lít) chỉ đủ để ăn uống trong thời 
gian rất ngắn. Do vậy việc sử dụng nước mưa thì rất hạn chế. 

Nước mặt: Vùng có hệ thống sông, kênh ở vùng phía thượng nguồn có nguồn 
nước không bị nhiễm mặn từ biển Đông và hệ thống thủy lợi nội đồng khá hoàn chỉnh 
(Vàm Hồ, Vàm Đồn, kênh Cây Da, kênh 9A, kênh Phụ nữ, kênh 9 Thước…), hệ thống 
thủy lợi này với các đặc điểm kiểm soát mặn dẫn ngọt về một số xã trong vùng khá hiệu 
quả. Người dân sử dụng nguồn nước này cho sinh hoạt bao gồm ăn uống tắm giặt hàng 
ngày. Tuy nhiên với các xã vùng ven biển vào mùa khô lại không thể dùng nước mặt về 
mùa khô vì phần lớn nước trong các sông kênh lại chứa một lượng muối khoáng từ 
4,5‰ tới trên 20‰, cho nên trong những tháng mùa khô, thường bị thiếu nước ngọt 
nghiêm trọng và người ta phải tính toán khai thác nước ngầm để bù đắp vào.  

Khả năng chuyển tải nước ngọt từ sông Tiền của hệ thống kênh rạch đã phân hóa 
thành các khu vực có khả năng cung cấp nước mặt khác nhau. Phương thức sử dụng 
nước mặt của người dân: Nước được lấy từ bờ sông, kênh, rạch… đổ vào lu, khạp, sau 
đó đánh phèn dùng cho ăn uống, tắm giặt. Tuy nhiên vào mùa khô nguồn nước ngọt 
xuất hiện rất ít và nhu cầu nước ngọt từ sông, kênh không đáp ứng đủ, do xâm nhập 
mặn từ biển cùng những những đợt triều cường sẽ đẩy nước mặn xâm nhập sâu hơn vào 
đất liền, gây ra tình trạng thiếu nước cho nước sinh hoạt và sản xuất, Trong những năm 
gần đây ngoài nhiễm mặn, thì sự ô nhiễm của nước mặt diễn ra rất nghiêm trọng do các 
chất thải sinh hoạt, phân bón sử dụng trong nông nghiệp, xác động vật, các khu công 
nghiệp, các cảng cá… vì vậy nếu không xử lý nước sẽ không thể sử dụng cho ăn uống 
và sinh hoạt và nước mặt cũng chỉ sử dụng được cho đến đầu mùa khô. 

 Nước ngầm: Trong vùng nước ngầm có trữ lượng và chất lượng phân bố không 
đều, khu vực thuận lợi huyện Chợ Lách và phía Tây của huyện Châu Thành, tầng nước 
ngầm có thể khai thác nằm ở phía Đông huyện Châu Thành với tầng nước khá sâu (trên 
290 m), tại vùng nghiên cứu: một số khu vực ở huyện Thạnh Phú (có tầng nước ở độ 
sâu từ 40 - 60 m) với lưu lượng khai thác < 3 m³/giờ. Nhưng phải khai thác  một cách 
hợp lý bởi ranh giới mặn nhạt của tầng chứa nước có thể bị thu hẹp; khu vực khó khăn 
về nước ngầm, thuộc các huyện ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú; khu vực này 
nước ngầm bị nhiễm mặn, phèn thuộc ven biển của tỉnh,  
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Hình 4. Biểu đồ các loại hình sử dụng nước vùng nghiên cứu 
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Chất lượng nước ngầm chỉ tạm sử dụng cho sinh hoạt trong thời gian rất ngắn vì  
vào mùa khô độ mặn đo được từ 0,35 - 0,8‰, trong khi tiêu chuẩn Bộ Y tế chỉ là 0,3‰. 
Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bến Tre, do biến đổi 
khí hậu, nguồn nước ngọt ở Bến Tre hiện nay thiếu trầm trọng. 

2.4. Nguy cơ và khó khăn do thiếu hụt nguồn nước ngọt 

Thách thức đối với vấn đề quản lý khai thác nguồn nước ở Bến tre cũng là bài 
toán nan giải cho các nhà quản lý tài nguyên nước của các bộ ngành Trung ương đến 
các Sở, ban ngành địa phương, nhằm giảm thiểu các vấn đề lũ, triều cường, mặn, thiếu 
nước ngọt, vấn đề sạt lở bờ sông, cửa sông, vấn đề ô nhiễm môi trường... Trong khuôn 
khổ bài viết này chỉ đề cập đến vấn đề thiếu hụt nguồn nước ngọt và những hệ lụy cơ 
bản mà nó gây ra. 

Theo dự báo trong báo cáo của các cơ quan nghiên cứu khoa học [2]; [4]; [5], 
trong những năm tới mực nước biển sẽ ngày một dâng cao, khả năng xâm nhập mặn sẽ 
rất lớn. Lưu lượng nước thượng nguồn về bị giảm sút sẽ không đủ lưu lượng đẩy mặn, 
nước mặn sẽ xâm nhập sâu vào nội địa, thực tế có những năm ở một số sông mặn xâm 
nhập sâu:  

Vùng thuận lợi nước mặt: Thuộc huyện Chợ Lách, huyện Châu Thành tuy nhiên 
nước mặt tại Châu Thành lại bị nhiễm phèn gây khó khăn trong sinh hoạt. 

Vùng thiếu nước ngọt: Vùng thiếu từ 2 đến 3 tháng bao gồm: Mỏ Cày Nam, 
Giồng Trôm; Vùng thiếu từ 1 tháng là Mỏ Cày Bắc. 

Vùng khó khăn khan hiếm nguồn nước của tỉnh Bến Tre: Là 03 huyện ven biển 
Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, (gồm các xã Thừa Đức, Thái Thuận, Thạnh Phước của 
huyện Bình Đại; Xã An Thủy của huyện Ba Tri; Xã An Điền, An Nhơn, Thạnh Phong, 
Thanh Hải, Giao Thạnh của huyện Thạnh Phú) thường xuyên thiếu nước ngọt trong 
mùa khô và vấn đề suy thoái, ô nhiễm nguồn nước gây xâm nhập mặn hầu như ảnh 
hưởng đến toàn bộ diện tích; ngoài ra, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội cũng góp 
phần làm cho tình hình xâm nhập mặn ảnh hưởng trên diện rộng và ngày càng sâu sắc 
hơn. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến xu thế xâm nhập mặn như: 

- Bị ảnh hưởng bởi chế độ triều Biển Đông là chế độ bán nhật triều không đều, 
mỗi ngày có hai lần nước lên và hai lần nước xuống. Vùng chịu ảnh hưởng có một số 
hướng sóng nguy hiểm, hướng sóng đánh vuông góc với bờ biển nên thủy triều dễ dàng 
xâm nhập vào sâu trong đất liền. 

- Trong mùa khô kiệt hàng năm (từ tháng I - IV), lượng nước mưa tích trữ được 
hầu như không đáng kể, nguồn nước ngọt duy nhất vào hệ thống sông ngòi của vùng là 
nguồn nước sông Tiền (được tiếp nước từ dòng chảy thượng nguồn sông Mê Kông) 
trùng với thời kỳ lưu lượng thượng nguồn tương đối nhỏ và nhỏ nhất vào tháng IV; nhu 
cầu nước cho sản xuất nông nghiệp lớn, độ dốc lòng sông nhỏ, địa hình khá bằng phẳng 
tạo điều kiện thuận lợi cho nước mặn theo sông rạch vào đất liền. 

- Tác động tương hỗ giữa dòng chảy sông và động lực biển gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến các khu vực ven biển, đặc biệt mực nước sông xuống thấp; dòng chảy ra biển 
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không đủ mạnh để ngăn nước mặn chảy ngược vào cùng với triều cường có thể đẩy 
ngược nước mặn vào sâu trong sông và hệ thống kênh rạch tạo ra một vùng nước nhiễm 
mặn với các nồng độ khác nhau. 

- Vấn đề khai thác quá mức từ thượng lưu; việc khai thác nước ngầm để sử dụng 
là một vấn đề tất yếu ở tỉnh Bến Tre, vì hầu hết nguồn nước mặt của tỉnh là bị nhiễm 
phèn, mặn. Mặt khác do gia tăng dân số, phát triển kinh tế xã hội, bùng nổ các hoạt 
động nuôi tôm làm cho việc khai thác nước ngầm ở đây hoạt động rất mạnh mẽ. Chính 
vì việc khai thác nước ngầm quá mức đã làm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước ngầm. 
Nước mặn từ biển và tầng nước mặn dễ thẩm thấu vào tầng nước ngầm gây nhiễm mặn 
nước ngầm. 

- Công tác quản lý, nguồn nước, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, hệ thống 
sông, kênh, hồ chứa, đê, cống, đập kiểm soát mặn, hệ thống công trình cấp nước còn 
chưa đáp ứng kịp với sự phát triển kinh tế xã hội, chưa được quan tâm đúng mức; vốn 
đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng còn hạn chế, phân bổ còn dàn trải; chưa huy động 
được nhiều nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; công tác 
quản lý và đầu tư về lĩnh vực Tài nguyên nước và các lĩnh vực liên quan còn nhiều bất 
cập, còn bị chồng chéo, do vậy tỉnh Bến Tre rất cần được tiếp tục quan tâm hỗ trợ từ 
Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, sự tài trợ từ các tổ chức Quốc tế. 

Từ những vấn đề trên cho thấy, các thách thức về nguồn nước của vùng nghiên 
cứu hiện tại và trong tương lai gần: nguồn nước cùa vùng phụ thuộc vào các nguồn 
nước từ thượng lưu, do vùng thượng nguồn tăng cường khai thác nguồn nước; Mặt khác 
tài nguyên nước của vùng phân bố không đều theo cả không gian và thời gian cả về chất 
và lượng, đã dẫn đến xuất hiện các vấn đề khan hiếm và thiếu nước nước trong mùa 
khô; Thêm nữa việc khai thác sử dụng nguồn nước chưa hợp lý và thiếu bền vững dẫn 
đến tình trạng suy giảm nguồn nước trong khi hiệu quả sử dụng nước còn thấp; Nhu cầu 
sử dụng nước gia tăng trong khi nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm, suy thoái, khan 
hiếm, cạn kiệt; Biến đổi khí hậu gia tăng đang gây ra những tác động sâu sắc đến tài 
nguyên nước của vùng nghiên cứu. 

2.5. Dự báo nhu cầu nước cho tỉnh Bến Tre 

Nhu cầu cấp nước: Theo quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước 
vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, số 2090/QĐ-UBND ngày 
17/10/2014. 

Chỉ tiêu cấp nước: 

- Giai đoạn 2020: Đối với TP. Bến Tre tỷ lệ cung cấp nước sạch đạt 95 – 100%, 
tiêu chuẩn cấp nước 120 – 150 lít/người/ngày; đối với các thị trấn (đô thị loại IV, V) tỷ 
lệ cung cấp nước sạch đạt 80 – 90%, tiêu chuẩn cấp nước 100 – 120 lít/người/ngày; các 
khu, cụm công nghiệp chỉ tiêu cấp nước 35 m3/ha/ngày với 80% diện tích; khu vực dân 
cư nông thôn sống tập trung chỉ tiêu cấp nước 60 – 80 lít/người/ngày, tỷ lệ 60 – 70%. 

- Giai đoạn 2030: TP. Bến Tre tỷ lệ cấp nước đạt 100%, chỉ tiêu cấp nước là 150 
lít/người/ngày; các đô thị loại IV, V tỷ lệ cấp nước đạt 100%, chỉ tiêu cấp nước 120 
lít/người/ngày đêm; các khu, cụm công nghiệp chỉ cấp nước 35 m3/ha/ngày với 80% 
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diện tích; khu vực dân cư nông thôn sống tập trung chỉ tiêu cấp nước 80 lít/người/ngày, 
tỷ lệ cấp nước 80%. 

Nhu cầu dùng nước theo các giai đoạn; 

- Nhu cầu dùng nước giai đoạn 2020: 200.000 – 226.000 m3/ngày; 

- Nhu cầu dùng nước giai đoạn 2030: 270.000 – 290.000 m3/ngày. 

Nguồn cấp nước chính:  

  Nguồn cấp nước chính là nguồn nước mặt từ hệ thống sông Tiền. Địa điểm lấy 
nước được dự kiến tại xã Phú Phụng (huyện Chợ Lách), xã Tân Phú (huyện Châu 
Thành). 

  Toàn tỉnh có 2 hệ thống tạo nguồn nước thô cùng hoạt động như sau: 

- Nguồn cấp nước thô chính thứ nhất lấy từ phía thượng nguồn sông Tiền và sông 
Ba Lai tại khu vực Châu Thành và Chợ Lách chuyển tải nước thô về cấp cho các nhà 
máy nước trong tỉnh với công suất trạm bơm chiếm 80 – 85% công suất các nhà máy 
nước phục vụ trong các tháng mùa mưa và các tháng mùa khô; 

- Nguồn cấp nước thô chính thứ hai lấy từ kênh, sông, rạch ngay tại khu vực xây 
dựng các nhà máy nước trong các tháng mùa mưa. Mùa khô, nếu nguồn nước tại chỗ 
nhiễm mặn thì nguồn nước thô từ đầu nguồn về sẽ pha loãng nhằm giảm độ mặn nguồn 
nước tại chỗ. 

Giai đoạn quy hoạch 

- Giai đoạn 2020: Khi nguồn nước mặt sông Tiền bị nhiễm mặn vượt lên tới khu 
vực khai thác nguồn nước thô của 2 trạm bơm giai đoạn 2015 sẽ tiến hành xây dựng 1 
trạm bơm nước thô tại khu vực xã Phú Phụng (huyện Chợ Lách), công suất 180 – 
200.000 m3/ngày thay thế nguồn cho các trạm bơm nước thô của giai đoạn 2015. 

- Giai đoạn 2030: Bổ sung thêm nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước của vùng 
ĐBSCL để cung cấp một phần nhu cầu của tỉnh. Các nhà máy nước của tỉnh có tính ổn 
định về nguồn và công suất lớn tiếp tục hoạt động, các nhà máy nước có công suất nhỏ 
chuyển đổi thành các trạm bơm tăng áp. Nhu cầu tiêu thụ của tỉnh giai đoạn 2030 là 
270.000 – 290.000 m3/ngày. 

2.6. Một số giải pháp tạo nguồn nước cấp 

Giải pháp công trình: Hoàn chỉnh hệ thống công trình kiểm soát lũ mặn nhằm đáp 
ứng khả năng phục vụ của hệ thống công trình thủy lợi, trong khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước cho phù hợp với thực tế. Về nguyên tắc các giải pháp nhằm tạo nguồn 
cung cấp nước cho vùng khan hiếm nước ven biển của tỉnh Bến Tre: 

1) Giải pháp trữ nước ngọt bằng các hồ nhân tạo: 

Giải pháp này đã được một số tổ chức, cá nhân đề xuất làm ở một số nơi trong 
vùng ĐBSCL và các hải đảo với mục đích xây dựng đào một số ao, hồ ở những vùng 
đất trũng nơi mà sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, một số khu vực, những vùng trũng 
này có thể tạo ra các hồ chứa tới vài trăm hoặc vài ngàn mét khối nước. 
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Bổ sung các công trình kiểm soát nguồn nước đầu các kênh. Tận dụng cải tạo các 
diện tích mặt nước tại các ấp, xã… làm hồ chứa nước. Cần thực hiện dự án cải tạo các 
hố đào khai thác khoáng sản làm hồ trữ nước và xử lý để dùng cho sinh hoạt.  

2) Giải pháp xây dựng các công trình ngăn sông, kênh quy mô vừa, nhỏ: 

Để ngăn mặn và trữ nước cho từng vùng, kết hợp chống hạn đi kèm với ngăn mặn. 
Hiện tại, đại đa số các công trình vùng ĐBSCL đã và đang được quy hoạch xây dựng 
theo hướng này. Theo đó, các công trình thủy lợi đã ngăn được một số nhánh sông nhỏ 
chảy vào sông lớn (hoặc ngăn được một số sông vừa), bỏ ngõ sông lớn thoát lũ và chấp 
nhận cho mặn xâm nhập. Như thế, ngăn mặn chưa thật triệt để vì dòng mặn còn xâm 
nhập sâu vào nội địa và trong nhiều trường hợp nếu nguồn nước ngọt phía thượng lưu bị 
thiếu hụt thì khả năng “tập hậu” mặn là rất lớn khi đó việc ngăn mặn ở các sông nhỏ sẽ 
kém hiệu quả rất nhiều. Mặt khác, theo hướng này sẽ không có khả năng khai thác 
nguồn nước ngọt dồi dào ở những dòng sông lớn.  

Tuy nhiên đối với thời điểm hiện tai cho vùng khan hiếm nước ven biển Tỉnh Bến 
Tre: 

Xây dựng các công trình ngăn sông, kênh quy mô vừa, nhỏ, các công trình thủy 
lợi nội đồng theo hướng này sẽ phát huy tác dụng tốt khi kết hợp với công tác xây dựng 
các hệ thống đê vùng khép kín. Ưu điểm nổi bật của giải pháp này là công trình xây 
dựng đơn giản, mức đầu tư xây dựng thấp, hiệu quả xây dựng công trình sớm phát huy, 
phù hợp với điều kiện kinh tế của nước ta hiện nay. 

Trữ nước ngọt bằng tất cả những gì có thể tại địa phương, tận dụng tối đa khai 
thác nguồn nước tại chỗ, (tận dụng các đoạn kênh ít thuyền qua lại ngăn lại để trữ nước 
ngọt trong mùa khô), ưu tiên khai thác nguồn nước mặt có chất lượng tốt, phục vụ sinh 
hoạt và sản xuất. 

Những thách thức cần phải được giải quyết: 

Việc nghiên cứu, phân tích đánh giá các giải pháp nói trên nhằm lựa chọn được 
hướng giải quyết tối ưu trên cơ sở phân tích một cách tổng hợp lợi ích kinh tế - chính trị 
- xã hội hài hòa đòi hỏi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ của nhiều ngành, nhiều lĩnh 
vực và đặc biệt phải nhận được sự đồng tình ủng hộ, thống nhất giữa chính quyền và 
nhân dân. 

Tính phức tạp và khó khăn của phương án 2, là phải đáp ứng được gần như đồng 
thời các yêu cầu chính như sau: 

+ Trong và sau khi xây dựng công trình không được ảnh hưởng đến khả năng 
thoát lũ của sông hoặc chỉ ảnh hưởng rất nhỏ không đáng kể; 

+ Không ảnh hưởng đến giao thông thủy kể cả trong quá trình thi công; 

+ Hạn chế đến mức tối thiểu di dân giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng thấp nhất 
về môi trường trong quá trình thi công (thi công không cần đắp đê quai sanh, dẫn dòng 
thi công); 

+ Giá thành xây dựng công trình thấp. 
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Tại Bến Tre cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm 
nhập mặn. Trong đó, giải pháp ngăn sông bằng đập tạm để chống mặn xâm nhập, giữ 
nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt được xem là tối ưu, được triển khai từ rất sớm. 

Một vấn đề chúng ta cần lưu ý là việc xây dựng các công trình ngăn sông tạo 
nguồn nước không những có tác động tích cực đến việc cải thiện dòng chảy kiệt, bổ 
sung nguồn nước mà nó còn có tác dụng ngăn chặn khả năng xâm nhập mặn, nhờ vậy 
không mất thêm nước ngọt để đẩy mặn đồng thời sẽ giảm được lũ do chặn được lưu 
lượng hồi quy do dòng chảy ngược trong mùa lũ khi triều lên. Chính vì thế, việc nghiên 
cứu các công nghệ ngăn sông lớn xét về một góc độ nào đó cũng sẽ góp phần giải quyết 
bài toán kiểm soát lũ, mặn ở vùng nghiên cứu. 

Giải pháp bảo vệ nguồn cấp nước: 

- Khoanh vùng bảo vệ nguồn nước trên sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Ba Lai 
theo khu vực dọc theo sông để tránh ô nhiễm do các nguồn thải chưa xử lý đạt tiêu 
chuẩn như: nước thải, chất thải rắn từ đô thị, KCN và các khu dân cư tập trung, dư 
lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt động canh tác, thức ăn và NTTS; 

- Quản lý khai thác nước ngầm, kiểm soát quy trình đào giếng, đặc biệt các cơ sở 
tư nhân, theo dõi giếng đang khai thác; 

- Bố trí các trạm quan sát chất lượng nước trên các sông chính, định kỳ khảo sát, 
lấy mẫu thí nghiệm đánh giá chất lượng nước tại các vị trí đặc trưng có thể mô phỏng 
được toàn cảnh hệ thống sông, kênh rạch về chất lượng (sông Tiền, Ngã ba sông Tiền - 
Ba Lai, Hàm Luông). 

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nghiên cứu chọn lựa cho ra các loại giống thích 
nghi hạn, mặn, bố trí thời vụ hợp lý để giảm lượng nước tưới mùa kiệt và thực thi tiết 
kiệm nước. 

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; xây 
dựng chiến lược liên vùng, liên ngành trong khai thác, bảo vệ tài nguyên nước trên cơ 
sở quy hoạch tài nguyên nước toàn khu vực; xây dựng kế hoạch ứng phó với BĐKH 
gây yếu tố bất lợi như: hạn hán, xâm nhập mặn và nước biển dâng; giảm khai thác nước 
ngầm nhằm giảm tốc độ hạ thấp mực nước ngầm như hiện nay. 

3. KẾT LUẬN 

Vấn đề thiếu nguồn nước ở ĐBSCL nói chung, tại tỉnh Bến Tre nói riêng và 
những hệ lụy của nó là hiện hữu và có thể trở thành thảm họa trong tương lai gần. Do 
đó, song song với việc nghiên cứu dòng chảy lũ, kiểm soát lũ, mặn cho hệ thống sông, 
kênh của tỉnh Bến Tre, vấn đề nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thực trạng nguồn nước 
ngọt và dự báo nhu cầu nước ngọt tương lai và các giải pháp khoa học công nghệ tương 
ứng đã đến lúc cần phải được chú trọng, đầu tư một cách đúng mức. Vì vậy, ngay từ bây 
giờ cần có một chương trình nghiên cứu về vấn đề này làm cơ sở khoa học, tìm ra 
phương án công trình hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiếp theo của quá trình 
đầu tư xây dựng công trình. 
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Hiện trạng cơ sở hạ tầng Tài nguyên nước vùng nghiên cứu còn chưa đáp ứng sự 
phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Việc khai thác tài nguyên thời gian qua còn nhiều bất 
cập, lãng phí, chưa chú ý đến yếu tố bảo vệ để sử dụng lâu dài. Cần chủ động ứng phó 
với tình trạng thiếu nước ngọt hiện nay, có kế hoạch phòng chống cạn kiệt, suy thoái 
nguồn nước (hạn, mặn). Vận hành đóng các cửa cống để trữ ngọt; tận dụng các hệ thống 
công trình có khả năng lấy ngọt khi có điều kiện; đắp các đập tạm để ngăn mặn trữ ngọt. 

Tác giả dựa trên các tài liệu khảo sát thu thập đã định hướng đề xuất các giải pháp 
quy hoạch, quản lý và sử dụng nguồn nước mặt của tỉnh Bết Tre phục vụ cấp nước dân 
sinh kinh tế trong điều kiện nguồn nước ngày càng khan hiếm và ảnh hưởng mặn đối 
với các vùng ven biển ngày càng gia tăng hiện nay. 

Đây là những vấn đề mang tính chiến lược, liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước do đó cần phải được nghiên cứu xem xét một 
cách khoa học và có bài bản, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giải pháp công 
trình bởi vì nó không chỉ đảm bảo những nhiệm vụ như cấp nước nông nghiệp, dân sinh, 
công nghiệp... mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thoát lũ, giao thông thủy, đảm 
bảo cân bằng môi trường sinh thái cho cả khu vực./. 
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ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ VÀ THIỆT HẠI DO NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU 

SÔNG SÀI GÒN – ĐỒNG NAI DƯỚI TÁC ĐỘNG XẢ LŨ TỪ HỒ CHỨA 
DẦU TIẾNG 1 

ASSESSMENT OF FLOOD RISK AND DAMAGE IN SAIGON-DONGNAI RIVER 

DOWNSTREAM UNDER THE IMPACT OF OPERATING REGIME OF DAU 

TIENG RESERVOIR 

 
ThS. Đinh Thị Thùy Trang, KS. Đỗ Hồng Lam,  

Nguyễn Duy Khang, Hồ Lâm Trường 

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ Trụ TP.HCM 

 
 

TÓM TẮT 
 
Ngập lụt vùng hạ du sông Sài Gòn – Đồng Nai bị tác động bởi 3 nguyên nhân chính: 

mưa, lũ, triều và tổng hợp của cả 3 yếu tố trên. Trong các năm qua, nhiều quy hoạch 

đã được thực hiện nhằm chống ngập cho vùng hạ du. Bằng việc sử dụng công cụ mô 

hình toán MIKE, phần mềm ArcGIS và ngôn ngữ lập trình Matlab để mô phỏng chế 
độ thủy lực dòng chảy trên sông và bãi tràn; xử lý và phân tích không gian; và, thực 

hiện các thuật toán; nhóm tác giả phân tích nguy cơ và thiệt hại do ngập lụt vùng hạ 

du sông Sài Gòn – Đồng Nai dưới tác động xả lũ từ hồ chứa Dầu Tiếng trong những 

điều kiện khác nhau về địa hình, thủy văn, các quy hoạch chống ngập và có xét đến 

biến đổi khí hậu nhằm đánh giá hiệu quả của các quy hoạch. Kết quả cho thấy, tổng 

diện tích ngập toàn vùng giảm 45% nếu QH1547 được thực hiện và giảm 35% nếu 

QH1547 giai đoạn 1 hoàn thành, tương ứng là giá trị thiệt hại giảm từ 78% - 63% 

so với hiện trạng. 

Từ khóa: ngập lụt sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng, xả lũ. 

 
ABSTRACT 

 
Flooding in Saigon – Dongnai river downstream is caused by 3 main factors: rain, 

flood, tide and the combinatioin of those 3 factors. In recent years, many preventing 

flooding plannings have been carried out. With the application of mathematical 

models MIKE, ArcGIS software and  programing language Matlab to simulate 

hydraulic regime in the Saigon River and floodplain; process and analyze geographic 

information; and, implement algorithms, the authors conduct research on flood risk 

analysis and flood damage assessment in Saigon – Dongnai river downstream under 

the impact of operating procedure of Dau Tieng reservoir in different condition of 

topohraphy, hydrology, flood prevention planning in the context of climate change in 

                                                 
1 Bài báo là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phân lũ, chậm lũ, giảm lũ sông Sài 

Gòn nhằm giảm thiểu ngập lụt Tp.HCM khi hồ Dầu tiếng xả lũ theo thiết kế hoặc xảy ra vỡ đập” do Viện 
Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện. 
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order to evaluate the efficacy of those plannings. The results show that, total inundated 

area decreases by 45% with 1547 planning and 35% with 1547 planning – phase 1; 

the damage also reduce by 78% - 63% respectively. 

Keywords: Saigon river flood, Dau Tiengreservoir, flood discharge. 

 

1. GIỚI THIỆU 

Thành phố Hố Chí Minh nằm ở hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai, giáp 
biển Đông, nằm trên vùng cửa các con sông lớn, một mặt chịu áp lực của nước nguồn từ 
trên đổ xuống trong mùa mưa lũ, một mặt chịu áp lực của biển từ dưới lên quanh năm: 
triều cao, gió bão. Với đặc điểm địa hình thấp và bằng phẳng, 75% diện tích có cao trình 
thấp hơn +2,0 m; nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng. 

Các nguyên nhân khách quan gây ngập úng có thể tóm tắt như sau: (i) ngập do 
mưa, hệ thống kênh, cống tiêu nội thành chưa đủ đáp ứng, (ii) ngập do lũ: ngoài lũ từ 
thượng nguồn sông Sài Gòn – Đồng Nai còn có lũ từ lưu vực sông Mê Kông thông qua 
hệ thống kênh rạch nối liền các sông Vàm Cỏ với vùng TP.HCM, (iii) ngập do triều, 
những lúc triều lên hoặc triều cường, mực nước trong sông kênh lên cao gây khó khăn 
cho việc tiêu thoát, (iv) tổng hợp của các nguyên nhân trên. 

Từ năm 1985, với vai trò là điều tiết nhiều năm, hồ Dầu Tiếng có thể giữ lại hầu 
như toàn bộ dòng chảy trong hồ, ngay cả với lũ có tần suất trên 10%. Đối với lũ có tần 
suất trên 1%, hồ cũng có tác dụng cắt đỉnh từ 20 - 40% làm giảm dòng lũ xuống hạ lưu. 
Các quy hoạch phục vụ chống ngập cho vùng hạ du, đặc biệt là khu vực Thành phố Hồ 
Chí Minh cũng đã được nghiên cứu và thực hiện. 

Để đánh giá tác động xả nước hồ Dầu Tiếng cũng như hiệu quả của các quy hoạch 
đến ngập lụt Tp.HCM nói riêng và hạ lưu hồ nói chung, nhóm tác giả đã tiến hành phân 
tích nguy cơ và tính toán thiệt hại do ngập cho các kịch bản tính toán phù hợp với điều 
kiện hiện trạng, quy trình vận hành của các hồ chứa lớn, gắn liền với các quy hoạch đã 
được phê duyệt và có cập nhật yếu tố biến đổi khí hậu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vùng nghiên cứu 

Vùng nghiên cứu là lưu vực sông Sài Gòn và một phần hạ du lưu vực sông Đồng 
Nai thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và trọng tâm là 
Tp.HCM. 

2.2. Phương pháp thực hiện 

a. Nguy cơ ngập lụt 

Nguy cơ ngập lũ được xác định bằng phương pháp mô hình toán và phân tích 
không gian mô phỏng mức độ ngập theo độ sâu và diện tích. 

Để mô phỏng tương tác dòng chảy trên bãi, mô hình 2 chiều MIKE 21 FM được 
thiết lập cho toàn vùng hạ du (diện tích khoảng: 6.585 km²) đảm bảo bao phủ những vùng 
có khả năng bị ngập. Phạm vi vùng tính toán được xây dựng ở dạng lưới tam giác bất quy 
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Hình 1. Phạm vi vùng nghiên cứu 

tắc với 523.627 ô và 997.612 điểm, trong 
đó kích thước ô không vượt quá 10.000 m2, 
diện tích ô nhỏ nhất là 190 m2. 

Kết quả tính toán độ sâu ngập lớn 
nhất của mô hình được trích xuất để xử lý 
bằng phần mềm ArcGIS để tính toán diện 
tích theo các khoảng sâu ngập và xây dựng 
bản đồ nguy cơ ngập lũ. 

b. Tính toán thiệt hại do ngập 

Phần mềm ArcGIS và MATLAB 
được ứng dụng để xử lý thông tin và tính 
toán thiệt hại do ngập đối với các nhóm sử 
dụng đất. 

2.3. Dữ liệu bản đồ 

Mô hình số độ cao vùng hạ lưu Sài 
Gòn - Đồng Nai và khu vực Tp.HCM được 
cung cấp  từ trung tâm lưu trữ quốc gia - 
Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam và cập nhật 
từ những đề tài, dự án trước đây do Viện 
KHTL miền Nam thực hiện. Địa hình đến 
năm 2025 dựa vào Điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng đến năm 2025 của Tp.HCM do Viện Quy hoạch Xây dựng thực hiện. 

Bản đồ hành chính các tỉnh /Thành phố thuộc phạm vi vùng nghiên cứu, bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được thu thập từ Sở Tài 
nguyên và Môi trường các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh. 

2.4. Cơ sở tính toán thiệt hại do ngập 

Thiệt hại do ngập vùng hạ du Sài Gòn – Đồng Nai được tính toán dựa vào báo cáo 
“Global flood depth-damage function” của Ủy ban Châu Âu (Huizinga, De Moel, & 
Szewczyk, 2017) cho các nhóm đất khác nhau. 

a. Phân loại các nhóm đất 

Các loại đất được phân nhóm như sau: 

- Nhóm đất nhà ở “Residential buildings”: bao gồm các loại hình nhà ở, kể cả 
căn hộ và các hình thức tương tự khác. 

- Nhóm đất thương mại “Commercial buildings”: bao gồm các nhà thương mại 
và các hình thức tương tự như văn phòng, trường học, bệnh viện, khách sạn, 
cửa hàng. 

- Nhóm đất công nghiệp “Industrial buildings”: bao gồm các tòa nhà tại khu 
công nghiệp và các hình thức tương tự như kho bãi, xưởng sản xuất, nhà máy, 
xí nghiệp. 
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Hình 2. Biểu đồ tham số thiệt hại theo độ sâu ngập 

- Nhóm cơ sở hạ tầng “Infrastructure”: bao gồm các loại hình cơ sở hạ tầng 
như đường giao thông, thủy lợi. 

- Nhóm đất nông nghiệp “Agriculture”: đây là các loại đất phục vụ cho hoạt 
động canh tác nông nghiệp.  

b. Lập tham số thiệt hại 

Bộ tham số thiệt hại do ngập 
được thành lập cho các nhóm đất 
khác nhau ứng với độ sâu ngập 
(được tính từ 0 – 6 m). 

c. Lập bản đồ dự báo thiệt 
hại 

Bản đồ dự báo thiệt hại được 
tính toán dựa trên giá trị thiệt hại 
theo công thức từ báo cáo “Global 

flood depth-damage function” của 
Ủy ban Châu Âu (Huizinga et al., 
2017) cho từng nhóm đất khác nhau. Trong đó, giá tiền thiệt hại chuẩn hóa đơn vị VND 
(đồng), theo chỉ số CPI và chỉ số GDP của Việt Nam năm 2016 (Huizinga et al., 2017), 
như Bảng 1. 

Bảng 1. Bảng đơn giá thiệt hại các loại đất tính theo 
đơn giá Việt Nam đồng 

Loại đất Đơn giá thiệt hại (đồng/m2) 

Nhóm đất nhà ở 1.471.924,30 

Nhóm đất thương mại 3.367.451,15 

Nhóm đất công nghiệp 3.052.497,73 

Nhóm đất nông nghiệp 6.191,17 

Nhóm cơ sở hạ tầng 598.527,73 

 
Từ bảng đơn giá thiệt hại trên kết hợp với bản đồ tham số thiệt hại, giá trị thiệt hại 

được tính theo công thức: 

Giá trị thiệt hại = Tham số x Đơn giá thiệt hại của từng loại đất 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Các kịch bản tính toán 

Tổng cộng có 5 tổ hợp với 35 kịch bản (KB) thủy lực và được phân tách như sau: 

-  Tổ hợp 0 bao gồm các 3 kịch bản nền trong điều kiện hiện trạng: KB0001 - các 
hồ không xả nước, không mưa, triều tần suất 10%; KB0011 - Dầu Tiếng không xả, các 
hồ lớn xả với tần suất 10%, không mưa, triều 10%; KB1011 - Dầu Tiếng không xả, các 
hồ lớn xả 10%, mưa và triều 10%. 
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Hình 3. So sánh diện tích ngập trong điều kiện hiện trạng 

Từ tổ hợp 1 đến tổ hợp 4, mỗi tổ hợp có 8 mức xả 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.500, 
2.000, 2.800 (m3/s). Tên gọi các kịch bản (KB) thủy lực như sau: KB1.1 là tổ hợp 1, mức 
xả 200 m³/s, cho đến KB1.8 – tổ hợp 8, mức xả 2.800 m³/s. Tương tự tổ hợp 4, ký hiệu: 
KB4.1 (mức xả 200 m³/s) cho đến KB4.8 (mức xả 2.800 m³/s), tổng cộng 32 KB. 

Bảng 2. Các tổ hợp tính toán thủy lực 

Tổ 
hợp 

Địa 
hình 

Công 
trình 

Xả thượng lưu Mưa Triều 

Dầu Tiếng 
Phước Hòa, Trị An, Cần 

Đăng 
(có BĐKH) 

0 Hiện trạng Hiện trạng 0/0/0 0/10%/10% 0/0/10% 10% 

1 Hiện trạng Hiện trạng 200 – 2.800 m3/s 10% 10% 10% 

2 2025 Hiện trạng 200 – 2.800 m3/s 10% 10% 10% 

3 2025 QH 15472 200 – 2.800 m3/s 10% 10% 10% 

4 2025 QH1547-GĐ13 200 – 2.800 m3/s 10% 10% 10% 

 
3.2. Phân tích nguy cơ ngập lụt 

Trong nội dung này, 
nguy cơ ngập lụt được phân 
tích trên hai phương diện là 
độ sâu và diện tích ngập. 

Trong điều kiện hiện 
nay, ngập lụt ở hạ du Sài 
Gòn – Đồng Nai chịu tác 
động sâu sắc nhất từ triều. 
Chỉ với triều cường (P = 
10%, BĐKH) thì tổng diện 
tích ngập đã là 185.101 ha 
(trong đó 62,5% ngập dưới 
0,5 m).  

 
Khi có xả lũ thượng nguồn với tần suất 10% (từ các hồ Trị An, Phước Hòa, Cần 

Đăng) và mưa lớn (P=10%, BĐKH) thì có thêm 26.280 ha đất bị ngập. 

Kết hợp với xả hồ Dầu Tiếng với các cấp xả từ 200 m3/s – 2.800 m3/s thì diện tích 
ngập tăng thêm là từ 2.942 ha đến 18.617 ha, phần lớn với độ sâu ngập trên 1 m. Tổng 
diện tích ngập là từ 214 đến 235 nghìn ha, trong đó TP.HCM chiếm 62% - 66%. 

Có thể dễ dàng nhận thấy, tình trạng ngập lụt ở hạ du sông Sài Gòn – Đồng Nai 
hiện nay là rất nghiêm trọng, tuy nhiên các quy hoạch chống ngập cho thấy hiệu quả 
đáng kể trong việc giảm diện tích ngập ở hạ du. Quy hoạch 1547 gây ra ngập sâu nhất 
với tất cả các cấp độ xả hồ Dầu Tiếng, tuy nhiên diện tích ngập trong trường hợp này là  

                                                 
2 Quyết định 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 
3 Quyết định 5967/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 
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Hình 4. So sánh diện tích ngập các tổ 
hợp tính toán có xả lũ từ hồ chứa Dầu 

Tiếng 

nhỏ nhất, tổng diện tích ngập ứng với 
các cấp xả là từ 117 đến 132 nghìn ha. 
Vùng ngập sâu tập trung ở các khu 
trũng thuộc Huyện Cần Giờ, huyện 
Nhơn Trạch, ven bờ sông và chân đập. 

 
Bảng 3. Độ sâu ngập lớn nhất và trung bình của các tổ hợp tính toán 

Tổ hợp Giá trị Độ sâu ngập (m) 
 

 
KB0001 KB0011 KB1011 

     
0 Max 2,4 2,4 2,6 

     
 TB 0,46 0,5 0,5 

     
 

 
Q200 Q300 Q400 Q500 Q1000 Q1500 Q2000 Q2800 

1 Max 2,4 2,4 2,6 2,9 3,9 4,9 5,6 8,8 
 TB 0,50 0,51 0,51 0,52 0,54 0,57 0,59 0,64 

2 Max 2,4 2,4 2,7 2,9 4,1 5,1 6,1 10,7 
 TB 0,48 0,49 0,49 0,50 0,53 0,57 0,60 0,66 

3 Max 2,4 2,4 2,7 3,0 4,3 5,2 6,3 10,8 
 TB 0,52 0,53 0,54 0,55 0,58 0,63 0,68 0,75 

4 Max 2,4 2,4 2,7 3,0 4,2 5,1 6,0 10,8 
 TB 0,49 0,50 0,50 0,51 0,55 0,59 0,62 0,69 

 

 
Hiện trạng – xả 2.800 m3/s 

 
Địa hình 2025 – xả 2.800 m3/s 

 
QH1547 - xả 2.800 m3/s 

Hình 5. Bản đồ ngập lụt vùng hạ du ứng với các trường hợp tính toán 
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Hình 6. So sánh thiệt hại do ngập các kịch bản 
– tổ hợp 1 

Hình 7. So sánh thiệt hại do ngập các tổ hợp 
tính toán 

3.3. Tính toán thiệt hại do ngập 

Hình 6 thể hiện giá trị gia tăng thiệt hại ứng với các cấp độ xả của hồ Dầu Tiếng 
trong điều kiện hiện trạng. Rõ ràng là lưu lượng xả càng tăng thì mức độ thiệt hại càng 
lớn do diện tích và độ sâu ngập cùng tăng. Giá trị thiệt hại tăng từ 102% đến 144% (ứng 
với cấp xả từ 200 m3/s đến 2.800 m3/s) so với khi hồ Dầu Tiếng không xả, trong cùng 
điều kiện địa hình, mưa, triều. 

Bảng 4. Chi tiết tỷ lệ thiệt hại của các tỉnh/thành thuộc vùng hạ du Sài Gòn – Đồng Nai,  
tổ hợp 1 (hiện trạng) 

 
Tỉnh 

Phần trăm thiệt hại (%) 

KB 1.1 KB 1.2 KB 1.3 KB 1.4 KB 1.5 KB 1.6 KB 1.7 KB 1.8 

Long An 20% 20% 20% 20% 19% 18% 17% 18% 

Tây Ninh 0% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 

Bình Dương 2% 3% 3% 3% 5% 6% 7% 9% 

Đồng Nai 12% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 

Tp.HCM 65% 65% 65% 65% 64% 64% 64% 62% 

Tổng cộng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Kết quả phân tích nguy cơ ngập lụt cho thấy QH1547 có thể giảm diện tích ngập 

đáng kể nhất nhưng lại gây ra ngập sâu ở một số khu vực. Do đó giá trị thiệt hại do ngập 
là yếu tố quyết định tính hiệu quả của các phương án. Hình  so sánh mức độ thiệt hại 
giữa các tổ hợp 1, 2, 3 và 4 trong các điều kiện khác nhau. Có thể dễ dàng thấy được, 
việc thực hiện QH1547 có thể giảm từ 72% - 78% thiệt hại so với hiện trạng, tiếp theo 
là phương án Vành đai III (QH1547 – giai đoạn 1) và phương án nâng cao độ địa hình 
theo quy hoạch đến năm 2025, có mức giảm như nhau từ 63% - 69%. 
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Hiện trạng – xả 2.800 m3/s 

 

QH1547 – xả 2.800 m3/s 

 

QH1547 GĐ1 – xả 2.800 m3/s

Hình 6. Bản đồ dự báo thiệt hại do ngập lụt vùng hạ du ứng với các trường hợp tính toán 
 
Trong điều kiện hiện trạng, TP. Hồ Chí Minh bị thiệt hại nặng nề nhất, chiếm tỷ lệ 

khoảng 65% trên tổng giá trị thiệt hại toàn vùng hạ du. Sau khi nâng cao nền địa hình 
thì giảm còn 21%; với QH1547, thiệt hại ở TP.HCM giảm còn 19%, và giảm xuống 
thấp nhất (16%) khi QH1547 giai đoạn 1 được hoàn thành. 

4. KẾT LUẬN 

Triều có tác động sâu sắc đến ngập lụt vùng hạ du sông Sài Gòn – Đồng Nai. Khi 
triều cường kết hợp với mưa lớn và xả lũ thượng nguồn thì tình trạng ngập úng càng 
nghiêm trọng, đặc biệt là Tp.Hồ Chí Minh. Nguy cơ và thiệt hại do ngập tăng theo các 
cấp xả hồ. Cụ thể là ứng với các cấp xả hồ Dầu Tiếng từ 200 m3/s đến 2800 m3/s, diện 
tích ngập tăng thêm 1% - 10% và thiệt hại tăng thêm 2% - 44% so với khi hồ Dầu Tiếng 
không xả. 

Trong điều kiện hiện trạng, diện tích đất bị ngập có thể chiếm đến khoảng 35% 
diện tích đất tự nhiên toàn vùng với độ ngập sâu trung bình là 0,64 m (ứng với lưu 
lượng xả 2.800 m3/s). Thiệt hại do ngập tại Tp.HCM là nặng nề nhất, chiếm 65% tổng 
giá trị thiệt hại toàn vùng. 

Việc thực hiện các quy hoạch với mục tiêu trọng tâm là bảo vệ Tp.HCM phát huy 
tác dụng tốt. Tổng diện tích ngập toàn vùng giảm 45% nếu QH1547 được thực hiện và 
giảm 35% nếu QH1547 giai đoạn 1 hoàn thành, tương ứng là giá trị thiệt hại giảm từ 78% 
- 63% so với hiện trạng. Phương án nâng cao độ địa hình theo quy hoạch đến năm 2025, 
có mức giảm như QH1547 giai đoạn 1. Đặc biệt, thiệt hại tại TP.HCM giảm từ 65% 
xuống còn 16% - 21% trên tổng giá trị thiệt hại toàn vùng khi các quy hoạch được hiện. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VẬT LIỆU KEO TỤ BIOGUM  
SINH HỌC TRÍCH LY TỪ HẠT MUỒNG HOÀNG YẾN ĐỂ CẢI THIỆN 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 

RESEARCHING APPLICABILITY MATERIALS BIOLOGICAL BIOGUM 
FROM Cassia fistula L. FOR IMPROVEMENT INDUSTRIAL WASTEWATER 

QUALITY 
 
Đào Minh Trung, TS. Phạm Ngọc Hoài 

Đại học Thủ Dầu Một 
 

TÓM TẮT 
 

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải xi mạ Ni
2+ 

của vật liệu keo tụ sinh học trích ly 

từ hạt muồng hoàng yến. Kết quả nghiên cứu cho thấy Biogum có khả năng phân 

hủy sinh học và cho độ giảm khối lượng 55,83% sau 15 ngày. Bên cạnh đó khi sử 

dụng Biogum làm vật liệu keo tụ xử lý nước thải xi mạ Ni
2+

, kết quả nghiên cứu cho 

hiệu quả xử lý Ni
2+ 

của Biogum đạt 58,91% và tốt hơn vật liệu đối chứng keo tụ hóa 

học PAC chỉ đạt 52,35% khi nghiên cứu trong cùng điều kiện thí nghiệm tối ưu về 
pH và liều lượng sử dụng. 

Từ khóa: Vật liệu keo tụ hóa học PAC (Poly aluminium chloride), Keo tụ sinh học, 

Muồng hoàng yến, nước thải xi mạ niken, xử lý nước thải. 
 
ABSTRACT 
 

Study on the plating Ni
2+

 wastewater treatment capacity of bio-flocculants which is 

extracted from Cassia fistula L seeds. The result of the study show that Biogum is 

biodegradable and gives the volume reduction by 55.83% after 15 days. On the other 

hand, when the study uses Biogum as a materials of plating Ni
2+

 wastewater 

treatment, the study’s result show that the Ni
2+

 treatment effectiveness of Biogum 

obtained 58.91% and it is better than the chemical flocculants PAC effectiveness of 

control materials which is only attained 52.35% in the same optimal experimental 

conditions on PH and using dosage. 

Keywords: Bio-flocculants, Cassia fistula L, chemical flocculants PAC (Poly 

aluminium chloride), Copper plating wastewater, flocculation, waste water treatment. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây với sự phát triển của thế giới về mọi mặt, trong đó các 
ngành công nghiệp có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng 
có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường và con người. Bên 
cạnh những thành tựu to lớn đó con người đã dần hủy hoại môi trường sống của mình 
do các chất thải thải ra từ các công đoạn sản xuất mà không qua xử lý hoặc xử lý không 
triệt để. Điển hình của ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế xã hội và con người, 
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nước thải nhà máy Formosa xả thải ra môi trường biển khi chưa đạt QCVN 
40:2011/BTNMT gây thiệt hại đến hệ sinh thái biển của bốn tỉnh miền trung Việt Nam. 

Sử dụng hóa chất có nguồn gốc hóa học trong quá trình vận hành để cải thiện chất 
lượng nước thải công nghiệp, xi mạ, dệt nhuộm, thủy sản… được ứng dụng khá rộng 
rãi. Tuy nhiên trong quá trình xử lý dư lượng của chúng gây ô nhiễm trực tiếp hoặc gián 
tiếp qua chất ô nhiễm thứ cấp đến môi trường tiếp nhận (Vijayaraghavan, 2011). Ngoài 
ra ô nhiễm thứ cấp còn làm thay đổi tính chất vật lý, hóa học, sinh học của hệ sinh thái 
của nước theo chiều hướng xấu đi và đây là thực trạng cấp thiết cần có giải pháp thay 
đổi vật liệu trong quá trình vận hành từ đó cải thiện chất lượng môi trường tiếp nhận 
(Nguyễn Thị Phương Loan, 2011). 

Bảng 1. Các chỉ số ô nhiễm kim loại nặng của nước thải xi mạ 

Chỉ tiêu Đơn vị 
Nước thải chưa xử 

lý 

QCVN 40 – 2011/BTNMT 

A B 

pH - 3 – 11 6 – 9 5,5 – 9 
Niken (Ni) mg/l 5 – 85 0,2 0,5 
Crôm (Cr VI) mg/l 1 – 100 0,05 0,1 
Kẽm (Zn) mg/l 2 – 150 3 3 
Đồng (Cu) mg/l 15 – 200 2 2 

Nguồn: Srisuwan et al., 2002. 
 
Kết quả nghiên cứu của Mukesh Parmar và Lokendra Singh Thakur, (2013), công 

nghiệp mạ điện và gia công kim loại một mặt thải ra lượng lớn kim loại nặng, trong đó 
có đồng (Cu), niken (Ni) và kẽm ion (Zn) và là một vấn nạn lớn gây ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người và đời sống thủy sinh. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, kim loại 
đồng không thể phân hủy và gây ung thư cũng như bệnh Wilson. Bên cạnh tác hại của 
đồng, niken gây dị ứng da, dễ gây tổn thương cho hệ hô hấp, hệ thần kinh cũng như 
màng nhày tế bào. Kẽm (Zn) gây rối loại tiêu hóa và dẫn đến tiêu chảy khi vào cơ thể 
qua đường thức ăn (Lê Huy Bá, 2002). 

Với thành phần ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải xi mạ, một số phương pháp 
cải thiện chất lượng nước được đề xuất, phương pháp hóa lý, hóa học, phương pháp 
màng hay vật liệu tự nhiên (Mukesh Parmar và Lokendra Singh Thakur, 2013). 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nước thải xi mạ nhà máy niken được pha chế trong phòng thí nghiệm được 
nghiên cứu ở nồng độ ô nhiễm 3,61 mg/L. 

2.2. Hóa chất nghiên cứu 

- Vật liệu sinh học (Biogum), được trích li từ hạt cây Muồng Hoàng Yến theo 
phương pháp hòa tan trong nước cất (Hanif, 2008). 
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- PAC sử dụng nghiên cứu có công thức chung (Aln(OH)mCln_m, Poli Alumino 
Clorua). 

- Một số hóa chất dùng điều chỉnh pH:  H2SO4 1N, NiSO4.6H2O. 

- PAC (Poli Alumino Clorua) dùng nghiên cứu ở nồng độ 3 g/100 mL nước cất. 

- Biogum dùng nghiên cứu ở nồng độ 4 g/100 mL nước cất. 

2.3. Thiết bị nghiên cứu 

- Thiết bị đo pH Mettler Toledo 

- Máy đo kim loại nặng AAS (atomic absorption spectrometer) 

- Mô hình Jasrtest. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích 

Lấy mẫu - theo TCVN 5999:1995. Bảo quản mẫu - theo TCVN 4556:1988. Phân 
tích pH theo TCVN 6492:1999. Phân tích kim loại nặng trên máy AAS (atomic 
absorption spectrometer), theo phương pháp phổ hấp thu nguyên tử. Các thí nghiệm 
thực hiện ở nhiệt độ môi trường (25 - 32°C), áp suất 1 atm và nồng độ cho ion kim loại 
nặng (Ni2+) là 3,61 mg/L. 

Phương pháp chung để chiết tách polysaccarit từ thực vật là phương pháp hòa tan 
với các kỹ thuật hòa tan trong nước cất hoặc hòa tan trong dung dịch nước muối 1% 
(NaCl, KCl…) hoặc hòa tan trong dung dịch axit axetic 1% (Montakhab, 2010; Pawar, 
2011; Nguyễn Kim Phi Phụng, 2010). Sau khi hòa tan, Biougum được kết tủa lại trong 
dung môi etanol hoặc axeton. Trong nghiên cứu này phương pháp hòa tan trong nước 
cất (Hanif, 2008) được sử dụng để ly trích Biogum (chất thu được từ thực vật). 

Phương pháp ly trích bằng nước cất được sử dụng để chế tạo vật liệu sinh học ứng 
dụng trong cải thiện chất lượng nước thải để giảm chi phí sản suất Biogum và ngăn sự 
phá hủy cấu trúc Bigum trong môi trường axit. 

2.5. Nội dung thực hiện 

� Thí nghiệm 1: Thí nghiệm ly trích Biogum sinh học 

Quá trình ly trích Biogum hạt Muồng Hoàng Yến được tiến hành qua các bước sau: 

- Chuẩn bị nguyên liệu: Quả Muồng Hoàng Yến chín già. 

- Xử lý nguyên liệu: Bóc tách hạt, xay, nghiền, rây bột qua lưới có kích thước lỗ 
0,18 mm. 

- Loại màu và chất béo: Sử dụng phương pháp trích bằng hệ thống chiết Soxhlet 
với dung môi etanol. 

- Ly trích Biogum:  

+ Bột sau loại màu và béo được hòa tan trong nước cất, khuấy từ 1 giờ, để lắng 30 
phút rồi đem ly tâm và lọc. 
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+ Dung dịch sau lọc được thêm axeton 90 % (tỷ lệ 1:1), kết tủa xuất hiện, ly tâm 
thu lấy kết tủa, đông khô. Biogum được nghiền nhỏ, trữ trong tủ lạnh và sử dụng như 
một chất keo tụ trong xử lý nước. 

- Thành phần hóa học của mẫu Biogum được xác định bằng phương pháp phân 
tích phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR, phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR. 

 
 

 
 

Hình 1. Quy trình ly trích Biogum hạt Muồng Hoàng Yến 

 
 
 
 
 
 

Bóc tách lấy hạt 

Quả chín già 

- Nghiền 
- Rây qua lưới 0,18 mm 

Hạt 

Bột mịn 

- Thêm 800 mL nước cất vào 20 g bột 
- Khuấy 1 giờ ở nhiệt độ phòng 
- Lắng 30 phút 

Bột sau loại màu và béo 

Tẩm trích loại màu và béo với etanol 

- Ly tâm 5.000 vòng/phút trong 15 phút 
- Lọc lấy phần chất lỏng bằng áp suất kém 

Dung dịch 

760 mL dịch lọc 1 

- Thêm axeton theo tỷ lệ 1:1 
- Ly tâm, đông khô 

3 g Biogum khô 
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Thí nghiệm 2: xác định khả năng keo tụ của Biogum sinh học  

Bảng 2. Thí nghiệm xác định liều lượng tối ưu cho vật liệu sinh học Biogum trên nhà máy nước 
thải xi mạ Niken. 

Mẫu Ni2+ GNiL1 GNiL2 GNiL3 GNiL4 GNiL5 
pH Ban đầu Ban đầu Ban đầu Ban đầu Ban đầu 
Nồng độ đầu vào (mg/L) 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 
Biogum (mL) 40 60 80 100 120 

Chú thích:  

- GNiL1: Chọn pH ban đầu và thêm vào 40 mL Biogum 

- GNiL2: Chọn pH ban đầu và thêm vào 60 mL Biogum 

- GNiL3: Chọn pH ban đầu và thêm vào 80 mL Biogum 

- GNiL4: Chọn pH ban đầu và thêm vào 100 mL Biogum 

- GNiL5: Chọn pH ban đầu và thêm vào 120 mL Biogum 

 
Các thí nghiệm nghiên cứu được tiến hành ở điều kiện lượng keo tụ Biogum (mL) 

thay đổi như bảng 2, pH ban đầu. 

Khuấy nhanh 200 vòng/phút trong vòng 5 phút, khuấy chậm 20 vòng/phút trong 
vòng 5 phút . Để lắng cặn 30 phút, lấy dung dịch xác định nồng độ ion kim loại nặng 
(Ni2+) bằng thiết bị đo kim loại nặng AAS 7000. 

� Thí nghiệm 3: Xác định khả năng keo tụ của PAC 

Bố trí thí nghiệm 

Bảng 3. Thí nghiệm xác định liều lượng tối ưu cho vật liệu hóa học PAC trên nước thải nhà 
máy xi mạ. 

Mẫu Ni2+ PNiL1 PNiL2 PNiL3 PNiL4 PNiL5 

pH Ban đầu Ban đầu Ban đầu Ban đầu Ban đầu 

Loại PAC 02Y  02Y  02Y  02Y  02Y  
PAC (mL) 40 60 80 100 120 
Nồng độ đầu vào (mg/L) 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Chú thích:  

- PNiL1: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 40 mL PAC 

- PNiL2: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 60 mL PAC 

- PNiL3: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 80 mL PAC 

- PNiL4: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 100 mL PAC  

- PNiL5: Chọn pH ban đầu, loại PAC 02Y và thêm vào 120 mL PAC 

 
Các thí nghiệm nghiên cứu được tiến hành ở điều kiện như các thí nghiệm 2, 

lượng keo tụ PAC (mL) thay đổi như bảng 3, chọn pH ban đầu và loại PAC 02Y. 

Để lắng cặn 30 phút, lấy dung dịch xác định nồng độ ion kim loại nặng (Ni2+) 
bằng thiết bị đo kim loại nặng AAS 7000. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả Biogum sau khi ly trích 

Biogum trong hạt của Muồng Hoàng Yến được cô lập qua các công đoạn loại màu 
và béo, tiếp theo ly trích bằng phương pháp hòa ta trong nước cất vì Biogum tan được 
trong nước, sau đó Biogum được kết tủa lại trong axeton. 

3.1.1.  Thành phần cấu trúc của vật liệu sinh học keo tụ Biogum  

Kết quả nghiên cứu từ hình 2 cho thấy phổ hấp thu bước sóng hồng ngoại có sự 
dao động mạnh tại tần số 3425,5 cm-1 và 1654,9 cm-1, đây là những dao động dãn đặc 
trưng của nhóm -OH, từ đó xác nhận cấu tạo của Biogum chứa nhiều nhóm chức -OH, 
các nhóm -OH là cầu nối hình thành các liên kết hóa học giữa Biogum với chất ô nhiễm 
giúp Biogum có khả năng keo tụ và loại bỏ chất ô nhiễm.  
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Hình 2. Kết quả FT-IR của Biogum 

 

 
 

Hình 3. Phổ 13C-NMR của Biogum hạt Cassia nodosa Kapoor (2000) 
 
Theo kết quả nghiên cứu của Kapoor, (2000) về cấu trúc của galactomannan trích 

ly từ hạt thực vật chi Cassia cho thấy galactomannan có cấu trúc gồm mạch chính là các 
phân tử đường β-D-mannozơ liên kết với nhau bằng liên kết (1→4) glycosid và mạch 
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nhánh là các đường α-D-galactozơ liên kết với mạch chính bằng liên kết (1→6) 
glycosid. Kết quả phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR của Biogum (Hình 
2) cho thấy các tín hiệu cacbon trong Biogum nghiên cứu hoàn toàn tương đồng với các 
tín hiệu cacbon của tác giả Kapoor (Hình 3), từ  đó xác định thành phần hoạt tính trong 
Biogum là galactomannan. 

Từ kết quả phân tích dữ liệu phổ hồng ngoại FT-IR (Hình 2) và kết quả phân tích 
phổ C13-NMR (Hình 3) của Biogum cho thấy sự có mặt của nhóm chức -OH trong 
Biogum, kết quả một lần nữa xác nhận Biogum trong hạt Muồng Hoàng Yến là 
galactomannan. 

 

 
Hình 4. Phổ 13C-NMR của Biogum hạt Muồng Hoàng Yến 

 
Theo kết quả nghiên cứu của Tegshi Muschin, (2011); Verma et al. (2012) cơ chế 

keo tụ của Biogum được giải thích là do sự hình thành liên kết giữa các nhóm -OH phân 
cực trên phân tử galactomannan của Biogum với các cặp electron trên nguyên tử Nitơ 
hoặc electron π của vòng benzen trong phân tử chất ô nhiễm để tạo thành các bông cặn 
lớn và được loại bỏ nhờ trọng lực. Theo kết quả nghiên cứu của Manjoosha Srivastava 
et al. (2005), khi cho Biogum vào trong nước thải chứa các ion kim loại, các nhóm cis -
OH của Biogum sẽ kết hợp với các ion kim loại này để hình thành hợp chất phức không 
tan dẫn đến các ion kim loại bị loại ra khỏi nước.  

Kết quả chụp ảnh SEM (Hình 5) cho thấy Biogum ly trích từ hạt Muồn Hoàng 
Yến là chất bột vô định hình với bề mặt gồ ghề. 

 

 

Hình 5. Ảnh SEM của Biogum hạt Muồng Hoàng Yến 
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Vậy từ thành phần và cấu trúc của Biogum có thể dự đoán: Biogum có khả năng 
loại bỏ cation kim loại nặng, chất màu và các chất hữu cơ khác có trong nước thải (hay 
COD). 

3.1.2. Đánh giá khả năng phân hủy của vật liệu keo tụ sinh học Biogum 

Khả năng phân hủy sinh học của Biogum được đánh giá bằng cách khảo sát độ 
giảm khối lượng của Biogum, sự thay đổi cấu trúc của Biogum bằng phổ hồng ngoại IR. 
Trước tiên đánh giá khả năng phân hủy sinh học của Biogum bằng phương pháp đo độ 
giảm khối lượng của vật liệu theo thời gian (hình 6). 

 

 
Hình 6. Biogum bị phân hủy sinh học trong môi trường nước 

 

 

Hình 7. Hiệu suất giảm khối lượng của Biogum theo thời gian 
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Kết quả nghiên cứu từ (hình 7) cho thấy Biogum khi cho vào nước cất sau 15 
ngày Biogum giảm 55,83% khối lượng so với ban đầu, nước thải RR sau 15 ngày giảm 
35,98% khối lượng so với ban đầu, nước thải xi mạ (Cu2+) sau 15 ngày giảm 30,55% 
khối lượng so với ban đầu. Từ đó cho thấy Biogum có khả năng phân hủy trong môi 
trường nước tự nhiên và môi trường nước nghiên cứu. 

Khả năng phân hủy sinh học của vật liệu được chứng minh qua việc phân tích cấu 
trúc bằng phổ hồng ngoại IR (Hình 7). Phổ hồng ngoại IR của mẫu Biogum ban đầu và 
sau thời gian (15 và 20 ngày) để trong nước, thấy cấu trúc của Biogum đã thay đổi: 
nhóm OH của Biogum bị phân hủy và phân hủy gần như hoàn toàn sau 12 ngày. 

3.2. Kết quả khảo sát khả năng cải thiện chất lượng nước thải xi mạ Niken của vật 
liệu keo tụ sinh học Biogum  

Bảng 4. Kết quả cải thiện ion kim loại bằng vật liệu keo tụ sinh học Biogum 

Mẫu GNiL1 GNiL2 GNiL3 GNiL4 GNiL5 Xnm BĐ 

Biogum (mL) 40 60 80 100 120 0 

Ni (mg/L) 

L1 1,98 0,97 2,05 2,63 2,94 3,61 
L2 1,89 0,84 1,93 2,59 3,01 3,61 
L3 1,73 0,87 2,1 2,6 3,13 3,61 
TB 1,87±0,13 0,89±0,07 2,03±0,09 2,61±0,02 3,03±0,10 3,61±0,00 

 
Kết quả nghiên cứu ở bảng 4 cho thấy ở mức ý nghĩa 0,05 kết quả phân tích ở các 

liều lượng của PAC có sự khác nhau về mặt thống kê. 
 

 

Hình 8. Đồ thị hiệu quả cải thiên nước thải nhà máy xi mạ Niken bằng vật liệu keo tụ 
sinh học Biogum 

 
Kết quả cho thấy khi sử dụng vật liệu keo tụ sinh học Biogum để cải thiện chất 

lượng nước thải xi mạ Niken đạt hiệu suất loại bỏ ion kim loại Niken cao nhất ở liều 
lượng 60 mL với hiệu suất đạt 58,91% . 
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3.3. Kết quả khảo sát khả năng cải thiện chất lượng nước thải xi mạ Niken của vật 
liệu keo tụ hóa học PAC 

Bảng 5. Kết quả cải thiện ion kim loại (Ni2+) 

Mẫu PNiL1 PNiL2 PNiL3 PNiL4 PNiL5 NMXM 

PAC (mL) 40 60 80 100 120 0 
Ni L1 2,44 1,64 2,03 2,53 3,24 3,61 

(mg/L) L2 2,51 1,72 2,12 2,57 3,37 3,61 
 L3 2,63 1,79 2,19 2,61 3,31 3,61 
 TB 2,53±0,10 1,72±0,08 2,11±0,08 2,57±0,04 3,31±0,07 3,61±0,00 

 
- Kết quả nghiên cứu ở bảng 5 cho thấy ở mức ý nghĩa 0,05 kết quả phân tích ở 

các liều lượng của PAC có sự khác nhau về mặt thống kê. 
 

 
 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở liều lượng 60 mL khi sử dụng vật liệu keo tụ hóa 
học PAC đạt hiệu suất cải thiện chất lượng nước là 52,35%.  Nguyên nhân là do ban đầu 
khi tăng liều lượng PAC từ 40 ml lên 60 ml lượng chất keo tụ cho vào dần đủ để trung 
hòa điện tích làm mất tính ổn định của hệ keo và giảm điện thế zeta từ đó giảm lực đẩy 
tĩnh điện và các hạt keo kết lại với nhau. Nhưng khi tiếp tục tăng liều lượng lên thì sẽ 
không có đủ hạt thuốc nhuộm không bị bao bọc để gắn với bề mặt trống của PAC dẫn 
đến độ màu và COD tăng do PAC thừa gây ra, lúc này hiệu quả xử lý giảm. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu điều chế vật liệu Biogum cho thấy vật liệu có khả năng phân 
hủy sinh học trong môi trường nước cất đạt 55,83% độ giảm khối lượng sau 15 ngày ở 
điều kiện phòng thí nghiệm. Khi đánh khả năng cải thiện chất lượng nước thải, kết quả 
nghiên cứu cho thấy Biogum đạt hiệu suất cải thiện nước thải nhà máy xi mạ Niken đạt 
58,91% cho hơn khi sử dụng vật liệu keo tụ hóa học PAC, đạt 52,35% trong cùng điều 
kiện nghiên cứu. 

5. THẢO LUẬN 

Mặc dù Biogum có ưu điểm, khả năng phân hủy sinh học, tan trong nước và cho 

Hình 9. Đồ thị hiệu quả cải 
thiên nước thải  nhà máy xi 
mạ (Niken) bằng vật liệu 

keo tụ hóa học PAC 
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hiệu quả cải thiện ion kim loại Niken cao nhưng khó thu hồi và tái sử dụng. Do đó để tăng 
tính kinh tế trong việc ứng dụng vật liệu này vào thực tế cần đề xuất nghiên cứu vật liệu 
kết hợp vừa có tính chất của Biogum và có khả năng thu hồi và tái sử dụng, đề xuất nghiên 
cứu vật liệu Biogum cải tiến để cải thiện chất lượng môi trường nước thải công nghiệp. 
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TÓM TẮT 
 

Công trình hồ chứa Thủy lợi Dầu Tiếng được đưa vào khai thác vận hành đã 31 

năm, trong 31 năm qua chỉ có 11 năm hồ tích nước đạt đến cao trình lớn hơn hoặc 

bằng cao trình mực nước dâng bình thường (ZMNDBT = 24,40 m), có 24 năm hồ tích 

nước đạt đến cao trình lơn hơn hoặc bằng cao trình 23,30 m, có 06 năm hồ tích 

nước đạt đến cao trình nhỏ hơn cao trình 23,30 m và đặc biệt năm 2004 hồ chỉ tích 

đạt đến cao trình Z = 21,22 m, thiếu hụt so với mực nước thiết kế là 3,12 m, tương 

ứng với dung tích thiếu hụt là 606,94 triệu m
3
. Trước những khó khăn trên, biện 

pháp chính để giải quyết tình trạng thiếu nước là thực hiện chế độ cấp nước luân 

phiên (cấp nước gián đoạn cho từng khu tưới), biện pháp này trước mắt đã đáp ứng 

theo yêu cầu đặt ra, đảm bảo nhu cầu nước tối thiểu cho các nhu cầu sử dụng nước 

trong hệ thống, mở ra một giải pháp mới khi ứng phó với sự thiếu hụt của nguồn 

nước. Tuy nhiên, việc quyết định vận hành vẫn còn dựa nhiều vào kinh nghiệm, 

lượng nước cấp vào từng thời điểm vẫn còn theo định tính, chưa xét hết được những 

nguyên nhân tác động đến hệ thống, và đó chính là nhược điểm của giải pháp điều 

hành hiện tại khi phải đối diện với một trường hợp khó khăn hơn xảy ra. Dựa vào 

kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi đã tổng hợp, nghiên cứu xây dựng các kịch bản, các 

giải pháp điều hành để xây dựng một chương trình hỗ trợ điều hành cấp nước tổng 

thể trong mùa khô, giúp chủ hồ có thêm công cụ hỗ trợ khi xây dựng và triển khai kế 

hoạch cấp nước cho từng đối tượng và cho từng hệ thống chuyển tải nước, đảm bảo 

cấp nước hiệu quả trong suốt mùa khô, chủ động thích ứng trong trường hợp nguồn 

nước cấp bị thiếu hụt so với dung tích thiết kế của hồ. 

Từ khóa: Hồ Dầu Tiếng, điều tiết cấp nước, chương trình điều hành cấp nước. 

 

ABSTRACT 
 

Dau Tieng reservoir has been operating for 31 years. In the past 31 years, only 11 

years, the reservoir has reached the elevation levels higher than or equal to the 

normal water level (ZMNDBT = 24.40 m). There were 24 years that reservoir water 

levels reached elevations higher than or equal to elevation of 23.30 m. There were 

06 years, reservoir water levels have reached levels lower than elevation of 23.30 m, 
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and especially in 2004, accumulated reservoir water level reached only to the 

elevation Z = 21.22 m, the shortage compared with the designed water level was 

3.12 m, corresponding to the shortage of volume was 606.94 million m
3
. Facing 

these above difficulties, the main measure to solve the water shortage problem is to 

implement the rotating water supply system (intermittent water supply for each 

irrigation area). This measure immediately meets the requirements, to ensure 

minimum water requirements for water use needs in the system, and opening a new 

solution when responding to water shortages. However, the decision to operate is 

still based on experience, the amount of water supplied from time to time is still 

qualitative, since that all the causes that affect the system are not jet considered, and 

that is the disadvantage of the current management approach, especially when it 

faces with a more difficult case. Thanking on the practical experiences, we have 

synthesized, studied and developed scenarios and operational solutions to develop a 

comprehensive water supply management program for the dry season, helping the 

reservoir owner to have more tools for the development and implementation of water 

supply plans for each beneficiary and for each water transfer system, ensuring 

efficient water supply during the dry season, actively adaptation in case of shortage 

of water supply in comparison with the design capacity of the reservoir. 

Key words: Dau Tieng reservoir, water supply regulation, water supply management 

program. 

 

1. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU 

Một trong những cơ sở quan 
trọng nhất trong việc xây dựng kế 
hoạch cấp nước là dựa vào cao trình 
mực nước hồ tích được tại thời điểm 
cuối mùa mưa lũ (hoặc là thời điểm 
đầu vụ Đông Xuân) tương ứng với 
ngày 01/12 hàng năm. Theo kết quả 
nghiên cứu [5], cao trình mực nước tích 
hợp lý của hồ Dầu Tiếng trong mùa 
mưa lũ hàng năm (bảng 1) nếu được 
vận dụng vào vận hành thực tế, sẽ giúp 
cho số năm mực nước hồ đạt cao trình 
mực nước dâng bình thường (24,40 m) sẽ tăng lên.   

Bảng 1. Mực nước tích hợp lý của hồ Dầu Tiếng trong mùa lũ 

Thời gian (ngày/tháng) 1/7 1/8 1/9 1/10 11/10 26/10 01/11 11/11 20/11 30/11 

Mực nước lớn nhất (m) 17,27 18,70 20,20 22,06 22,89 23,70 23,90 24,15 24,31 24,40 

Tuy nhiên, trong thực tế có những tháng cuối năm trong mùa lũ sẽ không tích 
nước đạt được cao trình như bảng 1 bởi do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. 
Do đó, trong thực tế vẫn có thể xảy ra một số trường hợp như sau: 

 

Kênh N25 

Củ Chi 

K34+20 kênh 
Đông Khu tưới 

Củ Chi 
Khu tưới 
Đức Hòa 

K25-Kênh Tây 

Khu 
tưới Tây 

K19+600 
kênh Tân 

Hưng 

Tràn xả lũ 

Sông Sài 
Gòn 

Trạm bơm Hòa Phú 

Hồ Dầu Tiếng 

KF 

Cống số 1 
Cống 
số 2 

Cống 
số 3 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống tưới công trình Dầu Tiếng 
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Trường hợp 1:  

Đến ngày 1/10 cao trình mực nước hồ tích chưa đạt đến cao trình Z = 22,06 m và 
từ 1/10 đến hết mùa mưa lũ, dòng chảy đến chỉ bằng dòng chảy đi hay do các nguyên 
nhân khác, nên cao trình mực nước hồ tích được đến hết mùa mưa lũ cũng chỉ đạt đến 
cao trình ZTích< 22,06 m (thực tế cũng đã xảy ra năm 2004). 

Trường hợp 2:  

Đến ngày 01/11 cao trình mực nước hồ tích chỉ đạt đến cao trình nằm trong 
khoảng: 22,06 m ≤ ZTích< 23,90 m và từ 01/11 cho đến hết mùa mưa lũ dòng chảy đến 
chỉ bằng dòng chảy đi. Nên đến hết mùa mưa lũ, cao trình mực nước hồ tích chỉ đạt đến 
cao trình nằm trong khoảng: 22,06 m ≤  ZTích< 23,90 m (thực tế đã xảy ra vào các năm 
1985; 1987; 1988; 1991; 1992; 1994; 1995; 1997;  2003; 2005; 2010; 2015). 

Trường hợp 3:  

Từ ngày 01/11 cho đến hết mùa mưa lũ, cao trình mực nước hồ tích chỉ đạt đến 
giá trị nằm trong khoảng: 23,90 m  ≤  ZTích< 24,40 m, do dòng chảy đến chỉ bằng dòng 
chảy đi hay do các nguyên nhân khác(thực tế cũng đã xảy ra vào các năm 1986; 1989; 
1990; 1993; 1992; 1993; 2001; 2006; 2012; 2013). 

Trường hợp 4:   

Đến ngày 30/11, cao trình mực nước hồ tích đạt đến giá trị ZTích ≥ 24,40 m (thực tế đã 
xảy ra vào các năm 1996; 1998; 1999, 2000; 2002, 2007; 2008; 2009; 2011; 2014; 2016).  

 Lưu lượng nhập lưu trong mùa khô là một trong những thành phần phải xét tới khi 
tính toán điều tiết cấp nước, tuy nhiên lượng dòng chảy đến trong mùa khô từ lưu vực 
hồ Dầu Tiếng đã giảm dần từ khi xây dựng hồ bởi do nhiều nguyên nhân như diện tích 
rừng đầu nguồn giảm, tác động của BĐKH… lượng dòng chảy nhập lưu phần nào chỉ 
đủ bù vào lượng tổn thất. Do đó trong nghiên cứu này, chúng tôi không đưa thành phần 
nguồn nước đến khi xây dựng các kịch bản mà chỉ xét lưu lượng đến từ lưu vực hồ Dầu 
Tiếng và lưu lượng bổ sung từ hồ Phước Hòa về hồ Dầu Tiếng được tính toán theo [3] 
khi xây dựng chương trình hỗ trợ điều hành cấp nước trong mùa khô. 

 Nếu việc xây dựng kế hoạch điều tiết cấp nước cho vụ Đông Xuân (từ 01/12 đến 
31/3 hàng năm) phụ thuộc vào mực nước hồ tại thời điểm ngày 01/12 hàng năm, thì việc 
xây dựng kế hoạch điều tiết cấp nước cho vụ Hè Thu (từ 01/4 đến 31/7 hàng năm) lại 
phụ thuộc vào mực nước hồ còn lại tại thời điểm 01/4 hàng năm. Theo kết quả tính toán 
nhu cầu dùng nước [3], kết hợp với quy định hiện hành [7] thì nhu cầu sử dụng nước 
cho vụ Hè Thu là 763,44 triệu m3(đã bao gồm lượng nước cấp thường xuyên 36 m3/s 
xuống sông Sài Gòn theo quy định [7]). Theo đó, để khống chế mực nước tại thời điểm 
ngày 01/7 hàng năm theo [7] ở cao trình Z = 17,00 m, thì cần phải giữ mực nước hồ tại 
thời điểm ngày 01/4 hàng năm ở cao trình Z = 20,30 m, tương ứng với dung tích hồ hồ 
W = 840,32 triệu m3(đã tạm xét lưu lượng bổ sung từ Phước Hòa 50 m3/s). 

 Về hệ số tổn thất [3], do tài liệu đánh giá tổn thất trên kênh mương các cấp trong 
vùng hiện nay chưa có, tạm sử dụng một số chỉ tiêu do Black & Veatch International lập 
năm 1999, theo đó tổn thất toàn bộ trên kênh chính và kênh cấp I là 5%. 
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 Nhu cầu sử dụng nước của từng khu tưới trong từng thời kỳ sử dụng nước được 
lấy bằng lưu lượng thiết kế tại cống đầu kênh cấp 1 để đảm bảo rằng kịch bản đã xét tới 
lượng nước sử dụng tối đa trong mọi trường hợp, thời gian cấp nước, được nghiên cứu 
đề xuất thông qua việc khảo sát và kinh nghiệm điều hành thực tế. Thứ tự ưu tiên cho 
các đối tượng dùng nước được kế thừa từ những nghiên cứu trước đây [2].  

 Về hình thức cấp nước được thống nhất giữa Chủ hồ và các đơn vị và các địa 
phương ở hạ du trong trường hợp cấp nước luân phiên như sau: 

Đối với hệ thống kênh chính Đông:  

- Cấp nước 04 ngày/tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4) cho các khu tưới của Tây 
Ninh, Nhà Máy nước kênh Đông, khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, sinh hoạt 
cho Long An. Tổng lượng nước cấp đầu kênh cấp I, Q = 37,403 m3/s. Tương ứng với 
lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Đông Q = 39,37 m3/s. Nếu giảm nước về đêm 
thì lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Đông là Q = 35,43 m3/s. 

- Cấp nước 03 ngày/tuần (thứ 5, thứ 6, thứ 7) cho Củ Chi, Nhà Máy nước kênh 
Đông, khu CN Phước Đông - Bời Lời, khu tưới Đức Hòa, Khu tưới Thái Mỹ - Củ Chi, 
Nước sinh hoạt cho Long An. Tổng lượng nước cấp đầu kênh cấp I, Q = 33,86 m3/s. 
Tương ứng với lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Đông Q = 35,64 m3/s. Nếu giảm 
nước về đêm thì lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Đông là Q = 32,08 m3/s. 

Đối với hệ thống kênh chính Tây:  

- Cấp nước 04 ngày/tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4) cho các khu tưới ở thượng 
lưu K25 và các nhu cầu cho công nghiệp, sinh hoạt. Tổng lượng nước cấp đầu kênh cấp 
I, Q = 13,36 m3/s. Tương ứng với lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Tây Q = 
14,06 m3/s. Nếu giảm nước về đêm thì lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Tây là Q 
= 12,65 m3/s. 

- Cấp nước 03 ngày/tuần (thứ 5, thứ 6, thứ 7) cho các khu tưới ở hạ lưu K25 và các 
nhu cầu cho công nghiệp, sinh hoạt. Tổng lượng nước cấp đầu kênh cấp I, Q = 26,60 
m3/s. Tương ứng với lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Tây Q = 28,00 m3/s. Nếu 
giảm nước về đêm thì lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Tây là Q = 25,20 m3/s. 

Đối với hệ thống kênh chính Tân Hưng:  

- Cấp nước 04 ngày/tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4) cho các khu tưới ở thượng 
lưu K19+600. Lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Tân Hưng Q = 05 m3/s. 

- Cấp nước 03 ngày/tuần (thứ 5, thứ 6, thứ 7) cho các khu tưới ở hạ lưu K19+600. 
Lưu lượng khống chế tại đầu kênh chính Tân Hưng Q = 05 m3/s. 

2. THIẾT LẬP CÁC KỊCH BẢN VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH 

Từ những cơ sở nghiên cứu như trên, chúng tôi đề xuất các kịch bản và các 
phương án điều hành cấp nước như sau (bảng 2): 
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Bảng 2. Các kịch bản và các phương án vận hành cấp nước 

Vụ Kịch bản Tháng 

Phương án cấp nước, đơn vị (m3
/s) 

Kênh Đông Kênh Tây 
Kênh Tân 

Hưng 

Ghi chú C.Nhật 
Thứ 2 
Thứ 3 
Thứ 4 

Thứ 5 
Thứ 6 
Thứ 7 

C.Nhật 
Thứ 2 
Thứ 3 
Thứ 4 

Thứ 5 
Thứ 6 
Thứ 7 

C.Nhật 
Thứ 2 
Thứ 3 
Thứ 4 

Thứ 5 
Thứ 6 
Thứ 7 

Đông 
Xuân 

Kịch 
bản 1 

ZTích Max ≥ 
24,40 

12�3 67,63 67,63 42,07 42,07 10,80 10,80 

Cấp nước đồng 
thời Kênh Đông, 
Kênh Tây, Kênh 

Tân Hưng 

Kịch 
bản 2 

 

ZTíchMax≥ 
23,90 

ZTíchMax< 
24,40 

13�3 67,63 67,63 42,07 42,07 10,80 10,80 

Cấp nước đồng 
thời Kênh Đông, 
Kênh Tây, Kênh 

Tân Hưng 

01�3 60,87 60,87 37,86 37,86 10,80 10,80 

Cấp nước đồng 
thời (Kênh Đông, 
Kênh Tây, giảm 
nước về đêm) 

Kịch 
bản 3 

 

ZTíchMax≥ 
22,06 

ZTíchMax< 
23,90 

12 67,63 67,63 42,07 42,07 10,80 10,80 

Cấp nước đồng 
thời, Kênh Đông, 

Kênh Tây,  
Kênh Tân Hưng 

01�3 39,37 35,64 14,06 28,00 5,00 5,00 

Cấp nước luân 
phiên, Kênh Đông, 

Kênh Tây,  
Kênh Tân Hưng 

Kịch 
bản 4 

ZTíchMax< 
22,06 

12 67,63 67,63 42,07 42,07 10,80 10,80 

Cấp nước đồng 
thời, Kênh Đông, 

Kênh Tây,  
Kênh Tân Hưng 

01�3 35,43 32,08 12,65 25,20 5,00 5,00 

Cấp nước luân 
phiên, (Kênh 

Đông, Kênh Tây  
giảm nước về đêm) 

Hè 
Thu 

Kịch 
bản 5 

Z01/04  ≥ 
20,30 

4�7 67,63 67,63 42,07 42,07 10,80 10,80 
Cấp nước đồng 

thời, Kênh Đông, 
Kênh Tây,  

Kịch 
bản 6 

Z01/04<  
20,30 

01�4 67,63 67,63 42,07 42,07 10,80 10,80 

Cấp nước đồng 
thời, Kênh Đông, 
Kênh Tây, Kênh 

Tân Hưng 

5�7 39,37 35,64 14,06 28,00 5,00 5,00 

Cấp nước luân 
phiên, Kênh Đông, 

Kênh Tây,  
Kênh Tân Hưng 
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3. LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TIẾT CẤP NƯỚC TRONG MÙA KHÔ 

3.1.  Xây dựng các sơ đồ tiếp cận nghiên cứu 

a. Sơ đồ LOGIC chương trình điều tiết cấp nước 

 

START 

MAIN

Bảng tổng hợp 
phục vụ tính toán

(THPVTT)

Tính thời điểm điều tiết 
(TĐĐT) (đơn vị: ngày)

Tính lưu lượng đến từ 
lưu vực Dầu Tiếng

(QDT; m3/s)

Tính số ngày điều tiết 
(N) (đơn vị: ngày)

Tạo danh sách thứ
theo ngày(THU)

Tính lưu lượng đến
Từ hồ Phước Hòa

(Q PH; m3/s)

Tính dung tích cuối
(W Cuối; triệu m3)

Tính mực nước tối thiểu
(Z TOT; m)

Tính dung tích ban đầu 
(W BĐ; triệu m3)

W BĐ

Nhập ngày 
bắt đầu

(ST)

Nhập 
ngày kết 
thúc (ET)

Nhập mực 
nước ban 
đầu (ZBĐ)

Nhập thông tin nhập 
lưu từ lưu vực Dầu 

Tiếng(QDT)

Nhập thông
tin Triều 
(TTT)

Bảng quan hệ mực 
nước và dung tích 
hồ chứa(QHZW)

Tính dung tích tối thiểu
(WTOT; triệu m3)

Tính mực nước đầu
(Z Đầu; m)

Tính dung tích đầu 
(W Đầu; triệu m3)

N i: = 1

i: = i + 1 i ≤ N

No

END

MAIN

YES

Tính tình trạng Triều
(TTT)

Tính mực nước 
cuối (Z Cuối; m)

Nhập thông tin 
nhập lưu từ hồ 

Phước Hòa(QPH)

Nhập yêu cầu đẩy 
mặn cho 02 ngày 
đầu (Q ĐM1)

Nhập yêu cầu đẩy mặn 
cho những ngày tiếp 

theo(Q ĐM2)

Tính lưu lượng cấp kênh 
Đông (Q KĐ;  m3/s)

Tính lưu lượng cấp
kênh Tây (Q KT;  m3/s)

Tính lưu lượng cấp kênh 
Tân Hưng (Q KTH; m3/s)

Tính lưu lượng tổn thất
(Q TT; m3/s)

Tính lưu lượng đẩy mặn
(Q ĐM; m3/s)

i: = i

 
Hình 2. Sơ đồ LOGIC chương trình điều tiết cấp nước 
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Ký hiệu dùng trong các sơ đồ của chương trình tính toán điều tiết cấp nước: 
 

START [LOGIC]

Input / Output

END [LOGIC]

Điều kiện

Công thức

[LOGIC]

Bắt đầu xử lý luồng (FLOW) tên là LOGIC

Hướng chuyển tiếp giữa các khối (BLOCK) bên trong luồng (FLOW)

- Yêu cầu cung cấp dữ liệu trước khi vào khối
- Báo hiệu dữ liệu xuất ra khỏi 1 khối liền trước

Biểu thức điều kiện rẽ nhánh (YES: đúng, NO: sai)

Khối diễn giải cho công thức tính toán 

Khối diễn giải cho 1 luồng LOGIC con. Nội dung của luồng
LOGIC này được định nghĩa bởi 1 biểu đồ Luồng chi tiết khác

Kết thúc xử lý luồng (FLOW) tên là LOGIC

Hướng kết nối giữa khối diễn giải và khối công thức tính toán

  

ST: Ngày bắt đầu điều tiết
ET: Ngày kết thúc điều tiết
QDT: Thông tin về tình trạng lưu lượng đến từ lưu vực hồ Dầu Tiếng
QPH: Thông tin về tình trạng lưu lượng đến bổ sung từ hồ Phước Hòa
ZBĐ: Mực nước hồ ứng với thời điểm bắt đầu điều tiết
QĐM1: Yêu cầu đẩy mặn cho 02 ngày đầu trong đợt Triều cường
QĐM2: Yêu cầu đẩy mặn cho những ngày tiếp theo trong đợt Triều cường
TTT: Thông tin về tình trạng triều(Triều cường hoặc Triều kém)
QHZW: Bảng quan hệ mực nước và dung tích hồ chứa
THPVTT: Bảng tổng hợp phục vụ tính toán
N: Tổng số thời đoạn điều tiết, mỗi thời đoạn bằng 01 ngày
WBĐ: Là dung tích hồ ứng với thời điểm bắt đầu điều tiết
Z Đầu: Mực nước hồ ở đầu thời đoạn điều tiết
W Đầu: Là dung tích hồ ứng với thời điểm bắt đầu điều tiết
Z Cuối: Là mực nước hồ tại thời điểm cuối cùng của thời gian điều tiết
W Cuối: Là dung tích hồ tại thời điểm cuối cùng của thời gian điều tiết
TĐĐT: Thời điểm điều tiết
ZTOT: Mực nước tối thiểu tại thời điểm điều tiết quy định trong QTVH
WTOT: Dung tích hồ tối thiểu tại thời điểm điều tiết quy định trong QTVH
Q ĐM: Lưu lượng tổn thất ứng với thời điểm vận hành điều tiết
QKĐ: Lưu lượng cấp cho kênh Đông tại thời điểm vận hành điều tiết
QKT: Lưu lượng cấp cho kênh Tây tại thời điểm vận hành điều tiết
QKTH: Lưu lượng cấp cho kênh Tân Hưng tại thời điểm vận hành điều tiết
THU: Thứ trong tuần(Th.hai, Th.ba, Th.tư, Th.năm, Th.sáu, Th.bảy, Ch.nhật)  

 
b. Sơ đồ thuật toán tính toán lưu lượng cấp nước 

Phần quan trọng nhất trong chương trình tính toán điều tiết cấp nước  là xây dựng 
được thuật toán tính toán điều tiết cấp nước hợp lý cho các hệ thống kênh chính Đông, 
kênh chính Tây, kênh chính Tân Hưng và lưu lượng cấp cho nhu cầu xả nước đẩy mặn 
theo dự báo tình trạng Triều. Kết thúc mùa khô (01/7 hàng năm) mực nước hồ phải còn 
xấp xỉ ở cao trình mực nước chết (17,00 m). 

Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi chỉ giới thiệu các khối sơ đồ thuật toán tính 
toán lưu lượng cấp cho các hệ thống kênh chính Đông, kênh chính Tây, kênh chính Tân 
Hưng và lưu lượng cấp cho nhu cầu xả nước đẩy mặn theo dự báo tình trạng Triều, các 
sơ đồ khối thuật toán khác trong sơ đồ LOGIC không được giới thiệu trong bài báo này. 

 

END Tính QKĐ

i ≤ N

i: = 1

i: = i + 1 

START Tính QKĐ 

YES

NO

Bảng tổng hợp phục vụ tính toán 
(THPVTT); Danh sách thời 

điểm điều tiết(TĐĐT)

D=Dòng có giá trị bằng 
với giá trị  TĐĐT

Tìm giá trị QKĐ bằng cách tìm 
kiếm theo dòng và cột của bảng 

THPVTT, với:Dòng = D; Cột = C

C=Cột lưu lượng có 
ký hiệu “Kênh Đông”

QKĐ
  

END Tính QKT

i ≤ N

i: = 1

i: = i + 1 

START Tính QKT 

YES

NO

Bảng tổng hợp phục vụ tính toán 
(THPVTT); Danh sách thời 

điểm điều tiết(TĐĐT)

D=Dòng có giá trị bằng 
với giá trị  TĐĐT

Tìm giá trị QKT bằng cách tìm 
kiếm theo dòng và cột của bảng 

THPVTT, với:Dòng = D; Cột = C

C=Cột lưu lượng có 
ký hiệu “Kênh Tây”

QKT
 

Hình 3. Khối sơ đồ thuật toán                                 Hình 4. Khối sơ đồ thuật toán 
tính toán lưu lượng cấp cho Kênh Đông                    tính toán lưu lượng cấp cho Kênh Tây 
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END Tính QKTH

i ≤ N

i: = 1

i: = i + 1 

START Tính QKTH 

YES

NO

Bảng tổng hợp phục vụ tính toán 
(THPVTT); Danh sách thời 
điểm điều tiết(TĐĐT)

D=Dòng có giá trị bằng 
với giá trị  TĐĐT

Tìm giá trị QKT bằng cách tìm 
kiếm theo dòng và cột của bảng 

THPVTT, với:Dòng = D; Cột = C

C=Cột lưu lượng có ký 
hiệu “Kênh Tân Hưng”

QKTH
     

Q ĐM(i)= Q ĐM1

Q ĐM(i)=Q ĐM2

START 
Tính Q ĐM

Danh sách (TTT); yêu cầu (Q ĐM1); 
yêu cầu (Q ĐM2); Lần điều tiết (i).

END Tính Q ĐM

Q ĐM(i) = 0

Q ĐM(i)

Hoặc là TTT(i) 
 bằng “rỗng”hoặc làTTT(i) bằng
   “Triều kém” và TTT(i+2) bằng 

 "Triều cường"

TTT(i)
bằng “Triều cường” và 
TTT(i+2) bằng "Triều

cường"

NO

NO

YES

YES

i: = 1

NO

YES

i ≤ Ni:=i+1

 

 
4. THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT CẤP NƯỚC  

 Giao diện chương trình điều tiết cấp nước gồm 02 phần chính: Phần nhập thông 
tin yêu cầu tính toán ban đầu và phần tính toán chính. Ngoài ra còn có phần cơ sở dữ 
liệu dùng để lưu trữ và các tính toán trung gian. Theo đó, chương trình tính toán điều 
tiết cấp nước được lập từ Ms Excel có giao diện như hình 7. 
 

 
Hình 7. Giao diện chương trình tính toán điều tiết cấp nước hồ Dầu Tiếng 

Hình 5. Khối sơ đồ thuật toán                                      Hình 6. Khối sơ đồ thuật toán 
toán lưu lượng cấp cho Kênh Tân Hưng                        tính toán lưu lượng cấp cho đẩy mặn 
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5. ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT CẤP NƯỚC 

5.1. Bài toán cấp nước (giả định) 

 Giả sử cuối mùa mưa lũ năm 2017 hồ Dầu Tiếng chỉ tích nước đạt đến cao trình Z 
= 21,22 m (bằng năm 2004), thiếu hụt so với dung tích thiết kế là 606,94 triệu m3. Dự 
báo vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 nhu cầu sử dụng nước trong hệ thống sẽ ở mức 
bằng hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Do nằm trong nhóm năm ít nước nên tình 
hình mùa khô năm 2018 sẽ rất phức tạp, sự thiếu hụt lượng mưa của mùa mưa năm 
2017 cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt lượng nước ngầm bổ sung vào sông, 
suối trong mùa khô 2018, nên khả năng xâm nhập mặn ở hệ thống sông Sài Gòn - Đồng 
Nai cũng sẽ phức tạp như năm 2016, do đó lượng nước cần thiết cho đẩy mặn trong mùa 
khô năm 2018 sẽ từ 120 đến 200 triệu m3.  

5.2. Yêu cầu tính toán 

 Yêu cầu cân đối nguồn nước hiện có để đảm bảo mức tối thiểu cho các nhu cầu 
trong hệ thống: Nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, đẩy mặn và cải thiện môi trường 
nước dưới hạ du sông Sài Gòn, đảm bảo cho nhà máy Nước Tân Hiệp hoạt động liên tục 
trong mùa khô. 

5.3. Giải quyết bài toán  

 Để đảm bảo cấp nước hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho các đối 
tượng sử dụng nước trong hệ thống, vận dụng phương án cấp nước trong Vụ Đông Xuân 
theo kịch bản số 4, nếu đến ngày 01/04 năm 2018 mực nước hồ còn lớn hơn hoặc bằng 
cao trình Z = 20,30 m thì vụ Hè Thu năm 2018 sẽ triển khai phương án cấp nước theo 
kịch bản số 5, nếu đến ngày 01/04 năm 2018 mực nước hồ còn thấp hơn cao trình Z = 
20,30 m thì vụ Hè Thu năm 2018 sẽ triển khai phương án cấp nước theo kịch bản số 6. Về 
lượng nước xả để đẩy mặn, căn cứ Bảng Thủy triều năm 2018 do Trung tâm hải văn - 
Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam phát hành, xác định các kỳ triều cường tại trạm Cảng 
Sài Gòn, trước thời gian 02 ngày so với ngày đỉnh Triều bắt đầu xuất hiện, xả với lưu 
lượng 60 m3/s, những ngày Triều cường còn lại xả với lưu lượng 30 m3/s, nhưng kết thúc 
đợt xả trước 02 ngày so với ngày cuối cùng của kỳ Triều cường để tiết kiệm nước.  

 Từ chương trình đã lập, 
nhập thời gian bắt đầu điều 
tiết (01/12/2017, 7:00:00), 
nhập thông tin lưu lượng đến 
hồ Dầu Tiếng từ lưu vực Dầu 
Tiếng (chọn TBNN - lưu 
lượng đến bằng trung bình 
nhiều năm), nhập thông tin 
lưu lượng đến hồ Dầu Tiếng 
được bổ sung từ hồ Phước 
Hòa (chọn tần suất nước đến 
bằng 75%). Nhập lưu lượng xả đẩy mặn trong 02 ngày đầu 60 m3/s, lưu lượng xả cho 
những ngày tiếp theo 30 m3/s. 

YÊU CẦU TÍNH TOÁN 

Nhập thời gian bắt đầu điều tiết: 01/12/2017 
07:00 Thời gian kết thúc điều tiết: 01/07/2018 
07:00 Nhập lưu lượng đến từ lưu vực Dầu 

Tiếng: 
TBNN 

Nhập lưu lượng bổ sung từ hồ Phước 

Hòa: 
75% 

Nhập cao trình mực nước hồ Z Đầu: 21.22 (m) 
Dung tích hồ W Đầu: 973.8

6 
(106m3) 

Nhập Q Đẩy mặn cho 02 ngày đầu : 60 (m3/s) 
Nhập Q Đẩy mặn cho các ngày tiếp theo : 30 (m3/s) 
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5.4. Kết quả tính toán  

 Chương trình tính toán cho ra một số kết quả chính như sau: 

−  Mực nước hồ còn lại tại thời điểm 07 giờ ngày 01/04/2018 là Z = 18,67 m. Như 
vậy, vụ Hè Thu năm 2018 cũng phải cấp nước luân phiên theo kịch bản số 6. 

− Kết quả tính toán cho thấy mực nước hồ dự kiến còn lại tại thời điểm 07 giờ 
sáng ngày 01/07/2018 là Z = 16,44 m, chỉ thấp hơn cao trình mực nước chết là 0,66 m.  

− Tổng lượng dự kiến dùng cho đẩy mặn là 191,81 triệu m3, lượng nước này là 
rất lớn, thực tế có thể sử dụng ít hơn (trung bình khoảng 100 triệu m3/năm) và như vậy 
khả năng mực nước tại thời điểm 01/7/2018 sẽ còn ở mức cao hơn so với tính toán. 

6. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã đề xuất được 06 kịch bản có thể xảy ra theo sự biến động của 
nguồn nước tích được và đề xuất 06 phương án vận hành cấp nước tương ứng với mỗi 
kịch bản. 

Nghiên cứu đã đề xuất được chương trình tính toán điều tiết cấp nước trong mùa 
khô theo các kịch bản và các phương án vận hành trên hệ thống kênh, đã tính toán và dự 
báo tình hình sử dụng nước trong suốt mùa khô có tính tới cả nhu cầu nước cho đẩy 
mặn và xả trả lại dòng chảy môi trường theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ 
chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. Chương trình tính toán điều tiết cấp nước có thể hỗ 
trợ cho Chủ hồ xây dựng phương án cấp nước hợp lý, từ đó có kế hoạch sử dụng nước 
hiệu quả và cũng là cơ sở để khuyến cáo cho các đơn vị sử dụng nước trong hệ thống. 

Việc điều tiết thử với bài toán giả định cho thấy sự phân phối nước gần như tối 
ưu, lượng nước cấp qua hệ thống kênh trong chương trình được đưa vào lớn hơn rất 
nhiều so với lượng nước thực tế từng áp dụng khi cấp luân phiên trong mùa khô của các 
năm 2010, 2011, 2015 và 2016. Vì vậy nếu vận hành cấp nước theo kết quả tính toán 
của chương trình thì nguồn nước hồ còn lại trong các thời kỳ cuối của mùa khô sẽ còn 
cao hơn so với tính toán điều tiết thông thường. 
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KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CHO TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium 

rosenbergii) 

CURRENT STATE OF FISH-PASSAGE IN PHUOC HOA RESERVOIR AND 

ADAPTION POSSIBILITY FOR FRESHWATER GIANT PRAWN (Macrobrachium 

rosenbergii) 
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TÓM TẮT 
 

Đường di cư qua đập (ĐDCQĐ) ở hồ chứa Phước Hòa (PH) được xây dựng năm 

2011 trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nhằm giảm thiểu 

các tác động của đập PH đối với các loài thủy sản di cư, trong đó có tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii). Tuy nhiên, kết quả hai đợt khảo sát trong mùa mưa 

(tháng 7/2017) và mùa khô (tháng 3/2018) cho thấy tình trạng xói lở, lắng đọng bùn 

cát và rác thải xuất hiện tại một số vị trí trên ĐDCQĐ; việc quản lý ĐDCQĐ còn 

nhiều chồng chéo, chưa có cơ quan hay bộ phận quản lý trực tiếp; người dân vẫn 

thường xuyên đi vào khu vực ĐDCQĐ để đánh bắt cá; và ĐDCQĐ chỉ hoạt động 

chủ yếu trong mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm), trong khi các tháng 

còn lại trong năm thì hầu như không có nước để hoạt động. Thêm vào đó, ĐDCQĐ 

nằm cách xa đập Phước Hòa, vận tốc nước tại nhiều điểm trên ĐDCQĐ còn lớn 

cũng như độ sâu và nền đáy của ĐDCQĐ chưa phù hợp có thể là các nguyên nhân 

khiến TCX chưa có sử dụng ĐDCQĐ ở PH trong thời gian qua. Trong khi, tôm càng 

xanh (TCX) là một trong các loài thủy đặc sản đặc trưng và có giá trị kinh tế cao ở 

lưu vực sông Đồng Nai và đang chịu tác động mạnh của các đập nước xây ở vùng 

cửa sông. Thêm vào đó, qua nghiên cứu tổng quan cho thấy, TCX có động lực di cư 

mang tính bản năng; tập tính di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản phù hợp với việc di 

chuyển qua ĐDCQĐ nếu được thiết kế phù hợp. Do đó, bài viết này nhằm đưa ra 

các đánh giá về hiện trạng và khả năng thích ứng của ĐDCQĐ ở PH cho TCX (M. 

rosenbergii) cũng như khả năng đi qua ĐDCQĐ dựa trên đặc điểm sinh học của 

TCX, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐDCQĐ ở 

PH khi xác định TCX là đối tượng mục tiêu của ĐDCQĐ.  

Từ khóa: Đường di cư qua đập, Phước Hòa, tác động của đập, tôm càng xanh.    

 
ABSTRACTS 
 

The fish-passage in Phuoc Hoa Reservoir was constructed in 2011 at An Thai 

commune, Phu Giao district, Binh Duong province to minimize the impact of the dam 

on aquatic species migration, including the giant freshwater prawn (Macrobrachium 

rosenbergii). However, the survey results in the rainy season (July 2017) and the dry 
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season (March 2018) showed that there are many problems related to the fish-passage 

such as the appearance of erosion, sedimentation and rubbish in several locations on 

the fish-passge, overlapping management of the fish-passage, without management 

from any direct agencies or organizations, usually-carry-out-fishing-activities-in-the-

fish-passage fishermen, main operation of fish-passage in the rainy season (from May 

to November) and lack of water for fish-passage operation in the dry seasons (from 

December to April) . In addition, what the fish-passage is located far from Phuoc Hoa 

Dam and has strong water velocity in several sites; the depth and bottom of the fish-

passage is not suitable for the giant freshwater prawn are the reasons why the prawn 

has not used the fish-passage last time. While M. rosenbergii is one of the most special 

and valuable aquatic species in the Dong Nai river basin and is strongly impacted by 

dams in estuary. Moreover, the literature review proved that the instinctive migratory 

motivation and the movement, nutrition and reproduction behavior of M. rosenbergii 

are suitable for passing fish-passage if properly designed. Thereby, this article aims to 

provide an assessment of the state of the fish-passage in Phuoc Hoa as well as 

adaptability for the giant freshwater prawn (M. rosenbergii) and the fishway-passing 

ability of the prawn based on the biological characteristics of M. rosenbergii in order 

to provide solutions for improving the effectiveness of the fish-passage in Phuoc Hoa 

and identifying M. rosenbergii as the main target for the design and construction of 

fish-passage.  

Keywords: Fish-passage, Phuoc Hoa, the impact of dam, the giant freshwater 

prawn. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghiên cứu về ĐDCQĐ đã được thực hiện nhiều trên thế giới, tuy nhiên đây là 
vấn đề mới ở Việt Nam cả ở khía cạnh lý thuyết và thực tiễn. ĐDCQĐ đầu tiên và duy 
nhất của Việt Nam ở đập thủy lợi Phước Hòa sau gần 7 năm đưa vào sử dụng hiện vẫn 
chưa có các nghiên cứu đánh giá hiệu quả và hiện trạng. Mặt khác, ĐDCQĐ ở Phước 
Hòa thuộc lưu vực sông Bé (một phụ lưu của hệ thống sông Đồng Nai) nơi có số lượng 
các thủy sản di cư có tiềm năng di chuyển qua ĐDCQĐ rất đa dạng như tôm càng xanh 
(M. rosenbergii), cá chình hoa (Anguilla marmorata), cá linh (Henicorhynchus 

siamensis), cá dảnh (Puntioplites proctozysron), cá lăng (Mystus nemurus), cá chốt sọc 
(Mystus mysticetus) (Vũ Vi An và Nguyễn Nguyễn Du, 2011)… Trong đó, TCX được 
xem là loài cần được ưu tiên theo dõi, bảo vệ và xây dựng ĐDCQĐ vì: (1) là loài di cư 
sinh sản giữa các vùng nước lợ và ngọt nên chịu tác động lớn bởi các đập nước ở vùng 
cửa sông, thậm chí có thể biến mất khỏi các lưu vực sông trong tự nhiên nếu các bãi đẻ 
không được duy trì ở trên dòng chính và phụ lưu của sông; (2) là loài thủy sản kinh tế 
được công nhận trong khu vực và trên thế giới; (3) là loài thủy sản bản địa đặc trưng ở 
khu vực xung quanh ĐDCQĐ ở Phước Hòa. Do đó, nghiên cứu này nhằm đánh giá hiện 
trạng ĐDCQĐ ở đập thủy lợi Phước Hòa và khả năng thích ứng cho TCX để đề xuất 
các giải pháp điều chỉnh, sửa chữa phù hợp đối với ĐDCQĐ ở PH cho đối tượng mục 
tiêu là loài TCX (M. rosenbergii).   
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp khảo sát thực địa 

Nghiên cứu đã khảo sát thực địa hai đợt đại diện cho mùa mưa (7/2017) và mùa 
khô (3/2018) tại khu vực ĐDCQĐ ở PH. Trong quá trình khảo sát, tiến hành quan sát, 
chụp ảnh và ghi nhận các thông tin về hiện trạng ĐDCQĐ ở PH, kết hợp khảo sát bằng 
bảng câu hỏi soạn sẵn đối với 21 ngư dân; 3 cán bộ Phòng thủy sản thuộc Sở 
NN&PTNT hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước; 2 cán bộ Ban Quản lý đập PH; 2 cán 
bộ phụ trách mảng nông nghiệp và thủy sản của hai xã An Thái và An Linh tỉnh Bình 
Dương. Nội dung bảng câu hỏi điều tra khảo sát bao gồm: thời gian hoạt động của 
ĐDCQĐ trong năm, tình trạng người dân vào khu vực ĐDCQĐ để đánh bắt cá, hiệu 
quả của ĐDCQĐ, tình trạng xạt lở hai bên bờ ĐDCQĐ, hiện trạng quản lý ĐDCQĐ… 

2.2. Phương pháp chuyên gia 

Tiến hành trao đổi với một số chuyên gia đã từng làm dự án hoặc tư vấn cho dự án 
xây dựng ĐDCQĐ ở PH ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2, Viện Khoa học 
Thủy lợi miền Nam, Ban quản lý (BQL) đập Phước Hòa cũng như các chuyên gia về 
thủy sản tại Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Trường 
Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3. Phương pháp tổng quan tài liệu 

Tiến hành tổng quan tài liệu các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về đặc 
điểm sinh học của TCX liên quan tới khả năng di cư qua ĐDCQĐ. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Giới thiệu về thiết kế ĐDCQĐ ở hồ thủy lợi Phước Hòa 

Đường di cư qua ở PH được thiết kế theo mô hình ĐDCQĐ dạng kênh tự nhiên 
với chiều dài 1,9 km, độ dốc dọc theo ĐDCQĐ thay đổi từ 0,7 đến 1,43% và vận tốc 
nước được giới hạn dưới 0,6 m/giây. ĐDCQĐ được chia làm 3 phần: (1) Đoạn cửa ra 

phía trên ĐDCQĐ: Bao gồm đoạn được xây dựng tường bao với chiều dài 144 m (hình 
1) ra tới cống ngầm qua đường dân sinh. Trong cống ngầm có kết hợp van điều tiết 
nước: Tiết diện chữ nhật, cửa van bằng thép, đóng mở bằng máy vít chạy điện kết hợp 
thủ công (hình 2); (2) Đoạn đường dẫn chính: Tính từ van khóa nước xuống tới cửa vào 
ĐDCQĐ, trong đó, phần lớn là đoạn kênh đất, chỉ có khoảng 400 m đoạn kênh được lót 
đá cuội tạo thành các dốc nhám (hình 3). Thêm vào đó, nhiều hồ nghỉ cho cá được bố trí 
dọc theo chiều dài của ĐDCQĐ (hình 4); (3) Cửa vào phía dưới ĐDCQĐ: Cửa vào 
ĐDCQĐ dạng kênh đất có lót lớp đá cuội bên dưới (không được bê tông hóa) và được 
đặt ở vị trí cách xa thân đập PH (hình 9 và hình 12).  
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Hình 1. Đoạn cửa vào được xây dựng tường bao  Hình 2. Van khóa điều tiết nước cho ĐDCQĐ 
 

  

Hình 3. Lớp đá cuội được lót dưới nền ĐDCQĐ 
 

  

Hình 4. Khu nghỉ cho cá được bố trí trên ĐDCQĐ ở PH 
 
3.2. Hiện trạng đường di cư qua đập ở hồ chứa Phước Hòa 

- Về cơ sở hạ tầng ĐDCQĐ:  

Sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng, hiện nay ĐDCQĐ đã xuống cấp nhiều so với 
thiết kế ban đầu. Cụ thể, (1) hai bờ của ĐDCQĐ bị xói lở tại nhiều vị trí: Qua hai đợt 
khảo sát cả trong mùa mưa và mùa khô cho thấy nhiều vị trí tại hai bên bờ ĐDCQĐ đã 
bị xói lở nghiêm trọng do hai bờ kênh không được gia cố bê tông hoặc trồng cây (hình 
5); (2) tại nhiều vị trí trên ĐDCQĐ đã bị lắng đọng bùn cát và rác thải nằm trong 
ĐDCQĐ vào mùa khô (hình 6).  

Lớp đá cuội 

Hồ nghỉ cho cá 
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     Hình 5. Xói lở bờ ĐDCQĐ (tháng 2/2017)         Hình 6. Rác thải nằm trong ĐDCQĐ         

 

- Về hiện trạng quản lý ĐDCQĐ: 

Kết quả khảo sát cho thấy, việc quản lý ĐDCQĐ ở PH còn nhiều chồng chéo, 
chưa có cơ quan hay bộ phận quản lý trực tiếp nào. Cụ thể, khảo sát BQL đập PH và Ủy 
ban nhân dân xã An Thái thì BQL cho rằng họ chỉ quản lý về thủy lợi và điều tiết nước 
cho đập Phước Hòa, trong đó có điều tiết nước cho ĐDCQĐ chứ không quản lý về việc 
khai thác và quản lý nguồn lợi thủy sản tại đây (việc này thuộc trách nhiệm quản lý của 
chính quyền xã An Thái). Thêm vào đó, theo đại diện của phòng Thủy sản của Sở NN 
và PTNT tỉnh Bình Phước cho rằng ĐDCQĐ thuộc về quyền quản lý của tỉnh Bình 
Dương và về phía tỉnh Bình Dương thì lại cho rằng ĐDCQĐ thuộc quyền quản lý của 
dự án thủy lợi PH mà trực tiếp là BQL đập PH.  

Mặt khác, các văn bản qui định về quản lý nguồn lợi thủy sản và khai thác thủy 
sản được các cơ quan ban hành cũng chỉ mang tính chất chung chung, chủ yếu là cho 
khu vực đập chứ không có một văn bản cụ thể nào cho ĐDCQĐ (hình 7).  

 

 
Hình 7. Quy chế đánh bắt cá ở khu vực đập PH (có áp dụng cho cả ĐDCQĐ) 

 

- Về tình trạng vi phạm các quy định về đánh bắt thủy sản trong ĐDCQĐ ở PH: 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tình trạng người dân vào khu vực ĐDCQĐ ở PH 
để đánh bắt thủy hải sản diễn ra thường xuyên và khó kiểm soát. Các hình thức người 
dân đánh bắt thủy sản trong ĐDCQĐ bao gồm đi câu, đặt lú hoặc giăng lưới bắt cá tại 
các khu vực nghỉ, lối vào ĐDCQĐ (hình 8 và hình 9).  
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Hình 8. Người dân câu cá trên ĐDCQĐ           Hình 9. Người dân đặt lú ở lối vào ĐDCQĐ 

 

- Về hiện trạng vận hành của ĐDCQĐ: 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, ĐDCQĐ được cung cấp nước để hoạt động chủ 
yếu vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, còn trong mùa khô (từ khoảng 
tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau) thì van điều tiết nước ở đầu trên của ĐDCQĐ 
bị khóa để ưu tiên cho việc tích trữ nước trong hồ (hình 10 và hình 11). Mặt khác, tại 
một số vị trí trên ĐDCQĐ có vận tốc nước lên tới 0,9 m/giây (Vũ Vi An và nnk, 2013) 
vượt quá giới hạn cho phép 0,6 m/giây theo thiết kế ban đầu của ĐDCQĐ.  

 

  
Hình 10. Nước bị chặn vào mua khô (3/2018)    Hình 11. Nước được xả vào mùa mưa (7/2017) 
 
3.3. Khả năng thích ứng của ĐDCQĐ ở PH cho đối tượng TCX 

a. Sự cần thiết phải xây dựng ĐDCQĐ cho TCX 

- Sự di cư qua đập ảnh hưởng tới sự tồn vong của TCX tại các lưu vực sông trong 
tự nhiên: TCX (M. rosenbergii) là loài di cư sinh sản giữa nước mặn (lợ) và nước ngọt 
nên nếu đường di cư của chúng bị chặn bởi các chướng ngại vật trên sông như các đập 
nước, cống ngăn mặn… thì sẽ tác động tiêu cực tới TCX: (1) TCX bị giới hạn trong một 
phần nhất định của sông: Từ khi đập PH được xây dựng, TCX không thể vượt qua đập 
này để lên thượng nguồn nên bị giới hạn trong phạm vi từ đập PH tới vùng cửa sông 
Đồng Nai. Khi bị giới hạn trong một phạm vi nhất định như vậy thì khả năng tồn tại của 
chúng trong tự nhiên cũng bị suy giảm do dễ dàng trở thành mục tiêu của các hoạt động 
đánh bắt quá mức, động vật săn mồi hoặc khi gặp các sự cố về môi trường…; (2) Làm 
chậm hoặc ngăn cản quá trình di cư xuống bãi đẻ của TCX: Vào mùa sinh sản, đập PH 
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đã làm chậm hoặc ngăn cản quá trình di cư xuống bãi đẻ nằm ở vùng cửa sông của các 
cá thể TCX trưởng thành phía trên đập PH. Khi các cá thể TCX trưởng thành mang 
trứng không thể ra được vùng cửa sông thì ấu trùng của TCX phải nở trong nước ngọt 
và những ấu trùng này sẽ phải nhanh chóng theo dòng nước để ra vùng nước lợ nếu 
không trong vòng 4 - 5 ngày ấu trùng sẽ chết (Ling, 1969). Điều này sẽ ảnh hưởng tới 
việc duy trì sự hiện diện của loài TCX ở phía trên đập PH trong tương lai nếu không có 
giải pháp phục hồi đường di cư cho chúng; (3) Bị tổn thương hoặc tử vong khi đi qua 
tuabin hoặc đập tràn: TCX trưởng thành phía trên đập PH khi đi qua đập tràn hoặc 
tuabin để xuống bãi đẻ ở vùng cửa sông trong mùa sinh sản thì thường bị tổn thương 
hoặc thậm chí có thể gây tử vong. 

- TCX là một trong các loài có giá trị kinh tế cao: Ở Việt Nam, TCX là một trong 
các loài thủy sản đặc trưng ở các tỉnh Nam Bộ và hiện rất được chú trọng sản xuất và 
ương nuôi vì tôm có giá trị kinh tế cao, được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Theo báo 
cáo của Tổng cục Thủy sản năm 2016, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt hơn 
3,1 tỷ USD, trong đó, tôm chân trắng chiếm 62,1%, tôm sú chiếm gần 29,5%, TCX và 
tôm biển khác chiếm 8,3%. Ngày 18/1/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế 
hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025, trong đó xác 
định TCX là một trong các đối tượng trọng điểm để tập trung phát triển trong thời gian 
tới. Cụ thể, tổng sản lượng TCX đạt 30.000 tấn trong giai đoạn 2017 - 2020 và 50.000 
tấn trong giai đoạn 2021-2025.  

- TCX là loài bản địa ở khu vực sông Bé: TCX phân bố rộng ở các khu vực Nam 
Á và Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, Bắc châu Úc, Nam Trung Quốc và Đài 
Loan, từ vùng nhiệt đới đến cận nhiệt đới (Nandlal và Pickering, 2005). Ở Việt Nam, 
TCX phân bố từ Khánh Hòa trở vào, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long và lưu vực sông Đồng Nai (trong đó có phụ lưu sông Bé thuộc hai tỉnh Bình 
Dương và Bình Phước).  

b. Khả năng di cư qua ĐDCQĐ dựa trên đặc điểm sinh học của TCX:  

- TCX có động lực di cư qua ĐDCQĐ do vòng đời của chúng cần cả môi trường 
nước lợ (hoặc mặn) và nước ngọt: Vòng đời của TCX có thể chia làm 3 giai đoạn: (1) 
Giai đoạn ấu trùng: Trong môi trường thiên nhiên, những con cái mang trứng di chuyển 
qua các độ mặn khác nhau xuống vùng cửa sông để trứng nở và ấu trùng phát triển 
(Ismael and New, 2000). Tất cả các giai đoạn ấu trùng đều cần môi trường nước lợ, 
tương ứng với độ mặn từ 20 - 40‰. Ấu trùng có thể nở ở cả vùng nước lợ và nước ngọt, 
tuy nhiên những ấu trùng nở trong nước ngọt sẽ phải nhanh chóng theo dòng nước để di 
chuyển ra vùng cửa sông (nơi có môi trường nước lợ) nếu không chúng sẽ chết trong 
vòng 4 - 5 ngày sau khi nở (Ling, 1969); (2) Giai đoạn hậu ấu trùng: Trong điều kiện tự 
nhiên, ở giai đoạn hậu ấu trùng thường ở lại trong vùng nước lợ trong 1 - 2 tuần sau đó 
bắt đầu di cư chầm chậm lên thượng nguồn nơi có độ mặn thấp hơn. Khi chúng khoảng 
1 tháng tuổi, chúng có thể di chuyển khá nhanh. Sau 2 tháng tuổi, chúng có thể bơi 
ngược các dòng nước mạnh hoặc vượt qua các ghềnh sông bằng cách sử dụng khả năng 
bò của mình. Chúng có thể bò qua các đê hoặc đập cao 2 – 3 m miễn sao có một chút 
nước nhỏ giọt trên đê hoặc đập đó (Michael, 2002). Thực tế cho thấy TCX có thể di cư 
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với khoảng cách trên 200 km tính từ vùng cửa sông (Upadhyay et al., 2014); (3) Giai 
đoạn trưởng thành: Sự biến đổi từ giai đoạn ấu trùng sang giai đoạn hậu ấu trùng cũng 
đánh dấu sự kết thúc chu kỳ sống của chúng trong môi trường nước lợ. Từ giai đoạn 
này, chúng bắt đầu quá trình di chuyển một cách chủ động theo hướng dòng chảy và có 
thể vượt qua những nơi có dòng chảy mạnh bằng cách bò bám chặt vào nền đáy của 
sông. Chúng có thể di cư vào trong các hồ nội đồng hoặc vượt qua các đê bằng cách di 
chuyển vòng qua các dòng suối hoặc khe nước nằm quanh đê. Từ khi bắt đầu quá trình 
di cư lên thượng nguồn đến lúc trưởng thành, chúng ở lại môi trường nước ngọt trong 
một thời gian dài (Ling, 1969). Tôm trưởng thành giao vỹ và đẻ trướng trong môi 
trường nước ngọt, nhưng khi ôm trứng và ấp trứng, chúng có xu hướng di chuyển ra 
vùng nước lợ (John, 2009).  

 

 
Hình 12. Vòng đời của TCX (M. rosenbergii)  

(Nguồn: Nandlal, S. et al., 2005). 
 

- Tập tính di chuyển của TCX có thể được sử dụng để thiết kế mô hình ĐDCQĐ 
phù hợp: Sau 2 tháng tuổi, TCX đã có thể bơi ngược các dòng nước mạnh, vượt qua các 
đê cao 2 – 3 m hoặc ghềnh sông bằng cách sử dụng khả năng bò của mình (Michael, 
2002). Khi trưởng thành, chúng bắt đầu quá trình di chuyển một cách chủ động theo 
hướng dòng nước và có xu hướng di chuyển bằng cách bò bám chặt vào nền đáy để 
vượt qua những nơi có dòng nước chảy mạnh (Ling, 1969).  

- Tập tính dinh dưỡng có thể được sử dụng để giúp TCX tìm thấy cửa vào của 
ĐDCQĐ: TCX là loài ăn tạp: (1) Ở giai đoạn ấu trùng, TCX ăn hầu hết động vật phù du 
(chủ yếu là động vật giáp xác nhỏ), sâu nhỏ và giai đoạn ấu trùng của các loài giáp xác 
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khác; (2) Giai đoạn hậu ấu trùng và trưởng thành, TCX ăn tạp, háu ăn, ăn cả thực vật và 
động vật (Nandlal and Pickering, 2005). 

- Tập tính sinh sản của TCX có thể được sử dụng để xây dựng cơ chế và thời gian 
vận hành ĐDCQĐ một cách hợp lý: Ở các vùng ôn đới, TCX sinh sản vào mùa hè, 
trong khi ở các vùng nhiệt đới, TCX sinh sản khi bắt đầu mùa mưa. Chúng có thể đẻ 
trứng hai lần hoặc nhiều hơn trong một mùa sinh sản (Ling, 1969).  

c. Khả năng thích ứng của ĐDCQĐ ở PH cho đối tượng TCX 

- Về mô hình thiết kế: ĐDCQĐ ở PH được thiết kế theo mô hình ĐDCQĐ dạng 
kênh tự nhiên, đây là mô hình được ứng dụng cho đa loài (Schmutz et al., 2015). Do đó, 
mô hình thiết kế này hoàn toàn phù hợp với loài TCX (M. rosenbergii).  

- Về cửa vào ĐDCQĐ: Vị trí cửa vào phía dưới ĐDCQĐ nằm ở nơi dòng chảy 
của sông khá chậm và nằm cách khá xa (khoảng hơn 500m) so với đập PH nên đã 
không tận dụng được dòng nước chảy qua đập tràn và cửa xả của đập PH để thu hút các 
loài thủy sản ở đây tìm thấy vị trí của cửa vào ĐDCQĐ (hình 12). Thêm vào đó, bề rộng 
cửa vào cũng khá nhỏ cũng có thể là một trong những khó khăn cho các loài thủy sản có 
thể tìm thấy cửa vào ĐDCQĐ.  

 

 
Hình 13. Vị trí cửa vào ĐDCQĐ ở PH (Nguồn: Bản đồ Google) 

 

- Về vận tốc nước trong ĐDCQĐ: Vận tốc nước trong ĐDCQĐ được duy trì trong 
giới hạn 0,6 m/giây, chỉ một số vị trí vượt  giới hạn trên với vận tốc 0,9 m/giây (Vũ Vi 
An và nnk, 2013). Mặc dù, chưa có nghiên cứu cụ thể về khả năng bơi/bò của TCX 
nhưng có thể nhận thấy rằng vận tốc nước trong ĐDCQĐ (dạng kênh tự nhiên) ở PH 
luôn thấp hơn vận tốc nước ở sông Bé – nơi mà TCX thường di chuyển ngược sông để 
lên thượng nguồn trước khi đập Phước Hòa được xây dựng.  

- Mực nước trong ĐDCQĐ: Qua đợt khả sát cho thấy, một số vị trí trong ĐDCQĐ 
có mực nước khá thấp, có thể thấy nền đáy của kênh (hình 3), trong khi, tập tính của 
TCX là loài sống đáy và thường di chuyển bám chặt vào đáy để di chuyển qua các nơi 
có dòng chảy mạnh nên cần một độ sâu nhất định để kích thích TCX di chuyển.   
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- Nền đáy ĐDCQĐ: Đa phần nền đáy của ĐDCQĐ là nền đất (hình 14) và chỉ có 
một số đoạn dốc mới có lớp đá cuội (hình 13) nên cũng có thể làm giảm khả năng di 
chuyển ngược dòng nước đối với TCX (do TCX thường có tập tính lẩn trốn trong các khe 
rãnh và bám vào nền đáy có độ ma sát cao để di chuyển qua các đoạn nước chảy siết). 

  

  
   Hình 14. Nền đáy lót đá cuội của ĐDCQĐ     Hình 15. Nền đáy bằng đất trong ĐDCQĐ 
 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Hiện trạng cơ sở hạ tầng ĐDCQĐ đã xuống cấp song vẫn đảm bảo yêu cầu về 
hoạt động, trong khi hiện trạng quản lý ĐDCQĐ còn nhiều bất cập, không có cơ quan 
hay tổ chức nào quản lý trực tiếp và tình trạng người dân vào khu vực ĐDCQĐ để đánh 
bắt cá còn diễn ra thường xuyên mà không bị cơ quan hay tổ chức nào ngăn chặn. 

- Tôm càng xanh là một trong các đối tượng cần được xây dựng ĐDCQĐ do đóng 
vai trò quan trọng về kinh tế, là đối tượng chịu tác động nặng nề bởi các đập nước trên 
sông và là loài bản địa ở lưu vực sông Đồng Nai. 

- Khả năng di cư qua ĐDCQĐ là hoàn toàn khả thi khi TCX có động lực di cư 
mang tính bản năng, tập tính di chuyển, dinh dưỡng và sinh sản phù hợp với việc di 
chuyển qua ĐDCQĐ nếu được thiết kế phù hợp. 

- Mô hình thiết kế đường di cư qua đập ở Phước Hòa ứng dụng cho đa loài, nên 
hoàn toàn phù hợp trong việc ứng dụng cho TCX, tuy nhiên do cửa vào phía dưới 
ĐDCQĐ nằm cách xa đập Phước Hòa, vận tốc nước tại một số điểm trên ĐDCQĐ còn 
lớn (vượt quá giới hạn 0,6 m/giây) hay độ sâu mực nước và nền đáy chưa phù hợp có 
thể là các lý do TCX chưa có sử dụng ĐDCQĐ ở Phước Hòa trong thời gian qua.  

4.2. Kiến nghị 

- Nghiên cứu giải pháp khắc phục vị trí chưa hợp lý của ĐDCQĐ ở PH. 

- Nghiên cứu cơ chế quản lý hiệu quả ĐDCQĐ ở Phước Hòa ở khía cạnh xử lý rác 
thải và bùn lắng, thành lập đơn vị chuyên trách, quản lý hoạt động khai thác cá trên 
ĐDCQĐ.  

- Tiến hành các nghiên cứu, thiết kế ĐDCQĐ phù hợp và hiệu quả cho đối tượng 
TCX ở các vùng cửa sông bị ảnh hưởng bởi đập chắn. 
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Phần II 

CHÆNH TRÒ SOÂNG – BAÛO VEÄ BÔØ SOÂNG, 
BÔØ BIEÅN – PHOØNG CHOÁNG THIEÂN TAI 

– XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN  

BỐ TRÍ ĐÊ PHÁ SÓNG XA BỜ ĐẾN HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG BẰNG 
MÔ HÌNH VẬT LÝ 

STUDY ON EVALUATING THE EFFECTS OF OFFSHORE BREAKWATERS TO 

EFFECTIVENESS BY PHYSICAL MODEL 
 

ThS. Lê Thanh Chương, PGS. TS. Trần Bá Hoằng  
 
TÓM TẮT 

 
Giải pháp công trình đê phá sóng xa bờ là giải pháp mang tính chủ động trong việc 

giảm sóng. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tình trạng 

xói lở bờ, nhất là trong trường hợp các giải pháp mềm hoặc các giải pháp mang tính 

bị động không khả thi hoặc hiệu quả thấp. 

Trong bài báo này trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu với 78 kịch bản thí nghiệm 

về các phương án bố trí công trình đê phá sóng xa bờ, các điều kiện mực nước, tham 

số sóng (sóng ngẫu nhiên) khác nhau. Kết quả thí nghiệm sẽ phục vụ cho việc nghiên 

cứu phương án bố trí công trình phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực.  

Từ khóa: bể sóng, đê phá sóng, máng sóng, mô hình vật lý, phổ sóng, rừng ngập mặn. 

 
ABSTRACT 

 
Breakwater solution is an active solution to reduce the waves. This is one of the 

effective measures to minimize shoreline erosion, especially in the case of soft 

solutions or passive solutions that are not feasible or low efficiency. 

This paper presents a summary of the study results with 78 experimental scenarios for 

different offshore breakwater configuration with different water level and wave 

parameters (random waves). The experiment results will serve to define the layout of 

the offshore breakwaters in accordance with the natural conditions of the each area. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giải pháp đê phá sóng xa bờ đã và đang được áp dụng nhiều nơi trên thế giới như: 
Anh, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Italia,…, nhằm vừa giảm thiểu các tác động tiêu cực 
của sóng, chống xói lở bảo vệ bờ biển đồng thời tạo ra các các bãi bồi phía sau để phục 
vụ cho các mục đích khác nhau như: lấn biển tạo quỹ đất, phát triển du lịch, trồng rừng 
ngập mặn,… Ở nước ta cũng đã có một số công trình được thực hiện, với chủ yếu là 
dạng đê chắn sóng nối với bờ như: cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), cảng Dung Quất (Quảng 
Ngãi), cảng Phan Thiết, cảng Lagi (Bình Thuận), cửa Bến Lội (Bà Rịa – Vũng Tàu),…,  
hay một số dạng mỏ hàn chữ T như ở Hải Hậu, Nghĩa Hưng (Nam Định), hoặc gần đây 
một số dạng đê song song với bờ như dạng công trình ở Gò Công (Tiền Giang), Nhà 
Mát (Bạc Liêu), U Minh (Cà Mau)… Các thông số bố trí dạng công trình này trong 
không gian chủ yếu được xác định bằng các công thức thực nghiệm của nước ngoài, 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

198  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

hoặc được bố trí theo kinh nghiệm, hoặc thử dần (dạng công trình thử nghiệm). Để cung 
cấp cơ sở khoa học cho việc tính toán xác định phương án bố trí công trình đê phá sóng 
xa bờ phù hợp với điều kiện ở vùng ven biển ĐBSCL, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 
phương pháp mô hình vật lý để phân tích đánh giá hiệu quả của các phương án bố trí 
công trình đê phá sóng xa bờ trong bể sóng ứng với các điều kiện mực nước, sóng đến 
khác nhau áp dụng cho khu vực bờ biển Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

2.1. Thiết lập mô hình thí nghiệm 

Bể sóng sử dụng cho thí nghiệm có kích thước như trong hình 1. Độ sâu nước lớn 
nhất trong bể có thể đạt được trong thí nghiệm là 0,7 m (chiều cao thành bể tính từ điểm 
đáy thấp nhất là 1 m). 

Sóng đều hoặc sóng ngẫu nhiên được tạo ra từ máy tạo sóng có chiều cao tối đa là 
15 cm. 

 

 
Hình 1. Mặt bằng bể sóng thí nghiệm 

 

 

Hình 2. Mặt cắt địa hình bể sóng 
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Địa hình bãi trước công trình có 
độ dốc 1:500 là đặc trưng bãi thoải của 
khu vực nghiên cứu. Mái dốc 1:20 
được thiết kế với mục đích tạo sóng vỡ 
khi sóng truyền từ nước sâu vào trong 
khu vực nước nông trước công trình. 

Cao trình đỉnh đê được đo chính 
xác bằng máy thủy bình chuyên dụng 
trong phòng thí nghiệm cho độ chính 
xác cao đến mm. 

Đê phá sóng xa bờ được thiết kế 
bằng gỗ, để dễ chế tạo và phù hợp với 
các thông số thí nghiệm trong bể sóng, 
hơn nữa tác dụng làm giảm năng lượng 
sóng của đê ngầm do quá trình sóng vỡ là chủ yếu, quá trình tiêu tán năng lượng do ma 
sát đáy gây ra chỉ là thứ yếu, như vậy độ nhám ảnh hưởng không lớn đến quá trình tiêu 
hao năng lượng sóng, do đó sử dụng vật liệu gỗ không ảnh hưởng đến kết quả thí 
nghiệm. Đê phá sóng được xây dựng trên độ dốc bãi 1/500, với các kích thước: chiều 
cao 7,1 cm, bề rộng đỉnh 1,7 cm, bề rộng chân 8,6 cm, chiều dài 22,9 cm. 

 

 

Hình 4. Mặt đứng cấu kiện đê giảm sóng 
 

 

Hình 5. Mặt cắt cấu kiện đê giảm sóng 
 

Hình 3. Cấu kiện lắp đặt trong bể 
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Các kích thước hình học của mặt cắt ngang đê đã được lựa chọn tương ứng với tỷ 
lệ mô hình hóa về chiều dài NL = 35 và thời gian là Nt = 5,92 ( theo tiêu chuẩn tương tự 
Froude).  

Sơ đồ bố trí mô hình thí nghiệm hiệu quả giảm sóng trong bể 3D được thể hiện 
trong hình 7. Tám đầu đo sóng được sử dụng để xác định chế độ sóng tại các vị trí trước 
và sau đê (cách vị trí chân đê một khoảng tối thiểu một nửa chiều dài con sóng). Tín hiệu 
từ các đầu đo sóng được truyền trực tiếp đến và lưu trữ trong máy tính chuyên dụng. 
 

 

Hình 6. Bể sóng thí nghiệm SIWRR 
 

Hình 7. Mặt bằng bố trí kim đo sóng 
 

2.2. Kịch bản thí nghiệm 

Qua đánh giá các tài liệu: thủy hải văn (sóng và mực nước), khảo sát địa hình 
trong nhiều năm gần đây, cho thấy bãi trước đê có nền đất yếu, khu vực bố trí công trình 
phá sóng có độ sâu khoảng 2,5 m. Chiều cao sóng nước nông ở khu vực bãi đê với độ 
sâu này tối đa chỉ vào khoảng 1,5 m. 

Sóng ngẫu nhiên có phổ JONSWAP dạng chuẩn (tạo ra bởi máy tạo sóng) dùng 
cho thí nghiệm có chiều cao biển đổi từ Hs = 0,06 m đến 0,11 m và chu kỳ đỉnh phổ Tp 
= 6s đến 9s. Cụ thể được thể hiện trong bảng 1. Thời gian của một thí nghiệm ít nhất là 
500 con sóng để đảm bảo dải tần số (chu kỳ) cơ bản của phổ sóng yêu cầu được tạo ra 
một cách hoàn chỉnh. 

Bảng 1. Giá trị chiều cao sóng 

Hs,0 (m) TP (s) 

P M P M 

2,1 0,06 6,86 1,16 

3,15 0,09 7,69 1,3 

3,85 0,11 8,34 1,41 

 
Tổng hợp chương trình thí nghiệm bao gồm 78 kịch bản ( kết hợp từ 7 kịch bản đê 

x 2 cao trình đỉnh đê x 2 giá trị mực nước x 3 giá trị tham số sóng nước sâu và cộng 
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thêm 6 kịch bản không công trình). Có thể nói rằng phạm vi biến đổi của các kịch bản 
thí nghiệm đã bao quát phần lớn các điều kiện biên về sóng và mực nước trong khu vực 
biển Đông của ĐBSCL. 

Bảng 2. Phương án bố trí mô hình đê phá sóng tỷ lệ 1/35 

  Ls (m) GB (m) XB (m) 
Phương án P M P M P M 

MH0 Không công trình  
MH2 210 6,00 50 1,43 110 3,14 
MH3 250 7,14 50 1,43 110 3,14 
MH4 210 6,00 70 2,00 110 3,14 
MH5 210 6,00 90 2,57 110 3,14 
MH6 170 4,86 50 1,43 110 3,14 
MH7 210 6,00 30 0,86 110 3,14 
MH8 210 6,00 50 1,43 130 3,71 

 
Giá trị cao trình mực nước gồm 2 giá trị MNTK1 = + 1,0 m (+42 cm), MNTK2 = 

+ 1,7 m (+44 cm), kết hợp với 2 giá trị cao trình đỉnh đê Z1 = +1,5 m, Z2 = +2 m. Từ 
những giá trị trên, khi đó mô hình thí nghiệm sẽ có 4 giá trị chiều cao lưu không (RC>0 
tương ứng với đê nhô, Rc<0 tương ứng với đê ngập) tương ứng như bảng 3: 

Bảng 3. Cao độ mực nước thiết kết kết hợp với cao trình đỉnh đê. 

Cao độ MNTK 
và cao trình đê 

MNTTK1(m) MNTTK1 (m) 
Cao trình đê Z1 

(m) 
Cao trình đê Z2 

(m) 

P M P M P M P M 

Giá trị  +1 +0,42 +1,7 +0,44 +1,5 +43,4 +2 +0,449 

Kết hợp MNTK và cao trình đỉnh đê 

Chiều cao lưu 
không  

RC1(m) RC2(m) RC3(m) RC4(m) 

P M P M P M P M 

Giá trị Rc 0,5 0,014 1 0,029 -0,2 -0,006 0,3 0,009 

 

Bảng 4. Ma trận các kịch bản thí nghiệm 

Phương 
án bố trí 
ĐPS 

   Cao trình đê   Mực nước   Tham số sóng nước sâu 

MH2 
MH3 
MH4 
MH6 
MH7 

x 
Cao trình đê Z1 = +1,5 m 
Cao trình đê Z2 = +2 m 

x 
Mực nước thấp D = 42 cm 
Mực nước cao D = 44 cm 

x 
Hs,0 = 6 cm; Tp = 1,16s 
Hs,0 = 9 cm; Tp = 1,30s 

Hs,0 = 11 cm; Tp = 1,41s 

MH0 x Không công trình x 
Mực nước thấp D = 42 cm 
Mực nước cao D = 44 cm 

x 
Hs,0 = 6 cm; Tp = 1,16s 
Hs,0 = 9 cm; Tp = 1,30s 

Hs,0 = 11 cm; Tp = 1,41s 
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MH5 x Cao trình đê Z1 = +1,5  m  x 
Mực nước thấp D = 42 cm 
Mực nước cao D = 44 cm 

x 
Hs,0 = 6 cm; Tp = 1,16s 
Hs,0 = 9 cm; Tp = 1,30s 

Hs,0 = 11 cm; Tp = 1,41s 

MH8 x Cao trình đê Z2 = +2,0 m  x 
Mực nước thấp D = 42 cm 
Mực nước cao D = 44 cm 

x 
Hs,0 = 6 cm; Tp = 1,16s 
Hs,0 = 9 cm; Tp = 1,30s 

Hs,0 = 11 cm; Tp = 1,41s 

 
2.3. Hiệu quả giảm sóng của đê phá sóng 

Các tham số sóng (chiều cao, các chu kỳ đặc trưng) tại các vị trí nước sâu, trước đê 
và sau đê được tính toán từ các phổ sóng đo đạc sử dụng chương trình chuyên dụng. Việc 
tính toán phân tích sóng phản xạ từ kết quả đo đạc từ 4 đầu đo sóng được thực hiện theo 
phần mềm đo sóng HR Wallingford. Các tham số đo đạc từ thí nghiệm và tính toán gồm: 

2.3.1. Chiều cao sóng momen Hm0 

Chiều cao sóng Hm0 có giá trị xấp xỉ chiều cao sóng ý nghĩa Hs và được xác định 
từ mô men bậc 0 của phổ mật độ nặng lượng sóng như sau: 

�� � ��� � 4.004
��	 � 4.004 � ����������
����  

 Trong đó S(f) là giá trị mật độ năng lượng của phổ sóng tương ứng với tần số f, 
m0 là giá trị mô-men bậc 0 của phổ sóng. 

Trong thí nghiệm các giá trị Hm0 được xác định tại các vị trí trước và sau đê. 

2.3.2. Khái niệm hiệu quả giảm sóng của đê phá sóng 

Mức độ giảm chiều cao sóng hay nói cách khác là hiệu quả giảm sóng của đê phá 
sóng xa bờ được đánh giá thông qua tỷ số giữa chiều cao sóng phía sau đê so với chiều 
cao sóng đến trước đê. Hiệu quả giảm sóng: Ɛ � 1 � ��. 

0,

0,

m t

t

m i

H
K

H
=

 
 

 
Hình 8. Mô phỏng mặt cắt ngang đê chắn sóng 
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2.4. Phân tích kết quả thí nghiệm 

Khi sóng truyền từ vùng nước sâu vào vùng nước nông thì sẽ trải qua các quá 
trình vật lý làm tiêu hao năng lượng sóng như khúc xạ, ma sát đáy, sóng vỡ. Ngoài ra 
còn có tán xạ làm phổ sóng biển đổi (chuyển dịch năng lượng sóng giữa các dải tần số), 
đặc biệt khi gặp vật cản (đê ngầm). Quá trình biến đổi phổ sóng có ảnh hưởng gián tiếp 
đến mức độ tiêu hao năng lượng sóng ở vùng nước nông bởi vì với dải sóng dài (tần số 
thấp) thì mức độ tiêu hao năng lượng ít hơn so với dải sóng ngắn (tần số cao). 

 

 
Hình 9. Sự biến đổi sóng trước và sau công trình 

 

Kim số 1 (nước sâu) Kim số 5 (trước công trình) Kim số 7 (sau công trình) 

Hình 10. Sự biến đổi hình dạng phổ sóng 
  

Trong quá trình tiêu hao năng lượng sóng thì sóng vỡ là quá trình tiêu tán năng 
lượng sóng lớn nhất. Hiện tượng sóng vỡ xảy ra khi sóng biến hình trong nước nông 
làm gia tăng chiều cao sóng và do đó độ dốc sóng vượt quá ngưỡng giới hạn ổn định 
hình dạng dẫn đến sóng vỡ (đặc biệt lưu ý tránh nhầm lẫn giữa sóng vỡ với tiêu tán 
năng lượng do ma sát đáy, tiêu tán năng lượng do ma sát đáy chỉ chiếm một tỷ trọng rất 
nhỏ, có thể nói không đáng kể trong toàn bộ quá trình tiêu hao năng lượng sóng).  

Hm0 = 10,6 cm 
Tp = 1,33s 

Hm0 = 3,10 cm 
Tp = 5,18s 

Hm0 = 1,60 cm 
Tp = 19,05s 
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Hình 11. Tương quan giữa chiều cao sóng tới (Hm0,i) và sóng phản xạ (Hm0,r) 
 

Chiều cao sóng phản xạ thay đổi tùy thuộc vào sóng tới và chiều cao lưu không 
Rc. Xu hướng cho thấy chiều cao sóng phản xạ dao động trong khoảng 0,4 đến 0,7 lần 
chiều cao sóng tới. 

Trong tổng số 78 kịch bản thí nghiệm bao gồm sự thay đổi về 4 chiều cao lưu 
không, 4 khoảng cách khe hở G(m), 3 chiều dài đê L(m), 2 khoảng cách bờ X(m). 

 

 
Hình 12. Quan hệ Kt~Rc/Hm0,i của đê phá sóng ứng với các giá trị Rc khác nhau 

 
Trong trường hợp đê ngầm (Rc < 0) thì việc thay đổi phương án bố trí đê ảnh 

hưởng chưa thực sự rõ ràng đến hiệu quả giảm sóng. Xu hướng kết quả cho thấy khi 
tương quan độ ngập tương đối (Rc/Hm0,i > 2) thì hiệu quả giảm sóng của đê không có 
xu hướng tăng nữa (dao động từ 70% đến 80%), nguyên nhân là do cao trình đỉnh đê lúc 
này đủ lớn để sóng không thể leo lên qua đỉnh đê giúp cho hiệu quả giảm sóng lớn và 
sóng được truyền qua các lỗ rỗng của cấu kiện và khe hở G nên khi có tăng chiều cao 
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đỉnh đê lên bao nhiêu đi nữa thì chiều cao sóng phía sau vẫn không giảm. Khi Rc/Hm0,i 
< -0,5 thì hiệu quả giảm sóng đê rất thấp và đê gần như lúc này không còn tác dụng 
giảm sóng. Độ ngập sâu tương đối càng lớn thì hiệu quả giảm sóng của đê càng lớn, quá 
trình thí nghiệm quan sát thấy khi Rc = +2,9 cm (1,01 m thực tế) thì gần như sóng 
không leo được qua đỉnh đê và sóng được truyền vào khu vực sát bờ thông qua khoảng 
hở G cộng thêm hiện tượng nhiễu xạ, lúc này hiệu quả giảm sóng lên đến 0,7 – 0,8. 
 

 

Hình 13. Quan hệ �� ~ GxHmo,i ứng với các độ ngập đê khác nhau cho các vị trí kim đo 8 
 

 

Hình 14. Quan hệ �� ~ GxHmo,i ứng với các độ ngập đê khác nhau cho các vị trí kim đo 7 
 

Kết quả quan hệ � ~ G/Hmo,i cho thấy độ rộng khoảng hở G tỷ lệ nghịch với hiệu 
quả giảm sóng của đê tại vị trí kim đo số 7. Trong trường hợp đê bị ngập (đê ngầm) nếu 
(G>Hm0,i x 100 ) thì độ rộng khoảng hở G gần như không còn ảnh hưởng đến hiệu quả 
giảm sóng của đê ngầm. 
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Hình 15. Quan hệ � ~ L/Hmo,i ứng với các độ ngập đê khác nhau 

  
Quan hệ � ~ L/Hmo,i có xu hướng tuyến tính và đồng biến khi L/Hmo,i càng lớn 

thì hiệu quả giảm sóng của đê càng lớn. Đặc biệt khi L/Hmo,i < 150 thì hiệu quả giảm 
sóng của đê tương đối bé. 

2.5. Lựa chọn phương án bố trí đê cho vùng nghiên cứu 

Việc xây dựng đê giảm sóng xa bờ ngoài chức năng giảm sóng gây bồi, chống xói 
lở thì đối với dạng công trình có kết cấu rỗng đặc biệt này thì chức năng tái sinh rừng 
ngập mặn là hoàn toàn khả thi. 

Trong việc tái sinh rừng ngập mặn thì đê giảm sóng xa bờ phải hoàn thành tối 
thiểu được hai nhiệm vụ: 

- Giảm sóng phía sau công trình trong điều kiện nhỏ hơn 0,4 m thì cây con mới 
có thể phát triển; 

- Tạo ra sự trao đổi bùn cát mịn giữa trong và ngoài công trình. 

Trong thí nghiệm này sẽ phân tích và tính toán phương án bố trí công trình phù 
hợp cho điều kiện giảm sóng tái sinh rừng ngập mặn cho vùng nghiên cứu. 

Phạm vi áp dụng: �0,5 " #$/���,�	 " 2; 15 " ( ) ���,� " 100; 1,5 " */����,� ) 100� " 4,4; 
Số liệu sóng sau công trình dùng cho tính toán truyền sóng xác định tại vị trí cách 

điểm cách điểm giữa khoảng hở 110 m về phía vuông góc với bờ. 

Đặc điểm về tham số sóng trước công trình được lấy dựa theo kết quả thí nghiệm 
ứng với trường hợp sóng gió mùa (với chiều cao sóng nước sâu 3 m thì chiều cao sóng 
tới trước công trình lớn nhất là 1 m và chiều cao sóng phản xạ khoảng 0,5 m). Để đạt 
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được chiều cao sóng mong muốn sau công trình (nhỏ hơn 0,6 m) trong trường hợp sóng 
lớn nhất thì: 

�� " 0,61,5 

�� " 0,4 , > 0,6(*) 

Tra điều kiện (*) ứng với các biểu đồ tương quan hình 13, 14 và 16 kết quả thu 
được như sau: 

 0,7 " #$/���,�	��� " 0,8  

 30 " ( ) ���,�	��� " 35  

 3,0 " */����,�	��� ) 100� " 3,3  

Hm0,i max (m) là giá trị chiều cao sóng tới lớn nhất trước công trình (lưu ý phân biệt 
Hm0,i với Hs,i là chiều cao sóng tổng hợp trước công trình). 

Áp dụng cho thông số sóng tại khu vực Vĩnh Châu - Sóc Trăng với Hm0,i = 1,0m 
ứng với cao trình mực nước biển +1,7 m: 

Chiều cao lưu không Rc(m): 0,7	� " #$��� " 0,8	�; 
Khoảng hở G(m): 30	� " (��� " 35	�; 
Chiều dài tuyến đê L(m): 300	� " *��� " 330	�; 

3. KẾT LUẬN 

Một chương trình thí nghiệm mô hình vật lý 3D bao gồm 78 thí nghiệm về hiệu 
quả giảm sóng của đê phá sóng đã được thực hiện với phạm vi bao quát rộng của các 
điều kiện biên về tham số sóng, mực nước và kích thước hình học tuyến đê. Kết quả thí 
nghiệm đã cho thấy rõ sự ảnh hưởng của các tham số và quá trình vật lý chi phối đến 
hiệu quả giảm sóng của đê ngầm, từ đó đưa ra được các đánh giá và so sánh hiệu quả 
giảm sóng giữa các phương án bố trí đê. Có thể nói bên cạnh các tham số độ ngập sâu 
tương đối Rc/Hm0,i, chiều dài, khoảng cách bờ và khoảng hở đê ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả giảm sóng của đê phá sóng thì tích chất biến đổi của phổ do ảnh hưởng của 
bãi trước đê (đặc thù bãi thoải của khu vực ĐBSCL) và tương tác với đê cũng đóng một 
vai trò quan trọng. 

Kết quả thí nghiệm được sử dụng cho việc lựa chọn các phương án bố trí đê cấu 
kiện lỗ rỗng ứng với các hiệu quả giảm sóng xác định trước. Và ngược lại đánh giá 
được hiệu quả giảm sóng ứng với các phương án bố trí đê cho trước. 

Một số kết luận được rút ra từ các kết quả thí nghiệm trên: 

- Trong điều kiện đê nhô và cùng điều kiện mực nước, thông số sóng, cao trình 
đỉnh thì ảnh hưởng của chiều dài đê L đến hiệu quả giảm sóng của đê phá sóng 
rõ ràng hơn ảnh hưởng của khe hở G thể hiện trong biểu đồ quan hệ � ~ 
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G/Hmo,i và � ~ L/Hmo,i. Điều ngược lại xảy ra khi trong điều kiện đê ngầm, đê 
càng nhô cao thì ảnh hưởng của việc lựa chọn phương án bố trí đê đến hiệu quả 
giảm sóng của đê càng lớn.  

- Sóng tại vị trí kim đo số 6 và 8 bị ảnh hưởng lớn bởi sự thay đổi khoảng hở G. 
Trong khi sóng tại vị trí kim đo số 7 ảnh hưởng bởi cả 3 yếu tố G, L, X. 

- Các điều kiện biên giúp đê phá sóng hoạt động hiệu quả: Rc > -0,5 Hm0,i ; L > 
150 Hmo,i; trong trường hợp đê ngầm G < 100/Hm0,i. 

- Đê đảm bảo mục đích tái sinh rừng ngập mặn phía trong thì các nguyên tắc bố 
trí đê cần thiết đảm bảo những điều kiện: 0,7 " #$/���,�	��� " 0,8  30 " ( ) ���,�	��� " 35  3,0 " */����,�	��� ) 100� " 3,3 

Phạm vi áp dụng: �0,5 " #$/���,�	 " 2; 15 " ( ) ���,� " 100; 1,5 " */����,� ) 100� " 4,4; 
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CHẾ ĐỘ THỦY THẠCH ĐỘNG LỰC KHU VỰC CỬA SÔNG, VEN BIỂN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

HYDRODYNAMICS AND MORPHOLOGY IN THE ESTUARY AND COASTAL 

AREAS OF THE MEKONG DELTA 
 

ThS. Lê Thanh Chương, PGS. TS. Trần Bá Hoằng  
 
TÓM TẮT 
 

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá chế độ thủy, thạch động lực khu 

vực cửa sông, ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình toán 1D 

(MIKE11) và 2D (MIKE21 Coupled FM) với tỷ lệ chi tiết khác nhau được sử dụng 

để mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, và diễn biến hình thái trong 

một năm khí hậu (từ 5/2009 - 4/2010) trong điều kiện hiện tại. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy khu vực cửa sông ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động 

của chế độ gió mùa đó là thời kỳ gió mùa Tây Nam đây cũng là mùa lũ và gió mùa 

Đông Bắc đây cũng chính là mùa khô. Trong thời kỳ gió mùa Tây Nam vùng cửa 

sông, ven biển phía biển Đông xu thế bồi tụ là chủ yếu, hiện tượng xói lở ít xảy ra. 

Hiện tượng xói lở khu vực này bắt đầu vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc. Điều này thì 

ngược lại đối với vùng cửa sông ven biển phía biển Tây. 

Từ khóa: Chế độ thủy thạch động lực học vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên 

cứu về chế độ thủy thạch động lực học ĐBSCL bằng mô hình toán, diễn biến hình 

thái vùng ven biển ĐBSCL. 

 
ABSTRACT 
 

This paper presents the results of hydrodynamics and morphology in the estuary and 

coastal areas of the Mekong Delta. The 1D (MIKE11) and 2D (MIKE21 Coupled 

FM) models are used to simulate hydrodynamics, sediment transport, and 

morphological changes in a climate year from May 2009 to April 2010 under 

current conditions. Analytical results show that the areas are affected by monsoon 

seasons namely the southwest (from May to October) coinsiding with the rainy 

season and the northeast (from November to April next year) coinsiding with dry 

season. During the southwest monsoon, the area of the East Sea experienced 

dominantly accretion and erosion occured less frequently. The erosion of the area 

began in the northeast monsoon. This is opposite for the area of West Sea. 

 
1. MỞ ĐẦU 

Trong những năm gần đây, vấn đề xói lở bờ biển diễn biến ngày một phức tạp, gây 
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân cũng như tác động đến sự phát triển kinh tế 
xã hội của các địa phương ven biển. Vấn đề nghiêm trọng này hiện đang thu hút sự quan 
tâm đặc biệt từ các cấp lãnh đạo cũng như các nhà khoa học trong và ngoài nước.  
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Như chúng ta biết, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có đặc điểm sông ngòi dày 
đặc, đường bờ biển kéo dài từ Đông sang Tây. Do đó, diễn biến hình thái đường bờ ở khu 
vực này diễn biến rất phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến tài sản, tính mạng của người 
dân trong khu vực. Đã có nhiều nghiên cứu trước đây về chế độ thủy thạch động lực học 
khu vực bờ biển ĐBSCL, đáng chú ý trong số đó phải kể đến là những kết quả nghiên cứu  
biến động của chế độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của Dự 
án đê biển Vũng Tàu - Gò Công [5,6,7]. Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu trong những đề 
tài, dự án trước đây còn chưa rộng và chỉ tập trung ở vùng cửa sông ven biển, do đó chưa 
thể hiện được tính chất phức tạp của chế độ thủy thạch động lực học vùng ĐBSCL. Trong 
nghiên cứu này phạm vi mô phỏng được mở rộng với mục đích phân tích đầy đủ hơn chế 
độ thủy thạch động lực học vùng ĐBSCL. Từ đó có thể đề xuất được giải pháp chống xói 
lở phù hợp với vùng từ TP. Hồ Chí Minh đến Kiên Giang. 

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá chế độ thủy thạch động 
lực vùng cửa sông, ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Hình 1 minh họa cách tiếp cận chung trong việc nghiên chế độ thủy động lực 
vùng cửa sông, ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó các mô hình với tỷ 
lệ và mức độ chi tiết khác nhau được thiết lập.  

 

 
Hình 1. Các mô hình sử dụng 

 

Mô hình 1 là mô hình thủy động lực vùng cho toàn bộ biển Đông và biển Tây. Mô 
hình sử dụng cho vùng nghiên cứu này là MIKE 21 Coupled FM với các module HD 
(thủy động lực), SW (phổ sóng). Mục đích của mô hình 1 là mô phỏng chế độ dòng 
chảy (thủy triều, dòng chảy ven bờ) và chế độ sóng nhằm cung cấp biên mở phía biển 
cho các mô hình với phạm vi nhỏ hơn (nhóm mô hình 2). 
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Nhóm mô hình 2 bao gồm các mô hình: (i) 1D cho hệ thống sông kênh Mekong và  
Sài Gòn - Đồng Nai, và (ii) 2D cho vùng nghiên cứu mở rộng phía biển từ biển 
Cambodia đến Phan Thiết. Hai loại mô hình này sẽ thực hiện các mô phỏng độc lập 
(MIKE 11, MIKE21) hoặc được nối kết với nhau (MIKE FLOOD) tùy theo từng mục 
đích khác nhau. Mô hình MIKE FLOOD (MIKE 11/MIKE21 Coupled với các module 
HD) được sử dụng để nghiên cứu chế độ thủy động lực vùng cửa sông ven biển. Kết quả 
của mô hình này sẽ được sử dụng để trích xuất biên thủy lực cho các mô hình vận 
chuyển bùn cát và diễn biến hình thái 1D (cho hệ thống sông chính phía thượng nguồn) 
và 2D (cho vùng cửa sông, ven biển) độc lập. Mô hình 1D độc lập được sử dụng để 
cung cấp biên đầu vào cho mô hình nghiên cứu mở rộng 2D, mô hình sẽ chỉ gồm các 
sông kênh chính. Mô hình 2D độc lập được dùng để nghiên cứu chế độ thủy thạch động 
lực lên vùng cửa sông ven biển trên phạm vi rộng trải dài từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến 
Campuchia. Đối với các mô hình 1D độc lập, các module được sử dụng sẽ là MIKE 11 
HD, AD. Đối với mô hình 2D độc lập, các module sử dụng sẽ là MIKE 21 FM HD, SW 
và MT. 

Các mô hình trên đã được thiết lập, hiệu chỉnh và kiểm định trong các nghiên cứu 
trước cũng như trong khuôn khổ đề tài cấp bộ "Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống 

xói lở bờ biển, cửa sông phù hợp vùng từ Tp. Hồ Chí Minh đến Kiên Giang   " do Viện 
Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện. Bài báo này chỉ trình bày các kết quả chính 
trong việc ứng dụng các mô hình trên để đánh giá chế độ thủy động lực vùng cửa sông, 
ven biển khu vực ĐBSCL. 

3. KẾT QUẢ  VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả hiệu chỉnh kiểm định mô hình 

Kết quả hiệu chỉnh kiểm định các yếu tố mực nước, lưu lượng, sóng được trình bày 
rất chi tiết trong các bài báo trước đây về những nghiên cứu về chế độ thủy động lực học 
vùng ĐBSCL mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện [2,3,4]. Trong nghiên cứu này chúng tôi 
chỉ trình bày những kết quả hiệu chỉnh kiểm định số liệu nồng độ bùn cát lơ lửng tại một 
số trạm quan trắc ở cửa sông ven biển vốn được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, 
việc hiệu chỉnh mô hình còn được thực hiện bằng việc so sánh kết quả tính toán mô hình 
về phân bố bùn cát ven biển Nam Bộ với kết quả phân tích từ ảnh vệ tinh. 
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Hình 2. So sánh nồng độ bùn cát mô phỏng với tài liệu thực đo năm 2009 tại các vị trí cửa sông 

Cửu Long. 

 

Hình 3. So sánh nồng độ bùn cát mô phỏng với tài liệu thực đo năm 2012 tại các vị trí cửa sông 
Cửu Long và Sài Gòn - Đồng Nai. 
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Hình 4. So sánh nồng độ bùn cát mô phỏng với tài liệu thực đo năm 2012 tại các vị trí ven biển.  

 

Hình 5. Phân bố bùn cát tại thời điểm 10h 26/7/2009 (mùa gió Tây Nam) theo phân tích ảnh vệ 
tinh (trái) và kết quả mô phỏng (phải). 
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Hình 6. Phân bố bùn cát tại thời điểm 10h 06/12/2009 (mùa gió Đông Bắc) theo phân tích ảnh 
vệ tinh (trái) và kết quả mô phỏng (phải). 

 

Hình 7. Phân bố bùn cát tại thời điểm 10h 24/02/2010 (mùa gió Đông Bắc) theo phân tích ảnh 
vệ tinh (trái) và kết quả mô phỏng (phải). 

3.2. Kết quả tính toán chế độ thủy động lực 

a. Chế độ mực nước 

Mực nước khu vực vùng ven biển Đông khu vực ĐBSCL có chế độ triều được 
phân loại là bán nhật triều không đều. Biên độ triều trong vùng nghiên cứu khá lớn: từ 
3,0 – 4,0 m trong thời kỳ triều cường và từ 1,5 - 2,0 m trong thời kỳ triều kém. Mực 
nước có xu thế dâng cao dần từ cửa Tiểu về phía Bạc Liêu trong khi biên độ triều giảm 
dần. Về phía biển Tây mực nước có chế độ triều được phân loại là triều hỗn hợp thiên 
về nhật triều không đều. Thời gian nước lên và nước xuống rất không đều nhau trong 
từng ngày. Biên độ triều nhỏ, tối đa chỉ đạt 1,1 m ± 0,1 m. 
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b. Dòng chảy tổng hợp 

Hình 8 trình bày kết quả mô phỏng trường dòng chảy tổng hợp tại thời điểm triều 
rút và triều lên. Phía dưới các hình trên trình bày đường quá trình lưu tốc tổng hợp tại 
các vị trí P1 (phía biển Tây) và P2 (bên ngoài cửa sông Hậu phía biển Đông), trong đó 
có biểu thị thời điểm trích xuất trường vận tốc tương ứng phía trên. 

 

 
       (a)       (b) 

Hình 8. Kết quả mô phỏng phân bố dòng chảy tổng hợp thời điểm triều rút (a) và thời điểm 
triều lên (b) 

 

c. Dòng dư do gió 

Trong thành phần của dòng chảy tổng hợp khu vực cửa sông ven biển, thành phần 
dòng ven bờ do gió không chiếm nhiều tỷ lệ. Tuy nhiên chúng lại có vai trò quan trọng 
ảnh hưởng đến xu thế vận chuyển bùn cát ở khu vực này. Hình 9 trình bày phân bố dòng 
dư trung bình trong thời kỳ gió mùa Tây Nam và Đông Bắc trên không gian vùng 
nghiên cứu mở rộng trong khi Hình 10 trình bày biểu đồ phân bố dòng dư trung bình 
tháng 8/2009 và 1/2010 lần lượt trên mặt cắt ngang bờ biển tại U Minh (biển Tây) và 
Trà Vinh (biển Đông). Dòng dư được tính toán là hiệu của kết quả mô phỏng dòng chảy 
có bao gồm tác động của ma sát gió và thủy triều và mô phỏng chỉ xét đến yếu tố thủy 
triều. Phía biển Đông, trong thời kỳ gió mùa Tây Nam dòng dư có hướng Tây Nam - 
Đông Bắc và ngược lại trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc. Do gió mùa Đông Bắc có 
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cường độ mạnh, tần suất xuất hiện cũng nhiều hơn nên cường độ dòng dư trong thời kỳ 
này cũng lớn hơn nhiều so với thời kỳ gió mùa Tây Nam. Phía biển Tây, dòng dư do gió 
có hướng Bắc Nam trong mùa gió Tây Nam và ngược lại trong thời kỳ gió mùa Đông 
Bắc, tuy nhiên cường độ dòng dư yếu hơn nhiều so với phía biển Đông, ngay cả trong 
thời kỳ gió mùa Tây Nam. 
 

 
Hình 9. Kết quả mô phỏng phân bố dòng dư trung bình (a) thời kỳ gió mùa Tây Nam và (b) thời 

kỳ gió mùa Đông Bắc. 
 

 

Hình 10. Phân bố cường dòng dư trung bình tháng 8/2009 và 1/2010 trên các mặt cắt ngang bờ 
biển tại U Minh và Trà Vinh 

 

3.3. Kết quả tính toán sóng 

Sóng là sản phẩm nội sinh trong quá trình tương tác giữa gió, cụ thể hơn là quá 
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trình lưu chuyển tầng khí quyển bề mặt đại dương và nước biển. Hình 11 thể hiện 
trường sóng đặc trưng cho các thời kỳ gió mùa Tây Nam và Đông Bắc. Trong thời kỳ 
gió mùa Tây Nam, khu vực ven biển phía Đông nằm trong vùng khuất của hướng gió 
nên sóng nhỏ. Chiều cao sóng ở vị trí P2 ven biển Trà Vinh trong thời kỳ này chỉ 
khoảng 0,2 – 1,5 m. Hướng sóng trong thời kỳ này thường là Nam và Đông Nam ở 
ngoài khơi, Đông Nam ở vùng gần bờ. Trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, chiều cao 
sóng tại vị trí P2 là khoảng 0,5 – 3,5 m, tần suất xuất hiện của sóng trong thời kỳ gió 
mùa Đông Bắc cũng lớn hơn so với thời kỳ gió mùa Tây Nam. Chế độ sóng theo mùa ở 
vị trí P1 ven biển U Minh trên biển Tây thì ngược lại với vị trí P2 ven biển Đông, chiều 
cao sóng trong thời kỳ gió mùa Tây Nam là khoảng 0,5 – 2,0 m, lớn hơn nhiều so với 
chiều cao sóng trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc khi chiều cao sóng chỉ khoảng 0,2 – 1,0 
m. Điều này là hoàn toàn phù hợp khi số liệu gió được trích xuất từ kết quả từ mô hình 
khí tượng toàn cầu CFSR của NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) từ năm 2010 – 2014 tại hai vị trí biển Đông, biển Tây xem Hình 12. Về 
phía biển Đông, gió mùa Đông Bắc thường bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. 
Phía biển Đông, ngoài biển gió có hướng chính là hướng Đông Bắc, vận tốc gió trung 
bình khoảng 9 – 11 m/s, lớn nhất đạt trên 20 m/s. Ở vùng ven bờ, gió thường thổi theo 
hướng: Đông Bắc, Đông và Đông Nam, trong đó chủ yếu là hướng Đông và  Đông Bắc. 
Vận tốc gió trung bình đạt khoảng 8 - 10 m/s, cao nhất là từ 12 - 14 m/s. Ngược lại, ở 
phía biển ngoài khơi biển Tây hướng gió chính trong mùa gió Tây Nam là hướng Tây 
và Tây Tây Nam, chủ yếu là hướng Tây, vận tốc gió lớn nhất khoảng 16 - 18 m/s. Ở 
vùng ven bờ, hướng gió chính mùa Tây Nam là Tây, Tây Tây Nam, và Tây Nam, trong 
đó chủ yếu là Tây Tây Nam, vận tốc gió lớn nhất khoảng 14 - 16 m/s. 
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Hình 11. Phân bố trường sóng vùng nghiên cứu mở rộng đặc trưng cho (a) mùa gió Tây Nam và 
(b) mùa gió Đông Bắc (phía dưới lần lượt là các biểu đồ chiều cao sóng có nghĩa tại các vị trí P1 

và P2 có thể hiện thời điểm trích xuất trường sóng tương ứng ở trên). 

 

Hình 12. Hoa gió tại vị trí ven biển Bến Tre cách bờ khoảng 10 km (phải) và vị trí (104,73o, 
9,5o) ven biển U Minh cách bờ khoảng 10 km (phải), số liệu gió giờ trích từ kết quả mô hình 

toàn cầu CFSR giai đoạn 2010-2014 
 

3.4. Kết quả tính toán diễn biến hình thái 

a. Phía biển Đông 

Hình 13 thể hiện tương quan diễn biến bùn cát phía cửa sông ven biển với điều 
kiện khí hậu, chế độ thủy văn thượng nguồn (dòng chảy và bùn cát), và chế độ thủy 
động lực phía biển (sóng, ứng suất tiếp đáy) với chu kỳ một năm khí hậu. 

Thời kỳ gió mùa Tây Nam cũng là mùa mưa lũ, là mùa có nguồn phù sa từ các sông 
dồi dào nhất trong năm, trong đó thời kỳ mùa lũ từ tháng 7 - 10 được coi là thời kỳ cung 
cấp bùn cát chủ yếu cho vùng ven biển. Đồng thời hướng gió mùa này ngược với hướng 
mở của đường bờ vùng ven biển Đông nên vai trò của sóng trong các quá trình ven bờ 
mùa này là yếu như trình bày trong mục 4.2. Điều này được minh họa khá rõ nét trên biểu 
đồ phân bố sóng và ứng suất tiếp đáy tổng hợp gây ra bởi dòng chảy và sóng trên Hình 
13. Trong thời kỳ này, bùn cát từ các cửa sông ra đã hình thành các luồng bùn cát 
(sediment flume) trên khu vực thềm nông. Trong thời kỳ từ tháng 6 cho đến giữa tháng 
10, dòng dư do gió có hướng Tây Nam - Đông Bắc nên hướng vận chuyển bùn cát chính 
cũng theo hướng này, cho tới cuối tháng 10 thì hướng vận chuyển bắt đầu chuyển hướng 
ngược lại do tác động của dòng ven bờ do gió mùa Đông Bắc. Kết quả mô phỏng về phân 
bố bùn cát và diễn biến hình thái (Hình 14, Hình 15) cho thấy trong thời kỳ này quá trình 
bồi tụ bùn cát chiếm ưu thế, các hiện tượng xói lở ít khi xảy ra. 
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Hình 13. Tương quan biến động bùn cát phía cửa sông ven biển với các mùa khí hậu, thủy văn 
thượng nguồn (dòng chảy, bùn cát), thủy động lực phía biển (dòng dư ven bờ, sóng, ứng suất 

tiếp đáy) với chu kỳ năm khí hậu 
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Hình 14. Phân bố bùn cát trên vùng nghiên cứu mở rộng tại các thời điểm tháng 8 (a), tháng 10 
(b), tháng 11 (c), tháng 1 (d), tháng 4, và tháng 6 (c). 
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Hình 15. Phân bố xói bồi vùng ven biển tại các thời điểm (a) cuối tháng 7, (b) tháng 10, (c) 
tháng 11, và (d) cuối tháng 4. 

 
Trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, gió thường thổi theo hướng: Đông Bắc, Đông 

Đông Bắc và Đông, trong đó chủ yếu là hướng Đông Bắc và Đông Đông Bắc. Với tần 
suất xuất hiện vượt trội, tốc độ gió cũng là lớn hơn nhiều so với các hướng khác, hướng 
gió gần như trực diện với đường bờ biển mở phía biển Đông, nên có thể xác định gió 
mùa Đông Bắc là hướng gió chi phối chính đến quá trình xói lở của bờ biển trong khu 
vực này. Ứng suất tiếp đáy trong thời kỳ này lớn hơn nhiều so với thời kỳ gió mùa Tây 
Nam. Chính vì lý do này mà mặc dù là thời kỳ mùa kiệt, dòng chảy và nguồn bùn cát từ 
các sông đổ ra là thấp nhất nhưng hàm lượng bùn cát lơ lửng ven biển thì vẫn rất cao 
(Hình 14). Bên cạnh đó, dòng dư (hoàn lưu) trong thời kỳ này có hướng Đông Bắc - 
Tây Nam cũng có cường độ mạnh hơn nhiều so với thời kỳ gió mùa Tây Nam. Đây là 
những minh chứng cho nhận định là sóng gây ra bởi gió mùa Đông Bắc đào xới và làm 
tái lơ lửng phần lớn bùn cát được bồi tụ trong mùa gió Tây Nam, tạo ra dòng chảy ven 
bờ, cùng với dòng triều và dòng hải lưu vận chuyển bùn cát về phía Nam. Đây chính là 
hướng di chuyển bùn cát thực trên dải ven biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cà Mau. Trong 
thời kỳ này, một phần bùn cát theo dòng triều ngược vào các cửa sông và gây ra bồi 
lắng tại các cửa sông (Hình 15). 
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b. Phía biển Tây 

Khác với vùng ven biển phía biển Đông, vùng ven biển Tây ít chịu ảnh hưởng 
trực tiếp bởi chế độ dòng chảy và bùn cát vào ra các sông Mê Kông và Đồng Nai. Hai 
yếu tố chi phối chính tới chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát và diễn biến hình 
thái ở khu vực này là dòng thủy triều, tác động do sóng và dòng ven bờ do gió.  

Trong thời kỳ gió mùa Tây Nam, hướng gió và hướng sóng gần như trực diện với 
đường bờ. Năng lượng của sóng đã đào xới và làm lơ lửng hóa bùn cát bãi, bờ biển, là 
nguyên nhân trực tiếp gây ra xói lở bờ biển. Như được minh họa trên Hình 14a, hàm 
lượng bùn cát vùng ven biển từ Hòn Đất đến mũi Cà Mau trong thời kỳ thường là rất 
cao, bao gồm cả vùng vịnh nông Rạch Giá. Dòng chảy ven bờ do gió trong khu vực có 
hướng Nam Bắc, tuy nhiên do cường độ nhỏ nên chỉ có một phần nhỏ bùn cát vận 
chuyển về phía mũi Cà Mau về phía biển Đông. Phần lớn bùn cát bị đào xới ven bờ bị 
dòng triều vận chuyển và bồi tụ phía bên ngoài, một phần được vận chuyển và bồi tụ 
phía trong hệ thống kênh rạch nội đồng ven biển.  

Trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, vùng ven bờ biển Tây là vùng khuất so với 
hướng gió nên hoạt động của sóng yếu, hàm lượng bùn cát thấp, xói lở hầu như không 
xảy ra. 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu về chế độ thủy động lực và diễn biến hình thái vùng cửa sông, ven 
biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện mực nước biển hiện tại, các kết 
luận cơ bản sau đã được rút ra: 

(i) Chế độ mực nước khu vực ven biển Đông vùng ĐBSCL có chế độ triệu là bán 
nhật triều không đều với biên độ triều khá lớn từ 3,0 – 4,0 m trong thời kỳ triều 
cường và từ 1,5 - 2,0 m trong thời kỳ triều kém. Mực nước có xu thế dâng cao dần 
từ cửa Tiểu về phía Bạc Liêu trong khi biên độ triều giảm dần. Trong khi đó khu 
vực ven biển Tây có chế độ triều hỗn hợp thiên về nhật triều không đều. Hình 
dạng triều ở đây gần như ngược lại với triều biển Đông. Biên độ triều nhỏ, tối đa 
chỉ đạt 1,1 m ± 0,1 m; 

(ii) Sóng khu vực nghiên cứu chịu tác động chế độ gió mùa. Phía biển Đông sóng cao 
tập trung vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc, còn vào thời kỳ gió mùa Tây Nam thì 
sóng nhỏ hơn. Điều này thì ngược lại chế độ sóng vùng biển Tây. 

(iii) Kết quả tính toán cho thấy thời kỳ gió mùa Tây Nam cũng là mùa mưa lũ, là mùa 
có hàm lượng phù sa từ các sông đổ ra biển dồi dào nhất trong năm. Trong đó, 
thời kỳ mùa lũ từ tháng 7 - 10 là thời kỳ chủ yếu mà bùn cát được mang từ thượng 
nguồn sông Mê Kông ra vùng ven biển. Trong thời kỳ này (tháng 7 - 10) quá trình 
bồi tụ bùn cát chiếm ưu thế, các hiện tượng xói lở ít khi xảy ra ở khu vực cửa sông 
ven biển phía Đông. Ngược lại, phía biển Tây quá trình xói lở chủ yếu diễn ra vào 
thời kỳ gió mùa Tây Nam, thời kỳ gió mùa Đông Bắc hàm lượng bùn cát nhỏ và 
hầu như không có xói lở. 
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ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH THỦY VĂN THỦY LỰC MIKE TRONG 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU HỒ CHỨA 

PLEIPAI KẾT HỢP ĐẬP DÂNG IALỐP TỈNH GIA LAI 

APPLICATION OF GIS AND HYDRLOGICAL/HYDRAULIC MODELLING MIKE 

IN ESTABLISHING FLOOD MAPS FOR THE DOWNSTREAM OF PLEIPAI 

RESERVOIR AND IALOP SPILLWAY IN GIA LAI PROVINCE 

PGS. TS. Nguyễn Phú Quỳnh 
 

TÓM TẮT 
 

Cảnh báo ngập lụt vùng hạ du hồ chứa và các thiệt hại rủi ro từ xả lũ và sự cố vỡ 

đập đang là vấn đề được các cấp chính quyền, các ngành quan tâm. Để chủ động 

ứng phó và giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du thì công tác cảnh báo là không thể 
thiếu. Bài báo này xin trân trọng gửi đến quí bạn đọc phương pháp ứng dụng GIS và 

mô hình thủy văn thủy lực MIKE trong công tác xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng 

hạ du hồ chứa Pleipai kết hợp đập dâng Ia Lốp.  

Từ khóa: GIS, Bản đồ ngập lụt, mô hình thủy lực, hồ chứa Pleipai, đập dâng Ia Lốp. 

 
ABSTRACT 

 
Flood risk warning at the downstream of reservoirs is now concerned by the 

authorities and sectors. To actively respond to and mitigate natural disasters in 

downstream areas, flood warning is indispensable. This paper presents to the readers 

the method of combining GIS and hydraulic/hydrological modelling MIKE in 

establishing flood maps for the downstream of PleiPai reservoir and IaLop spillway.  

Keywords: GIS, Flood map, hydraulic modeling, Pleipai Reservoir, IaLop spillway. 

 

1. GIỚI THIỆU  

Lũ lụt là một trong những hiện tượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con 
người. Đối với các công trình hồ chứa lớn, có vai trò quan trọng thì khả năng gây lũ lụt 
cho hạ du càng nghiêm trọng. Về nguyên tắc, hồ, đập thiết kế đều phải đáp ứng yêu cầu 
đảm bảo an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn an toàn của từng quốc gia. Tuy nhiên trên 
thực tế thế giới và ở Việt Nam đã từng xảy ra xả lũ, vỡ đập gây thiệt hại lớn. Vì vậy cần 
phải tính toán để các nhà quản lý vận hành đưa ra các phương án phòng chống lũ lụt, cảnh 
báo, đề phòng và có giải pháp xử lý giảm thiểu thiệt hại khi xả lũ hoặc sự cố xảy ra. 

 Có nhiều phương pháp để xây dựng bản đồ ngập lụt đưa ra cảnh báo lũ và 
phương pháp mô hình thủy lực kết hợp với GIS là một trong những phương pháp được 
sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Có rất nhiều phần mềm mô phỏng thủy lực như: HEC-
RAS, ISIS, MIKE...[1]. Mô hình ISIS được ứng dụng để xây dựng "Hệ thống cảnh báo 
lũ Ủy hội sông Mekong" năm 2005 của Ủy ban sông Mekong [2]; mô hình HEC-RAS 
được sử dụng để xây dựng "Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia – 
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Hình 1. Bản đồ vị trí khu vực nghiên cứu 

 

Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam" do Đại học 
Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh thực 
hiện [3]; Mô hình MIKE được ứng dụng 
dự báo lũ hệ thống sông Bến Hải và Thạch 
Hãn [4]. Bộ phần mềm MIKE do Viện 
thủy lực Đan Mạch phát triển có nhiều ưu 
điểm và tính năng vượt trội. Trong phần 
mềm, có module MIKE FLOOD cho phép 
mô phỏng dòng chảy một chiều trong sông 
(MIKE 11) kết hợp với dòng chảy tràn bãi 
hai chiều (MIKE 21) và sẽ được sử dụng 
trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, chỉ phần 
mềm mô phỏng thủy lực là chưa đủ mà 
còn cần đến vai trò của GIS trong công tác 
xử lý tạo số liệu đầu vào, xây dựng bản đồ 
ngập và phân tích mức độ thiệt hại do lũ...  

Khu vực nghiên cứu là vùng hạ du 
hồ chứa Pleipai và đập dâng Ia Lốp.  

Toạ độ địa lý của toàn bộ hợp phần hồ chứa Plei Pai + đập dâng Ia Lốp kể cả lòng 
hồ và khu tưới có tọa độ địa lý: 

φ =13 025’20’’- 13031’40’’ Vĩ độ Bắc 

λ =107049’20’’-107056’20’’Kinh độ Đông. 

Toàn bộ khu hưởng lợi nằm trong địa giới hành chính của xã Ia lâu, xã Ia Piơr, 
huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

Các kịch bản tính toán bao gồm:  
 

Tên kịch bản 
P (lưu lượng) P (Mưa) 

% % 
Trường hợp 1: Xả lũ qua tràn 
Kịch bản 1 - KB1 (Lũ thiết kế) 1,5 1,5 
Kịch bản 2  - KB2 (Lũ kiểm tra) 0,5 0,5 
Kịch bản 3 - KB3: Xả lũ vận hành tần suất 2% 2 2 
Kịch bản 4 - KB4: Xả lũ cực hạn PMF hoặc 0,01% 0,01 0,01 
Trường hợp 2:  Hồ xảy ra sự cố (vỡ đập) 
Kịch bản 5 - KB5 (Vỡ do xói ngầm) 0,5 0,5 
Kịch bản 6 - KB6 (Vỡ do tràn đỉnh) 0,01 0,01 
 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập tài liệu 

Thu thập các tài liệu từ các nghiên cứu về tính toán ngập lụt trên thế giới cũng như 
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ở Việt Nam. Các tài liệu liên quan được tổng hợp và phân tích phục vụ việc hiệu chỉnh 
mô hình thủy văn, thủy lực tính ngập lũ khi mô phỏng lại các trận lũ trong quá khứ:  

- Tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình lũ lụt các năm qua của 
vùng nghiên cứu; 

- Tài liệu liên quan về thông số thiết kế hồ, đập, tràn... các công trình trên sông Ia 
Lô và Ia Lốp; 

- Tài liệu địa hình, mô hình số độ cao vùng hạ du hồ PleiPai + đập dâng Ia Lốp; 

- Tài liệu khí tượng thủy văn tại các trạm đo Chư Prông, Ea Hleo, Ea Súp... 

2.2. Phương pháp mô hình thủy lực 

Để mô phỏng thủy lực dòng chảy lũ có thể dùng mô hình một chiều, hai chiều 
hoặc kết hợp cả hai. Mô hình một chiều đạt độ chính xác tốt khi mô phỏng con lũ trong 
mùa kiệt khi nước chảy trong sông không tràn bãi. Nhưng trong mùa lũ mô hình một 
chiều gặp rất nhiều hạn chế do có dòng chảy trên bãi tràn, mô hình một chiều không thể 
hiện được đúng bản chất của con lũ. Nếu sử dụng mô hình hai chiều để tính toán thì gặp 
khó khăn là không có bình đồ lòng sông. Để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất nhóm 
tác giả sử dụng mô hình MIKE Flood để tính toán với sự kết hợp của cả mô hình một 
chiều MIKE11 và mô hình 2 chiều MIKE21. Mô hình 1 chiều áp dụng cho dòng chảy 
trong sông, mô hình 2 chiều mô phỏng dòng chảy tràn trên bãi.  

Phạm vi nghiên cứu của mô hình là hệ thống sông kênh vùng hạ du từ sau chân 
đập Pleipai và đập dâng Ia Lốp đến ngã ba sông Ia Lốp và Ia Mơr chiều dài khoảng 
52,16 km. Dòng chảy nội vùng nhập lưu của các chi lưu trên tuyến sông chính được tính 
toán từ mưa. Các tiểu vùng này đóng vai trò trong việc trữ nước và hứng nước mưa.  

a. Xây dựng sơ đồ mưa dòng chảy theo mô hình MIKE NAM 

Ngập lụt hạ du hồ chứa ngoài tác động của lũ xả tràn thì lượng mưa tại vùng hạ du 
cũng là một nguyên nhân. Lưu lượng dòng chảy từ mưa phía hạ du là dòng nhập lưu cho 
mô hình thủy lực. Trong nghiên cứu tính toán này trong các kịch bản và trường hợp tính 
có xét tới xả tràn của hồ kết hợp với mưa dưới hạ du. 

Để tính lưu lượng dòng chảy do mưa nhóm tác giả sử dụng module  MIKE NAM 
trong bộ phần mềm MIKE 11. Số liệu đưa vào tính toán là tại các trạm đo Chư Prông, 
Ea Hleo, Ea Súp.... Dựa vào đầu vào khí tượng, NAM tạo ra được dòng chảy cũng như 
thông tin về các thành phần của tầng đất trong chu trình thủy văn, giống như sự biến đổi 
theo thời gian của lượng bốc thoát hơi nước, lượng ẩm của đất, lượng nạp nước ngầm, 
mực nước ngầm… Kết quả dòng chảy lưu vực theo khái niệm được tách ra thành dòng 
chảy mặt, dòng chảy sát mặt và dòng chảy cơ bản (dòng ngầm). 

b. Xây dựng sơ đồ thủy lực một chiều theo mô hình MIKE 11 

Mô-đun MIKE 11 giải các phương trình tổng hợp hệ phương trình Saint-Vernant 
gồm hai phương trình: phương trình liên tục và phương trình động lượng. Hình 2 thể 
hiện Sơ đồ tính toán thủy lực 1 chiều trên MIKE11 của khu vực nghiên cứu. 
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Hình 3. Sơ đồ tính toán cho vùng hạ lưu  

 

Hình 4. Sơ đồ tính toán trong MIKE FLOOD 

 

 
Hình 2. Sơ đồ tính toán thủy lực 1 chiều trên MIKE11 

 

c. Xây dựng sơ đồ thủy lực hai chiều và tràn bãi theo mô hình MIKE 21 

Để nghiên cứu mức độ ngập lụt cho 
vùng hạ du hồ chứa, miền và lưới tính toán 
(hình 3) được chọn sao cho có khả năng bao 
phủ được toàn bộ phạm vi có khả năng bị 
ngập tương ứng với các kịch bản tính toán. 
Các bước chính xây dựng mô hình MIKE21 
trong mô hình MIKE FLOOD tập trung vào 
việc xây dựng miền và lưới tính toán cũng 
như xác định các thông số mô hình thủy lực 
của phần bãi tràn. 

d. Xây dựng sơ đồ thủy lực cho hệ thống sông rạch theo mô hình MIKE FLOOD 

MIKE FLOOD là mô hình được tích 
hợp từ mô hình một chiều MIKE 11 và mô 
hình 2 chiều MIKE 21. Các nhánh sông 
kênh của mô hình MIKE 11 được liên kết 
với các ô lưới tính toán của mô hình MIKE 
21 hai bên bờ trong trạng thái chảy tự do 
hoặc nối kết với nhau theo các công trình. 
Từ sơ đồ MIKE 11 và MIKE 21 đã xây 
dựng ở trên tiến hành xây dựng mô hình 
MIKE Flood (hình 4). 

2.3. Phương pháp phân tích GIS 

GIS được sử dụng trong những nội dung sau: 

- Các công cụ GIS được sử dụng để xử lý số liệu địa hình làm cơ sở cho việc xây 
dựng lưới tính toán cho mô hình MIKE FLOOD.  
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Nguồn: ESRI 

 

- GIS là công cụ để phân chia lưu vực, xác định mức độ ảnh hưởng của từng trạm 
mưa tới các lưu vực. Đó là số liệu đầu vào của mô hình dòng chảy do mưa. 

- Từ những dữ liệu bản đồ thu thập thông qua phần mềm ArcGIS phân tích và 
tổng quát hóa các lớp thông tin xây dựng lên bản đồ nền. Kết hợp với dữ liệu ngập xuất 
ra từ MIKE FLOOD xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa Pleipai + đập dâng 
Ia Lốp. 

a. Phân chia các lưu vực tính toán phía hạ du bằng ArcGIS 

Từ dữ liệu mô hình số độ cao (DEM) dựa trên bộ công cụ Hydrology trong phần 
mềm ArcGIS để phân chia lưu vực. Các bước thực hiện như sau: 

- Bước 1: Hiệu chỉnh DEM. 

Nếu chưa hiệu chỉnh DEM có thể có một số lỗi về những điểm lồi hoặc lõm 
không mong muốn. Vì vậy, cần hiệu chỉnh dữ liệu này, bằng việc sử dụng hàm “Fill”. 

 

 
Nguồn: ESRI 

 
- Bước 2: Xác định hướng dòng chảy 

(Flow Direction). 

Hướng dòng chảy cho một pixel bất kỳ 
được xác định trên cơ sở so sánh độ chênh 
cao giữa điểm đó với các điểm xung quanh. 

- Bước 3: Xác định sự tích lũy của 
dòng chảy bằng công cụ Flow 
Accumulation. 

Sự tích lũy dòng chảy cho một ô nào đó trong khu vực (1 pixel) được xác định 
bằng cách tính tổng số ô lưới tập trung nước về ô đó theo hướng dòng chảy (bao gồm cả 
trực tiếp lẫn gián tiếp). 

- Bước 4: Lựa chọn cửa ra lưu vực (Snap Pour Point). 

Lựa chọn các điểm dựa trên mạng lưới tích lũy dòng chảy, nơi các nhánh nhỏ gia 
nhập vào dòng chính hoặc vị trí đặc biệt có công trình như cầu, đập... 

- Bước 5: Xác định ranh giới lưu vực (Watershed). 

Dựa trên hai yếu tố là hướng dòng chảy và vị trí cửa xả (vị trí đầu ra của một lưu 
vực). 

Các lưu vực tính toán phía hạ du hồ chứa, đập dâng được phân chia dựa vào các 
sông suối chính kết quả thu được như Hình 5: 
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Hình 5. Phân chia lưu vực trong vùng nghiên cứu 

 

b. Tính trọng số trạm mưa ảnh hưởng tới từng tiểu lưu vực nhỏ. 

Các tiểu lưu vực bị ảnh hưởng từ các trạm quan trắc với trọng số khác nhau, để 
tính được trọng số đó nhóm tác giả sử dụng phương pháp đa giác Thiessen với dữ liệu 
đầu vào là vị trí của các trạm quan trắc lân cận khu vực nghiên cứu là trạm Chư Prông, 
Ea Hleo, Ea Sup. Phương pháp đa giác Thiessen xuất phát từ sơ đồ Voronoi trong toán 
học với mục đích để tính lượng mưa bình quân trong từng lưu vực. Đây là dữ liệu đầu 
vào tính toán trong mô hình mưa dòng chảy. 

Diện tích vùng ảnh hưởng của mỗi trạm mưa được khống chế bởi các đường trung 
trực của các đoạn thẳng nối liền các trạm đo với nhau. 

Cơ sở của phương pháp là: nếu một lưu vực có nhiều trạm mưa thì mưa tại một 
điểm bất kì trên lưu vực sẽ coi bằng lượng mưa đo đạc được tại trạm mưa gần đó nhất. 
Với một lưu vực có nhiều trạm đo mưa sẽ có lượng mưa trung bình trên toàn lưu vực là 
trung bình có trọng số của các lượng mưa tại các trạm thành phần với trọng số tỷ lệ với 
diện tích của hình đa giác chứa trạm mưa đó. 

1 1 2 2 X  XX µ µ= + +.... 

Trong đó: Trọng số µ1 = f1/F;  µ2 = f2/F.... 

f1, f2... các diện tích đa giác thành phần 

X1, X2... lượng mưa các trạm thành phần 

F: diện tích toàn bộ lưu vực 

 X : lượng mưa trung bình của lưu vực 
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Bảng 1. Trọng số ảnh hưởng của các trạm quan trắc tới lưu vực 

Tên lưu vực Diện tích (km²) Tên trạm Trọng số 

LV1 128,00 Trạm Chư Prông 1,000 

LV2 329,06 
Trạm Chư Prông 0,890 

Trạm Ea Hleo 0,110 

LV3 251,45 Trạm Chư Prông 1,000 

LV4 5,33 Trạm Chư Prông 1,000 

LV5 23,27 Trạm Chư Prông 1,000 

LV6 4,16 Trạm Chư Prông 1,000 

LV7 5,12 Trạm Chư Prông 1,000 

LV8 3,79 Trạm Chư Prông 1,000 

LV9 0,50 Trạm Chư Prông 1,000 

LV10 1,78 Trạm Chư Prông 1,000 

LV11 9,30 
Trạm EaSup 0,288 

Trạm Chư Prông 0,712 

LV12 24,58 
Trạm EaSup 0,856 

Trạm Chư Prông 0,144 

LV13 616,08 

Trạm EaSup 0,024 

Trạm Ea Hleo 0,941 

Trạm Chư Prông 0,035 

LV14 132,66 
Trạm EaSup 0,678 

Trạm Chư Prông 0,322 

 

c. Xây dựng bản đồ ngập lụt 

• Xây dựng bản đồ nền 

Dữ liệu thu thập có các định dạng khác nhau và hệ quy chiếu khác nhau: Bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1/10.000 định dạng *.dgn sử dụng hệ quy chiếu VN2000 với kinh tuyến 
trục 1080 múi chiếu 30; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các xã được thu thập ở tỷ lệ 
1/10.000 cũng cùng trên định dạng *.dgn sử dụng hệ quy chiếu VN2000 múi 30 kinh 
tuyến trục địa phương 108030’… Dữ liệu được thống nhất về một hệ quy chiếu là hệ 
quy chiếu VN2000 múi chiếu 30 kinh tuyến trục 1080.  

Bản đồ nền cung cấp cho thấy khu dân cư nào sẽ bị ảnh hưởng sớm nhất, nơi nào 
có khả năng thiệt hại lớn nhất; chọn vị trí di tản tới phải là nơi có địa hình cao, có giao 
thông thuận tiện và bố trí phương tiện phù hợp để vận chuyển, ứng cứu... 

• Xây dựng lớp dữ liệu độ sâu ngập 

Dữ liệu xuất ra từ mô hình thủy lực MIKE FLOOD ở định dạng *.txt, mỗi giá trị đại 
diện cho một ô lưới tính toán thể hiện độ sâu ngập tại vị trí đó. Dựa trên các công cụ của 
ArcGIS (Spatial Analysis tool, Analysis tool, 3D Analysis tool…) nội suy độ sâu ngập: 
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Dữ liệu ngập được hiển thị dưới dạng raster và có thể phân nhóm thành các 
ngưỡng giá trị ngập khác nhau. 

Dữ liệu ngập sau khi được xử lý kết hợp với bản đồ nền xây dựng lên bản đồ ngập 
lụt cho vùng hạ du hồ chứa. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Các kịch bản vỡ đập 

• Kịch bản 1 (KB1): Hồ xả lũ chủ động ứng với lũ thiết kế P = 1,5%. 

Kết quả tính toán là bản đồ ngập lụt theo Kịch bản 1 (Hình 6). 
 

 

Hình 6. Bản đồ ngập lụt_ Kịch bản 1 
 

• Kịch bản 2 (KB2): Hồ xả lũ chủ động ứng với lũ kiểm tra P = 0,5%. 

Kết quả tính toán là bản đồ ngập lụt theo Kịch bản 2 (Hình 7). 
 

 

Hình 7. Bản đồ ngập lụt_ Kịch bản 2 
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• Kịch bản 3 (KB3): Hồ xả lũ vận hành tần suất P = 2%. 

 

 
Hình 8. Bản đồ ngập lụt_ Kịch bản 3 

 

• Kịch bản 4 (KB4): Hồ xả lũ cực hạn P = 0,01%. 

 

 

Hình 9. Bản đồ ngập lụt_ Kịch bản 4 
 

• Kịch bản 5 (KB5): Hồ xảy ra sự cố vỡ đập xói ngầm ứng với tần suất P = 0,5% 

 

 

Hình 10. Bản đồ ngập lụt_ Kịch bản 5 
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• Kịch bản 6 (KB6): Hồ xảy ra sự cố vỡ đập tràn đỉnh ứng với tần suất P = 0,01% 

 

 
Hình 11. Bản đồ ngập lụt_ Kịch bản 6 

 
Bảng 2. Bảng thống kê thiệt hại do ngập tỉnh Gia Lai 

Kịch bản 
H. CHƯ PRÔNG H. CHƯ PƯH 

Ia Lâu Ia Piơr Ia Mơr Ia Lê 
KB1 522 1.713 1.130 88 

KB2 590 1.821 1.182 94 

KB3 487 1.813 1.098 88 

KB4 860 2.609 1.391 100 

KB5 1.126 1.992 1.305 93 

KB6 1.146 2.494 1.365 100 
 

Bảng 3. Bảng thống kê thiệt hại do ngập tỉnh Đắk Lắk 

Kịch bản 
H. EA SÚP 

Tổng 
Ia Lơi Ia Lốp 

KB1 150 820 4.423 

KB2 156 864 4.706 

KB3 148 810 4.444 

KB4 174 1.003 6.138 

KB5 168 726 5.410 

KB6 165 954 6.223 
 

Từ bảng thống kê trên cho thấy mức độ thiệt hại thống kê trên diện tích của kịch 
bản 6: Vỡ đập tràn đỉnh và hạ du có mưa là lớn nhất (6.223 ha). Song trên thực tế kịch 
bản 5 có khả năng gây thiệt hại về kinh tế và người lớn hơn mặc dù diện tích ngập và độ 
sâu ngập đều không lớn bằng kịch bản 6. Nguyên nhân là do yếu tố bất ngờ, không 
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lường trước, các biện pháp ứng phó và phòng chống sẽ không kịp thời do diễn ra vào 
thời điểm không có mưa, không có dấu hiệu là sẽ có lũ.  

4. KẾT LUẬN 

Cảnh báo ngập lụt vùng hạ du hồ chứa và các thiệt hại rủi ro từ xả lũ và sự cố vỡ 
đập hiện nay đang là vấn đề được các cấp chính quyền, các ngành quan tâm. Hồ Pleipai 
+ đập dâng Ia lốp là hai công trình thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu 
vực Tây Nguyên mang lại rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích đem lại 
thì hồ chứa, đập dâng phía thượng nguồn đều ẩn chứa những rủi ro cho phía hạ du. Để 
chủ động ứng phó và giảm nhẹ thiên tai cho vùng hạ du thì công tác cảnh báo là không 
thể thiếu được. 

Dựa trên các số liệu thu thập tác giả đã tiến hành thực hiện công tác cảnh báo lũ 
vùng hạ du bằng ứng dụng của GIS kết hợp với mô hình thủy văn thủy lực MIKE: 

- Tính toán kiểm tra các vấn đề liên quan đến thủy văn. 

- Xây dựng mô hình thủy văn thủy lực cho vùng hạ du và tính toán các trường hợp 
hồ xả lũ và gặp sự cố vỡ đập… theo quy trình vận hành của hồ chứa Pleipai và 
thiết kế của đập dâng Ia Lốp. 

- Trên cơ sở tính toán từ các kịch bản lũ bằng mô hình MIKE kết hợp với GIS, 
xây dựng được các bản đồ ngập lụt cho vùng hạ du. 

- Phân tích đánh giá rủi ro, thiệt hại cho vùng ngập lụt hạ du: diện tích ngập, các 
loại hình đất đai bị ngập… 

Qua nghiên cứu tính toán cho thấy vai trò của GIS vô cùng quan trọng: từ bước xử 
lý số liệu đầu vào thực hiện tính toán trong MIKE đến xử lý số liệu đầu ra của MIKE và 
thành lập bản đồ ngập lụt. Nếu chỉ có mô MIKE thì nhiệm vụ đặt ra cũng không thể 
hoàn thành mà đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa mô hình tính toán MIKE và GIS. 

Để cảnh báo lũ cho vùng hạ du hồ đập phát huy hiệu quả cao hơn cần có hệ thống 
các trạm đo mưa tự động và các thiết bị quan trắc vận hành hồ chứa. Tuy nhiên vùng hạ 
du hồ chứa hiện nay chưa có các trạm quan trắc mưa tự động nên việc dự báo dòng chảy 
phát sinh từ mưa có độ chính xác không cao. Cùng với đó, có thể xây dựng phần mềm 
trực tuyến dựa trên cơ sở tính toán và xây dựng bản đồ ngập như trên, song được cập 
nhật theo thời gian thực dựa trên số liệu của các trạm đo quan trắc tự động về mực 
nước, lưu lượng và mưa.  
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DIỄN BIẾN XÓI LỞ BỜ, SUY THOÁI RỪNG NGẬP MẶN VÀ ĐỊNH 
HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHO DẢI VEN BIỂN HẠ DU 

ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG 
THE CHANGES ON THE SHAPE OF THE COASTLINE, MANGROVE 

DEGRADATION AND PROPOSED SOLUTIONS FOR DOWNSTREAM OF THE 
MEKONG DELTA COAST 

        PGS. TS. Trần Bá Hoằng, ThS. Lê Thị Phương Thanh 
 
TÓM TẮT 
 

Dải đất ven biển, rừng ngập mặn, đê biển là một thể thống nhất, tạo thành một bức 
tường vững chắc ngăn chặn những tác động bất lợi từ Đại Dương vào đất liền, tăng 
khả năng lắng đọng phù sa mở rộng diện tích, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng 
sinh học và các hệ sinh thái. 
Với vị trí, vai trò to lớn như vậy, nhưng rừng ngập mặn ven biển hạ du sông Mekong 
đã và đang bị suy thoái nghiêm trọng. Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển không 
còn hoàn chỉnh, không còn đủ khả năng hỗ trợ cho nhau. Nhiều đoạn bờ biển không 
còn rừng ngập mặn, xói lở bờ biển đã tàn phá nhiều nhà cửa, công trình hạ tầng, 
kiến trúc và nhiều thành quả lao động của người dân sống ven biển.  
Qua phân tích tài liệu lịch sử, ảnh viễn thám nhiều năm và với sự hỗ trợ của mô hình 
toán, mô hình vật lý… đã đánh giá được quy luật diễn biến, phân tích rõ nguyên 
nhân và định hướng giải pháp khả thi, hiệu quả cho việc khôi phục rừng ngập mặn, 
phòng chống xói lở dải ven biển hạ du sông Mekong.  
Từ khóa: Xói lở; suy thoái rừng ngập mặn; ven biển hạ du sông Mekong. 

 
ABSTRACT 
 

The system of mangrove belt and seadike in the Mekong Delta plays an important 
role in protecting the behind land againts natural disasters from the ocean, 
increasing sediment deposition along the coast, as well as protecting environment, 
biodiversity, and biological systems. Unfornately, the mangrove forest in the delta 
has been seriously degrading in recent decades, even completely disappeared at 
several area. Coastal erosion has damaged houses, infrastructures (i.e seadike, 
road,…), properties of people living in the coastal area. By analysing historical 
data, remote sensing images in several years and also by using numerical and 
physical models, the change of coastline and the main causes of coastal erosion 
were carried out, from which the feasible solutions for coastal erosion protection 
and mangrove forest restoration for the Mekong delta coast were proposed.           

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hạ du đồng bằng sông Mekong là một bộ phận của châu thổ sông Mekong, thuộc 
lãnh thổ Việt Nam, có diện tích 39.734 km². Hạ du đồng bằng sông Mekong được hình 
thành từ trầm tích phù sa bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển.  
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Hình 1. Lưu vực sông Mekong và phạm vi 
nghiên cứu dải ven biển hạ du đồng bằng sông 

Mekong (nguồn vinanren.vn) 

Sự tham gia của sông Mekong 
đóng vai trò rất quan trọng trong suốt 
quá trình hình thành vùng châu thổ - hạ 
du đồng bằng sông Mekong. Lượng 
nước trung bình hàng năm của sông 
cung cấp cho vùng này khoảng 400 tỷ 
m³ cùng với hơn 100 triệu tấn phù sa 
(Morgan F. R., 1961). 

Trải qua các chu kỳ tiến hóa, thay 
đổi, thích nghi giữa biển và lục địa, dải 
ven biển hạ du đồng bằng sông Mekong 
đã xuất hiện một hệ sinh thái chuyển 
tiếp - dải rừng ngập mặn ven biển, có 
tính đa dạng sinh học cao, với  98 loài 
thực vật, phổ biến là các loài mắm 
trắng, đước, bần trắng, bần chua, vẹt 
tách, dà quánh, dà vôi, giá, cóc vàng, 
dừa nước…, có đến 36 loài thú, 182 
loài chim, 34 loài bò sát và 6 loài lưỡng 
cư, 260 loài cá [1]. 

Dải ven biển hạ du đồng bằng 
sông Mekong, thuộc địa phận của 7 tỉnh: 
Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và tỉnh Kiên 
Giang, với chiều dài khoảng 774 km. 

Dải rừng ngập mặn ven biển hạ du sông Mekong cùng với hệ thống đê biển có tác 
dụng ngăn chặn những tác động bất lợi từ biển vào đất liền (sóng, gió, bão, nước mặn…), 
tăng khả năng lắng đọng phù sa, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái vùng ven biển. 

Với vị trí, vai trò quan trọng như vậy, nhưng rừng ngập mặn ven biển hạ du đồng 
bằng sông Mekong đã bị suy thoái nghiêm trọng. Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp tại 
hội nghị tổng kết năm 2016 cho thấy, chỉ tính trong 5 năm, từ 2011 đến 2016, diện tích 
rừng ngập mặn dải ven biển hạ du sông Mekong đã giảm đi 15,339 ha (gần 10%), từ 
194,723 ha năm 2011 xuống còn 179,384 ha năm 2016 [ 2].  

Xói lở bờ biển và suy thoái rừng ngập mặn vùng hạ dung đồng bằng sông Mekong 
đã, đang và sẽ còn gây nên thiệt hại rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường. Nhiều đoạn 
đê biển bị vỡ làm nước mặn xâm nhập sâu vào ruộng đồng, nhiều người dân sống ven 
biển đã mất đi nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị sóng biển cuốn đi. Vấn đề đặt ra là, làm thế nào 
để ngăn chặn được tình trạng xói lở bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn… trả lại điều kiện 
sống và môi trường tự nhiên như trước đây. 

Vì lẽ đó việc tiến hành nghiên cứu diễn biến xói lở, suy thoái rừng ngập mặn… 
trên cơ sở đó đề xuất được giải pháp phù hợp khả thi nhằm ngăn chặn xói lở và khôi 
phục lại diện tích rừng ngập mặn đã bị tàn phá là hết sức cấp thiết. 
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Hình 2. Vị trí dải ven biển hạ du đồng bằng sông Mekong (nguồn Google)  

 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG 

Để thực hiện các nội dung nghiên cứu về đánh giá diễn biến, xác định nguyên 
nhân và đề xuất giải pháp phù hợp, khả thi nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở bờ biển, 
suy thoái dải rừng ngập mặn ven biển hạ du đồng bằng sông Mekong, chúng tôi đã tiến 
hành một số phương pháp nghiên cứu như:  

- Tổng hợp, phân tích nguồn tài liệu lịch sử, kế thừa có chọn lọc các kết quả từ các 
đề tài, dự án trước đây liên quan tới nội dung nghiên cứu này. Trong đó các bản đồ Nam 
Kỳ Lục tỉnh 1861, 1863, 1930 được Pháp đo vẽ, các số liệu đo đạc các thông số thủy 
văn, hàm lượng bùn cát lơ lững tại Trạm Tân Châu, các tài liệu thủy văn bùn cát tại trạm 
Kratie của UB sông Mekong, một số tài liệu đo không liên tục trên sông Hậu tại Long 
Xuyên, Cần Thơ, trên sông Hậu tại cửa sông Vàm Nao, Mỹ Thuận… được sử dụng để 
kiểm định mô hình, để phân tích đánh giá trong nghiên cứu này.  

- Xử lý ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS.  Nội dung cần thực hiện 
là: (i)  số hóa và chuyển đổi về hệ tọa độ UTM; (ii) sử dụng phần mềm ENVI 4.0 để 
ghép ảnh; (iii) sử dụng phần mềm ArcGIS để xử lý, chồng ghép các bản đồ đo đạc, 
không ảnh, ảnh vệ tinh các thời kỳ khác nhau, trên cơ sở đó phân tích sự biến động 
đường bờ, rừng ngập mặn.  

Bên cạnh đó, công tác điều tra khảo sát thực địa, phỏng vấn người dân địa phương 
nhằm kiểm chứng, đánh giá kết quả thu được từ việc phân tích ảnh vệ tinh, chồng ghép 
bản đồ.  
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Bảng 1. Các ảnh vệ tinh sử dụng để phân tích diễn biến dải ven biển ĐB sông Mekong 

Thời gian Kiểu dữ liệu Định dạng Tỷ lệ/ Độ phân giải 
1965 Topography map Vector  1/50.000 
1989 Landsat TM  Raster 15 m x 15 m 
2001 Landsat ETM  Raster 15 m x 15 m 
2006 Landsat ETM  Raster 15 m x 15 m 
2008 Landsat ETM Raster 15 m x 15 m 
2010 Landsat ETM Raster 15 m x 15 m 
2014 Landsat ETM Raster 15 m x 15 m 

 

 
    

  - Ứng dụng mô hình toán Swat, Mike 11, Mike 21, Litprof, Litline… để mô 
phỏng các tác động của sóng, gió, bão, dòng chảy ven bờ, mức độ thiếu hụt bùn cát, do 
xây dựng các công trình thượng nguồn tới dải ven biển, ứng với trường hợp biến đổi khí 
hậu - nước biển dâng theo các mức độ khác nhau. Trên cơ sở đó sẽ xác định được 
nguyên nhân và diễn biến đường bờ biển theo không gian và thời gian. Các bước nghiên 
cứu trình bày ở trên được thể hiện ở hình 4 dưới đây. 

 

 

Hình 3. Chồng ghép bản đồ 
để xác định quy luật diễn 

biến đường bờ dải ven biển 
hạ du sông Mekong 

 

Hình 4. Sơ đồ các bước 
nghiên cứu xác định nguyên 
nhân xói bồi dải ven biển hạ 

du sông Mekong 
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Hình 5. Các mô hình tính toán phân bố và vận chuyển bùn cát trên sông Mekong 

  
 

 
Hình 6. Hệ thống bậc thang thủy điện của Trung Quốc trên sông Langcang (vị trí, chiều cao 

đập, cột nước và hệ số lắng đọng bùn cát). Nguồn: Kummu và Varis [8]. 
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Hình 7. Các vị trí kiểm định mô hình về sóng, mực nước dâng do bão ở biển Đông 

 
- Nghiên cứu trên mô hình thực tế (tỷ lệ 1:1) trong nghiên cứu này được thực hiện, 

với mục đích quan sát trực quan, theo dõi, đo đạc, phân tích, đánh giá phản ứng của chế 
độ thủy thạch động lực tại khu vực nghiên cứu trước những biến động của tự nhiên, trước 
những hoạt động khai thác của con người. Trên cơ sở đó sẽ nhận diện, xác định được 
nguyên nhân, cơ chế diễn biến xói bồi và định hướng được giải pháp khả thi, phù hợp. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Diễn biến xói lở, suy thoái rừng ngập mặn dải ven biển hạ du sông Mekong 
Tổng hợp kết quả nghiên cứu bằng mô hình toán, phân tích ảnh viễn thám, ảnh vệ 

tinh GIS, phân tích tài liệu lịch sử từ các nguồn khác nhau [3, 4], sau đó kiểm chứng 
diễn biến thực tế. Kết quả nhận được là bản đồ diễn biến xói bồi, suy thoái rừng ngập 
mặn dải ven biển hạ du sông Mekong, được thể hiện trên hình 8 dưới đây (các khu vực 
có tốc độ xói lở lớn ghi trên bản đồ chính là tốc độ suy thoái rừng ngập mặn). 

Một số khu vực xói lở mạnh như: khu vực Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), Vĩnh 
Châu (tỉnh Sóc Trăng), Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu), mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau)…, cho 
thấy khi chiều rộng đai rừng phòng hộ càng giảm thì tốc độ xói lở càng diễn ra nhanh 
hơn. Trong những năm gần đây, mỗi năm diện tích rừng ngập mặn mất đi khoảng 500 
ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 24 khu vực thường xuyên bị xói lở, với tốc độ 
lấn sâu vào đất liền từ 5 - 45 m/năm, trên tổng chiều dài khoảng 250 km. Chi tiết xem 
bảng 2. 
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Hình 8. Diễn biến xói bồi, suy thoái rừng ngập mặn dải ven biển hạ du sông Mekong 

 
Bảng 2. Thống kê số khu vực xói bồi dải ven biển theo địa danh tỉnh 

Đơn vị 
hành chính 

Xói lở Xói bồi xen kẽ Bồi lắng 

Số 
điểm 

Chiều dài 
(km) 

Tốc độ 
min-max 
(m/năm)

 Số 
điểm  

Chiều 
dài  

(km) 

Số 
điểm 

Chiều dài  
(km) 

Tốc độ 
min-max 
(m/năm) 

Tiền Giang 1 17 10 - 15     1 16,49   
 Bến Tre 1 8,51 10 - 15     4 88,568 0 - 10 
 Trà Vinh 4 24,44 5 - 30     2 41,86 30 - 60 
 Sóc Trăng 3 29,6 5 - 10     3 30,87   
 Bạc Liêu 2 15 10 - 20     1 18,64 1 22   
 Cà Mau  12 150 5 - 40     2 70,75 15 - 80 

 Kiên Giang 1 6,19 5 - 20     3 76,7 3 43,06   
Tông  24 250,74   4 95,34 16 313,598   

 
3.2. Nguyên nhân gây xói lở, suy thoái rừng ngập mặn dải ven biển hạ du sông 
Mekong 

Kết quả nghiên cứu đã xác được tổ hợp các nguyên nhân cơ bản gây ra xói lở bờ 
biển hạ du sông Mekong, được thể hiện như hình 9. 
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Hình 9. Tổ hợp các nguyên nhân gây ra xói lở dải ven biển hạ du sông Mekong 
 

-  Nguyên nhân gây xói lở, suy thoái rừng ngập mặn từ yếu tố con người.  
Được phân thành hai nhóm:  
+ Nhóm những hoạt động của con người phá vỡ tính hoàn chỉnh, trạng thái tự 

nhiên ổn định lâu dài bờ biển, rừng ngập mặn như: Rải chất độc hóa học phá rừng trong 
thời gian chiến tranh,  

 

 
Hình 10. Rải chất độc hóa học hủy diệt rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau 

 
Chặt phá rừng, đào kênh mương thoát lũ, rửa chua phèn và nuôi trồng thủy sản,  

 
Hình 11. Đào kênh mương, ao… phá vỡ trang thái tự nhiên ổn định của dải ven biển 
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Đào kênh rạch, mở cống rãnh, xây dựng đê biển, lấn chiếm bãi biển, thu hẹp vùng 
cửa sông gây tổn thương dải ven biển. 
 

 
Hình 12. Đào kênh, xây cống, đê biển gây tổn thương dải ven biển [14] 

  

Hình 13. Bãi biển và cửa sông Gành Hào bị lấn chiếm làm thay đổi hình thái chính là nguyên 
nhân gây ra xói lở rất nghiêm trọng trong nhiều năm nay [7] 

 
+ Nhóm những hoạt động của con người làm thay đổi chế độ động lực, làm thiếu 

hụt phù sa, chất dinh dưỡng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hồ thủy điện trên dòng 
chính sông Mekong đã giữ lại một lượng phù sa đáng kể, làm giảm đi hơn 40% lượng 
phù sa chảy ra biển [5, 6]. Xây dựng hệ thống đê biển ngăn không cho dòng chảy tràn 
đưa chất dinh dưỡng, phôi cây ra phía ngoài đai rừng để tái sinh lớp cây mới. Xây dựng 
các công trình ngăn mặn giữ ngọt vùng cửa sông làm thay đổi căn bản hệ sinh thái vùng 
ven bờ. Theo kết quả khảo sát có tới hàng trăm kilomet chiều dài bãi biển bị thô hóa, 
cây rừng không thể tái sinh, phát triển. 
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Hình 14. Bãi biển thiếu phù sa, thiếu chất dinh dưỡng và luôn bị sóng, dòng ven tác động nên 

cây không sinh trưởng được (ảnh của tác giả chụp 6/2017) 
 

- Nguyên nhân gây xói lở suy thoái rừng ngập mặn từ yếu tố tự nhiên,được cho là 
bước tiếp nối làm trầm trọng hơn mức độ xói lở và hủy diệt rừng ngập mặn theo thời 
gian. Những vị trí tổn thương, thay đổi hình thái ổn định tự nhiên… là những nơi chịu 
áp lực tập chung, dần tạo thành bậc tiếp nhận sóng lớn, theo thời gian các vị trí bị tổn 
thương được mở rộng ra và lan truyền với tốc độ phụ thuộc vào sóng, gió, bão và sự hội 
tụ ở các cấp mực nước tạo ra sóng lớn. Điều kiện địa chất yếu, đất nền chưa được cố 
kết, tình trạng biến đổi khí hậu – nước biển dâng càng làm cho xói lở bờ, suy thoái rừng 
ngập mặn trở nên phức tạp và gia tăng theo không gian và thời gian. 

 
Hình 15. Sóng và áp lực tập chung của sóng vào vị trí dải ven biển bị tổn thương 

 

Khối đất bờ sẽ bị 
phá vỡ  

Mái bờ bị tổn thương, năng
lượng sóng không bị tiêu hao
trên mặt mái bờ  

Sóng, áp lực sóng tập
chung tác động vào bờ
bị tổn thương 

Hạt cây 
không thể nảy 
mầm, sinh 
trưởng, phát 
triển 

Hình 16. Sóng biển đã mở rộng phạm vi xói 
lở, suy thoái rừng ngập mặn  

(nguồn tin moitruong.vn) 
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3.3. Đề xuất giải pháp phòng chống xói lở, suy thoái rừng ngập mặn cho dải ven 
biển hạ du sông Mekong 

Tổng kết các loại giải pháp công trình, phi công trình đã sử dụng để bảo vệ, chống 
xói lở, suy thoái rừng ngập mặn, được tổng hợp ở sơ đồ dưới đây:  
 

GIẢI PHÁP 
BẢO VỆ 
ĐÊ BIỂN

GIẢI PHÁP PHI 
CÔNG TRÌNH

- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong
bảo vệđê biển, rừng phòng hộ;
- Quản lý khai thác rừng ngập mặn
phòng hộ hợp lý;
- Các giải pháp về quản lý, chính sách,
qui hoạch, văn bản pháp qui bảo vệ đê
biển,….

GIẢI PHÁP 
CÔNG TRÌNH

GIẢI PHÁP 
TRỰC TIẾP

Kè mái đê, 
tường chắn

Trồng cỏ

GIẢI PHÁP 
GIÁN TIẾP

Giải pháp
cứng

Mỏ hàn

Đê phá sóng tách bờ

Đê phá sóng dạng mũi
điều khiển

Giải pháp
mềm

Nuôi bãi

Đụn cát

Trồng rừng

Giải pháp
kết hợp

Mỏ hàn/đê phá sóng + nuôi bãi,
Mỏ hàn/đê ngầm phá sóng + trồng

rừng, …
 

Hình 17. Tổng hợp các loại giải pháp phòng chống xói lở, suy thoái rừng ngập mặn dải ven 
biển hạ du sông Mekong 

 
Qua theo dõi, nghiên cứu quá trình hình thành, mở rộng phạm vi xói lở, suy thoái 

rừng ngập mặn, kết quả mô phỏng tác động của sóng gió, dòng chảy, bùn cát ven bờ. 
Đồng thời đúc kết kinh nghiệm từ những công trình thực tế đã xây dựng dọc dải ven 
biển hạ du sông Mekong, tác giả xin khuyến cáo một số giải pháp ít tốn kém nhưng đem 
lại hiệu quả cao: 

- Quản lý đới bờ, vùng cửa sông để tránh tình trạng gây tổn thương, làm mất hình 
thái tự nhiên dải ven biển, rừng ngập mặn; 

 

Hình 18. Hàng rào 
gây bồi tạo bãi khôi 
phục rừng ngập mặn 

dự án GIZ tại Bạc 
Liêu 
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- Gây bồi tạo bãi, bẫy phù sa bằng các hàng rào bằng cây ít tốn kém và không 
cứng tuyệt đối. Vị trí, cao trình, độ cứng hàng rào được tính toán cụ thể xong không nên 
đưa ra quá xa bờ, tốt nhất bố trí thành nhiều lớp, trước mắt là vá các vị trí bờ lõm, kinh 
nghiệm từ dự án GIZ, xây dựng hàng rào gây bồi tạo bãi tại dải ven biển Bạc Liêu [13]. 

- Cải tạo thể nền bằng cách đào hố đổ đất (cải tạo thể nền), trồng cây ươm từ nơi   
khác sẽ không mang lại hiệu quả cao, tỷ lệ cây sống rất thấp, đôi khi mất trắng chỉ sau một 
mùa gió Chướng. Trong khi đó cây tái sinh khi phù sa bồi đạt chiều dày hơn 10 cm sẽ phát 
triển rất nhanh và bền vững trước tác động của mọi điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên.  
 

 
Hình 19. Cây Đước tái sinh khi lớp phù sa bồi trên 10 cm tại bãi biển Sóc Trăng (ảnh của tác 

giả chụp 6/2017) 
 

- Thực tế cho thấy ứng dụng Geotube làm đê ngầm giảm sóng cho dải ven biển hạ 
du sông Mekong không đem lại hiệu quả mong muốn, vì cao trình đỉnh đê bị hạ thấp, 
không đảm bảo cao trình thiết kế (ống Geotube bị tác động của sóng sẽ di chuyển xuống  
rãnh sâu sát bên do dòng triều rút tạo nên). Mặt khác ống Geotube còn bị rách do con hà 
bám và thuyền bè đi lại. 

- Bảo vệ bờ biển bằng kết cấu cứng (bê tông cốt thép) dạng tường đứng có mũi hắt 
cần nghiên cứu kỹ điều kiện áp dụng, bởi vì dưới tác động của áp lực sóng tập trung, 
công trình rất khó đảm bảo điều kiện ổn định lâu dài. Công trình kè biển Gành Hào, kè 
Nhà Mát… là những ví dụ thực tế chứng minh điều đó. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở số liệu đo đạc, khảo sát của nhóm tác giả đồng thời thu thập từ các báo 
cáo định kỳ hàng năm của các địa phương, từ các đề tài dự án đã thực hiện trước đây 
liên quan, chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá, mô phỏng trên mô hình toán 1D, 
2D về tác động của các công trình thượng nguồn, khai thác cát tại một số vị trí dọc sông 
Mekong tới chế độ thủy văn, bùn cát dọc dải ven biển hạ du sông Mekong trong điều 
kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng theo các kịch bản dự báo (thấp, trung bình và 
cao) đến năm 2100. Kết quả nhận được là bản đồ diễn biến xói bồi, suy thoái rừng ngập 
mặn dải ven biển hạ du sông Mekong thể hiện ở hình 8. Đã tổng hợp và phân tích trên 
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cơ sở khoa học các nguyên nhân, các giải pháp phòng chống xói lở, suy thoái rừng ngập 
mặn cho vùng nghiên cứu. 

Nghiên cứu này chúng tôi mới đưa ra khuyến cáo xây dựng hàng rào gây bồi, khôi 
phục rừng ngập mặn tái sinh ở những vị trí dải bờ bị lấn sâu vào bờ, trong những nghiên 
cứu tiếp theo cần tính toán chi tiết thông số sóng, dòng chảy ven bờ, lượng bùn cát di 
chuyển tại từng vị trí để bố trí hàng rào với cao trình, hướng… phù hợp. 
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KẾT QUẢ BAN ĐẦU CỦA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI 

PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC, ĐẢM BẢO AN TOÀN 
CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI VÀ HẠ DU HỒ DẦU TIẾNG TRONG 

ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, THỜI TIẾT CỰC ĐOAN” 

INITIAL RESULTS OF THE PROJECT " STUDY AND PROPOSE SOLUTIONS 

TO IMPROVE WATER USE EFFICIENCY, ENSURE SAFETY OF HYDRAULIC 

STRUCTURE ENGINEERING COMPLEX AND DOWNSTREAM OF DAU TIENG 

LAKE IN CLIMATIC CONDITIONS, EXTREME WEATHER" 

 
PGS. TS. Đinh Công Sản1, ThS. Nguyễn Bình Dương1,  

ThS. Nguyễn Tuấn Long1 và Bảo Thạnh2  
1
 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 

2
 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh 

 
TÓM TẮT 

 
Hồ Dầu Tiếng đóng góp vai trò rất lớn về cung cấp nguồn nước sạch cho phát triển 

các ngành kinh tế xã hội của các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Tp. Hồ 

Chí Minh. Tuy nhiên, việc xả lũ là một trong những nguyên nhân gây ra ngập lũ 

vùng hạ du (cùng với mưa lớn và triều cường). Để giải quyết vấn đề mâu thuẫn giữa 

đảm bảo an toàn công trình đầu mối với ngập lụt ở Tp.HCM và vùng phụ cận đặc 

biệt trong điều kiện BĐKH, đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

sử dụng nước, đảm bảo an toàn công trình đầu mối và hạ du hồ Dầu Tiếng trong 

điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan” được thực hiện. Đề tài đã thực hiện từ cuối 

năm 2016 đến nay và đã: (i) Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu đồng bộ về hồ Dầu Tiếng và 

vùng hạ du; (ii) Đánh giá thực trạng và khả năng tích nước, cấp nước trong những 

năm qua; (iii) Mô hình hóa chi tiết BĐKH (downscaling) trong lưu vực trong điều 

kiện lũ và kiệt cực đoan; (iv) Tính toán dòng chảy đến hồ và điều tiết hồ với lũ cực 

đoan; (v) Đánh giá sơ bộ hiệu quả của việc nâng cao đập Dầu Tiếng nhằm giảm 

thiểu ngập lụt vùng hạ du.  

Đề tài sẽ còn thực hiện trong năm 2018 và 2019 với các nội dung chính là đề xuất 

giải pháp giải quyết mâu thuẫn giữa bảo đảm an toàn hồ đập và ngập lụt Tp. Hồ Chí 

Minh và các vùng lân cận khi có lũ và hạn hán cực đoan. 

Từ khóa: Chi tiết hóa biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro ngập lụt và hạn hán, điều 

tiết lũ,  thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận. 

 
ABSTRACT 
 

Dau Tieng Lake plays a crucial role in the supply of clean water for socio-economic 

development of Tay Ninh, Binh Duong, Long An and Ho Chi Minh City. However, 

flood discharge is one of the causes of downstream floods (along with heavy rain 

and tides). In order to solve the conflict between ensuring the safety of hydraulic 

structure engineering complex with the floods in Ho Chi Minh City and surrounding 

areas especially in climate change condition, the topic of " Study and propose 
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solutions to improve water use efficiency, ensure safety of hydraulic structure 

engineering complex and downstream of Dau Tieng lake in climatic conditions, 

extreme weather" has been processed. The project has been performed since in the 

end of 2016 and has: (i) Establish a synchronized database on Dau Tieng Lake and 

downstream areas; (ii) Assessment of current status and capacity of water and water 

supply in recent years; (iii) Detailed modeling of downscaling in the basin in flood 

conditions and extreme exhaustion; (iv) Calculate the flow to the lake and regulate 

the lake with extreme floods; (v) Preliminary assessment of the effectiveness of the 

Dau Tieng dam to reduce downstream floods. The project has been processed in 

2018 and 2019 with the main contents of which are proposed solutions to solve the 

conflict between the safety of dams and floods in Ho Chi Minh City and surrounding 

areas when extreme floods and droughts. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Hồ Dầu Tiếng là một hồ chứa nằm ở thượng lưu sông Sài Gòn trong hệ thống lưu 
vực sông Đồng Nai. Hồ có có vai trò rất lớn với nhiệm vụ cung cấp nước cho các ngành 
nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
(VKTTĐPN) – vùng năng động nhất của cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Ninh, Bình 
Dương, Long An và Tp. Hồ Chí Minh (xem Hình 1). Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế 
xã hội của VKTTĐPN với mức tăng trưởng kinh tế gấp 1,5 lần mức bình quân của cả 
nước, chiếm 40%  kim ngạch xuất khẩu, đóng góp 60% ngân sách quốc gia, thu hút hơn 
60% số dự án và 50% số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam [6].  

Mặt trái của phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng không bền vững ở vùng KTTDPN 
đã và đang nảy sinh các vấn đề liên quan đến lũ lụt. Tần suất các thảm họa do thiên tai 
do biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang gia tăng cùng với quá trình phát triển kinh tế, 
xã hội, làm cho cơ sở hạ tầng thoát nước không đáp ứng kịp, đã gây ra những thiệt hại 
to lớn về lũ lụt, hạn hán, xói lở... Nguồn gốc của các thảm họa về lũ lụt là do mưa lớn, 
triều cường (thường xuyên) và mực nước sông dâng cao. Mực nước sông dâng cao 
trong mùa lũ hạ lưu hồ Dầu Tiếng có nguyên nhân chính là do hồ xả lũ. Đối với mưa 
lớn, vào ngày 1 tháng 8 năm 2008 xuất hiện trận mưa 140 mm (lớn thứ 2 kể từ năm 
1952). Gần đây nhất là ngày 26/9/2016, Tp.HCM có mưa lớn gây ngập nặng nề. Theo 
thống kê của Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố thì trong vòng 1h45 phút 
(từ 16h45 đến 18h30), lượng mưa tại 8 trạm trong thành phố lên tới từ 101 mm đến 
204,3 mm [7]. Đối với triều cường, ngày 20 tháng 10 năm 2013, mực nước sông Sài 
Gòn dâng cao đạt giá trị lịch sử là 1,68 m và cũng bằng mực nước ngày 11/10/2014. 
Những thiệt hại do lũ lụt gây ra ngày càng nặng nề hơn trước. Theo thống kê sơ bộ, thiệt 
hại về vật chất thông qua kết quả điều tra 1.000 hộ dân ước khoảng 30 triệu đô la Mỹ 
mỗi năm và thiệt hại gián tiếp có thể gấp nhiều lần [8]. 

Để giải quyết vấn đề mâu thuẫn giữa đảm bảo an toàn công trình đầu mối với 
ngập lụt ở Tp.HCM và vùng phụ cận đặc biệt trong điều kiện BĐKH, đề tài “Nghiên 

cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đảm bảo an toàn công trình 

đầu mối và hạ du hồ Dầu Tiếng trong điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan” (mã số 
KC08.07/16-20) được thực hiện trong 3 năm (2016 - 2019) với mục tiêu là (i) Đánh giá 
được thực trạng cấp nước, an toàn công trình đầu mối hồ và hạ du công trình Dầu Tiếng 
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sau hơn 30 năm vận hành, đặc biệt những năm lũ, hạn cực đoan; (ii) Đề xuất phương án 
cấp nước hiệu quả cho các đối tượng dung nước (khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Bình Dương…) vào các năm có điều kiện khí tượng thủy văn bất lợi như khan hiếm 
nước, mặn xâm nhập sâu; và (iii) Đề xuất được giải pháp giải quyết mâu thuẫn giữa bảo 
đảm an toàn hệ thống công trình đầu mối, hạ du công trình, ngập lụt Tp. Hồ Chí Minh 
và các vùng lân cận khi có lũ cực đoan. 

 

 

Hình 1. Hồ Dầu Tiếng ở thượng lưu sông Sài Gòn trong hệ thống lưu vực sông Đồng Nai 

 
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

2.1. Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu đồng bộ về hồ Dầu Tiếng và vùng hạ du  

Cơ sở dữ liệu về công trình đầu mối bao gồm (i) Các tài liệu liên quan đến kết cấu 
công trình khi hoàn công, trong đó các tài liệu cơ bản về địa hình, địa chất, thuỷ văn liên 
quan đến thiết kế, các bản vẽ công trình khi hoàn công của đập chính, đập phụ, đập tràn, 
các cống số 1, 2, 3; cống xả cát; (ii) Tài liệu liên quan đến duy tu, sửa chữa, nâng cấp 
trong đó có các tài liệu cơ bản về địa hình, địa chất, thủy văn liên quan đến thiết kế sửa 
chữa, nâng cấp, các bản vẽ hoàn công các hạng mục nâng cấp. 

Cơ sở dữ liệu về vận hành công trình từ khi hoạt động đến nay, bao gồm (i) các tài 
liệu về quá trình tích nước từ ngày vận hành hồ đến nay; (ii) tài liệu về quá trình xả 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

252  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

nước từ hồ qua tràn và các kênh chính Đông, kênh chính Tây và kênh Tân Hưng và (iii) 
tài liệu về hoạt động của cống xả cát.  

Các tài liệu khác đã thu thập, cập nhật bao gồm cơ sở dữ liệu địa hình (DEM) 
thượng hạ lưu hồ Dầu Tiếng, Phước Hòa (lưu vực sông Sài Gòn, sông Bé); số liệu khí 
tượng, thủy văn vùng nghiên cứu; bản đồ đất, bản đồ lớp phủ, bản đồ sử dụng đất (hiện 
trạng và qui hoạch) vùng thượng, hạ lưu hồ Dầu Tiếng, Phước Hòa. 

Tài liệu khảo sát bổ sung gồm các mặt cắt ngang cấy dày thêm ở các khu vực địa 
hình phức tạp, biến đổi nhiều (dựa vào bản đồ Google Map). Tổng chiều dài khảo sát 
mặt cắt ngang trên sông Sài Gòn dự kiến là 10 km. 

Bộ cơ sở dữ liệu về hồ Dầu Tiếng và vùng hạ du sẽ được tích hợp trong phần 
mềm quản lý dữ liệu phục vụ công tác quản lý của chủ hồ.  

2.2. Đánh giá thực trạng và khả năng tích nước, cấp nước trong những năm qua 

Theo thiết kế, hồ Dầu Tiếng có dung tích là 1.580 triệu m3, diện tích mặt thoáng là 
27.000 ha (ứng với mực nước dâng bình thường 24,40 m). Tổng lượng nước chảy vào 
hồ trung bình nhiều năm là 1.841 triệu m3. Cao trình mực nước chết 17 m ứng với dung 
tích chết là 470 triệu m3, diện tích mặt thoáng 5.500 ha, dung tích hữu ích của hồ là 
1.110 triệu m3. Hồ được thiết kế với tần suất lũ P = 0,1% (hay 1.000 năm xuất hiện một 
lần) có đỉnh lũ Qmax = 4.800 m3/s, tổng lượng lũ trong 5 ngày là 762 triệu m3. Trong 
trường hợp xảy ra lũ thiết kế mực nước hồ sẽ dâng đến mực nước siêu cao là 25,10 m và 
lưu lượng lớn nhất xả qua tràn là 2.800 m3/s [1]. 

Theo kế hoạch mục tiêu phát triển, nhiệm vụ cấp nước của hồ Dầu Tiếng cho các 
tỉnh thành tăng so với nhiệm vụ thiết kế ban đầu (được Bộ NN & PTNT phê duyệt điều 
chỉnh tại Quyết định số 2851/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2008; Quyết định số 2597/QĐ-
BNN-TCTL ngày 23/10/2012 và Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012), 
nhiệm vụ của hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa [5] được thống kê 
trên Bảng 1. 

Bảng 1. Nhiệm vụ của hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa 

Nhiệm 
vụ 

Địa 
phương 

Tân 
Hưng 

Kênh 
Tây 

Kênh 
Đông 

Tân 
Biên* 
(TN) 

Đức Hòa 
(LA) 

Thái 
Mỹ 

(CC) 

Bình 
Dương 

Mở 
rộng 
TN 

Lộc 
Giang 
A (LA) 

Tưới ha 10.701 21.000 36.600 6.407 10.181 1.161 1.950 21.000 1.868 
 Cấp hỗ trợ tưới 21.000 ha thiếu nước của khu tưới Dầu Tiếng cũ trong các năm hạn 75% 
Sinh 
hoạt 

Cấp nước cho nhà máy nước TP. HCM từ tháng 01 đến tháng 7 với lưu lượng 7 m3/s  

Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp (38 m3/s) bao gồm 
 Địa 

phương 
Bình 
Dương  

Bình 
Phước 

Long 
An 

Tây 
Ninh 

Tp.HCM     

Q (m3/s) 15 5 4 3,5 10,5     
Xả 
xuống 
hạ du 

 Xả cho hạ du sông Bé tối thiểu 14 m3/s, sông Sài Gòn tối thiểu 16,1 m3 để hỗ trợ 
Tạo nguồn tưới cho 28.800 ha ven sông Sài Gòn 
Tạo nguồn tưới cho 32.317 ha ven sông Vàm Cỏ Đông 
Tạo nguồn sinh hoạt và công nghiệp 11,57 m3/s 
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Kết quả tính toán từ đề tài KC08.15/06-10 khi có bổ sung nước từ hồ Phước Hòa 
với lưu lượng 50 m3/s, nước dùng trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội đến năm 
2020, tính toán dòng chảy và điều tiết trong 25 năm đã qua, tần suất bảo đảm cấp nước 
chỉ đạt P = 70% < PTK = 75% (là phương án sử dụng đất và nước tối ưu trên cơ sở gắn 
kết với thị trường và gia tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích có tính đến sử dụng 
các cơ cấu cây trồng sử dụng hiệu quả nước tưới) [3]. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp nước của hồ Dầu Tiếng [1] theo các mục tiêu, 
nhiệm vụ đã được phê duyệt cho giai đoạn gần đây nhất (2006 - 2016) cho thấy trong 
vòng 10 năm đã có tới 3 năm (2006 - 2007; 2009 - 2010; 2010 - 2011) không cấp đủ 
nước, tức là tần suất đảm bảo cấp nước cũng chỉ đạt 70%. Trong bối cảnh BĐKH và sự 
phát triển KTXH vùng KTTĐPN thì vấn đề thiếu nước chắc chắn phải đặt lên hàng đầu 
để tìm cách giảm thiểu thiệt hại do thiếu nước. 

2.3. Mô hình hóa chi tiết BĐKH (downscaling) trong lưu vực trong điều kiện lũ và 
kiệt cực đoan 

Kết quả tính toán thống kê nhu cầu sử dụng nước và cấp nước đối với hồ Dầu 
Tiếng từ ngày hoạt động cho đến nay cho thấy hồ không cấp đủ nước cho các nhu cầu ở 
vùng hưởng lợi theo thiết kế. Vì thế, cần phải xem xét đề xuất giải pháp giảm thiểu bất 
lợi trong điều kiện BĐKH, đó là chi tiết hóa dự báo BĐKH (dowscaling) để tính toán sự 
thay đổi dòng chảy và có giải pháp thích ứng. 

Các kết quả chi tiết hóa kịch bản BĐKH cho khu vực hồ Dầu Tiếng được dựa trên 
nền kịch bản BĐKH của Việt Nam được công bố năm 2016 bởi Bộ Tài Nguyên và Môi 
Trường. 

Bảng 2. Các mô hình khí hậu khu vực được sử dụng trong tính toán xây dựng kịch bản biến đổi 
khí hậu cho hồ Dầu Tiếng 

Mô hình 
Điều kiện biên 

Từ mô hình toàn cầu 
Độ 

phân giải 
Thời kỳ có số liệu 

Thời kỳ cơ sở RCP4.5 RCP8.5 

CCAM 

ACCESS1-0 

10 km 1970 - 2005 2006 - 2099 2006 - 2099 

CCSM4 
CNRM-CM5 
GFDL-CM3 
MPI-ESM-LR 
NorESM1-M 

RegCM 
ACCESS1-0 

20 km 1980 - 2000 
2046 - 2065 
2080 - 2099 

2046 - 2065 
2080 - 2099 NorESM1-M 

PRECIS HadGEM2-ES 25 km 1960 - 2005 2006 - 2099 2006 - 2099 
 GFDL-CM3     
 CNRM-CM5     
CLWRF NorESM1-M 30 km 1980 - 2005 2006 - 2099 2006 - 2099 

 

Mô hình khí hậu toàn cầu và khu vực là những công cụ chính được sử dụng để 
đánh giá xu thế biến đổi và diễn biến khí hậu tương lai, đặc biệt là các cực đoan khí hậu. 
Các mô hình sau đây đã được sử dụng trong tính toán xây dựng kịch bản biến đổi khí 
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hậu độ phân giải cao cho lưu vực hồ Dầu Tiếng: Mô hình PRECIS của Trung tâm 
Hadley - Vương quốc Anh, mô hình CCAM của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và 
Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO), Mô hình RegCM của Ý, mô hình clWRF của Mỹ 
(Bảng 2). 

Kết quả tính toán theo phương pháp chi tiết hóa động lực, tổ hợp từ các mô hình khí 
hậu khu vực độ phân giải cao (CCAM, PRECIS, clWRF và RegCM) cho giai đoạn 1986 - 
2005 được so sánh với số liệu thực đo từ các trạm quan trắc trên lưu vực hồ Dầu Tiếng. 
Mục đích của việc so sánh là nhằm đánh giá mức độ tin cậy của kết quả tính toán. 

2.3.1. Kết quả chi tiết hóa BĐKH trong mùa kiệt 

Hai kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 được xây dựng theo 3 giai đoạn: đầu thế kỷ 21 
(2016 - 2035), giữa thế kỷ 21 (2045 - 2065) và cuối thế kỷ 21 (2080 - 2099) so với thời 
kỳ cơ sở (1986 - 2005). Biến đổi về nhiệt độ, lượng mưa, bốc hơi đã được tính toán và 
đánh giá theo sai số trung bình (ME), sai số tuyệt đối trung bình (MAE) theo tổ hợp 
trung bình 12 thành phần chi tiết (Bảng 2) cho 4 trạm trong lưu vực hồ Dầu Tiếng (Gò 
Dầu Hạ, Dầu Tiếng, Tây Ninh, Cần Đăng) (Bảng 3). 

Bảng 3. Giá trị giảm về lượng mưa (%) ở các trạm lưu vực hồ Dầu Tiếng theo ngưỡng phân vị 
10% với các kịch bản BĐKH  

Kịch bản Giai đoạn Dầu Tiếng  Tây Ninh  Cần Đăng  Gò Dầu Hạ 

RCP 4.5 
2016 - 2035 -5,5 -2,1 -6,7 -3,4 
2045 - 2065 -2,1 -0,8 -1,5 -0,6 
2080 - 2099 -6,1 -7 -6,7 -7,9 

RCP8.5 
2016 - 2035 -1,8 -2,7 -2,2 + 4,7 
2045 - 2065 -7,7 -6,3 -8 -1,6 
2080 - 2099 -18,6 -13,5 -9,7 -14,9 

 

2.3.2. Kết quả chi tiết hóa BĐKH trong mùa lũ 

Tương tự như tính toán chi tiết BĐKH trong mùa kiệt, biến đổi về nhiệt độ và 
lượng mưa đã được tính toán đánh giá theo tổ hợp trung bình 12 thành phần chi tiết 
(Bảng 2) và chi tiết cho 4 trạm trong lưu vực hồ Dầu Tiếng (Gò Dầu Hạ, Dầu Tiếng, 
Tây Ninh, Cần Đăng) (Bảng 4). Lượng mưa 1, 3, 5 ngày lớn nhất cũng được tính toán 
phục vụ việc tính toán xác định dòng chảy lũ cho lưu vực theo kinh nghiệm trước đây, 
đó là sử dụng mô hình mưa 3 ngày lớn nhất [3].  

Bảng 4. Giá trị tăng về lượng mưa (%) ở các trạm lưu vực hồ Dầu Tiếng theo ngưỡng phân vị 
90% với các kịch bản BĐKH  

Kịch bản Giai đoạn Dầu Tiếng  Tây Ninh  Cần Đăng  Gò Dầu Hạ 

RCP 4.5 

2016 - 2035 11 12,7 13,7 16,3 
2045 - 2065 16,4 19,4 18,3 19,9 
2080 - 2099 20,1 19,6 20,9 20,2 

RCP8.5 

2016 - 2035 16,2 19,3 18,4 18,9 
2045 - 2065 20,9 22,8 21,8 24,4 
2080 - 2099 29,3 32,1 32 31,3 
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Mưa 3 ngày 
lớn nhất 
RCP4.5 

2016 - 2035 16,9 17,7 13 23,8 
2045 - 2065 18,9 14,9 17,1 18,9 
2080 - 2099 24,3 16 28,5 22,3 

Mưa 3 ngày 
lớn nhất 
RCP8.5 

2016 - 2035 26,2 26,8 23,6 37,2 
2045 - 2065 30,2 28,6 34,5 39,2 
2080 - 2099 35 26,5 33,7 30,9 

 
Kết quả tính toán chi tiết biến đổi khí hậu từ dự án AFD đối với lưu vực hồ Dầu 

Tiếng cho thấy, tại trạm Cần Đăng có lượng mưa ngày lớn nhất trung bình mười năm 
của các thập kỷ 2020s, 2050s và 2080s với kịch bản phát thải cao A2 tương ứng tăng 
12,1 ÷ 14,7%; 18,7 ÷ 31,6% và 32,4 ÷ 57,1% so với hiện trạng. Tại trạm Dầu Tiếng với 
các thập kỷ 2020s, 2050s và 2080s lượng mưa tăng 19 ÷ 21,1%; 24,8 ÷ 28,7% và 33,9 ÷ 
35,6% tương ứng so với hiện trạng [4]. Kết quả này cũng khá tương đồng so với kết quả 
tính toán của đề tài này. 

2.4. Tính toán dòng chảy đến hồ và điều tiết hồ với lũ cực đoan 
 

 
Hình 2. Kết quả tính toán mô hình Marine lưu vực hồ Dầu Tiếng khi chịu ảnh hưởng của áp 

thấp nhiệt đới (tăng 40% so với thời kỳ 2050s – kịch bản RCP8.5). 
 
Dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng được tính toán từ mưa với mô hình mưa 3 ngày lớn 

nhất, do lượng mưa này sinh ra dòng chảy lũ lớn nhất trong lưu vực [258]. Sử dụng mô 
hình MARINE là loại mô hình phân bố để tính toán dòng chảy lũ. MARINE thể hiện rõ 
ràng sự biến thiên về mặt không gian của các quá trình, dữ liệu đầu vào, điều kiện biên 
và các đặc trưng lưu vực. MARINE kết hợp modul thủy lực giải phương trình Saint 
Vernant đầy đủ tính diễn toán lũ trong sông. MARINE thực hiện quá trình tuần tự: tính 
toán dòng chảy khu giữa hoặc sườn dốc từ mưa sau đó mô hình thủy lực gom nước vào 
dòng chính và diễn toán xuống hạ lưu. Vì vậy, mô hình MARINE rất thích hợp khi dùng 
để tính toán lũ. Đầu vào cơ bản cho mô hình MARINE bao gồm: các thông số mô hình, 
các điều kiện ban đầu, tài liệu địa hình (DEM, tài liệu khảo sát đo đạc); tài liệu đất, 
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thảm thực vật (đất, thực vật…); dữ liệu khí tượng (mưa, bốc hơi, độ ẩm...) và dữ liệu 
dòng chảy cho việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình [4]. 

Lượng mưa các trạm theo mô hình 3 ngày lớn nhất cho dòng chảy về hồ Dầu 
Tiếng chỉ đạt 2.177 m3/s. Lưu ý là trong quá khứ chưa có khi nào ở vùng thượng du hồ 
Dầu Tiếng bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hiểm họa của BĐKH vẫn có 
thể gây ra và cần phải có giải pháp đề phòng. Giả thiết do tác động của áp thấp nhiệt đới 
vào vùng thượng du hồ Dầu Tiếng, khi đó lượng mưa 3 ngày lớn nhất của các trạm Cần 
Đăng, Dầu Tiếng và Lộc Ninh tăng lên khoảng 40% so với thời kỳ 2050s. Kết quả tính 
toán dòng chảy về hồ Dầu Tiếng có lưu lượng đỉnh lũ đạt tới 3544 m3/s (Hình 2). Kết 
quả điều tiết lũ cho thấy lưu lượng xả qua tràn lớn nhất là 1.662 m3/s. 

2.5. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của việc nâng cao đập Dầu Tiếng nhằm giảm thiểu 
ngập lụt vùng hạ du 

Việc nâng cao đập Dầu Tiếng để chứa lũ, giảm lưu lượng xả lũ về hạ du sẽ làm 
giảm thiểu ngập lụt vùng hạ du và Tp.HCM. Sử dụng kết quả tính toán dòng chảy lớn 
nhất xả qua tràn trong điều kiện nâng cao đập Dầu Tiếng thêm 1,0 m và 1,5 m (theo 
kiến nghị từ Hội thủy lợi Tp.HCM) bằng mô hình Telemac2D. Mô hình này đã được 
kiểm định ứng với 3 trường ngập nghiêm trọng tại Tp.HCM. Trong đó, trường hợp được 
lấy làm nền là trận ngập ngày 21/7/2009 khi có mưa lớn và triều cường kết hợp (KB2). 
Kết quả tính toán điều tiết lũ cho thấy, trường hợp chưa nâng cao đập, nâng cao đập 1,0 
m và  và 1,5 m, thì lưu lượng xả về hạ lưu lớn nhất tương ứng là 1.662 m3/s,  500 m3/s 
và 300 m3/s.  

Bảng 5. So sánh diện tích ngập lụt và gia tăng ngập lụt ứng với các phương án xả lũ tối đa trên 
nền của mức ngập lụt do mưa lớn và triều cường (tháng 7/2009 – KB2) 

Diện tích ngập lụt (ha) PA1 PA2 PA3 KB2 Nhận xét 
Toàn vùng tính toán (hạ du)  219.329 212.185 212.032 205.043   
Gia tăng so với KB2 (ha) 14.286 7.142 6.989 0   
Gia tăng so với KB2 (%) 6,97 3,48 3,41 0,00   
Các huyện của Bình Dương 
và Tây Ninh 

8.603 6.160 5.056 3.406 Ảnh hưởng của lũ 
nhiều nhất  

Gia tăng so với KB2 (ha) 5.197 2.754 1.650 0   
Gia tăng so với KB2 (%) 152.58 80,86 48,44 0,00   
Các huyện Thủ Đức, Củ Chi, 
Hóc Môn 

17.589 15.415 14.998 14.011 Ảnh hưởng của lũ 
mức trung bình 

Gia tăng so với KB2 (ha) 3.578 1.404 987 0   
Gia tăng so với KB2 (%) 25,54 10,02 7,04 0,00   
Các quận 1 đến quận 12 16.801 15.718 15.708 15.518 Ít ảnh hưởng của lũ 
Gia tăng so với KB2 (ha) 1.283 200 190 0   
Gia tăng so với KB2 (%) 8,27 1,29 1,22 0,00   
Tỉnh Long An 89.892 89.095 89.025 87.806   
Gia tăng so với KB2 (ha) 2.086 1.289 1.219 0 Ít ảnh hưởng của lũ 
Gia tăng so với KB2 (%) 2,38 1,47 1,39 0,00   
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Hình 3. So sánh kết quả tính toán diện tích và độ sâu ngập lụt vùng hạ du gia tăng so với KB2 

khi chưa (hình trái) và có (hình phải) nâng đập Dầu Tiếng 1,0 m 
 
Tiến hành tính toán diện tích ngập lụt vùng hạ du trên nền của KB2 kết hợp với xả 

lũ 1.662 m3/s (KB1), 500 m3/s (KB2) và 300 m3/s (KB3). Kết quả so sánh diện tích 
ngập lụt chi tiết cho vùng hạ du được trình bày chi tiết trên Bảng 5 và ở Hình 3 mô tả 
diện tích và độ sâu ngập lụt gia tăng so với KB2.  

Kết quả phân tích trên Bảng 5 cho thấy khi xả lũ với lưu lượng 300, 500 và 1.662 
m3/s thì toàn vùng hạ du gia tăng ngập lụt so với KB2 lần lượt là 6.989, 7.142 và 14.286 
ha, tương ứng với các mức tăng so với KB2 là lần lượt là 3,4%, 3,5% và 7%. Xem xét 
và tính toán cho một số vùng điển hình cho thấy các huyện tiếp giáp với sông Sài Gòn 
của tỉnh Tây Ninh và Bình Dương có diện tích ngập lụt tăng lên ở PA3, PA2 và PA1so 
với KB2  lần lượt là 5.056, 6.160 và 8.603 ha, tương ứng với các mức gia tăng khoảng 
48%, 80% và 152%. Điều này cho thấy rõ ràng vùng ảnh hưởng lũ nhiều nhất là ngay 
phía hạ du đập Dầu Tiếng. Càng về hạ du, tác động gia tăng của diện tích ngập lụt do lũ 
càng giảm. Ở các huyện Củ Chi, Thủ Đức, Hóc Môn, diện tích ngập lụt chỉ gia tăng từ 
7% đến 10% và 25% tương ứng với các PA3, PA2 và PA1. Khi về đến các quận, từ 
quận 1 đến quận 12, mức độ gia tăng ngập lụt đã giảm đi chỉ còn 1,2%, 1,3% và 8,3%. 
Ở vùng sát với biển hơn, diện tích ngập do lũ tăng lên cao nhất chỉ đạt tử 1,4% đến 
1,5% và 2,4% so với  các PA3, PA2 và PA1. 

Kết quả tính toán và phân tích trên đây là cơ sở để xem xét có nên nâng cao đập 
Dầu Tiếng lên hay không trong những giai đoạn tiếp theo. 
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3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đề tài KC08.07/16-20 đã qua 1 năm thực hiện và đã đạt được những kết quả ban 
đầu, trong đó, nội dung quan trọng nhất là đã hoàn thành tính toán chi tiết hóa BĐKH 
trong lưu vực thượng và hạ du hồ Dầu Tiếng, làm cơ sở cho việc tính toán đánh giá giải 
quyết mâu thuẫn an toàn công trình đầu mối và ngập lụt hạ du trong điều kiện lũ và hạn 
cực đoan. 

Kết quả sơ bộ cho thấy mức bảo đảm cấp nước cho các ngành kinh tế ở hạ du 
(vùng KTTĐPN) chỉ đạt khoảng 70% và do đó cần phải nghiên cứu những giải pháp 
thích ứng về cấp nước. Để giải quyết mâu thuẫn giữa an toàn đập và ngập lụt hạ du, giải 
pháp nâng cao đập Dầu Tiếng là có thể là một giải pháp khả thi và cần được nghiên cứu 
sâu hơn về bài toán rủi ro và bài toán kinh tế. 

Đề tài sẽ nghiên cứu tiếp tục trong năm 2018 và 2019 các vấn đề chi tiết hơn về 
giải pháp liên quan đến việc ứng phó với lũ và hạn cực đoan. Đối với lũ lụt, cần xây 
dựng các bản đồ ngập lụt theo các kịch bản khác nhau, hỗ trợ cho việc ra quyết định ứng 
phó kết hợp ở thượng và hạ du.   
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XÓI LỞ BỜ SÔNG, KÊNH, RẠCH TỈNH BẠC LIÊU, CÀ MAU 

EROSION OF RIVERBANK AND CANAL IN BAC LIEU, CA MAU PROVINCES 

 
                 PGS. TS. Trần Bá Hoằng

       
TÓM TẮT 

 

Do nhu cầu phát triển kinh tế đã gây áp lực lớn lên hệ thống sông, kênh, rạch trên 

địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Tình trạng xói lở bờ đã diễn ra phức tạp với xu 

hướng ngày một tăng tác động xấu tới môi trường, gây hoang mang cho cộng đồng 

dân cư sống ven sông, kênh, rạch. Qua phân tích quá trình hình thành, phát triển hệ 
thống sông, hoạt động của con người lên hệ thống sông cùng hiện tượng biến đổi khí 

hậu nước biển dâng, tác giả đã đánh giá được thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân 

và định hướng giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do xói lở bờ sông, kênh, 

rạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. 

Từ khóa: Xói lở , hệ thống sông, biến đổi khí hậu, Bạc Liêu, Cà Mau. 

 
ABSTRACT  
    

In due the need of economics development set up the system of rivers and canals in 

Bac Lieu and Ca Mau under stress. The erosion of their banks has been increased in 

term of tendency of servely impacts on the environment, causing confusion to the 

communities living along rivers and canals. Analysis process of formation and 

development of the river system, human activities on the river system and the 

phenomenon of sea level rise, the author has assessed the situation, analyzing the 

causes and determinants, solutions is recommended to prevent and mitigate damage 

caused by erosion of river banks, canals in Bac Lieu and Ca Mau provinces. 

Keywords: Erosion, river system, climate change, Bac Lieu, Ca Mau. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

 Tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, nằm trên bán đảo Cà Mau, thuộc Đồng bằng sông 
Cửu Long, miền đất cực nam của tổ quốc. Ranh giới của hai tỉnh, phía Đông giáp biển 
Đông, phía Tây giáp biển Tây, phía Đông Bắc giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Tây Bắc giáp 
tỉnh Kiên Giang, phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang.  

Hệ thống sông, kênh, rạch của  tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau khá chằng chịt, trong đó 
có một số sông rạch lớn như: sông Gành Hào, sông Đầm Chim, sông Trẹm, sông Ông 
Đốc, sông Mỹ Bình, sông Cái Đôi Vàm, sông Bảy Háp, sông Tắc Thủ… đặc biệt sông 
Cửa Lớn nối từ biển Tây qua biển Đông qua cửa Bồ Đề và một số kênh, rạch lớn như: 
kênh Bạc Liêu - Cà Mau, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, kênh Bạc Liêu - Vàm Lẻ, kênh 
Gành Hào – Hộ Phòng, kênh Tắt Năm Căn, kênh Ba Bèo, rạch Cái Nháp, rạch Đường 
Keo, rạch Lá… 

Hệ thống sông, kênh, rạch tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đóng vai trò rất quan trọng, 
đảm bảo nhiệm vụ: thau chua, rửa phèn, dẫn nước ngọt, giao thông thủy nối liền các địa 
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phương trong tỉnh, là cầu nối với các tỉnh thành phố trong nước và quốc tế, là nơi cung 
cấp nguồn thủy sản đồng thời cũng là tuyến du lịch sinh thái đầy tiềm năng. 

Bên cạnh những ưu thế mà hệ thống sông, kênh, rạch đem lại, là những bất lợi 
không nhỏ mà tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã, đang và sẽ còn phải đối mặt đó là: tình trạng 
xâm nhập mặn, lan truyền ô nhiễm, sạt lở bờ, bồi lắng lòng dẫn. Đặc biệt trong những 
thập niên gần đây, đồng hành với tốc độ tăng trưởng nhanh về kinh tế, bùng nổ trong phát 
triển thủy sản vùng ven biển, bên cạnh đó là tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng 
đã làm cho những yếu tố bất lợi của hệ thống sông, kênh, rạch trở nên trầm trọng hơn. 
Hiện tượng xói lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn hai tỉnh này diễn ra phức tạp, với xu 
thế phát triển ngày một gia tăng, có nhiều nơi xói lở bờ sông, kênh, rạch diễn ra với tốc độ 
mạnh, quy mô lớn, đe dọa đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.  

Vì vậy, việc nghiên cứu để đánh giá đúng thực trạng diễn biến, xác định rõ 
nguyên nhân và đề xuất được giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do xói lở bờ 
sông, kênh, rạch trên địa bàn hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau là rất cần thiết, có ý nghĩa về 
khoa học và thực tế. 

2. THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN XÓI LỞ BỜ SÔNG, KÊNH, RẠCH TỈNH 
BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU 

2.1. Đặc điểm tự nhiên hệ thống sông, kênh, rạch tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau 

  Đồng bằng sông Cửu Long là bộ phận của châu thổ sông Mê Kông có diện tích 
39.734 km², nằm liền kề vùng Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp Campuchia, phía Tây Nam 
là vịnh Thái Lan, phía Đông Nam là Biển Đông, được hình thành từ những trầm tích 
phù sa và bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển. Các đặc điểm địa mạo 
trầm tích châu thổ được thể hiện trên hình 1 cho thấy khái quát lịch sử hình thành và 
phát triển của ĐBSCL. Sự phát triển mở rộng châu thổ ra biển thì cũng đồng thời cũng 
kéo theo mở rộng mạng sông, trong đó bán đảo Cà Mau được hình thành và phát triển 
khoảng 1.000 năm trong Holocene (Lê Xuân Thuyên, 2011). 
 

 
Hình 1. Sơ đồ địa mạo trầm tích khu vực Bán đảo Cà Mau  (Lê Xuân Thuyên, 2011). 
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 Do nhu cầu phát triển vùng đồng bằng mà hệ thống sông, kênh, rạch vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long đã được phát triển theo thời gian, trong đó hệ thống kênh, rạch 
tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau được phát triển chậm hơn so với các vùng lân cận. Theo tài 
liệu thời kỳ pháp thuộc vào năm 1920 thì chính quyền thực dân Pháp đã xây dựng và 
nạo vét hàng tá kênh, rạch, trong đó có kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp và hệ thống sông, 
kênh, rạch chính của tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau hiện nay (2016). 
 

 

 
Hình 2. Hệ thống sông, kênh, rạch ĐBSCL các năm 1880, 1900, 1915 và 1930  

(Gouvernement générale de l’Indochine, 1930) 
 
 Hệ thống sông, kênh, rạch tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, chảy trên nội vùng châu 
thổ khá bằng phẳng, cao trình thấp so với mực nước biển, cao độ trung bình trên dưới 
+1.0, lòng dẫn cấu tạo bởi các lớp phù sa, chưa cố kết hoàn toàn, với chế độ dòng chảy 
phụ thuộc vào thủy triều biển Đông và biển Tây. Sông, kênh, rạch có cửa đổ ra biển 
Đông, chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều, biên độ lớn nhất khoảng 3,5 
m. Sông, kênh, rạch có cửa đổ ra biển Tây chịu chế độ nhật triều không đều biên độ lớn 
nhất vào khoảng 1,2 m. Với các sông, kênh, rạch có các điểm giao cắt với nhiều sông 
rạch có chế độ dòng chảy rất phức tạp. Đây chính là những yếu tố tự nhiên rất bất lợi 
ảnh hưởng lớn tới hiện tượng xói lở bờ. 
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Hình 4. Nền nhà bị nứt sau đó lún sụp tại 
thị xã Gia Rai tỉnh Bạc Liêu, ngày 

27/6/2017 (ảnh Chi cục PCLB Bạc Liêu). 
 

 

Hình 3. Hệ thống sông, kênh, rạch chính của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau hiện nay 

 

2.2. Thực trạng diễn biến xói lở bờ hệ thống sông, kênh, rạch tỉnh Bạc Liêu và Cà 
Mau 

Hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn 
tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, rất chằng chịt, với 
chế độ dòng chảy phức tạp, lòng dẫn được cấu 
tạo bởi địa chất xấu, với vận tốc không xói 
[V]ox = 0,3 - 0,5 m/s (Đinh Công Sản, 2012) thì 
diễn biến xói lở bờ ở một số vị trí nào đó trên 
mạng lưới sông, kênh, rạch là một hiện tượng 
tự nhiên rất bình thường. Tuy vậy, tình trạng 
thực tế xói lở đang diễn ra mấy năm gần đây 
trên hệ thống sông, kênh, rạch thuộc địa bàn 
hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau lại là trường hợp 
đặc biệt cần phải xem xét.  

Kết quả điều tra khảo sát gần đây nhất 
cho thấy, chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2017, tỉnh 
Bạc Liêu đã xảy ra 6 đợt sạt lở trên chiều dài 
gần 200 m (Chi cục Phòng chống lụt bão Bạc 
Liêu, 2017). Mới đây nhất rạng sáng ngày 27/6/2017, nhiều căn nhà tại khóm 1, phường 
1 (thị xã Giá Rai) bị sụp lún khiến người dân hết sức hoang mang, trong đó có ít nhất 6 
căn nhà dân đã di dời khẩn cấp. 

Cùng thời gian này, tỉnh Cà Mau đã xảy ra 18 đợt sạt lở trên chiều dài 549 m, làm 
hư hỏng 36 căn nhà và nhiều tài sản, cơ sở hạ tầng khác (Chi cục Phòng chống lụt bão 
Cà Mau, 2017). Vào khoảng 2h ngày 27/6/2017, bờ Kênh Xáng Cái Ngay (xã Hiệp 
Tùng, huyện Năm Căn) xảy ra vụ xói lở đất với chiều dài khoảng 15 m, sâu vào bờ hơn 
20 m, đã làm hư hỏng 2 căn nhà và nhiều tài sản khác.  
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Qua kết quả thống kê, nghiên cứu, phân tích nhiều năm xói lở bờ sông, kênh, rạch 
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, tác giả tổng kết được các vị trí thường xảy ra xói 
lở và đặc điểm của xói lở như sau: 

Các vị trí thường xảy ra xói lở bờ 

- Khu vực bờ sông, kênh, rạch tập trung dân cư ven sông, nhà cửa xây lấn chiếm 
lòng sông; 
 

  
 

 
 
 
 
 
- Khu vực gặp nhau của các con sông, kênh, rạch với chế độ dòng chảy rất phức 

tạp. Ngoài ra còn là nơi đông dân cư và tàu thuyền đi lại nhiều. 

Hình 5. Hình ảnh lưu lại đợt 
sạt lở bờ kênh xáng Cái 

Ngay, huyện Năm Căn, tỉnh 
Cà Mau, ngày 27/6/2017 
 (ảnh Chi cục PCLB Cà 

Mau). 
 

Hình 6. Xói lở khu vực chợ Năm Căn 
(ảnh: Trần bá Hoằng, 2017). 

 

Hình 7. Hai bên bờ sông thuộc địa phận 
thành phố Cà Mau thường xuyên xảy ra các 

đợt xói lở trong nhiều năm nay  
(ảnh Chi cục PCLB Cà Mau, 2017). 
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Hình 8. Xói lở bờ ngã tư sông thị trấn Phước Long, Bạc Liêu (ảnh: Lê Mạnh Hùng, 2006). 
    

- Vị trí bờ sông, kênh, rạch không có cây xanh bảo vệ mái, chịu tác động trực tiếp 
của sông biển (vùng cửa sông), sóng tàu, thuyền, tàu cao tốc.  

 

 
Hình 9. Xói lở bờ kênh tại vị trí không có cây giảm sông bảo vệ mái  

(ảnh: Lê Thanh Chương, 2009). 
       

- Bờ sông, kênh, rạch mới nạo vét, mái bờ không đảm bảo ổn định trượt. 
 

 
Hình 10. Xói lở bờ kênh tại vị trí sau khi nạo vét kênh đổ bùn đất mép bờ  

(ảnh: Lê Thanh Chương, 2009). 
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Đặc điểm xói lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. 

- Các đợt lở bờ thường xảy ra vào đầu mùa mưa, sau trận mưa lớn vào thời điểm 
nước rút xuống thấp; 

- Khu vực bờ sông, kênh, rạch có mực nước thay đổi lớn, xảy ra xói lở nhiều hơn, 
với quy mô lớn hơn; 

- Mỗi đợt lở bờ tại các khu vực dân cư ven sông thường lớn, kéo theo các căn nhà 
liền kề; 

- Xói lở xảy ra nhiều hơn, phức tạp hơn vào thời kỳ nuôi trồng thủy sản phát triển, 
có nhu cầu giao thông đi lại nhiều với tốc độ cao (2009 - 2014); 

- Biến đổi khí hậu nước biển dâng ảnh hưởng xấu tới xói lở bờ.  

2.3. Nguyên nhân xói lở bờ hệ thống sông, kênh, rạch tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau 

Theo tác giả có hai nhóm nguyên nhân gây ra xói lở bờ sông, kênh, rạch trên địa 
bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau gồm: Nhóm nguyên nhân khách quan và nhóm nguyên 
nhân chủ quan. 

Nhóm nguyên nhân khách quan gồm các yếu tố: 

- Lòng dẫn cấu tạo bởi địa chất yếu, có vận tốc cho phép không xói nhỏ, đất bờ dễ 
bị nứt nẻ, tan rã khi nắng nóng, mưa lớn kéo dài; 

- Mực nước thay đổi lớn làm cho sông bào xói chân mái bờ dễ làm mất ổn định; 

- Sóng lớn từ biển truyền vào (vùng cửa sông); 

- Biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm thay đổi chế độ thủy động lực trong sông, 
kênh, rạch. 

Nhóm nguyên nhân chủ quan gồm các yếu tố: 

- Sóng tàu thuyền, tàu cao tốc có công xuất lớn xói mòn mái bờ; 
 

 
Hình 11. Tàu thuyền tạo sóng gây xói lở bờ 

 (ảnh: Trần bá Hoằng, 2016). 
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        - Gia tải lên mép bờ, trong đó có cả việc xây dựng nhà cửa lấn chiếm lòng sông. 
 

 

Hình 12. Xây cất nhà gia tăng tải lên mép bờ và làm thay đổi chế độ thủy động lực 
 
- Hoạt động của con người làm tổn thương mái bờ, phá vỡ kết cấu bờ (đào 

mương, xẻ rãnh, neo đậu tàu thuyền…).  

3. ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG XÓI LỞ BỜ SÔNG, KÊNH, 
RẠCH TỈNH BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU 

Xói lở bờ hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau rất 
đa dạng và phức tạp, với nhiều nguyên nhân khác nhau. Do vậy, trước khi quyết định 
giải pháp xử lý cần phải xác định rõ nguyên nhân, đồng thời xem xét các mặt liên quan 
như điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục tập quán… Qua tổng kết thực tế nhiều năm 
chúng tôi xin đề xuất sơ đồ tổng hợp các giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do 
xói lở bờ gây ra dưới đây: 

 

Hình 13. Tổng hợp các giải pháp phòng chống xói lở bờ 

CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NHẸ THIỆT 
HẠI  DO XÓI LỞ BỜ GÂY RA 

Quy hoạch tuyến 
luồng chạy tàu,  quy 
định vận tốc chạy 
tàu tối đa. 
 

-  Nâng cao 
nhận  thức 
cho nhân dân  
về xói lở. 
- Xây dựng 
thể chế 

Quy hoạch 
phát triển 
trong tương  
lai nằm ngoài 
hành lang an 
toàn 

Di dời ra khỏi 
khu  vực có 
nguy cơ sạt lở. 
 

* Từ xa. 
- Ngăn dòng 
-  Phân dòng 
- Điều chỉnh thế     
sông. 
 * Trực tiếp 
- Điều chỉnh hướng 
dòng  chảy 
 

(Gia cố bờ) 
- Thảm thực vật 
 - Kè lát mái 
 - Tường chắn 
 - Tăng khả năng cố 
kết khối đất bờ (tăng 
khả năng chịu lực, 
chống xói). 
  

GIẢI PHÁP 
BỊ ĐỘNG 

 

GIẢI PHÁP 
CHU ĐỘNG 

GIẢI PHÁP 
 NGĂN NGỪA  

 

GIẢI PHÁP 
TRÁNH NÉ 

 

CÁC GIẢI PHÁP PHI 
CÔNG TRÌNH 

CÁC GIẢI PHÁP  
CÔNG TRÌNH 
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Trong đó, chúng tôi khyến cáo ưu tiên các giải pháp phi công trình, khi điều kiện 
phải ứng dụng giải pháp công trình thì điều trước tiên cần xem xét là giải pháp bảo vệ 
bằng thảm phủ thực vật trên mái bờ. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đóng một vai trò 
rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và khu vực. Hệ thống sông, 
kênh, rạch chằng chịt cung cấp nước tưới, sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, đồng thời là hệ 
thống giao thông thủy nối liền các địa phương trong và ngoài tỉnh, trong điều kiện hệ 
thống giao thông bộ chưa hoàn chỉnh và chi phí vận tải cao. Bên cạnh những mặt lợi đã 
thấy rõ, thì hệ thống sông, kênh, rạch trên địa bàn hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau cũng 
thường gây ra những tai họa như: lũ lụt, xâm nhập mặn, lan truyền ô nhiễm dịch bệnh, 
xói lở bờ... 

Chỉ tính riêng việc khắc phục tình trạng xói lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn 
mỗi tỉnh hàng năm cũng phải tốn kém nhiều chục tỷ đồng.  

Với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ của khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long nói chung, Bạc Liêu và Cà Mau nói riêng, nhu cầu khai thác hệ thống sông, kênh, 
rạch ngày một cao. Các phương tiện giao thông thủy tăng nhanh cả về số lượng, tải 
trọng, tốc độ chạy tàu…, bên cạnh đó là tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 
càng thúc đẩy hiện tượng xói lở bờ xảy ra ngày càng tăng trên cả số lượng và quy mô. 
Xói lở bờ đã, đang và sẽ còn uy hiếp cuộc sống yên lành của nhiều gia đình, đang cướp 
đi nhiều công trình công cộng, cơ sở hạ tầng ven sông. Mặt khác nhiều công trình bảo 
vệ bờ đã xây dựng khá tốn kém nhưng lại hư hỏng, xuống cấp, với nhiều lý do thiếu, 
không đồng bộ về tài liệu, thiếu kinh nghiệm trong khâu thiết kế thi công, thiếu kinh phí 
để xây dựng hoàn chỉnh…  

Do tình trạng xói lở bờ sông, kênh, rạch xảy ra nhiều nơi trên địa bàn hai tỉnh Bạc 
Liêu và Cà Mau, cho nên không thể khu vực nào cũng có thể áp dụng biện pháp bảo vệ 
công trình kiên cố. Đối với các khu vực xói lở bờ sông rạch nhỏ, có chiều sâu không 
quá lớn, không phải là khu dân cư, đô thị thì nên sử dụng các biện pháp công trình đơn 
giản như: trồng cây giảm sóng, trồng cỏ mái bờ… Đối với khu vực xói lở tại nơi tập 
trung dân cư hoặc có các công trình cơ sở hạ tầng quan trọng cần phải xây dựng công 
trình kè bảo vệ bờ, nhưng phải chọn phương án phù hợp, kinh phí thấp nhưng vẫn phải 
đảm bảo kỹ thuật, ổn định lâu dài.  
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA CÁC 
PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ KHÔNG GIAN ĐÊ PHÁ SÓNG TRONG 

MÔ HÌNH BỂ SÓNG 

STUDY ON EVALUATING THE WAVE REDUCTION EFFECT OF THE 

OFFSHORE BREAKWATER CONFIGURATION IN THE WAVE BASIN MODEL 
 

ThS. Lê Thanh Chương, PGS. TS. Trần Bá Hoằng  
 
TÓM TẮT 

 
Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chống xói 

lở bờ biển, cửa sông phù hợp vùng từ TP. Hồ Chí Minh đến Kiên Giang”, nhóm tác 

giả đã nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của các phương án bố trí đê phá sóng xa bờ 

trong mô hình bể sóng cho khu vực bờ biển Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Trong bài 

báo này trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu với 78 kịch bản thí nghiệm về các 

phương án bố trí công trình đê phá sóng xa bờ, các điều kiện mực nước, tham số 
sóng (sóng ngẫu nhiên) khác nhau. Kết quả thí nghiệm sẽ phục vụ cho việc nghiên 

cứu phương án bố trí công trình phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực.  

 
ABSTRACT 

 
Within the framework of the ministerial-level research project: "To research and 

propose appropriate technology solutions to against coastal erosion and estuary for 

the region from Ho Chi Minh city to Kien Giang " the authors have studied the wave 

reduction effect of the of the offshore breakwater configuration in the wave basin 

model for coastal area of Vinh Chau, Soc Trang province. This paper presents a 

summary of the study results with 78 experimental scenarios for different offshore 

breakwater configuration with different water level and wave parameters (random 

waves). The experiment results will serve to define the layout of the offshore 

breakwaters in accordance with the natural conditions of the each area. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giải phá đê phá sóng xa bờ đã và đang được áp dụng nhiều nơi trên thế giới như: 
Anh, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Italia,…, nhằm vừa giảm thiểu các tác động tiêu cực 
của sóng, chống xói lở bảo vệ bờ biển đồng thời tạo ra các các bãi bồi phía sau để phục 
vụ cho các mục đích khác nhau như: lấn biển tạo quỹ đất, phát triển du lịch, trồng rừng 
ngập mặn,… Ở nước ta cũng đã có một số công trình được thực hiện, với chủ yếu là 
dạng đê chắn sóng nối với bờ như: cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), cảng Dung Quất (Quảng 
Ngãi), cảng Phan Thiết, cảng Lagi (Bình Thuận), cửa Bến Lội (Bà Rịa – Vũng Tàu),…,  
hay một số dạng mỏ hàn chữ T như ở Hải Hậu, Nghĩa Hưng (Nam Định), hoặc gần đây 
một số dạng đê song song với bờ như dạng công trình ở Gò Công (Tiền Giang), Nhà 
Mát (Bạc Liêu), U Minh (Cà Mau)… Các thông số bố trí dạng công trình này trong 
không gian chủ yếu được xác định bằng các công thức thực nghiệm của nước ngoài, 
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hoặc được bố trí theo kinh nghiệm, hoặc thử dần (dạng công trình thử nghiệm). Để cung 
cấp cơ sở khoa học cho việc tính toán xác định phương án bố trí công trình đê phá sóng 
xa bờ phù hợp với điều kiện ở vùng ven biển ĐBSCL, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 
phương pháp mô hình vật lý để phân tích đánh giá hiệu quả của các phương án bố trí 
công trình đê phá sóng xa bờ trong bể sóng ứng với các điều kiện mực nước, sóng đến 
khác nhau áp dụng cho khu vực bờ biển Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG CỦA CÔNG 
TRÌNH ĐÊ PHÁ SÓNG TRÊN MÔ HÌNH VẬT LÝ 

2.1. Thiết lập mô hình thí nghiệm 

Bể sóng sử dụng cho thí nghiệm có kích thước như trong hình 1. Độ sâu nước lớn 
nhất trong bể có thể đạt được trong thí nghiệm là 0,7 m (chiều cao thành bể tính từ điểm 
đáy thấp nhất là 1 m). 

Sóng đều hoặc sóng ngẫu nhiên được tạo ra từ máy tạo sóng có chiều cao tối đa là 
15 cm. 

 
Hình 1. Mặt bằng bể sóng thí nghiệm 

Mái hấp thụ sóng được 
xây dựng bằng đá xếp dọc theo 
bờ biển mô phỏng với đường 
kính Dn50 = 3 cm. 

 
Hình 2. Mái hấp thụ sóng 
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Hình 4. Cấu kiện lắp đặt trong bể 
 

 

Hình 3. Mặt cắt địa hình bể sóng 
 

Địa hình bãi trước công trình có 
độ dốc 1:500 là đặc trưng bãi thoải của 
khu vực nghiên cứu. Mái dốc 1:20 
được thiết kế với mục đích tạo sóng vỡ 
khi sóng truyền từ nước sâu vào trong 
khu vực nước nông trước công trình. 

Cao trình đỉnh đê được đo chính 
xác bằng máy thủy bình chuyên dụng 
trong phòng thí nghiệm cho độ chính 
xác cao đến mm.  

Đê phá sóng xa bờ được thiết kế 
bằng gỗ, để dễ chế tạo và phù hợp với 
các thông số thí nghiệm trong bể sóng, 
hơn nữa tác dụng làm giảm năng lượng 
sóng của đê ngầm do quá trình sóng vỡ là chủ yếu, quá trình tiêu tán năng lượng do ma 
sát đáy gây ra chỉ là thứ yếu, như vậy độ nhám ảnh hưởng không lớn đến quá trình tiêu 
hao năng lượng sóng, do đó sử dụng vật liệu gỗ không ảnh hưởng đến kết quả thí 
nghiệm. Đê phá sóng được xây dựng trên độ dốc bãi 1/500, với các kích thước: chiều 
cao 7,1 cm, bề rộng đỉnh 1,7 cm, bề rộng chân 8,6 cm, chiều dài 22,9 cm. 

 

 
Hình 5. Mặt đứng cấu kiện đê giảm sóng 

 
Các kích thước hình học của mặt cắt ngang đê đã được lựa chọn tương ứng với tỷ 

lệ mô hình hóa về chiều dài NL = 35 và thời gian là Nt = 5,92 ( theo tiêu chuẩn tương tự 
Froude).  
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Sơ đồ bố trí mô hình thí nghiệm hiệu quả giảm sóng trong bể 3D được thể hiện 
trong hình 2. Tám đầu đo sóng được sử dụng để xác định chế độ sóng tại các vị trí trước 
và sau đê (cách vị trí chân đê một khoảng tối thiểu một nửa chiều dài con sóng). Tín hiệu 
từ các đầu đo sóng được truyền trực tiếp đến và lưu trữ trong máy tính chuyên dụng. 

 

Hình 6. Mặt cắt cấu kiện đê giảm sóng 
 

 

Hình 7. Bể sóng thí nghiệm SIWRR 

 

Hình 8. Mặt bằng bố trí kim đo sóng 
 

2.2. Chương trình thí nghiệm 

Qua đánh giá các tài liệu: thủy hải văn (sóng và mực nước), khảo sát địa hình 
trong nhiều năm gần đây, cho thấy bãi trước đê có nền đất yếu, nơi cần có giải pháp 
công trình bảo vệ bờ có độ sâu từ 2,0 m đến 3,0 m. Chiều cao sóng nước nông ở khu 
vực bãi đê với độ sâu này tối đa chỉ vào khoảng 1,5 m đến 2,0 m. 

Sóng ngẫu nhiên có phổ JONSWAP dạng chuẩn (tạo ra bởi máy tạo sóng) dùng 
cho thí nghiệm có chiều cao biển đổi từ Hs = 0,06 m đến 0,11 m và chu kỷ đỉnh phổ Tp 
= 6s đến 9s. Cụ thể được thể hiện trong bảng 1. Thời gian của một thí nghiệm ít nhất là 
500 con sóng để đảm bảo dải tần số (chu kỳ) cơ bản của phổ sóng yêu cầu được tạo ra 
một cách hoàn chỉnh. 

 
 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           273 

Bảng 1. Giá trị chiều cao sóng 

Hs,0 (m) TP (s) 

P M P M 

2,1 0,06 6,86 1,16 

3,15 0,09 7,69 1,3 

3,85 0,11 8,34 1,41 

 
Tổng hợp chương trình thí nghiệm bao gồm 78 kịch bản ( kết hợp từ 7 kịch bản đê 

x 2 cao trình đỉnh đê x 2 giá trị mực nước x 3 giá trị tham số sóng nước sâu và cộng 
thêm 6 kịch bản không công trình). Có thể nói rằng phạm vi biến đổi của các kịch bản 
thí nghiệm đã bao quát phần lớn các điều kiện biên về sóng và mực nước trong khu vực 
biển Đông của ĐBSCL. 

Bảng 2. Phương án bố trí mô hình đê phá sóng tỷ lệ 1/35 

  Ls (m) GB (m) XB (m) 
Phương án P M P M P M 

MH0 Không công trình  
MH2 210 6,00 50 1,43 110 3,14 
MH3 250 7,14 50 1,43 110 3,14 
MH4 210 6,00 70 2,00 110 3,14 
MH5 210 6,00 90 2,57 110 3,14 
MH6 170 4,86 50 1,43 110 3,14 
MH7 210 6,00 30 0,86 110 3,14 
MH8 210 6,00 50 1,43 130 3,71 

 
Giá trị cao trình mực nước gồm 2 giá trị MNTK1 = +1,0 m (+42 cm), MNTK2 = 

+1,7 m (+44 cm), kết hợp với 2 giá trị cao trình đỉnh đê Z1 = +1,5 m, Z2 = +2 m. Từ 
những giá trị trên, khi đó mô hình thí nghiệm sẽ có 4 giá trị chiều cao lưu không (RC > 0 
tương ứng với đê nhô, Rc < 0 tương ứng với đê ngập) tương ứng như bảng 3: 

Bảng 3. Cao độ mực nước thiết kết kết hợp với cao trình đỉnh đê. 

Cao độ MNTK 
và cao trình đê 

MNTTK1(m) MNTTK1 (m) 
Cao trình đê Z1 

(m) 
Cao trình đê Z2 

(m) 
P M P M P M P M 

Giá trị  +1 +0,42 +1,7 +0,44 +1,5 +43,4 +2 +0,449 

Kết hợp MNTK và cao trình đỉnh đê 

Chiều cao lưu 
không  

RC1 (m) RC2 (m) RC3 (m) RC4 (m) 

P M P M P M P M 

Giá trị Rc 0,5 0,014 1 0,029 -0,2 -0,006 0,3 0,009 

 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

274  VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM 

Bảng 4. Ma trận các kịch bản thí nghiệm 

Phương 
án bố 

trí ĐPS 
   Cao trình đê   Mực nước   Tham số sóng nước sâu 

MH2 
MH3 
MH4 
MH6 
MH7 

x 
Cao trình đê Z1 = +1,5 m 
Cao trình đê Z2 = +2 m 

x 
Mực nước thấp D = 42 cm 
Mực nước cao D = 44 cm 

x 
Hs,0 = 6 cm; Tp = 1,16s 
Hs,0 = 9 cm; Tp = 1,30s 
Hs,0 = 11 cm; Tp = 1,41s 

MH0 x Không công trình x 
Mực nước thấp D = 42 cm 
Mực nước cao D = 44 cm 

x 
Hs,0 = 6 cm; Tp = 1,16s 
Hs,0 = 9 cm; Tp = 1,30s 
Hs,0 = 11 cm; Tp = 1,41s 

MH5 x Cao trình đê Z1 = +1,5 m x 
Mực nước thấp D = 42 cm 
Mực nước cao D = 44 cm 

x 
Hs,0 = 6 cm; Tp = 1,16s 
Hs,0 = 9 cm; Tp = 1,30s 
Hs,0 = 11 cm; Tp = 1,41s 

MH8 x Cao trình đê Z2 = +2,0 m x 
Mực nước thấp D = 42 cm 
Mực nước cao D = 44 cm 

x 
Hs,0 = 6 cm; Tp = 1,16s 
Hs,0 = 9 cm; Tp = 1,30s 
Hs,0 = 11 cm; Tp = 1,41s 

 
2.3. Phân tích hiệu quả giảm sóng của đê 

2.3.1. Phân tích số liệu đo đạc 

Các tham số sóng (chiều cao, các chu kỳ đặc trưng) tại các vị trị nước sâu, trước 
đê và sau đê được tính toán từ các phổ sóng đo đạc sử dụng chương trình chuyên dụng. 
Việc tính toán phân tích sóng phản xạ từ kết quả đo đạc từ 4 đầu đo sóng được thực hiện 
theo phần mềm đo sóng HR Wallingford. 

2.3.2. Chiều cao sóng momen Hm0 

Chiều cao sóng Hm0 có giá trị xấp xỉ chiều cao sóng ý nghĩa Hs và được xác định 
từ mô-men 0 của phổ mật độ nặng lương sóng : 

�� ≈ ��� = 4.004
��	 = 4.004 � ����������
����  

 Trong đó S(f) là giá trị mật độ năng lượng của phổ sóng tương ứng với tần số f, 
m0 là giá trị mô-men bậc 0 của phổ sóng. 

Trong thí nghiệm các giá trị Hm0 được xác định tại các vị trí trước và sau đê. 

2.3.3. Khái niệm hiệu quả giảm sóng của đê 

Mức độ giảm chiều cao sóng hay nói cách khác là hiệu quả giảm sóng của đê 
phá sóng xa bờ được đánh giá thông qua tỷ số giữa chiều cao sóng phía sau đê so với 
chiều cao sóng đến trước đê. Hiệu quả giảm sóng: = 1 − �� ; 
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Hình 9. Mô phỏng mặt cắt ngang đê chắn sóng 

 
2.4. Phân tích kết quả thí nghiệm 

Khi sóng truyền từ vùng nước sâu vào vùng nước nông thì sẽ trải qua các quá 
trình vật lý làm tiêu hao năng lượng sóng như khúc xạ, ma sát đáy, sóng vỡ. Ngoài ra 
còn có tán xạ làm phổ sóng biển đổi (chuyển dịch năng lượng sóng giữa các dải tần số), 
đặc biệt khi gặp vật cản (đê ngầm). Quá trình biến đổi phổ sóng có ảnh hưởng gián tiếp 
đến mức độ tiêu hao năng lượng sóng ở vùng nước nông bởi vì với dải sóng dài (tần số 
thấp) thì mức độ tiêu hao năng lượng ít hơn so với dải sóng ngắn (tần số cao). 

 

 
Hình 10. Sự biến đổi sóng trước và sau công trình 

 
Kim số 1 (nước sâu) 

 

Kim số 5 (trước công trình) 

 

Kim số 7 (sau công trình) 

 

Hình 11. Sự biến đổi hình dạng phổ sóng 

Hm0 = 10,6 cm 
Tp = 1,33s 

Hm0 = 3,10 cm 
Tp = 5,18s 

Hm0 = 1,60 cm 
Tp = 19,05s 
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 Trong quá trình tiêu hao năng lượng sóng thì sóng vỡ là quá trình tiêu tán năng 
lượng sóng lớn nhất. Hiện tượng sóng vỡ xảy ra khi sóng biến hình trong nước nông 
làm gia tăng chiều cao sóng và do đó độ dốc sóng vượt quá ngưỡng giới hạn ổn định 
hình dạng dẫn đến sóng vỡ (đặc biệt lưu ý tránh nhầm lần giữa sóng vỡ với tiêu tán 
năng lượng do ma sát đáy, tiêu tán năng lượng do ma sát đáy chỉ chiếm một tỷ trọng rất 
nhỏ, có thể nói không đáng kể trong toàn bộ quá trình tiêu hao năng lượng sóng).  
 

 
Hình 12. Tương quan giữa chiều cao sóng tới (Hm0,i) và sóng phản xạ (Hm0,r) 

 
Chiều cao sóng phản xạ thay đổi tùy thuộc vào sóng tới và chiều cao lưu không 

Rc. Xu hướng cho thấy chiều cao sóng phản xạ dao động trong khoảng 0,4 đến 0,7 lần 
chiều cao sóng tới. 

Trong tổng số 78 kịch bản thí nghiệm bao gồm sự thay đổi về 4 chiều cao lưu 
không, 4 khoảng cách khe hở G(m), 3 chiều dài đê L(m), 2 khoảng cách bờ X(m). 

 

 
Hình 13. Quan hệ Kt~Rc/Hm0,i của đê phá sóng ứng với các giá trị Rc khác nhau 
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Trong trường hợp đê ngầm (Rc < 0) thì việc thay đổi phương án bố trí đê ảnh 
hưởng chưa thực sự rõ ràng đến hiệu quả giảm sóng. Xu hướng kết quả cho thấy khi 
tương quan độ ngập tương đối (Rc/Hm0,i > 2) thì hiệu quả giảm sóng của đê không có 
xu hướng tăng nữa (dao động từ 70% đến 80%), nguyên nhân là do cao trình đỉnh đê lúc 
này đủ lớn để sóng không thể leo lên qua đỉnh đê giúp cho hiệu quả giảm sóng lớn và 
sóng được truyền qua các lỗ rỗng của cấu kiện và khe hở G nên khi có tăng chiều cao 
đỉnh đê lên bao nhiêu đi nữa thì chiều cao sóng phía sau vẫn không giảm. Khi Rc/Hm0,i 
< -0,5 thì hiệu quả giảm sóng đê rất thấp và đê gần như lúc này không còn tác dụng 
giảm sóng. Độ ngập sâu tương đối càng lớn thì hiệu quả giảm sóng của đê càng lớn, quá 
trình thí nghiệm quan sát thấy khi Rc = +2,9 cm (1,01 m thực tế) thì gần như sóng 
không leo được qua đỉnh đê và sóng được truyền vào khu vực sát bờ thông qua khoảng 
hở G cộng thêm hiện tượng nhiễu xạ, lúc này hiệu quả giảm sóng lên đến 0,7 - 0,8. 
 

 

Hình 14. Quan hệ �� ~ GxHmo,i ứng với các độ ngập đê khác nhau cho các vị trí kim đo 8 
 

 

Hình 15. Quan hệ �� ~ GxHmo,i ứng với các độ ngập đê khác nhau cho các vị trí kim đo 7 
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Kết quả quan hệ � ~ G/Hmo,i cho thấy độ rộng khoảng hở G tỷ lệ nghịch với 
hiệu quả giảm sóng của đê tại vị trí kim đo số 7. Trong trường hợp đê bị ngập (đê ngầm) 
nếu (G>Hm0,i x 100 ) thì độ rộng khoảng hở G gần như không còn ảnh hưởng đến hiệu 
quả giảm sóng của đê ngầm. 

 
Hình 16. Quan hệ � ~ L/Hmo,I ứng với các độ ngập đê khác nhau 

  
Quan hệ � ~ L/Hmo,I có xu hướng tuyến tính và đồng biến khi L/Hmo,I càng lớn 

thì hiệu quả giảm sóng của đê càng lớn. Đặc biệt khi L/Hmo,I < 150 thì hiệu quả giảm 
sóng của đê tương đối bé. 

2.5. Lựa chọn phương án bố trí đê cho vùng nghiên cứu 

Việc xây dựng đê giảm sóng xa bờ ngoài chức năng giảm sóng gây bồi, chống xói 
lở thì đối với dạng công trình có kết cấu rỗng đặc biệt này thì chức năng tái sinh rừng 
ngập mặn là hoàn toàn khả thi. 

Trong việc tái sinh rừng ngập mặn thì đê giảm sóng xa bờ phải hoàn thành tối 
thiểu được hai nhiệm vụ: 

- Giảm sóng phía sau công trình trong điều kiện nhỏ hơn 0,4 m thì cây con mới có 
thể phát triển; 

- Tạo ra sự trao đổi bùn cát mịn giữa trong và ngoài công trình. 

Trong thí nghiệm này sẽ phân tích và tính toán phương án bố trí công trình phù 
hợp cho điều kiện giảm sóng tái sinh rừng ngập mặn cho vùng nghiên cứu. 

Phạm vi áp dụng: −0,5 ! "#/���,�	 ! 2; 

15 ! ' ( ���,� ! 100; 

1,5 ! )/����,� ( 100� ! 4,4; 
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Số liệu sóng sau công trình dùng cho tính toán truyền sóng xác định tại vị trí cách 
điểm cách điểm giữa khoảng hở 110 m về phía vuông góc với bờ. 

Đặc điểm về tham số sóng trước công trình được lấy dựa theo kết quả thí nghiệm 
ứng với trường hợp sóng gió mùa (với chiều cao sóng nước sâu 3 m thì chiều cao sóng 
tới trước công trình lớn nhất là 1 m và chiều cao sóng phản xạ khoảng 0,5 m). Để đạt 
được chiều cao sóng mong muốn sau công trình (nhỏ hơn 0,6 m) trong trường hợp sóng 
lớn nhất thì: 

�� !
0,6

1,5
 

�� ! 0,4 

+ > 0,6		(*) 

Tra điều kiện (*) ứng với các biểu đồ tương quan Hình 13, Hình 14, Hình 16, kết 
quả thu được như sau: 

0,7 ! "#/���,�	��� ! 0,8 (5) 

30 ! ' ( ���,�	��� ! 35 (6) 

3,0 ! )/����,�	��� ( 100� ! 3,3 (7) 

Hm0,i max (m) là giá trị chiều cao sóng tới lớn nhất trước công trình (lưu ý phân biệt 
Hm0,i với Hs,i là chiều cao sóng tổng hợp trước công trình). 

Áp dụng cho thông số sóng tại khu vực Vĩnh Châu - Sóc Trăng với Hm0,i = 1,0 m 
ứng với cao trình mực nước biển +1,7 m: 

Chiều cao lưu không Rc (m): 0,7	� ! "#��� ! 0,8	�; 

Khoảng hở G (m): 30	� ! '��� ! 35	�; 

Chiều dài tuyến đê L (m):  300	� ! )��� ! 330	�; 

3. KẾT LUẬN 

Một chương trình thí nghiệm mô hình vật lý 3D bao gồm 78 thí nghiệm về hiệu 
quả giảm sóng của đê phá sóng đã được thực hiện với phạm vi bao quát rộng của các 
điều kiện biên về tham số sóng, mực nước và kích thước hình học tuyến đê. Kết quả thí 
nghiệm đã cho thấy rõ sự ảnh hưởng của các tham số và quá trình vật lý chi phối đến 
hiệu quả giảm sóng của đê ngầm, từ đó đưa ra được các đánh giá và so sánh hiệu quả 
giảm sóng giữa các phương án bố trí đê. Có thể nói bên cạnh các tham số độ ngập sâu 
tương đối Rc/Hm0,i, chiều dài, khoảng cách bờ và khoảng hở đê ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả giảm sóng của đê phá sóng thì tích chất biến đổi của phổ do ảnh hưởng của 
bãi trước đê (đặc thù bãi thoải của khu vực ĐBSCL) và tương tác với đê cũng đóng một 
vai trò quan trọng. 

Kết quả thí nghiệm được sử dụng cho việc lựa chọn các phương án bố trí đê cấu 
kiện lỗ rỗng ứng với các hiệu quả giảm sóng xác định trước. Và ngược lại đánh giá 
được hiệu quả giảm sóng ứng với các phương án bố trí đê cho trước. 
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Một số kết luận được rút ra từ các kết quả thí nghiệm trên: 

- Trong điều kiện đê nhô và cùng điều kiện mực nước, thông số sóng, cao trình 
đỉnh thì ảnh hưởng của chiều dài đê L đến hiệu quả giảm sóng của đê phá sóng 
rõ ràng hơn ảnh hưởng của khe hở G thể hiện trong biểu đồ quan hệ � ~ 
G/Hmo,i và � ~ L/Hmo,i. Điều ngược lại xảy ra khi trong điều kiện đê ngầm. Đê 
càng nhô cao thì ảnh hưởng của việc lựa chọn phương án bố trí đê đến hiệu quả 
giảm sóng của đê càng lớn.  

- Sóng tại vị trí kim đo số 6 và 8 bị ảnh hưởng lớn bởi sự thay đổi khoảng hở G. 
Trong khi sóng tại vị trí kim đo số 7 ảnh hưởng bởi cả 3 yếu tố G, L, X. 

- Các điều kiện biên giúp đê phá sóng hoạt động hiệu quả: Rc > -0,5 Hm0,i ; L > 
150 Hmo,i; trong trường hợp đê ngầm G < 100/Hm0,i. 

- Đê đảm bảo mục đích tái sinh rừng ngập mặn phía trong thì các nguyên tắc bố 
trí đê cần thiết đảm bảo những điều kiện: 

0,7 ! "#/���,�	��� ! 0,8  

30 ! ' ( ���,�	��� ! 35  

3,0 ! )/����,�	��� ( 100� ! 3,3 

Phạm vi áp dụng: 

−0,5 ! "#/���,�	 ! 2; 

15 ! ' ( ���,� ! 100; 

1,5 ! )/����,� ( 100� ! 4,4; 
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ABSTRACT 

 
The coastal area of the Lower Mekong Delta (LMD) is influenced by waves, tidal 

currents, changing sediment loads from the Mekong, and Sai Gon-Dong Nai rivers, 

and storm surges from the East and West Sea. In addition, human activity has an 

impact on erosion and deposition processes through dyke construction and drainage, 

agriculture, aquaculture, and fishery exploitation along the coastal areas. In recent 

years, the impact of upstream dams, especially on the Mekong main river, has 

reduced sediment feeding into the LMD and its estuary. All of these impacts have 

caused shore erosion along approximately two thirds of the total coastline length, 

and a land loss rate of about 500 ha/year in the past ten years. In the future, climate 

change and sea level rise will make this situation worse. In order to prepare a 

national research program dealing with this issue, this paper presents the existing 

situation concerning the shoreline, sea dyke, and shore protection works in the area 

and an oriented solution for the stability of the LMD coast in Vietnam. 

Keywords: Shore erosion, Shore protection works, LMD. 

 
1. INTRODUCTION 

The low elevation coastal zone in the world by the year 2000 occupied 2% area 
and home of 600 million people in which eight of top ten largest city situated. Coastal 
regions and populations are exposed to natural hazards and faced with unsustainable 
practices. Most of the coastal areas of mega deltas are under the threat of accelerated 
subsidence and erosion due to lacking of sediment from upstream, inappropriate land 
use, climate change and sea level rise etc (Anthony et al. (2015), Ramesh, R et al 
(2016), Toan et al. (2016), Liviu Giosan (2014)). The Lower Mekong Delta (LMD) is 
one of these deltas. 

The Lower Mekong Delta (LMD) covers 13 provinces and cities in the South of 
Vietnam (Fig. 1) namely: Long An, Tien Giang, Ben Tre, Dong Thap, Vinh Long, Tra 
Vinh, Soc Trang, An Giang, Kien Giang, Hau Giang, Bac Lieu, and Ca Mau and Can 
Tho. The total area of the LMD is 3.95 × 106 ha, accounting for 12% of the country, 
with a population of 19 millions (21% of the national population) (Hung et al. (2013)). 
Anthony et al. (2015) showed that the LMD provides 50%, 90%, and 60% of Vietnam’s 
food, rice production (the world’s second most important rice exporter), and seafood, 
respectively. The delta is also a very active area for agriculture and animal husbandry, it 
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has the most concentrated fish biodiversity per unit area of any large river basin in the 
world and is ranked second only to the Amazon in overall biodiversity. 

 

 

Figure 1. Map of Vietnamese Lower Mekong Delta and near shore wave roses (a), wind 
directions in winter (b-left) and summer (b-right), and sediment concentration (turbidity) in 

winter (c)1 
 

However, the LMD is impacted by the development of the Upper Mekong 
countries and also by influences from the East Sea. In the context of climate change, sea 
level rise and especially the development of upstream countries, the risk of floods, 
drought, salinity intrusion, erosion and deposition in the rivers, canals and coastal areas 
of the LMD are great challenges.  

                                                 
1 a) Map of Vietnamese Lower Mekong Delta and nearshore wave roses (Source: SIWRR) 
b) Winter and Summer ocean currents on the East Coast. Arrows denote the average flow direction, the 
figures indicate the average flow rate in units kn (1 kn ≈ 0:51 m / s) (Source: U.S. Naval Occeanographic 
Office, 1957) 
c) Distribution coastal turbidity in the Lower Mekong Delta during the NorthEast monsoon (1/2007) built 
from MODIS satellite image analysis (Source: EOMAP) 
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This paper discusses the existing shoreline, related impacts on sea dyke and shore 
protection works, and presents an oriented solution for the stability of the LMD coastal area. 

2. METHODOLOGY  

The erosion, deposition, mangrove forest belts variation of coastal areas in the 
LMD were reviewed and synthesized from previous projects of Chuong et al. (2008) 
and Tuan et al. (2004) where satellite images with GIS method combined with field 
observations (by GPS) were used to estimate erosion and deposition rates. The 
mangrove forest belts and erosion/deposition rate have been recently updated (2016) 
thank to Google earth toolbar where historical imagery and time slider are used to move 
between acquisition dates. Most of available high resolution (1 meter) of Landsat 
images are used (from 2000 to 2016). In addition, landmarks (such as houses, buildings) 
are also used to correct the erosion/deposition rate results. 

Sea dyke and shore protection works in the LMD are also field examined. The pros 
and cons of them have been observed and examined from field survey as well as 
referred to related literatures. Then the oriented solutions are proposed based on lessons 
learned from protection measures. 

3. RESULTS  

3.1. Existing and shoreline variation 

The coastal-strip length from the Ho Chi Minh City to Kien Giang is about 774 
km.  The variation trends show constantly increasing erosion and reducing deposition, 
causing damage to mangrove forests, land loss and threats to sea dyke systems - the 
final defenses that protect inland production areas in the Delta from waves, storms 
surges, etc. Figure 2 expresses the recent rates in m/year of erosion (red color), 
deposition (blue color) and alternative erosion and deposition (dash green color) which 
were synthesized from previous projects of Chuong et al. (2008) and Tuan et al. (2004) 
and updated by Google earth maps overlaid in 2016. 

 

 

Figure 2. Existing erosion 
and deposition situation 
along the coastline of 

LMD 
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Tien Giang province 

In recent years, the 17 km key sea dyke at Go Cong Dong district, mangrove 
forests have been gradually destroyed with increasing rate, up to 10 m/year. There is 
only about 1.5 km of coastline which has been accreted about 10 - 15 m/year. The coast 
between the Tieu and Dai river mouths experienced very strong accretion with an 
average rate of 100 m/year. 

Ben Tre province 

The coastline of the Ba Tri and Binh Dai districts has not eroded, except for the 
Dai river mouth, which has a maximum erosion rate of 25 m/year whereas the Ba Lai 
river mouth has strongest deposition rate of 60 m/year. From the Ham Luong to Co 
Chien River mouths, deposition prevails. From 1989 to date, alternative erosion and 
deposition have taken place. From the Ham Luong river mouth southward 7 km the 
erosion rate has been about 30 m/year. From that point to Co Chien river mouth, the 
deposition rate has been about 60 m/year. 

Tra Vinh province 

In 50 km coastline, a part of 25 km from the Cung Hau river mouth to Dan Thanh 
hamlet has an erosion rate of 15 - 20 m/year whereas from Dan Thanh hamlet to the Dinh 
An river mouth has generally been deposited with the largest rate of 50 m/year to date. 

Soc Trang province 

The 12 km long of Cu Lao Dung coastline has been deposited with the rate over 
100 m/year from 1965 to 1989 and then reduced to 65 m/year up to date. The 8 km from 
the Tran De to the My Thanh river mouth, from 1965 to 1989 deposition rate was 10 - 
15 m/year and 20 - 40 m/year to date. From the My Thanh river mouth to Bac Lieu 
province, about 52 km length of the Vinh Chau district, erosion and deposition have 
alternated. From 1989 to 2001, from Vinh Chau town to Bac Lieu province erosion 
occurred at a rate of about 10 m/year. The current erosion rate is about 15 m/year. At a 
location near Bac Lieu province, erosion has extended into the base of the sea dyke. 

Bac Lieu province 

With the coastline length of 56 km, from 1965 to 2008 there was seaward 
deposition, except 6 km near Soc Trang province and 9 km near the Ganh Hao river 
mouth, where erosion rate was 10 m/year. During the period 1965 - 1989 the Ganh Hao 
river mouth erosion rate was 17 m/year and then up to 50 m/year over the period 1989 – 
2001 before it was protected by a revetment. 

Ca Mau province 

From 1965 to date the 100 km East Sea coastal section has eroded at a rate of 35 
m/year causing an area more than 1.5 km width lost to the sea. The 154 km long the 
West Sea coast experienced alternating erosion and deposition in previous years but 
increasing erosion rate recently. The largest deposition rate occurred at Ca Mau Cape. 
From 1965 to 2001, an area approximately 3 km width expanded seaward at an average 
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rate of about 80 m/year. From 2001 to date, the deposition rate has reduced to 35 m/year 
at the Cape. 

Kien Giang province 

Being influenced by the West Sea and the Gulf of Thailand, this coastal strip is 
quite stable and deposition is the main occurrence in the past. From 1965 to 2008 
deposition occurred at a rate of 5 – 10 m/year at the An Bien and An Minh district border 
and expanded by about 2 km at a rate of 50 m/year. However, in recent years erosion has 
occurred and threatened the safety of sea dykes in some local areas at An Minh – An 
Bien, Mui Ranh, and Vam Ray. The maximum erosion rate reaches to 45 m/year to date. 

3.2. Existing sea dyke and mangrove forest belt 

Sea dyke system in the LMD had been developed for few decades. The dykes 
were, on average, 2 m of height, 6 m of width, with seaward slope of 1:3 and shoreward 
slope of 1:2. Most of slope protection were grass cover. 

Total length of sea dykes in the LMD is about 630 km (Fig. 3). Sea dykes were 
built on soft/weak soil with a small loading and slow consolidation capacity. Sea dykes 
were made of in-situ soil and protected by the mangrove forest seaward.  

The LMD has a mangrove forest area of about 51,000 ha. Because erosion and 
human activities e.g. cutting forest for aquaculture and inshore fishing, the loss of 
coastal mangroves is around 500 ha/year (about 1%). Currently, many coastal parts of 
Bac Lieu, Ca Mau and Kien Giang have no mangrove forest belt seaward of the sea 
dykes. The largest mangrove forest belt width in the LMD is less than 1 km. 

 

 
Figure 3. Existing sea dykes and mangrove forest belt in the LMD 

aWest se 

aEast se 
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3.3. Existing shore protection works 

Over the years, some types of shore protection works have been built along the 
LMD coastline (Table 1). These are i) shore/dyke protective embankments (K) with 
concrete walls, concrete blocks, ripraps or gabions and ii) breakwaters (G) with concrete 
piles (G1), riprap (G2), geotextile bags (Geotube - G3) (Fig. 4) and recently “soft” 
breakwater (G4) with local material fences (bamboo/ melaleuca piles) and filled with 
tree bunches in Soc Trang, Bac Lieu and Kien Giang by GIZ projects (Fig. 5). This 
“soft” structure is designed for wave and current attenuation so as to stimulate 
deposition and restore the mangrove forest. 

In general, the total investment in shore protection works to prevent erosion in the 
LMD have been quite low, about VNĐ 1,513.4 billion, equivalent to USD 66.3 million 
to date (Table 1). 

Table 1. Types of coastal protection works in the LMD 

Province Shore protection works’ name Length 
(m) 

Type Unit price 
mil.VNĐ/m) 

Cost 
(bil. 

VNĐ) 
Tien 
Giang 

Go Cong GC1(K.1) Revetment 3000 Concrete block 50 150 
Go Cong –GC2(K.1) Revetment 500 Concrete block 50 25 
Go Cong –GC3(K.1) Revetment 1500 Concrete block 50 75 

Tra Vinh Hiep Thanh –HT(K.1) Revetment 1325 Concrete block 90 119 
Con Trung –CT(K.1) Revetment 750 Concrete block 70 53 

Soc 
Trang 

Vinh Chau –VC1(K.1) Revetment 380 Gabion 20 8 
Vinh Chau  -VC2(K.1) Revetment 100 Gabion 20 2 
Vinh Chau –VC3 (K.1) Revetment 100 Gabion 20 2 
Mangrove rehabilitation  GIZ (G4) 600 Bamboo fence 1.2 1 

Bac Lieu Nha Mat –NM1(K.1) Revetment 617 Concrete block 90 56 
Nha Mat –NM2(K.1) Revetment 522 Concrete block 90 47 
Geotube Breakwater at Nha Mat 1056 Geotube 5 5 
Mangrove rehabilitation –GIZ (G4) 2400 Bamboo fence 1.2 3 
Ganh Hao –GH(K.1) Revetment 3432 Concrete block 90 309 

Ca Mau Break water –GH(G1) 509 Concrete pile 40 20 
Break water  -at Ca Mau cape – 
DM(G1) 

2571 Concrete pile 40 103 

Khanh Hoi –KH (K) Revetment 1186 Plastic sheet, 
gabion 

15 18 

Bien Tay –BT(K) Revetment 500 Concrete block 40 20 
Break water –BT(G1) 300 Concrete pile 40 12 
Break water  Huong Mai-HM(G1) 6990 Concrete pile 40 280 

Kien 
Giang 

Mangrove rehabilitation KG-HĐ1 (G.4) 3500 Melaleuca fence 1.2 4 
Mangrove rehabilitation KG-HĐ2 (G.4) 300 Melaleuca fence 1.2 0 
Mangrove rehabilitation KG-HT (G.4) 100 Melaleuca fence 1.2 0 
Vam Ray (K) Revetment 300 Concrete block 40 12 

Total  1,513.4 
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Figure 4. Breakwater by riprap (G2- Can Gio), geotube (G3- Bac Lieu), and concrete piles (G1- 
Ca Mau) 

 

 

Figure 5. Wave and current attenuation fences at Soc Trang and Bac Lieu provinces by GIZ 
projects 

 

4. DISCUSSIONS  

4.1. Impacts on erosion and deposition in the LMD 

Erosion and deposition are diverse and complex processes. Under the impacts of 
human activities, climate change, sea level rise conditions, erosion and deposition 
becomes more unpredictable. 

For many deltas in the world, coastal erosion and subsidence are big challenge. 
Liviu Giosan et al. (2016) indicated the issues of lacking of sediment in medium and large 
deltas. Sediment reduction after their first dammed were 60%, 69%, 85%, 94%, 98% for 
Danbube, Mississippi, Rhône, Indus and Nile respectively. Moreover, subsidence rates in 
the deltas increased by human activities such as intense ground water use in Chao Phraya 
Delta in Thailand led to sinking by 5 - 15 centimeters/year or methane extraction in Po 
delta in Italy led to subside by 3 - 5 meters in the twentieth century. 

The LMD coastal erosion and subsidence threats are a consequence the interaction 
between sediment sources, waves, tides, storm surges, soil structures and shore 
topography. 

For sediment sources, due to human activities upstream countries especially 
hydropower dams in China, Laos in the past 20 years and Cambodia in the near future, 
sediment feeding the LMD reduced significantly. Le Manh Hung (2013) using SWAT 
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model for the whole Mekong Delta in a national research project showed that with the 
scenario of 8 dams in China and Xayaburi dam in Laos operating, the reduction of 
sediment to the LMD (average 2007 - 2011) is 68% (52 million tons) compared to the 
baseline scenario (two dams Manwan and Dachaosan in China operating – 162 million 
tons). In the future, when Cambodia builds Sambo dam, the total sediment to the LMD 
are only 36.5 million tons (reduced 77.5% compared to the baseline.     

 

 

Figure 6. Issue of lacking sediment in the medium and large deltas in the world (after Liviu 
Giosan 2014) 

 
For soil structure impact, except for the Ha Tien area, most of the coastal and estuary 

areas in LMD are comprised of alluvial sediment, mostly are fine sand, silt and clay or 
mixed, which is very sensitive to erosion by waves and currents. 

For the shoreline direction impact, because the shoreline of East Sea areas is 
normal to the East or Northeast monsoon direction, the two main wind directions in the 
Delta, many locations are facing rapid erosion, namely: Go Cong, the south bank of the 
Dai river mouth, and the Ham Luong and Cung Hau river mouths, except for segments 
located in the northern part of the Mekong estuaries. The West Sea shoreline 
experiences strong erosion due to being normal to the West or Southwest monsoon 
directions. In contrast, the Bay Hap River mouth and Rach Gia Gulf regions, which are 
protected from the Southwest monsoon, tend to be deposited.  

The impacts of wind, waves and currents are significant important. Waves are 
usually generated by the wind. During wave action processes, surf and waves pounding 
the shore cause pressures, which excavate and abrade the seabed and shore structures, 
causing erosion and transporting sediment to other areas by current. As presented in 
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Figure 1, both of the East and West sea parts, the dominant wave directions are nearly 
normal to the shoreline, and the net current of the climate year (subtract the Winter and 
Summer currents) which had the southwest direction caused the sediment transported to 
southwest of the Delta and deposited at Ca Mau cape. 

Mangrove forest belt is very necessary to protect sea dyke or to reduce dyke 
height (Albers et al. (2015), Albers et al. (2013)). High waves can cause the destruction 
of exposed infrastructures, such as sea dykes along the coast. Mazda Y et al. (2007) 
pointed out that a wave of 1.0 m in height was reduced to a height of 5 cm at the dyke’s 
toe after passing through a 5 year old mangrove forest belt of 1.5 km wide. Without the 
presence of a mangrove forest, the wave height reduces to 75 cm, this due only to 
bottom friction. In addition, the ecosystem services provided by mangroves also have 
implications for food security and incomes due to their biodiversity. In fact, the less the 
mangrove forest belt width, the more serious the erosion process in the LMD. 

For human activity impacts, over exploitation in the LMD, especially 
deforestation to convert mangrove forest to aquaculture land (such as shrimp ponds) and 
fisheries by local people, has in recent decades severely degraded. Aquaculture, 
combined with irrigation and drainage systems and the sea dyke system have also 
changed the coastal environment, causing degradation of mangroves. The construction 
of dams on the Mekong River and Sai Gon–Dong Nai river systems have significantly 
reduced sediment loads downstream which, causing coastal erosion (Anthony et al. 
(2015), (Lu et al. (2006), (Toan (2014)). In addition, over sand mining in the Mekong 
and Bassac rivers (Hung et al. (2013)) as well as ground water extraction have caused 
river bank erosion and land subsidence of the order of 1.9 to 2.8 cm/year in Ca Mau 
province (NGI (2012)) and could also be the causes of coastal erosion. 

4.2. Shore protection work evaluation and oriented solutions in the LMD 

Shore protection measures from around the world have been modified and applied 
in the LMD. These were revetments, breakwaters/groynes including local material fences.  

To date, the dyke revetments have been built mostly in the area without mangrove 
forest belt (Figure 6) and considered to be successful in the short term due to it can’t 
stop erosion at foreshore such as in Go Cong district. Moreover, the existing dykeline 
systems which have been built for decades and the plan ones seem to be vulnerable due 
to the increasing adverse impacts from the LMD upstream as well as from the sea. 
Retreat for an appropriate distance is an option and in general for the dyke line/route 
due to the future context. In general technical, socio-economic and environmental 
aspects should be considered.  

Breakwaters were rarely used in LMD (Table 1) and there have been no submerge 
one. Three types were applied using local bamboo/melaleuca fences, concrete pile wall 
and geotube. Field investigation showed that the local material fences were successful 
for mangrove rehabilitation in one place (at Soc Trang) but the other (at Bac Lieu) 
(Albers et al. (2015)) and therefore needed to define the applicable conditions of 
foreshore (such as ranges of elevation, soil properties, sediment, current and wave 
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height limits). Moreover, such local materials are rapidly degraded due to site 
environment associated with wave attack. The geotube breakwater have failed due to 
poor design and needed to be improved. The concrete pile breakwater (Fig. 4) could trap 
sediment but it were “too hard” for environment and costly. 

Therefore, the oriented structural measures for shore protection should be 
combined soundly dyke revetments, local material fences in the middle and  
breakwaters for wave and current attenuation (Fig. 7). The breakwater can be non-
submerge or submerge one. Thank to “hard” breakwater, local material fences can be 
survived longer to trap fine sediment for mangrove rehabilitation. The scale of these 
structures obviously are depended on the site-specific conditions of wave, current, 
sediment, ecologic etc..  

 

 
Figure 7. Oriented solutions of shore protection in the LMD 

 
As discussed above, the mangrove forest belt is crucial important for shore 

protection. To protect this belt from anthropogenic impacts, one of the non-structural 
measures is mangrove management such as co-management model (Albers et al. 
(2015)) in Au Tho B village (Soc Trang province) which should be encouraged and 
scaled up for sustainable and effective mangrove protection.  

Due to shore protection works were carried out only when serious erosion 
occurred, data of wind, wave, current and especially sediment are needed but they are 
always lacking because there are only three offshore wave gauging stations (Vung Tau, 
Bach Ho and Con Dao) in the LMD region. There are no near shore gauging stations but 
only in-situ and scattering data serving the specific project purposes. In addition, 
sediment loads from upstream to the LMD are uncertain due to limited measurement 
(Anthony et al. (2015)). Therefore, in the long term, there should have integrated plans 
for LMD coastal stabilization. The plans should focus on, firstly to monitor frequently 
and seasonally hydrodynamics (wave, tide, current) and sediment factors for typical 
areas (such as estuary in the East sea, non-estuary East and West sea) and sediment load 
from upstream for study and design purposes.  With very long erosion shoreline with 
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land loss of 500 ha/year (Anthony et al. (2015)), structural measures are infeasible due 
to financial constraint therefore the plans secondly are to study and predict erosion and 
deposition trends under the recent and future impact conditions so as to focus on “cheap 
measures” as mangrove rehabilitation (Albers et al. (2013)) and to protect the high 
population and infrastructure density areas. 

5. CONCLUSION AND RECOMENDATION 

Like many large and medium deltas in the world, the LMD has been facing up to 
shore erosion due to lacking of sediment feeding (damming upstream), inappropriate 
anthropogenic activities such as intense ground water extraction, sand mining in the 
Lower Mekong River, over-exploitation in agriculture etc.. In addition, climate change 
and sea level rise have exacerbated the situation. As the results, about 500 ha/year of 
land and mangrove forest lost up to date.  

To mitigate shore erosion, local and central governments have built many types of 
seadyke and shore protection works in the LMD. However, due to lacking of field data 
and integrated studies, protection measures were not always successful in both short and 
long terms. Non-structural measures (such as mangrove forest management) were 
limitedly applied.   

Therefore, to protect the LMD coastal areas from erosion, there should have 
general plans for coastal stabilization, focusing on firstly to monitor natural data 
frequently (wave, current, sediment etc.), secondly to predict erosion and deposition 
trends under the recent and future impact conditions (including human, climate change 
and sea water level rise impacts) and thirdly to study the sound protection structures and 
non-structures. For the structural measures the combined soundly dyke revetments and 
local material fences in the middle to trap sediment and breakwaters for wave and 
current attenuation offshore need to study for the whole LMD region (large scale) and 
then in detail for each protection area (local scale). In general, the mangrove forest belt 
rehabilitation should be prioritized and mangrove management such as co-management 
model is needed to enhance sustainable shore protection. 
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ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI SỨC TẢI LŨ TRÊN SÔNG SÀI GÒN 

ASSESSMENT OF FLOOD TRANSPORT CAPACITY VARIATION  

OF THE SAI GON RIVER 
 

PGS. TS. Đinh Công Sản, ThS. Nguyễn Bình Dương 

 
TÓM TẮT 
 

Đánh giá khả năng tải lũ của sông Sài Gòn, đề tài KHCN cấp nhà nước 

KC08.07/16-20 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước, 

đảm bảo an toàn công trình đầu mối và hạ du hồ Dầu Tiếng trong điều kiện biến đổi 

khí hậu, thời tiết cực đoan” sử dụng tài liệu lịch sử, tài liệu khảo sát địa hình và kết 

quả tính từ mô hình toán (MIKE11).  

So sánh mực nước và lưu lượng xả lũ tương ứng dọc theo sông Sài Gòn cho thấy khả 

năng tải dòng chảy của sông Sài Gòn gia tăng vùng thượng lưu và giảm đi ở vùng hạ 

du. Cụ thể là tại mặt cắt ngang trạm Dầu Tiếng, với mực nước lũ đạt 6,0 m, lưu lượng 

tải năm 1984 chỉ đạt 650 m
3
/s, năm 2005 đạt 1.300 m

3
/s và đến năm 2017 đạt tới 

2.200 m
3
/s, tức là tăng tới 47 m

3
/năm, tương đương với khoảng 7,2% năm. Dọc theo 

sông Sài Gòn khả năng tải dọc sông Sài Gòn gia tăng từ Km 0 (chân đập) về đến Km 

100. Ngược lại, khả năng tải dọc sông Sài Gòn giảm đi từ khoảng Km 100 về hạ du. 

Nguyên nhân của việc gia tăng sức tải trên sông Sài Gòn ở đoạn thượng lưu chủ yếu 

là do thay đổi về địa hình. Lòng dẫn sông sẽ có xu thế bị xói sâu hơn do tác động 

của xói sau công trình, hoặc có thể là do khai thác cát làm cho mặt cắt bị hạ thấp ở 

đoạn sông thượng lưu đến Km 100. Ngược lại, ở đoạn sông từ Km 100 về hạ du, đáy 

sông có xu thế bồi lên và thêm vào đó, có thể là do sông bị lấn chiếm (đô thị hóa), 

hoặc do đắp đê bao dẫn đến thu hẹp mặt cắt ướt, làm sức tải giảm đi. 

 
ABSTRACT 
 

In oder to evaluate the flow transport capacity of the Sai Gon River, the state-level 

scientific research project KC08.07/16-20 "Research and propose solutions to 

improve water use efficiency, ensure the safety of main works and downstream Dau 

Tieng reservoir in the conditions of climate change and extreme weather " used 

historical data, topographical survey and results from numerical models (MIKE11). 

The comparisons of water levels and flow discharges correspondingly along the 

Saigon River showed that the flow transport capacity of the Saigon River increased 

in the upstream part and decreased in the downstream part. Specifically, at the 

cross-section of Dau Tieng station, with the flood water level of 6.0 m, the 

discharges in 1984 was only 650 m
3
/s, in 2005 reached 1,300 m

3
/s and reached 

2,200 m
3
/s by 2017, ie increased up to 47 m

3
/year, equivalent to about 7.2% per 

year. Along the Saigon River the flow transport capacity increased from Km 0 (the 

dam site) to Km 100. Conversely, the flow transport capacity of the Saigon River is 

reduced from about Km 100 to downstream. 
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The increase in flow transport capacity on the Saigon River at the upstream part is 

mainly due to changes in topography. River beds tend to be deeper due to the impact 

of post-dam construction erosion, or it may be due to sand mining that made river 

bed lowering from upstream sections to Km 100. In contrast, from Km 100 

downstream, the river bed tends to accret, and in addition, possibly due to due to 

encroachment (urbanization), or by dike embankments leading to the narrow cross 

sections, making flow transport capacity reduced. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khả năng tải của sông là yếu tố chính liên quan đến ngập lụt dọc theo ven sông. 
Mỗi một con sông hay ở một đoạn sông có khả năng mang một lưu lượng nước (Q) nhất 
định. Nếu lưu lượng chảy trong sông vượt quá khả năng tải của sông, dòng chảy (nước) 
sẽ tràn qua bờ sông và gây ra ngập lụt ven sông.  

Đối với sông không bị ảnh hưởng thủy triều, khả năng tải của sông tỷ lệ thuận với 
chiều rộng, độ sâu và độ dốc lòng dẫn và tỷ lệ nghịch với độ nhám của lòng sông.  

Lưu lượng dòng chảy (khả năng tải) được tính theo công thức: 

� = Ω�√�� 

Trong đó, Q là lưu lượng nước (m3/s); Ω là diện tích mặt cắt ướt (m2) 

C là hệ số sức cản Sezi (m1/2/s); R là bán kính thủy lực (m) 

i là độ dốc mặt nước. 

� =
�

	
��/�  

Tuy nhiên, đối với sông vùng đồng bằng, đặc biệt là sông ảnh hưởng của triều thì 
khái niệm về khả năng tải của sông không chỉ là tải lưu lượng chảy từ thượng nguồn về 
mà còn bao gồm cả lưu lượng dòng chảy do triều tạo ra. Nếu sông không có nguồn ở 
thượng lưu, hoàn toàn phụ thuộc vào thủy triều, thì khả năng tải của lòng dẫn khi triều 
lên (dòng chảy ngược) và khi triều xuống gần như giống nhau. 

Trong nghiên cứu này, đối tượng xem xét khả năng tải của sông Sài Gòn là ở hạ 
du hồ Dầu Tiếng, là khả năng tải dòng chảy lũ của sông khi hồ Dầu Tiếng xả lũ. Khả 
năng tải của sông Sài Gòn có thể thay đổi thời gian với nhiều lý do khác nhau.  

a) Sau khi xây dựng đập Dầu Tiếng, dòng chảy lũ về sông Sài Gòn đã bị cắt giảm 
(do hồ điều tiết), mực nước lớn nhất trên sông sẽ giảm, bờ sông sẽ bị thực vật lấn chiếm, 
làm cho lòng sông bị lấn chiếm (Ω giảm) và làm cho độ nhám của lòng dẫn n tăng lên 
(do thảm phủ thực vật mọc dày hơn, nhiều hơn…), vì thế, khả năng tải của sông Q vì lý 
do này có thể đã bị giảm đi.  

b) Sau khi xây dựng đập, do bùn cát đã giữ lại gần hết trên hồ, hàm lượng bùn cát 
trong dòng chảy gần như không còn so với trước khi xây dựng hồ. Vì thế, xói lở lòng 
dẫn sẽ xảy ra dọc theo sông từ chân đập về phía hạ lưu (Ω tăng). Tùy theo mức độ xả lũ 
lớn hay nhỏ mà xói lòng dẫn sẽ nhiều hay ít. Vì lý do này mà khả năng tải lũ của sông 
Sài Gòn có khả năng tăng lên. 
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c) Do tác động của việc đô thị hóa (lấn chiếm trên mặt bằng - Ω giảm) hoặc lòng 
dẫn bị khai thác cát làm cho lòng sông bị thay đổi (Ω tăng). Vì lý do này mà khả năng 
tải lũ của sông Sài Gòn có khả năng tăng lên. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp điều tra lịch sử xem xét khả năng tải lũ của sông Sài Gòn với các 
trận lũ lịch sử trước khi xây dựng hồ Dầu Tiếng. Dựa trên mực nước lớn nhất (vết lũ) và 
lưu lượng (nếu có) dọc theo sông Sài Gòn từ hồ Dầu Tiếng về hạ du, từ đó đánh giá khả 
năng tải lưu lượng lũ ứng với mực nước hoặc lưu lượng đã điều tra được. 

Phương pháp mô hình toán sẽ tổng hợp các kết quả tính toán mực nước dọc sông 
Sài Gòn với các lưu lượng xả lũ khác nhau từ kết quả của các đề tài/dự án đã thực hiện 
trong khu vực. Trên cơ sở sự biến đổi mực nước ứng với cùng một cấp lưu lượng xả, 
đánh giá mức tải của sông Sài Gòn dọc theo sông từ đập Dầu Tiếng về hạ du.  

Phương pháp khảo sát: kết quả khảo sát địa hình mặt cắt ngang năm 2017 của đề 
tài này sẽ được so sánh với địa hình đã có năm 2005 trên mặt cắt ngang và mặt cắt dọc 
(theo tuyến lạch sâu). Từ số liệu thực đo, diện tích, diễn biến mặt cắt ngang và dọc sông 
sẽ được so sánh để đánh giá sức tải của sông Sài Gòn.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả điều tra lịch sử liên quan đến khả năng tải của sông Sài Gòn 

Theo http://namkyluctinh.com/a-tacgia/tdhong-SGngaplut.pdf [4], tác giả Trần -
Đăng Hồng, với tiêu đề “SÀI GÒN NGẬP LỤT” đã cho rằng “Trong trận lũ lịch sử lớn 
nhất khu vực Đông Nam Bộ năm 1952, lượng nước đo được tại vị trí Dầu Tiếng trên 
sông Sài Gòn là 1.400 m3/giây. Những nghiên cứu sau này cho thấy tần suất xảy ra trận 
lũ như vậy là 100 năm một lần”. Số liệu này do không rõ nguồn gốc, cho nên sẽ là số 
liệu tham khảo cho tần suất lũ 1%. 

Theo quyết định số: 137/2000/QĐ-BNN-QLN của Bộ Thủy Lợi (nay thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) về việc ban hành “Quy trình vận hành điều tiết 
tạm thời hồ chứa nước Dầu Tiếng”, các số liệu điều tra về trận lũ lịch sử 1952 được 
thống kê trên Bảng 1. 

Bảng 1. Cao trình mực nước lũ ở các vị trí theo mức lũ lịch sử năm 1952 
(nguồn: Quyết định 592- QĐ/TN ngày 2/10/1987-Bộ Thủy lợi) 

Vị trí Mực nước 
lũ (m) 

Vị trí Mực nước 
lũ (m) 

Thị trấn Phú Cường 1,62 Cầu Bến Nảy, Củ Chi 2,40 

Phú An, Bến Cát 1,81 Cầu Láng Th, Củ Chi 2,30 

Trạm bơm TN I, Bến Cát 2,70 Cầu Bà Nôn 2,40 

Bến Sức, Bến Cát 4,00 Cầu Bong, Hóc Môn 2,58 

Thanh An, Bến Cát 6,51 Lái Thiêu 1,70 

Dầu Tiếng, Bến Cát 9,50 Hiệp Bình, Thủ Đức 1,50 

Phú Mỹ, Củ Chi 3,92 Cầu Rạch Chiếc 1,90 

Bùng Binh, Đơn Thuận 5,50 Cầu Phước Bình 1,84 

Sóc Lao, Đơn Thuận 5,50 Cát Lái 1,98 
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Cũng theo quyết định số 137/2000/QĐ-BNN-QLN về quy trình vận hành tạm thời 
hồ Dầu Tiếng, phần“số liệu tổng hợp báo cáo điều tra ngập lụt hạ du Dầu Tiếng 
10/1985” [4] cho biết mực nước tại Dầu Tiếng ứng với các mức xả khác nhau từ hồ. Số 
liệu này rõ ràng đã phải tính từ mô hình toán trước năm 1985 (do số liệu lưu lượng xả 
và mực nước rất chi tiết và cũng không thể có số liệu thực đo với lũ lớn như vậy). 

Bảng 2. Cao trình mực nước lũ tại trạm Dầu Tiếng theo các mức xả khác nhau  
(Nguồn: quyết định số: 137/2000/QĐ-BNN-QLN của Bộ Thủy Lợi)[4] 

Lưu lượng xả (m3/s) Mực nước tại 
Dầu Tiếng (m) 

Lưu lượng xả (m3/s) Mực nước tại 
Dầu Tiếng (m) 

150 2,90 600 5,80 

200 3,20 650 6,10 

250 3,60 700 6,30 

300 3,90 800 6,80 

350 4,20 900 7,10 

400 4,50 1.000 7,40 

450 4,90 1.500 8,50 

500 5,20 2.000 9,30 

550 5,50 2.300 9,55 

 
Nếu lấy lưu lượng lũ sông Sài Gòn năm 1952 là 1.400 m3/s (theo tài liệu [5]) thì 

mực nước tương ứng với kết quả điều tra tại Dầu Tiếng (theo tài liệu [1]) là 9,5 m (Bảng 
1). Tuy nhiên, nếu lấy theo số liệu ở tài liệu [1] tại Bảng  thì ứng với mực nước này, lưu 
lượng lũ năm 1952 phải có lưu lượng khoảng 2.300 m3/s. Hoặc là nếu lấy lưu lượng 
khoảng 1.500 m3/s thì mực nước tại Dầu Tiếng chỉ là 8,5 m. Do vậy, với mục mực nước 
ứng với trận lũ năm 1952 ứng với điều kiện địa hình sau khi xây dựng đập Dầu Tiếng 
(1984) khả năng tải lũ của sông Sài Gòn tại mặt cắt Dầu Tiếng tăng lên từ khoảng 1.400 
m3/s lên khoảng 2.300 m3/s. Rõ ràng khả năng tải của sông Sài Gòn tại mặt cắt Dầu 
Tiếng tăng đáng kể. Nguyên nhân chỉ có thể là lòng dẫn bị xói lở nhiều do tự nhiên hoặc 
do nạo vét (khai thác cát).   

3.2. Kết quả đánh giá khả năng tải của sông Sài Gòn từ mô hình toán 

3.2.1. Khả năng tải trên mặt cắt ngang tại trạm Dầu Tiếng 

Khả năng tải trên mặt cắt ngang tại Dầu Tiếng được xem xét từ 3 nguồn số liệu 
khác nhau, đó là từ năm 1984 (tài liệu [1]) khi xây dựng đập; năm 2005 (kết quả từ đề tài 
KC08-16/06-10 – tài liệu [1, 2]) và kết quả mới nhất năm 2017 từ kết quả khảo sát của đề 
tài này và kết quả tính toán của đề tài cấp thành phố năm 2018 [3].  Hình 1 thể hiện tương 
quan mực nước và lưu lượng tại trạm Dầu Tiếng theo ba thời điểm 1984, 2005 và 2017.  

Kết quả cho thấy ở tất cả các cấp lưu lượng như nhau, mực nước của giai đoạn sau 
thấp hơn so với giai đoạn trước. Nói cách khác, nếu mực nước lũ như nhau thì lưu 
lượng ở các giai đoạn sau lớn hơn giai đoạn trước. Ví dụ, với mực nước lũ tại Dầu 
Tiếng đạt 6,0 m, lưu lượng tải qua mặt cắt năm 1984 chỉ đạt 650 m3/s, năm 2005 đạt 
1.300 m3/s và đến năm 2017 đạt tới 2.200 m3/s. Như vậy, khả năng tải tại mặt cắt Dầu 
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Tiếng tăng tới 47 m3/năm, tương đương với khoảng 7,2% năm. Ở mực nước lũ là 4.00 
m, lưu lượng tải qua mặt cắt tại trạm Dầu Tiếng vào các năm 1984, 2005 và 2017 lần 
lượt là 300, 400 và 500 m3/s. Khả năng tải gia tăng là khoảng 6 m3/năm tương đương 
khoảng 2%/năm. 

Bảng 3. Lưu lượng và mực nước tính toán tại trạm Dầu Tiếng theo các thời kỳ 

Q (m3/s) 1984 Q (m3/s) 2005 Q (m3/s) 2017 
150 2,90 100 2,50 200 2,58 
200 3,20 200 3,13 300 3,15 
250 3,60 300 3,59 400 3,60 
300 3,90 400 3,98 500 3,97 
350 4,20 500 4,33 1.000 5,00 
400 4,50 600 4,64 1.500 5,14 
450 4,90 700 4,90 2.000 5,70 
500 5,20 800 5,13 2.800 6,82 
550 5,50 900 5,33     
600 5,80 1100 5,72     
650 6,10 1200 5,90     
700 6,30 1300 6,07     
800 6,80 1600 6,56     
900 7,10 1900 7,00     

1.000 7,40 2200 7,40     
1.500 8,50         
2.000 9,30         
2.300 9,55         

 

 
 

Hình 1. Quan hệ mực nước và lưu lượng lũ tại trạm Dầu Tiếng theo các thời kỳ 1984 - 2005  
và 2017 
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3.2.2. Khả năng tải trên các mặt cắt khác dọc sông Sài Gòn 

Tương tự như các năm đã xét ở trên mặt cắt ngang, mực nước dọc sông Sài Gòn 
được thể hiện dọc theo sông Sài Gòn ứng với các lưu lượng khác nhau. Bảng 4 trình bày 
vị trí dọc theo chiều dài sông, mực nước dọc sông tương ứng với các lưu lượng xả tính 
bằng mô hình MIKE11 với tài liệu năm 2017 [3].  

Bảng 4. Lưu lượng và mực nước tính toán dọc theo sông Sài Gòn từ chân đập đến hạ lưu – tài liệu 
năm 2017 ứng với lưu lượng Q = 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.500, 2.000 và 2.800 m3/s [3] 

Vị trí  Km  200 300 400 500 1000 1500 2000 2800 
Chân đập DT 0 2,58 3,15 3,6 3,97 5,42 5,14 5,7 6,82 
Sóc Lào 28 1,83 2,16 2,43 2,67 3,63 4,36 4,94 6,08 
Thai Thai 38 1,62 1,73 1,95 2,16 3,06 3,74 4,28 5,24 
Cầu Bến Súc 40 1,6 1,67 1,85 2,06 2,92 3,59 4,12 5,03 
Láng Thé 50 1,55 1,59 1,63 1,68 1,88 2,13 2,44 2,95 
Ngã 3 s. Thị Tính 68 1,54 1,58 1,62 1,67 1,83 2,01 2,3 2,78 
Thủ Dầu Một 80 1,56 1,58 1,6 1,63 1.74 1,81 1,92 2,15 
Ngã 3 r.Tra AH 86 1,58 1,59 1,6 1,63 1,73 1,77 1,82 1,95 
Ngã 3 s.Vàm Thuật 102 1,72 1,72 1,72 1,72 1,73 1,77 1,79 1,83 
Thảo Điền 114 1,8 1,8 1,8 1,81 1,81 1,81 1,82 1,84 
Cầu Thủ Thiêm 119 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,83 1,85 
Trạm Phú An 132 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,83 1,85 

 
Xem xét diễn biến mực nước dọc sông và so sánh theo các thời kỳ khác nhau để 

xem xét khả năng tải của sông Sài Gòn thay đổi như thế nào. 
 

 
 

Hình 2. Quan hệ mực nước dọc sông Sài Gòn ứng với các lưu lượng xả 200, 300 và 400 m3/s 
năm 2005 và 2017 
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Hình 3 thể hiện mực nước dọc sông ứng với các lưu lượng 200, 300 và 400 m3/s 
ứng với hai thời kỳ 2005 và 2017. Kết quả cho thấy mực nước giai đoạn sau thấp hơn 
giai đoạn trước, chứng tỏ khả năng tải của sông Sài Gòn dọc theo sông lớn lên theo thời 
gian, từ phía chân đập cho đến cách chân đập khoảng 95 km về phía hạ du (cách ngã ba 
sông Vàm Thuật và sông Sài Gòn khoảng 7 km về phía thượng lưu). Từ vị trí này về hạ 
du đến trạm Phú An, mực nước lớn nhất trên sông Sài Gòn lại gia tăng.  

 

 

Hình 3. Quan hệ mực nước dọc sông Sài Gòn ứng với các lưu lượng xả 500 và 1.000 m3/s năm 
2005 và 2017 

 

 

Hình 4. Quan hệ mực nước dọc sông Sài Gòn ứng với các lưu lượng xả 1.500 và 2.000 m3/s 
năm 2005 và 2017 
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Vàm Thuật và sông Sài Gòn. Đặc biệt, ở vị trí Km 50 (Láng Thé), có sự thay đổi đột ngột 
về sự hạ thấp mực nước của giai đoạn 2017 so với 2005. Từ Km 102 về hạ lưu (trạm Phú 
An), mực nước lũ lớn nhất năm 2017 có xu thế gia tăng so với giai đoạn năm 2005. 

3.2.3. Phân tích nguyên nhân làm gia tăng sức tải trên sông Sài Gòn đoạn thương 

lưu và giảm sức tải đoạn hạ lưu  

Đoạn thượng lưu ở đây được xét từ vị trí ngã ba sông Vàm Thuật – Sài Gòn (Km 
102) về thượng lưu và về hạ lưu.  

Như đã nêu trong phần mở đầu, yếu tố lòng dẫn quyết định đến khả năng tải của 
sông, đặc biệt là diện tích mặt cắt.  

Xem xét các mặt cắt dọc theo sông Sài Gòn trên toàn bộ mặt cắt dọc và mặt cắt 
ngang cho thấy giữa có sự biến đổi đáng kể về diện tích mặt cắt theo thời gian. Trên mặt 
cắt dọc theo tuyến lạch sâu (Hình 5) cho thấy từ khoảng cách chân đập 10 km về phía 
hạ lưu cho đến khoảng Km 85, lòng dẫn có xu thế bị hạ thấp, đặc biệt là ở khoảng từ 
Km 50 đến Km 80, tuyến lạch sâu bị hạ thấp lớn nhất, từ 5 đến 10 m. Kết quả là do lòng 
dẫn bị hạ thấp, diện tích mặt cắt khu vực này gia tăng. Điều này giải thích tại sao khả 
năng tải của lòng dẫn sông Sài Gòn đoạn này tăng khá lớn.  
 

 
Hình 5. Biến đổi tuyến lạch sâu dọc sông Sài Gòn năm 2005 và 2017 
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Hình 6. Quan hệ cao độ và diện tích mặt cắt sông Sài Gòn tại Km 51, năm 2005 và 2017 
 

 

Hình 7. Quan hệ cao độ và diện tích mặt cắt sông Sài Gòn tại Km 110, năm 2005 và 2017 
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thấp hơn mực nước của giai đoạn trước, đặc biệt ở tại vị trí cách chân đập khoảng 50 
km về phía hạ lưu. 

- Trên mặt cắt dọc cũng cho thấy khả năng tải dọc sông Sài Gòn giảm đi từ 
khoảng Km 100 về hạ du. 

- Nguyên nhân của việc gia tăng sức tải trên sông Sài Gòn ở đoạn thượng lưu chủ 
yếu là do thay đổi về địa hình. Lòng dẫn sông sẽ có xu thế bị xói sâu hơn do tác động 
của xói sau công trình (sông đói bùn cát do đập ngăn lại), hoặc có thể là do khai thác cát 
làm cho mặt cắt bị xói sâu ở đoạn sông thượng lưu đến Km 100. Ngược lại, ở đoạn sông 
từ Km 100 về hạ du, đáy sông có xu thế bồi lên và có thể là do lấn chiếm làm mặt cắt 
ngang bị thu hẹp, dẫn đến sức tải giảm đi, mực nước lũ tăng lên. Một trong những 
nguyên nhân có thể làm cho mực nước lũ cao hơn so với trước đây ở phần hạ du là do 
việc đắp đê bao, làm thu hẹp mặt cắt ướt. 

4.2. Kiến nghị 

- Vì khả năng tải trên sông Sài Gòn thay đổi khá lớn theo thời gian, cho nên kết 
quả tính toán từ các mô hình trước đây không đảm bảo độ tin cậy, đặc biệt là mực nước 
lũ dự báo (liên quan đến các cột mốc cảnh báo lũ dọc sông) có thể thấp hơn so với trước 
đây, cần phải được cập nhật. 

- Mực nước sông gia tăng ở hạ du sông Sài Gòn là một trong những nguyên nhân 
gây ngập lụt gia tăng, cần phải được xem xét. 
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PHỤ LỤC 
 

 
 

Hình 8. Quan hệ cao độ và diện tích mặt cắt sông Sài Gòn tại Km 10, năm 2005 và 2017 
 

 
 

Hình 9. Quan hệ cao độ và diện tích mặt cắt sông Sài Gòn tại Km 30, năm 2005 và 2017 
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Hình 10. Quan hệ cao độ và diện tích mặt cắt sông Sài Gòn tại Km 70, năm 2005 và 2017 
 

 
 

Hình 11. Quan hệ cao độ và diện tích mặt cắt sông Sài Gòn tại Km 90, năm 2005 và 2017 
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Hình 12. Quan hệ cao độ và diện tích mặt cắt sông Sài Gòn tại Km 110, năm 2005 và 2017 
 

 
 

Hình 13. Quan hệ cao độ và diện tích mặt cắt sông Sài Gòn tại Km 132, năm 2005 và 2017 
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Phần III 

ÑÒA CHAÁT NEÀN MOÙNG – VAÄT LIEÄU 
XAÂY DÖÏNG – COÂNG NGHEÄ MÔÙI –  
VAÄT LIEÄU MÔÙI TRONG XAÂY DÖÏNG 

THUÛY LÔÏI 
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ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ CỦA SÉT MỀM BÃO HÒA NƯỚC THEO ĐỘ SÂU 

TRƯỚC VÀ SAU KHI XỬ LÝ BẰNG BẤC THẤM GIA TẢI TRƯỚC 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF SATURATED 

SOFT CLAY VS. DEPTH BEFORE AND AFTER TREATMENT BY 

PRELOADING WITH PVD  
 

PGS. TS. Bùi Trường Sơn 
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM 

 
TÓM TẮT 
 

Bấc thấm kết hợp gia tải trước là biện pháp phổ biến xử lý nền đất yếu có bề dày lớn. 

Do bị xáo trộn và nén chặt trong thời gian ngắn, đặc trưng cơ lý của đất nền thay 

đổi. Kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường cho thấy đặc trưng cơ lý đất 
thay đổi không đồng đều theo độ sâu. Trong phạm vi độ sâu từ 6 m trở lên, tính chất 
cơ lý của đất nền được cải thiện đáng kể. Từ độ sâu 12 m trở xuống, sức chống cắt 
không thoát nước (FVT), sức kháng mũi qT không có sự thay đổi rõ ràng. Kết quả 
nghiên cứu là dữ liệu có ích để tham khảo trong tính toán xử lý nền đất yếu có bề 
dày lớn. 

 

ABSTRACT 
 

Preloading with PVD (prefabricated vertical drains) is a popular method treating 

soft ground with great thickness. Because of disturbance and condense in short term, 

physical mechanical properties of soil are changed. The testing results in laboratory 

and in-situ show that the change of physical mechanical properties of soil is not 

same according to depth. With the depth up to 6 m, physical mechanical properties 

of soil are improved significantly. From the depth down to 12 m, undrained shear 

strength (FVT), cone resistance qT is not changed clearly. The research results is the 

useful data for reference to calculate treatment of soft ground with great thickness. 
 
1. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ 
CỦA SÉT MỀM BÃO HÒA SAU KHI XỬ LÝ BẰNG BẤC THẤM KẾT HỢP 
GIA TẢI TRƯỚC 

Dự án Sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) nằm trên vùng đầm lầy được xử 
lý bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước. Học viện AIT (Thái Lan) được giao thực hiện 
thử nghiệm với ba khối đắp (TS1, TS2, TS3) trên nền được xử lý bấc thấm với chiều 
sâu cắm L = 12 m, khoảng cách bấc thấm 1,0; 1,2; 1,5 m theo lưới ô vuông. Công tác thí 
nghiệm nghiên cứu được thực hiện trong 2 năm (1993 - 1995) nhằm đánh giá hiệu quả 
của phương pháp trước khi thi công đại trà. Công tác khảo sát địa chất công trình trước 
và sau khi xử lý được tiến hành gồm: lấy mẫu nguyên dạng và thí nghiệm đất trong 
phòng, thí nghiệm cắt cánh hiện trường, xuyên tĩnh điện CPTu. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy sau khi xử lý, độ ẩm giảm, dung trọng tự nhiên và sức chống cắt không thoát nước 
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của đất tăng. Trung bình độ ẩm giảm 24% (giảm mạnh ở lớp đất có độ sâu từ 2 m đến 8 
m), dung trọng tăng 13% và sức chống cắt không thoát nước từ kết quả cắt cánh hiện 
trường tăng đến 90%. Lớp đất yếu trạng thái chảy, dẻo chảy trở thành dẻo mềm. Khi 
nghiên cứu ở dự án đường cao tốc Bangkok - Chonburi (Thái Lan), Begado và cộng sự 
(1990) rút ra rằng sức chống cắt không thoát nước dự tính theo phương pháp SHANSEP 
phù hợp với kết quả thí nghiệm kiểm tra. Ở đây, sự gia tăng sức chống cắt không thoát 
nước xảy ra đồng đều theo độ sâu trong phạm vi xử lý. 

Chu J., Yan S.W. & Yang H. (2000) khi nghiên cứu nền được xử lý bấc thấm kết 
hợp bơm hút chân không ở khu vực dự án bồn chứa dầu gần bờ biển Tianjin (Trung 
Quốc) cũng rút ra các kết luận tương tự về sự gia tăng sức chống cắt không thoát nước 
sau khi xử lý. 

Chu J., Yan S.W (2005) ở dự án mở rộng cảng Tianjin nhận thấy rằng độ ẩm giảm 
lên đến khoảng 20% ở độ sâu 0 – 13 m. Ở độ sâu lớn hơn 13 m độ ẩm thay đổi ít hơn. 
Điều tương tự cũng được nêu trong nghiên cứu của Shang và cộng sự (1998), Jan và 
Chu (2003) tại các dự án khác. Do đó, sự thay đổi độ ẩm không đồng nghĩa với sự gia 
tăng sức chống cắt không thoát nước Su. Như vậy, các kết quả nghiên cứu này cho thấy 
độ ẩm không phải là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả xử lý. 

Các kết quả tổng hợp các trường hợp xử lý cho thấy các đặc trưng cơ lý của đất 
thay đổi rõ rệt sau khi xử lý. Trong một số trường hợp, ở các độ sâu lớn, các đặc trưng 
cơ lý của đất có thể thay đổi không đáng kể. Việc phân tích mức độ và phạm vi thay đổi 
các đặc trưng cơ lý đất nền có thể cho phép rút ra các nhận định có ích về phạm vi cần 
xử lý. Ngoài ra, các kết quả tổng hợp các đặc trưng cơ lý cho phép đánh giá khả năng ổn 
định của nền sau khi xử lý.  

2. SỰ THAY ĐỔI ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ CỦA SÉT MỀM BÃO HÒA NƯỚC 
THEO ĐỘ SÂU SAU KHI XỬ LÝ BẰNG BẤC THẤM KẾT HỢP GIA TẢI 
TRƯỚC  

Dữ liệu phục vụ phân tích đánh giá sự thay đổi đặc trưng cơ lý của sét mềm bão hòa 
nước trước và sau khi xử lý bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước được thu thập từ kết quả 
khảo sát thí nghiệm trong phòng và hiện trường ở giai đoạn trước và sau khi xử lý ở Dự 
án Nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang. Địa điểm xây dựng Nhà máy chế biến gỗ 
MDF Kiên Giang ở khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 

2.1. Cấu tạo địa chất và quá trình xử lý nền đất yếu 

Căn cứ kết quả khảo sát địa kỹ thuật giai đoạn thiết kế cơ sở thực hiện năm 2012 
và báo cáo khảo sát địa chất công trình giai đoạn Thiết kế bảng vẽ thi công thực hiện 
tháng 10 năm 2013, phân bố khắp khu vực là lớp sét xám đen mềm, rất mềm. Lớp đất 
yếu này phân bố ngay bề mặt tự nhiên hoặc dưới lớp đất trồng trọt có bề dày thay đổi từ 
9,5 m (góc phía Tây của dự án) đến trên 25 m (phần còn lại của dự án). Bên dưới là các 
lớp sét, sét pha xám nâu, dẻo mềm, dẻo cứng. Tính chất cơ lý của lớp sét mềm được 
tổng hợp trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Đặc trưng cơ lý của sét mềm bão hòa nước khu vực nhà máy chế biến gỗ MDF 
Kiên Giang. 

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 
Độ ẩm W  % 77,3 

Khối lượng thể tích tự nhiên ρ  (g/cm3) 1,510 

Khối lượng riêng hạt ρs (g/cm3) 2,640 

Hệ số rỗng eo  2,099 
Giới hạn chảy LL  % 73,4 
Giới hạn dẻo PL % 37,4 

Chỉ số dẻo PI  % 36,0 
Độ sệt LI  1,14 

Góc ma sát trong ϕ độ 3o48’ 

Lực dính c  kG/cm2 0,057 
Chỉ số nén Cc  0,947 

Chỉ số nở Cr  0,120 
 
Chiều sâu cắm bấc thấm từ -14,0 đến -30,0 m tính từ cao trình +2,0 m (cách đỉnh 

lớp cát san lấp 2 m để tránh thoát áp lực chân không bơm hút). Bấc thấm được bố trí 
theo lưới ô vuông cách nhau 1,0 m. 

Với cao độ giả định bề mặt lớp sét mềm là +0,0 m, trình tự thi công xử lý như sau:  

- Cao độ san lấp giai đoạn 1: +1,0 m 

- Cao độ đắp nền đợt 1: +3,0 m 

- Cao độ đắp nền đợt 2: +5,0 m 

- Cao độ sau khi xử lý nền dự tính: +1,65 m (bao gồm 0,5 m để thi công lớp cát 
đầm chặt cho kết cấu bãi chứa). 

Giá trị tải trọng gia tải trước được chọn lựa xấp xỉ 1,2 lần tải trọng làm việc: 1,2.(50,0 
+ 24,6) = 87,5 kN/m2. Tải trọng này bao gồm áp lực chân không 70 kPa kết hợp với lớp đắp 
nền gia tải trước 1,0 m (tương đương 17,5 kN/m2). 

Độ lún lớn nhất khi đất nền đạt cố kết ổn định dự tính theo tiêu chuẩn xấp xỉ 3,25 
m sau 270 ngày. Biểu đồ cao độ đắp và kết quả quan trắc độ lún theo thời gian trong quá 
trình xử lý nền bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước bằng đất đắp và bơm hút chân không 
thể hiện ở Hình 1.  
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Hình 1. Biểu đồ gia tải, độ lún và áp lực nước lỗ rỗng theo thời gian theo kết quả quan trắc. 

 
2.2. Đặc điểm đặc trưng vật lý của đất nền sau xử lý 

Việc khảo sát và thí nghiệm sau xử lý được thực hiện vào tháng 3 năm 2015, bao 
gồm các hạng mục: xuyên tĩnh điện CPTu, cắt cánh hiện trường, lấy mẫu nguyên dạng 
bằng ống mẫu piston và thí nghiệm đất trong phòng. Do lớp đất yếu có bề dày đáng kể, 
lớn hơn so với một số khu vực khác nên mức độ nén chặt thể hiện thông qua tính chất 
vật lý không đồng đều theo độ sâu. Để thuận tiện trong phân tích đánh giá sau khi xử lý, 
lớp sét mềm được phân chia thành 3 phụ lớp nhỏ được đặt tên: 1a, 1b và 1c. Ở đây, cao 
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độ đáy phụ lớp 1a đến -6,0 m, phụ lớp 1b từ -6,0 đến -14,0 m và phụ lớp 1c từ -14,0 đến 
-26,0 m.  

Đặc trưng vật lý của đất sét mềm bão hòa nước trước và sau khi xử lý được thể 
hiện trong Bảng 2 và Hình 2.  

Kết quả thí nghiệm mẫu cho thấy tính chất vật lý của đất thay đổi rõ rệt sau khi xử 
lý. Ở đây, độ ẩm, hệ số rỗng giảm, khối lượng riêng tự nhiên tăng tương ứng. Tuy nhiên, 
có thể thấy rằng sự thay đổi diễn ra không đồng đều theo độ sâu, ở gần bề mặt hiện 
tượng nén chặt xảy ra mạnh mẽ hơn. Trước khi xử lý, phụ lớp 1a có độ ẩm và hệ số 
rỗng lớn nhất nhưng sau khi xử lý, độ ẩm và hệ số rỗng thay đổi rõ rệt nhất, trở thành 
tốt hơn cả phụ lớp 1b, 1c bên dưới và trạng thái trở thành dẻo mềm. 

Bảng 2. Tính chất vật lý của lớp sét mềm bão hòa nước trước và sau khi xử lý 

Lớp 
Độ ẩm (%) Khối lượng riêng (g/cm3) Hệ số rỗng 

Trước Sau Thay đổi Trước Sau Thay đổi Trước Sau Thay đổi 

Lớp 1a 80,81 52,70 -34,8% 1,50 1,65 10,3% 2,188 1,491 -31,9% 

Lớp 1b 79,69 62,13 -22,0% 1,50 1,62 7,9% 2,155 1,682 -22,0% 

Lớp 1c 73,89 61,56 -16,7% 1,53 1,63 6,6% 2,003 1,662 -17,0% 

Trung bình 78,13 58,79 -24,7% 1,51 1,64 8,3% 2,115 1,612 -23,8% 
 

 
Hình 2. Tính chất vật lý lớp sét mềm bão hòa nước trước và sau khi xử lý theo độ sâu 

 
2.3. Đặc trưng cơ lý của đất nền sau khi xử lý 

Trong thực tế, mục tiêu xử lý nền đất yếu bằng các phương pháp gia tải trước chủ 
yếu là làm giảm độ lún sau khi đưa công trình vào sử dụng nhằm đảm bảo điều kiện làm 
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việc ổn định. Sau khi nén chặt, các đặc trưng biến dạng của đất có thể thay đổi đáng kể. 
Việc đánh giá các đặc trưng biến dạng của đất nền sau khi xử lý và sử dụng chúng để 
ước lượng độ lún còn lại đóng vai trò quan trọng trong kiểm tra chất lượng nền xử lý.  

Các mẫu đất trong nền sau khi xử lý được lấy bằng ống mẫu piston được thí 
nghiệm để so sánh với kết quả trước xử lý. Đặc điểm đường cong nén lún của các mẫu 
đất ở các phân lớp trước và sau xử lý được tổng hợp trung bình ở Hình 3. Kết quả chi 
tiết các đặc trưng cố kết trước và sau khi xử lý theo độ sâu được thể hiện trên Hình 4. 

 

  

Hình 3. Biểu đồ quan hệ áp lực nén – biến dạng trước và sau gia tải 

 
Hình 4. Các đặc trưng cố kết trước và sau khi xử lý theo độ sâu. 
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Từ biểu đồ tổng hợp ở Hình 3 có thể thấy rằng đất ở các độ sâu khác nhau có độ dốc 
đường nén nguyên thủy (chỉ số nén) khác biệt nhau. Trước khi xử lý, các mẫu ở gần bề 
mặt (phụ lớp 1a) có độ dốc lớn hơn, tức đất có khả năng bị nén nhiều hơn. Sau khi xử lý, 
độ dốc trung bình của đường nén trở thành thoải hơn cho thấy chỉ số nén của đất giảm. 

Khi đạt cố kết ổn định sau xử lý gia tải trước, giá trị ứng suất tiền cố kết (pc) tăng 
rõ rệt trong toàn bộ lớp đất (Hình 4). Ở lớp 1a (từ cao độ -6,0 m trở lên), giá trị pc tăng, 
đồng thời chỉ số nén CR giảm rõ rệt. Tuy nhiên, ở độ sâu lớn hơn thì pc tăng trong khi 
giá trị CR thay đổi không rõ ràng. Độ lún của đất nền không chỉ phụ thuộc vào giá trị 
CR và RR mà còn phụ thuộc đáng kể vào giá trị pc. Do đó, để dự tính độ lún chính xác 
cần quan tâm lựa chọn các giá trị pc hợp lý. Mặc dù vậy, giá trị OCR hầu như không có 
sự khác biệt đáng kể trước và sau khi xử lý (Lưu ý rằng giá trị OCR sau khi xử lý có xét 
đến chiều cao lớp san lấp, không xét áp lực bơm chân không). 

Trong thực tế, giá trị Cv phụ thuộc đáng kể vào trạng thái quá cố kết. Đối với các 
cấp áp lực nén cố kết thường (áp lực nén lớn hơn pc), giá trị Cv trước và sau khi xử lý 
khác biệt không đáng kể. Trong trường hợp ở trạng thái quá cố kết, hệ số cố kết Cv sau 
khi xử lý có giá trị nhỏ hơn so với trước xử lý. 

Sức chống cắt không thoát nước từ thí nghiệm cắt cánh hiện trường là một trong 
những đặc trưng cơ lý hữu hiệu sử dụng để đánh giá ổn định nền đất yếu. Thí nghiệm 
này được thực hiện trước và sau khi nền được xử lý để đánh giá chất lượng đất nền. Kết 
quả tổng hợp so sánh ở Hình 5 cho thấy sức chống cắt không thoát nước sau khi xử lý 
có xu hướng tăng, đặc biệt ở khu vực gần bề mặt, nơi mà mức độ nén chặt cao hơn. Tuy 
nhiên, một số trường hợp ở độ sâu lớn hơn (như trong lớp 1b), sự gia tăng của Su là 
không đáng kể hoặc không gia tăng. Điều này là do sự xáo trộn của đất khi các hạt đất 
dịch chuyển và sắp xếp lại. Ở đây, hiện tượng nén chặt làm tăng sức chống cắt không 
thoát nước trong khi sự xáo trộn có thể gây phá hoại các liên kết cấu trúc tương ứng làm 
giảm độ bền. Theo thời gian, các liên kết cấu trúc mới hình thành, độ bền sẽ hồi phục và 
gia tăng. 

Thí nghiệm xuyên tĩnh điện CPTu cũng được thực hiện để kiểm tra đánh giá chất 
lượng nền xử lý. Kết quả tổng hợp cho thấy sức kháng xuyên sau khi xử lý chú yếu tăng 
ở khu vực gần bề mặt trong phạm vi lớp 1a và một phần trong lớp 1b. Ở các độ sâu lớn 
hơn không quan sát thấy sự gia tăng sức kháng xuyên (Hình 6).  

Sức kháng mũi ròng (qT-σvo) thể hiện được trạng thái ứng suất của đất nền trước 
và sau khi xử lý được tổng hợp ở Hình 7. Các kết quả tổng hợp so sánh các thí nghiệm 
hiện trường cho thấy giá trị sức chống cắt không thoát nước Su, sức kháng kháng xuyên 
và sức kháng mũi ròng sau khi xử lý có xu hướng tăng ở khu vực gần bề mặt (từ cao độ 
-12 m trở lên), trong khi các giá trị này từ cao độ -12 m trở xuống không có xu hướng 
tăng rõ ràng. Trong một số trường hợp đặc biệt còn giảm so với kết quả thí nghiệm 
trước xử lý. Thực vậy, khi xử lý gia tải trước, đất nền bị nén chặt và các hạt đất bị dịch 
chuyển tương đối với nhau. Nếu mức độ nén chặt cao, đặc trưng cơ lý sẽ gia tăng. Tuy 
nhiên, nếu xảy ra xáo trộn cấu trúc nguyên dạng của đất có thể bị phá vỡ và trong một 
số trường hợp độ bền của đất có thể bị suy giảm. Ngoài ra, sự suy giảm độ bền còn liên 
quan đến độ nhạy của đất, kết quả thí nghiệm cắt cánh hiện trường trước khi xử lý cho 
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thấy đất nền có độ nhạy xấp xỉ 3, cá biệt có nhiều trường hợp đạt 7 – 10. Sau khi xử lý, 
độ nhạy giảm đáng kể và có giá trị trung bình bằng 2. 

 

 
Hình 5. Sức chống cắt không thoát nước (FVT) trước và sau khi xử lý 

 

 
Hình 6. Kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh điện CPTu trước và sau xử lý. 
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(a)    (b) 

Hình 7. Sức kháng mũi ròng (qn=qt-σvo) theo độ sâu: (a) - trước xử lý; (b) - sau xử lý 
 

3. KẾT LUẬN  

Từ kết quả thí nghiệm, xây dựng các quan hệ và phân tích so sánh sự thay đổi các 
đặc trưng cơ lý của nền đất yếu có bề dày lớn trước và sau khi xử lý bằng phương pháp 
gia tải trước có thể rút ra các kết luận chính như sau: 

• Đặc trưng vật lý: khối lượng riêng, độ ẩm và hệ số rỗng sau khi xử lý được cải 
thiện trong toàn bộ lớp đất. Trong phạm vi từ độ sâu 6 m trở lại, quan sát thấy sự 
thay đổi mạnh mẽ, đất từ trạng thái rất mềm trở thành dẻo mềm. Sự thay đổi có xu 
hướng giảm dần theo độ sâu. 

• Các đặc trưng biến dạng như chỉ số nén giảm, ứng suất tiền cố kết tăng đáng kể từ 
độ sâu 12 m trở lên trong khi mực độ quá cố kết OCR hầu như không thay đổi trong 
phạm vi toàn bộ lớp đất. 

• Sức chống cắt không thoát nước (FVT), sức kháng mũi hiệu chỉnh qT  và sức kháng 
mũi ròng gia tăng đáng kể từ độ sâu 12 m trở lên. Từ độ sâu 12 m trở đi, không có 
sự gia tăng rõ ràng mà có một số trường hợp còn giảm ít. 

• Sau khi xử lý: đối với đất cố kết thường, không có sự khác biệt trong giá trị hệ số 
cố kết Cv; đối với đất quá cố kết, Cv giảm đáng kể. 
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Như vậy, sau khi nền đất yếu có bề dày lớn được xử lý bằng bấc thấm kết hợp gia 
tải trước, không phải toàn bộ các đặc trưng cơ lý đều có xu hướng tốt hơn. Mặc dù các 
đặc trưng vật lý thay đổi suốt độ sâu xử lý nhưng một số đặc trưng cơ lý như sức chống 
cắt không thoát nước (FVT), sức kháng mũi hiệu chỉnh cũng như sức kháng xuyên ròng 
không tăng ở độ sâu lớn (từ 12 m trở đi). Tuy nhiên việc đánh giá khả năng ổn định của 
đất nền dưới công trình đắp chủ yếu phụ thuộc các lớp đất ở gần bề mặt (nơi có thể xảy 
ra trượt) nên điều này cũng ảnh hưởng không đáng kể lên sự gia tăng khả năng ổn định 
của đất nền. 
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ĐÁNH GIÁ LÚN LỆCH NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI NỀN ĐƯỜNG ĐẮP VEN 

SÔNG THEO THÀNH PHẦN ỨNG SUẤT TRONG NỀN GIỚI HẠN 

EVALUATING DIFFERENT SETTLEMENT OF SOFT GROUND UNDER 

EMBANKMENT ALONG RIVER SIDE ACCORDING TO STRESS ELEMENTS  

IN LIMITED GROUND 

 

PGS. TS. Bùi Trường Sơn 
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM 

 
TÓM TẮT 
 

Do bị phân cắt nên phân bố ứng suất trong nền đường đắp ven sông khác biệt. Căn 

cứ cơ sở phân chia độ lún thành hai thành phần và phân bố ứng suất trong nền giới 

hạn, việc đánh giá sự phân bố độ lún và độ lún lệch được thực hiện. Kết quả tính 

toán cho thấy độ lún và độ lún lệch của nền đường ven sông lớn hơn so với trường 

hợp bán không gian vô hạn. Kết quả tính toán cho thấy sự cần thiết xét đến điều kiện 

mặt bằng thực tế kế cận công trình, đặc biệt đối với khu vực có nhiều kênh rạch như 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

 

ABSTRACT 
 

Because of cleavage, stress distribution in ground under embankment along river 

side is different. Based on division of settlement into two components and stress 

distribution of  limited ground, the evaluating settlement distribution is carried out. 

The calculation results show that settlement and different settlement are greater in 

comparison with unlimited half space. The research results show the necessary to 

account the real site next to construction, espectially for the area consisted of many 

canals as Mekong delta. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chuyển vị của nền đất yếu dưới công trình đắp chủ yếu được nghiên cứu đánh giá 
căn cứ vào kết quả quan trắc và từ đó mức độ chuyển vị ngang hay tỷ lệ chuyển vị 
ngang và đứng được rút ra theo kinh nghiệm [1], [2], [3]. Trong tính toán trên cơ sở lý 
thuyết, việc dự tính độ lún và độ lún của nền đất theo thời gian thường được thực hiện 
với ứng suất theo phương đứng khi xem nền là bán không gian đàn hồi tuyến tính [4], 
[5], [6]. 

Chuyển vị ngang của nền trong quá trình thi công cũng như sử dụng lâu dài được 
phân tích dựa trên lộ trình ứng suất có hiệu xảy ra trong nền trong quá trình thi công 
cũng như sử dụng lâu dài. Các tài liệu [1], [2], [3] trình bày lộ trình ứng suất có hiệu 
cũng như mối quan hệ giữa độ lún S và chuyển vị ngang lớn nhất ym. Ngoài ra, khi nền 
sét bão hòa ở điều kiện không thoát nước, độ gia tăng chuyển vị ngang lớn nhất gần 
bằng với độ lún ở bề mặt nền bên dưới tâm công trình đắp. Kết hợp nhiều số liệu quan 
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trắc, Tavenas đề nghị biểu thức quan hệ đánh giá mức độ chuyển vị ngang lớn nhất: ∆ym 

= 0,19.∆S. 

Thực tế, chuyển vị và độ lún của nền đất phụ thuộc vào điều kiện mặt bằng xây 
dựng và chịu ảnh hưởng của trạng thái ứng suất ban đầu. Đối với công trình đường và 
đắp ở khu vực lân cận kênh rạch, do giới hạn của biên ngang, chuyển vị ngang có thể 
lớn hơn và gây độ lún lệch cho công trình. Để đánh giá sự chênh lệch chuyển vị hay độ 
lún có thể căn cứ vào trạng thái ứng suất trong nền giới hạn hoặc mô phỏng bằng 
phương pháp phần tử hữu hạn. 

2. CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT TRONG NỀN GIỚI 
HẠN VÀ ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG CÓ XÉT ĐẾN CHUYỂN VỊ NGANG CỦA 
ĐẤT NỀN 

Cho đến nay, trong các bài toán Địa kỹ thuật, việc tính toán thông thường được 
bắt đầu bằng cách đánh giá trạng thái ứng suất ban đầu và sự thay đổi trạng thái ứng 
suất do việc xây dựng công trình. Sau đó, giá trị biến dạng hay khả năng mất ổn định 
được đánh giá tiếp theo do thay đổi trạng thái ứng suất ban đầu. Đối với các bài toán 
thông thường, ứng suất trong nền được xác định theo mô hình bán không gian đàn hồi 
tuyến tính. Đối với công trình ven sông, do bề mặt bị phân cắt nên trạng thái ứng suất 
khu vực gần bờ sông có thể khác biệt. Do đó, mức độ chuyển vị và độ lún của nền công 
trình gần biên này có thể khác biệt và gây chênh lệch trong độ lún. Nội dung dưới đây 
bao gồm các vấn đề về đánh giá trạng thái ứng suất trong nền giới hạn và đặc điểm biến 
dạng có xét đến sự trượt ngang của đất nền. 

2.1. Các thành phần ứng suất trong nền giới hạn 

Trong việc ước lượng độ lún nền công trình, việc chọn lựa mô hình nền đóng vai 
trò quan trọng và là yếu tố quyết định đến kết quả dự báo độ lún. Ngoài ra, tồn tại nhiều 
nghiên cứu liên quan đến việc chọn lựa phạm vi ảnh hưởng của tác động tải trọng công 
trình, ở đây có thể liệt kê một số phương pháp: TCVN, phương pháp lớp tương đương 
theo N.A. Txưtovich, phương pháp căn cứ vào độ bền cấu trúc theo N.A. Txưtovich, 
phương pháp xác định vùng chịu nén cố kết thấm theo giá trị gradient ban đầu io theo 
N.N. Maslov. 

 

Hình 1. Sơ đồ nền giới hạn theo phương đứng và phương ngang do tải trọng hình băng phân bố 
đều 

2b 
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Quá trình hình thành trạng thái ứng suất biến dạng trong đất nền khi chịu tác dụng 
tải trọng ngoài chỉ giới hạn trong một phạm vi nào đó. Phạm vi ảnh hưởng này phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm đặc trưng cơ lý, độ bền cấu trúc của đất nền, độ lớn và 
kích thước diện gia tải và các yếu tố khác. Để thuận tiện cho việc sử dụng các thuật toán 
và tính toán, có thể chọn mô hình nền dạng hình chữ nhật (Hình 1). Mô hình này có thể 
áp dụng được do có xét đến giới hạn vùng biến dạng theo phương đứng và phương 
ngang đối với bài toán phẳng. 

Xét bài toán ứng suất phân bố đều trên diện chịu tải với bề rộng 2b có nền giới 
hạn theo phương đứng tới độ sâu h và theo phương ngang từ -l đến +l (Hình 1). Để xác 
định ứng suất trong khối đất giới hạn dưới tác dụng của tải trọng phân bố đều, điều kiện 
biên trên và biên dưới như sau [7]: 

Khi z = h: chuyển vị đứng: v = 0; (1) 

Khi z = 0: σz(x, 0) = p    (-b ≤ x ≤ b)  (2) 

σz(x, 0) = 0      (-l ≤ x ≤ -b) và (b ≤ x ≤ l) 

τxz(x, 0) = 0  (3) 

Điều kiện biên ngang khi xem không có ứng suất tại biên này ứng với trường hợp 
không bị khống chế bởi đất do gần kênh rạch:  

Khi x = ± l: z x( l, z) 0; ( l, z) 0;σ ± = σ ± =   (4) 

Các thành phần ứng suất cho điều kiện biên thứ hai có thể tìm được dưới dạng [7]: 
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Với: 
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2

π
α =  

Từ các giá trị các thành phần ứng suất có thể tìm được các thành phần biến dạng 
tại điểm bất kỳ trong nền trên cơ sở lý thuyết đàn hồi. Hơn nữa, bằng phương pháp chia 
bậc, các thành phần ứng suất dưới tác dụng của tải trọng hình thang cũng có thể được 
xác định [7]. 

2.2. Quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị trên cơ sở lý thuyết đàn hồi 

Để xác định độ lún trên cơ sở lý thuyết đàn hồi theo sơ đồ bài toán phẳng cần thiết 
phải phân chia độ lún thành 2 thành phần: do biến dạng thể tích và do biến dạng hình 
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dạng. Trong trường hợp này, chuyển vị đứng hay độ lún tại điểm có tọa độ bất kỳ có thể 
xác định bằng công thức sau [8]: 

-

2

h

z

z

v S dz
G K

σ σ σ 
= = + 

 
∫      (5) 

Với: h – bề dày lớp chịu nén; K – module biến dạng thể tích: 
( )3 1- 2

E
K

ν

= ; G – 

module biến dạng hình dạng: 
( )2 1

E
G

ν

=

+

; E – module biến dạng; ν - hệ số Poisson; 

σz, σ - ứng suất theo phương đứng và ứng suất đẳng hướng do tải trọng ngoài.  

Khi z = 0: chuyển vị theo phương đứng tại bề mặt nền chính là độ lún. 

3. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ LÚN LỆCH NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI NỀN ĐƯỜNG 
VEN SÔNG Ở AN GIANG 

3.1. Giới thiệu sơ đồ bài toán và cấu tạo địa chất đặc trưng ở An Giang 

Do điều kiện tự nhiên nên đặc điểm giao thông ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ 
thường kết hợp giao thông thủy - bộ. Do khan hiếm vật liệu và việc vận chuyển khó 
khăn nên công trình đường thường sử dụng đất đắp địa phương và đường bộ được bố trí 
cặp song song với kênh rạch khai đào (Hình 2).  

 

  
Hình 2. Đường giao thông ven sông rạch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

 
Để đánh giá chuyển vị của nền đất yếu dưới công trình ven kênh rạch, chúng tôi 

lựa chọn quy mô đường cấp III đồng bằng, đoạn ven kênh ở tỉnh An Giang. Trong 
trường hợp này, chiều cao đắp lớn nhất có giá trị đến 1,5 m, độ dốc mái taluy 1:1,5. Sơ 
đồ cấu tạo đặc trưng của đường trên đất yếu ven kênh rạch thể hiện như ở Hình 3. Vật 
liệu đắp có dung trọng trung bình γ = 19 KN/m3. 
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Hình 3. Sơ đồ mặt cắt ngang và kích thước đường đắp ven kênh rạch 

 

Căn cứ hồ sơ khảo sát địa chất công trình ở khu vực huyện Chợ Mới, tỉnh An 
Giang, đặc trưng cơ lý các lớp đất được tóm tắt như sau: 

- Lớp 1: Bùn sét pha, bụi màu xám nâu, có bề dày 6 m: độ ẩm W = 48,0%, trọng 
lượng riêng tự nhiên γ = 16,5 KN/m3, trọng lượng riêng khô γd = 11,2 KN/m3, hệ số 
rỗng e = 1,416, độ rỗng n = 57,1%, độ bão hòa Sr = 99,2%, lực dính hữu hiệu (CU) c’ = 
10,1 KN/m2, góc ma sát trong hữu hiệu (CU) ϕ’ = 12o25’. 

- Lớp 2: Cát bụi, màu xám, chặt vừa, có bề dày 2,5 m: độ ẩm W = 26,2%, trọng 
lượng riêng tự nhiên γ = 18,6 KN/m3, trọng lượng riêng khô γ d = 14,7 KN/m3, hệ số 
rỗng e = 0,791, độ rỗng n = 44,2%, độ bão hòa Sr = 89,2%, lực dính c = 6,1 KN/m2, góc 
ma sát trong ϕ = 32o25’. 

- Lớp 3 : Cát trung, màu xám, chặt vừa, có bề dày 15 m: độ ẩm W = 19,8%, trọng 
lượng riêng tự nhiên γ = 19,3 KN/m3, trọng lượng riêng khô γ d = 16,1 KN/m3, hệ số 
rỗng e = 0,639, độ rỗng n = 39%, độ bão hòa Sr = 83,3%, lực dính c = 4,2 KN/m2, góc 
ma sát trong ϕ = 33o23’. 

Do bên dưới lớp đất yếu là các lớp khá tốt và biến dạng không đáng kể nên độ lún 
chủ yếu xảy ra trong lớp đất yếu có bề dày 6 m. Căn cứ kết quả nén lún và trạng thái 
ứng suất trong nền, module tổng biến dạng trung bình của lớp bùn á sét có giá trị Eo = 
873 KN/m2. Ở đây, hệ số Poisson được chọn ν = 0,3. Module biến dạng không thoát 
nước Eu được xác định theo kết quả thí nghiệm nén ba trục theo sơ đồ CU ở cấp áp lực 
buồng σ3 = 50 KN/m2 có giá trị Eu = 3209 KN/m2. 

Theo [9], độ lún của nền đường trên đất yếu được dự tính theo sơ đồ bài toán một 
chiều như sau:  
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Từ kết quả tính toán có thể thấy rằng độ lún ổn định theo các phương pháp có 
giá trị lớn nhất tại tâm diện gia tải. Ở đây, kết quả tính toán trên cơ sở bài toán một 
chiều khi xem nền ở trạng thái cố kết thường là 0,132 m. Nếu xem nền ở trạng thái quá 
cố kết thì độ lún dự tính có thể nhỏ hơn đáng kể. Tuy nhiên, nếu xem công trình đường 
đắp chưa được xây dựng ở thời điểm khảo sát thì đất nền trạng thái cố kết thường và độ 
lún được dự tính theo giá trị chỉ số nén Cc. 

3.2. Sự phân bố độ lún của nền đất yếu dưới công trình đắp theo phân bố ứng suất 
trong nền giới hạn  

Độ lún ngắn hạn và lâu dài của nền đất yếu dưới công trình đắp có thể được xác 
định khi xem độ lún bao gồm 2 thành phần theo biểu thức (5) [8]. Ở đây, theo các thành 
phần ứng suất trong nền là bán không gian vô hạn, sự phân bố độ lún của nền được xác 
định và thể hiện như ở Hình 4 với: module nén thể tích của cốt đất: K = 727,8 KN/m2, 
module biến dạng cắt: G = 335,9 KN/m2, hệ số nén tương đối của hỗn hợp khí và nước 
tại điểm trung bình: Kw = 15392,5 KN/m2, hệ số nén thể tích tức thời của đất: Ktot = 
27684,9 KN/m2, hệ số Poisson tổng thể: νtot = 0,442, module biến dạng cắt không thoát 
nước: Gtot = 1112,7 KN/m2. 

Độ lún ổn định khi xét đến chuyển vị ngang của đất nền có giá trị dự tính là 0,19 
m lớn hơn so với kết quả trên cơ sở bài toán một chiều. Khi đạt độ lún ổn định, đất nền 
trong phạm vi công trình và lân cận đều thấp hơn bề mặt tự nhiên. Tuy nhiên, trong giai 
đoạn ngắn hạn, đất nền khu vực lân cận có xu hướng trồi lên mặc dù không đáng kể. 

Ngoài ra, do nền đất yếu khu vực này có bề dày giới hạn (6 m) nên độ lún lệch ở 
giai đoạn tức thời (0,012 – 0,01 = 0,002 m = 0,2 cm) và  ổn định (0,19 – 0,15 = 0,04 m 
= 4 cm) có giá trị không đáng kể, đảm bảo điều kiện làm việc ổn định của công trình. 

 

 

Hình 4. Biểu đồ biểu diễn độ lún tức thời và ổn định trong nền bán không gian vô hạn  
 
Để đánh giá độ lún của nền đất yếu dưới công trình đường ven kênh rạch, xem 

sự phân bố ứng suất trong nền theo điều kiện biên ngang có chuyển vị không hạn chế, 
tức là ứng suất tại biên l không tồn tại và sườn dốc của kênh rạch là mặt giới hạn. Có 
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thể thấy rằng giả thiết này tồn tại một số hạn chế như xem độ dốc của bờ sông là 900, độ 
sâu của sông bằng với bề dày lớp đất chịu nén lún, hai bên taluy đối xứng và một số hạn 
chế khác. Tuy vậy, kết quả độ lún dự tính trong trường hợp này có thể cho phép phân 
tích gần đúng sự phân bố độ lún và độ lún lệch của đường đắp ven sông và phù hợp hơn 
so với việc xem đất nền là bán không gian đàn hồi. 

Kết quả tính toán bằng chương trình thiết lập trên cơ sở lý thuyết đã có với các 
khoảng cách điều kiện biên: l = 8,75 m; 10,75 m; 12,75 m và 17,75 m (tức là mép sông 
cách mép đường với các khoảng cách tương ứng là 1, 3, 5 và 10 m) được thể hiện ở 
Hình 5 và 6.  Lưu ý để thuận tiện thể hiện bằng biểu đồ, chuyển giá trị độ lún thành dấu 
âm (-). 

 

 
Hình 5. Biểu đồ phân bố độ lún tức thời  ứng với các khoảng cách khác nhau từ mép taluy đến 

biên ngang không hạn chế chuyển vị 
 

 

Hình 6. Biểu đồ phân bố độ lún ổn định  ứng với các khoảng cách khác nhau từ mép taluy đến 
biên ngang không hạn chế chuyển vị 
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Từ kết quả tính toán độ lún tức thời của nền đất yếu dưới công trình đường ven 
sông có thể thấy rằng độ lún tại tâm đường có giá trị lớn hơn so với trường hợp xem nền 
là bán không gian vô hạn. Ở đây, khoảng cách tới sông càng nhỏ (l càng nhỏ) thì độ lún 
càng lớn. Điều này là hợp lý khi đất nền xung quanh không bị giới hạn nên có xu hướng 
chuyển vị ngang và dễ bị trồi gây độ lún lớn. Kết quả tổng hợp ở Hình 5 còn cho thấy 
đặc điểm phình trồi của đất kế cận taluy. Khi khoảng cách đến sông gần lại thì phạm vi 
và mức độ trồi lên càng lớn. 

 

 

Hình 7. Độ lún lệch tức thời ứng với các khoảng cách khác nhau từ mép taluy đến biên ngang 
không hạn chế chuyển vị 

 

 

Hình 8. Độ lún lệch ổn định ứng với các khoảng cách khác nhau từ mép taluy đến biên ngang 
không hạn chế chuyển vị 

Kết quả tính toán sự phân bố độ lún ổn định của nền đất yếu dưới công trình 
đường ven sông thể hiện ở Hình 6 cho thấy độ trồi lên của đất nền kế cận khối đắp càng 
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lớn khi khoảng cách càng gần với sông. Tuy nhiên, giá trị độ lún ổn định tại tâm diện 
gia tải trong các trường hợp không khác biệt nhiều so với kết quả tính toán khi xem nền 
là bán không gian vô hạn. 

Điểm bất lợi trong trường hợp này thể hiện thông qua độ lún lệch. Xem độ lún 
lệch của nền công trình trong bài toán cụ thể là giá trị chênh lệch độ lún tại tâm và ở 
điểm gần mép taluy (điểm có tọa độ x = 0 m và x = 5 m), biểu đồ quan hệ giữa độ lún 
lệch tức thời và ổn định với khoảng cách đến sông thể hiện như ở Hình 7 và 8. 

Kết quả độ lún lệch tức thời cho thấy khi mép đường cách sông 1 m thì độ lún 
lệch tức thời đạt giá trị lớn nhất xấp xỉ 0,055 m = 5,5 cm nhưng với khoảng cách 10 m 
thì giá trị này chỉ còn 0,01 m = 1 cm.  

Khi đạt độ lún ổn định, độ lún lệch lớn nhất khi đường cách sông 1 m có giá trị 
xấp xỉ 0,067 m và khi cách mép sông 10 m thì giá trị này còn 0,054 m. 

Kết quả tính toán độ lún và độ lún lệch căn cứ sự phân bố ứng suất trong nền giới 
hạn và bài toán bán không gian đàn hồi tuyến tính trên cơ sở phân chia độ lún làm hai 
thành phần cho thấy có sự khác biệt đáng kể. 

Khi đường gần sông thì độ lún lệch khá lớn và giá trị này càng lớn khi khoảng 
cách tới sông càng nhỏ. 

Độ lún ổn định tại tâm đường có giá trị khác biệt không đáng kể theo các phương 
pháp. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả tổng hợp, chọn lựa cơ sở tính toán sự phân bố độ lún trong nền giới 
hạn, xây dựng chương trình tính toán và áp dụng tính toán công trình thực tế ở địa 
phương, có thể rút ra các kết luận chính về đặc điểm độ lún của nền đất yếu của công 
trình đường ven sông như sau: 

- Khi xét ảnh hưởng của hình dạng bề mặt xung quanh, độ lún lệch ngắn hạn và 
lâu dài của nền đất yếu dưới nền đường ven sông lớn hơn so với trường hợp xem mặt 
đất xung quanh là nằm ngang. 

- Độ lún lệch ngắn hạn và lâu dài càng lớn khi càng gần sông. Từ phạm vi khoảng 
cách 5 m trở đi thì ảnh hưởng bề mặt có thể được xem là không đáng kể. 

- Trong bài toán cụ thể, do diện gia tải của công trình đường cấp III có bề rộng 
không đáng kể nên độ lún ở tâm có giá trị lớn nhất và độ lún ở biên có giá trị nhỏ nhất. 

- Độ lún ổn định tại tâm đường có sự khác biệt không đáng kể khi xét ảnh hưởng 
do khoảng cách đến sông khác nhau.  

Từ kết quả tính toán và phân tích có thể rút ra một số kiến nghị như sau: Trong 
tính toán xây dựng công trình đường ven sông nhất thiết phải xét hình dạng bề mặt đất 
lân cận và khoảng cách đến sông do điều này ảnh hưởng đáng kể lên sự phân bố độ lún 
và độ lún lệch của công trình. Khoảng cách gần sông càng nhỏ thì không những độ lún 
lệch càng lớn mà còn có thể ảnh hưởng lên khả năng ổn định và vị trí cung trượt nguy 
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hiểm. Một số hạn chế của bài toán phân tích là chỉ xét được bài toán đối xứng, xem độ 
sâu sông bằng với bề dày lớp đất chịu nén, biên ngang thẳng đứng 900 và một số hạn 
chế khác. 
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MÔ PHỎNG ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN KẾT QUẢ 

THÍ NGHIỆM NÉN LÚN MẪU ĐẤT RỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP  
PHẦN TỬ RỜI RẠC 

SIMULATION AND EVALUATING FACTORS EFFECTING ON COMPRESSION 

TEST OF COHENSIONLESS SAMPLE USING DISCRETE ELEMENT METHOD 

 

PGS. TS. Bùi Trường Sơn, KS. Nguyễn Trung Nam 
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM 

 

TÓM TẮT 
 

Phương pháp phần tử rời rạc (DEM) thường được sử dụng để mô phỏng ứng xử của 

mẫu đất thí nghiệm và nền đất trong phạm vi nhỏ theo sơ đồ bài toán phẳng. Việc 

mô phỏng thí nghiệm mẫu đất rời trong bài báo được thực hiện nhằm phân tích ứng 

xử của mẫu đất trong quá trình nén như quan hệ ứng suất biến dạng, ma sát giữa 

đất và hộp nén, sự suy giảm ứng suất do ma sát với thành dao vòng, hệ số áp lực 

hông. Ngoài ra, việc phân tích còn tập trung đánh giá ảnh hưởng của kích cỡ mẫu 

lên kết quả thí nghiệm. Kết quả phân tích cho phép rút ra các nhận định về độ tin 

cậy của thí nghiệm nén.  

 

ABSTRACT 
 

Discrete Element Method (DEM) is usually used to simulate behavior of testing 

sample or ground in small scope in plane problem. Simulation of testing cohensionless 

sample in the paper is carried out to analyze behavior of soil sample in compression 

progress such as: stress-strain behavior, friction of soil and compression box, stress 

reduction due to friction against wall, lateral pressure ratio. Besides, the analysis 

concentrates on evaluation of sample size on testing results. The analysis results allow 

draw out assumptions about reliability of compression test. 

 
1. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG THÍ NGHIỆM ĐẤT BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ RỜI RẠC  

Việc mô phỏng thí nghiệm đất, là loại vật liệu rời, bằng phương pháp phần tử rời 
rạc (DEM - Discrete Element Method) phổ biến khá rộng rãi trong những năm gần đây 
như: mô phỏng thí nghiệm nén mẫu có chứa hạt hòa tan (Cha M. & Santamarina, 2014; 
Truong Q. H el al., 2012), thí nghiệm cắt trực tiếp (S.H. Liu, 2006; J.W. Park & J.J. 
Song, 2009), thí nghiệm nén dọc trục (S.J. Lee et al., 2012; C. Thorn & L. Zhang, 
2003). Ưu điểm của phương pháp này là có thể mô phỏng nhanh và cho phép quan sát, 
đánh giá ứng xử của vật liệu ở cấp độ vi hạt như tương tác giữa các hạt hay việc tính 
toán đánh giá nội lực tại vị trí bất kỳ [1], [2], [3], [4], [5]. 

Kết cấu ban đầu của đất đóng vai trò quan trọng trong ứng xử khi chịu tải. Kết cấu 
của đất thể hiện độ cứng, khả năng chịu nén, sức chống cắt và đặc trưng cơ lý của mẫu 
đất nói chung. Những nghiên cứu thí nghiệm và mô phỏng bằng phương pháp phần tử 
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rời rạc cũng cho thấy sức chống cắt khác nhau đáng kể ứng với các dạng kết cấu khác 
nhau trên cùng loại đất có dung trọng như nhau (O'Sullivan et al., 2004; Oda, 1972; 
Yimsiri và Soga, 2010) [6], [7]. 

Ngoài ra, sử dụng DEM còn cho phép phân tích ứng xử của nền đất rời dưới tác 
dụng của tải trọng hình băng như đánh giá khả năng chịu tải cũng như ứng xử của đất 
tại các vị trí khác nhau [8]. 

Các nghiên cứu về ảnh hưởng của kích thước mẫu đến kết quả thí nghiệm như thí 
nghiệm cắt trực tiếp (Z.M. & Amir A., 2011; R. Dadkhah, 2010), nén ba trục (Tarek O., 
2013) cũng đã được thực hiện. Các nghiên cứu này chỉ ra rằng kích thước mẫu có thể 
ảnh hưởng một phần đến kết quả thu được như giá trị góc ma sát trong và sức chống cắt 
của mẫu nói chung. Mẫu càng bé thì ảnh hưởng càng lớn và kích thước mẫu tăng đến 
giá trị đủ lớn thì ảnh hưởng kích thước không còn rõ rệt nữa. 

Như vậy, phương pháp phần tử rời rạc hầu hết được sử dụng để mô phỏng thí 
nghiệm mẫu hay nền đất dưới tác dụng tải trọng trong phạm vi hẹp theo sơ đồ phẳng. 

2. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ RỜI RẠC  

Phương pháp phần tử rời rạc được sử dụng để mô phỏng sự dịch chuyển và tương 
tác của các hạt tròn trong hỗn hợp dưới tác dụng của ngoại lực. Phương pháp phần tử 
rời rạc được giới thiệu bởi Cundall (1971) và được sử dụng để phân tích những vấn đề 
trong Cơ học đá. Sau này, Cundall và Strack (1979) áp dụng cho các loại đất. Phương 
pháp này được trình bày chi tiết trong bài báo của Cundall (1988) và Hart cùng cộng sự 
(1988), phần hướng dẫn của hãng Itasca, 2014 [9].  

Phần mềm PFC2D được xây dựng dựa trên cơ sở của Cundall và Hart (1992) cho 
phép giới hạn chuyển vị và xoay cho các hạt độc lập cũng như tự động xác định những 
liên kết mới trong quá trình tính toán. PFC2D được xem như là một phần của phương 
pháp DEM do giới hạn ở việc mô phỏng các hạt rắn hình tròn. Về tổng thể, phương 
pháp DEM có thể mô phỏng được những hạt có dạng hình đa giác.  

Trong DEM, tương tác giữa các hạt được xem là tương tác động, đạt trạng thái 
cân bằng khi nội lực bên trong cân bằng. Các lực tương tác và chuyển vị của một mẫu 
nén trước được xác định thông qua sự dịch chuyển của từng hạt riêng lẻ. Sự dịch chuyển 
là kết quả của sự xáo trộn của hệ các hạt được gây ra bởi vị trí tường và chuyển động 
của hạt hoặc lực bản thân. Đây là quá trình động mà trong đó tốc độ truyền lực phụ 
thuộc vào đặc trưng vật lý của hệ thống các hạt rời rạc. 

Ứng xử động được hiển thị bằng số thông qua thuật toán bước thời gian. DEM 
dựa trên ý tưởng chọn bước thời gian bé để trong một bước thời gian sự xáo trộn chỉ ảnh 
hưởng đến các hạt lân cận mà không lan truyền sang các hạt xa hơn. Khi đó, ở mọi thời 
điểm, lực tác động lên hạt bất kỳ đều được xác định riêng bởi sự tương tác của hạt đó 
với các hạt khác trong mối liên kết của nó.  

Lực liên kết tác động lên hai hạt trong mối liên kết chuyển vị tương đối giữa các 
hạt. Đối với các liên kết giữa hạt – hạt, tường – hạt thì lực liên kết phát sinh từ liên kết 
tại một điểm. Riêng với liên kết hạt – hạt có thêm lực phụ và moment phát sinh từ biến 
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dạng của vật liệu kết dính mà đại diện là một liên kết song song (parallel bond) có thể 
tác dụng lên các mặt của hạt. 

Định luật lực và chuyển vị được áp dụng tại một liên kết được mô tả bằng thuật 
ngữ “điểm tiếp xúc” (contact point) xi

[C]. Điểm tiếp xúc nằm trong mặt phẳng liên kết 
được định nghĩa bằng vector pháp tuyến đơn vị ni nằm trong phần giao nhau của hai hạt. 
Đối với liên kết giữa hạt – hạt, vector pháp tuyến có phương theo phương đường thẳng 
nối hai tâm hạt. Đối với liên kết giữa hạt – tường, vector pháp tuyến có phương theo 
phương của đường thẳng ngắn nhất đi qua tường và tâm hạt. Lực tiếp xúc được phân 
chia thành hai thành phần: thành phần pháp tuyến tác động theo phương của vector pháp 
tuyến, thành phần lực cắt nằm trong mặt phẳng liên kết. Định luật lực – chuyển vị liên 
kết với hai thành phần lực pháp tuyến và sức chống cắt để tạo thành hợp lực của chuyển 
vị tương đối tại liên kết. 

Các giả thiết cơ bản của phương pháp phần tử rời rạc bao gồm: 

- Các hạt được xem như là các hạt rắn được hình thành từ các loại khoáng vật. 

- Ứng xử tại vị trí tiếp xúc xem như tiếp xúc mềm hoặc cứng, các hạt rắn có thể giao 
nhau tại chỗ tiếp xúc. 

- Diện tích giao nhau của các hạt càng lớn thì lực tương tác càng lớn theo định luật 
lực – chuyển vị và kích thước giao nhau được xem là không đáng kể so với kích 
thước hạt. 

- Có thể có hay không có liên kết tồn tại ở vị trí tiếp xúc giữa các hạt. 

- Tất cả các hạt có dạng hình tròn. Tuy nhiên, cũng có thể tạo ra các hạt có hạt có 
hình dạng bất kỳ, khi đó hình dạng của hạt cần tạo sẽ là phần hình bao của nhóm 
hạt và được xem như một hạt rắn. 

3. MÔ PHỎNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN KẾT QUẢ THÍ 
NGHIỆM NÉN LÚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ RỜI RẠC 

3.1. Mô tả mô hình sử dụng phân tích 

Việc mô phỏng đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng của thí nghiệm nén lún bằng 
DEM được thực hiện với mô hình hộp nén như ở Hình 1. Các thành phần cơ bản của mô 
hình thí nghiệm tương tự như hộp nén, bao gồm: (1) - tải trọng nén p, (2) - bản nắp, (3) - 
bản thành, (4) - bản đáy và (5) - mẫu nén. 

Đặc trưng vật lý của mẫu, tương tác giữa các hạt và quá trình nén mẫu: 

- Bán kính hạt thay đổi từ: 0,15 đến 0,21 mm 

- Hệ số rỗng ban đầu khi tạo mẫu: e = 0,17 (theo mô hình bài toán phẳng). 

- Hệ số ma sát giữa hạt và hạt: fb = 0,5 

- Hệ số ma sát giữa tường và hạt: fw.b = 0,05 

- Áp lực nén từ bản nắp 2 (có vai trò như nắp hộp nén) với giá trị tăng dần từ 5, 40, 
80, 160, 320 đến 640 KPa. 
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Trường hợp mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của chiều cao mẫu, kích thước mẫu 
được chọn lựa có bề rộng mẫu: b = 74 mm, chiều cao mẫu h thay đổi từ 20, 30, 50, 60 
đến 74 mm.  

Trường hợp mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của bề rộng mẫu: chiều cao mẫu: h = 
20 mm, bề rộng mẫu b thay đổi từ 50, 60, 74 đến 80 mm. 

1 2

3

4

5

 
Hình 1. Mô hình hộp nén thí nghiệm nén không nở hông: (1) - tải trọng nén p, (2) - bản nắp, 

(3) - bản thành, (4) - bản đáy, (5) - mẫu nén. 
 
3.2. Ảnh hưởng của chiều cao mẫu lên kết quả thí nghiệm nén lún 

 

 
Hình 2. Đường lực mẫu đất chiều cao 50 mm ứng với áp lực nén 5, 40,  80, 160, 320  

và 640  KPa 
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Mật độ và độ lớn của đường lực thể hiện mức độ liên kết chặt chẽ giữa các hạt và sự 
lan truyền ứng suất. Đặc điểm đường lực trong mẫu có chiều cao 50 mm khi tăng ứng 
suất nén thể hiện ở Hình 2 cho thấy khi áp lực thay đổi từ 5 đến 40 KPa thì đường lực 
hình thành với kích thước lớn hơn, nghĩa là lực truyền từ hạt sang hạt tăng dần. Bên cạnh 
đó, các đường lực có sự thay đổi vị trí và hình thành ở các vị trí mới cho thấy các hạt bị 
dịch chuyển tương đối với nhau và sắp xếp lại. Cũng từ Hình 2, khi áp lực thay đổi từ 40 
KPa trở lên, các đường lực hầu như không đổi hay thay đổi không đáng kể thể hiện sự sắp 
xếp hạt đất dần ổn định. Các đường lực sau đó có thể tăng kích thước hoặc hình thành 
mới do áp lực nén tăng dần nhưng không nhiều như ở các cấp áp lực ban đầu. 

Kết quả mô phỏng các mẫu với chiều cao và bề rộng khác nhau cũng cho thấy đến 
một áp lực nén đủ lớn thì sự thay đổi vị trí các hạt do dịch chuyển là không đáng kể. 
Điều này cho thấy sau một cấp áp lực nào đó, trong đất chủ yếu xảy ra quá trình nén ép 
chặt. Như vậy, đối với đất rời hay mềm, sự dịch chuyển các hạt có thể xảy ra khi tác 
dụng các tải trọng ban đầu. Đối với đất có độ chặt ban đầu nào đó hay chịu áp lực nén 
trước, khi tăng áp lực nén thì trong đất chủ yếu xảy ra quá trình nén chặt, hiện tượng 
dịch chuyển tương đối giữa các hạt xuất hiện không đáng kể. Đặc điểm đường truyền 
lực còn cho thấy áp lực theo phương đứng và phương ngang ở mỗi vị trí là khác nhau, 
không tuân theo bất cứ một qui luật cụ thể nào mà chủ yếu phụ thuộc vào cơ chế sắp 
xếp các hạt. 

 

   

Hình 3. Quan hệ của hệ số Ko và giá trị ứng suất nén với các mẫu có chiều cao khác nhau (mm) 
 

Hệ số áp lực ngang Ko là một trong những đại lượng đặc trưng quan trọng trong 
tính toán các bài toán Địa kỹ thuật. Thông thường, giá trị này được đánh giá thông qua 
giá trị góc ma sát trong của đất hay tra bảng theo từng loại đất. Trong bài toán mô 
phỏng, giá trị áp lực ngang tác dụng lên thành hộp nén có thể xác định được nên từ đó 
nên giá trị hệ số áp lực ngang cũng có thể được đánh giá. Giá trị hệ số áp lực ngang theo 
cấp áp lực nén ứng với các mẫu có chiều cao khác nhau được tổng hợp đánh giá và thể 
hiện như ở Hình 3. Từ biểu đồ Hình 3 có thể thấy rằng hệ số Ko có thể thay đổi đáng kể 
trong các mẫu có chiều cao khác nhau trong phạm vi áp lực nén bé. Khi áp lực nén tăng 
dần đến các giá trị lớn hơn, sự khác biệt của giá trị Ko là không đáng kể trong các mẫu 
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có chiều cao khác nhau. Ngoài ra, ở các cấp áp lực nén bé, giá trị Ko có khuynh hướng 
lớn và giảm dần theo sự gia tăng áp lực nén. Từ cấp áp lực nén 100 KPa trở đi, giá trị 
Ko thay đổi không đáng kể vào dao động trong phạm vi hẹp từ 0,43 đến 0,50.  

Cá biệt có mẫu có chiều cao bằng đường kính (74 mm), ở cấp áp lực đầu tiên từ 5 
KPa, khi mà các hạt còn đang bắt đầu dịch chuyển và sắp xếp lại (như phân tích trước 
đó), giá trị Ko nằm ở khoảng giữa, nhưng từ cấp áp lực 40 KPa trở đi có khuynh hướng 
lớn hơn so với các mẫu có chiều cao bé hơn. Sự khác biệt giảm dần theo cấp áp lực nén 
và giá trị Ko gần như nhau khi đạt giá trị áp lực nén lớn nhất ở các mẫu có chiều cao 
khác nhau. 

Đặc điểm nén lún của mẫu đất có thể thể hiện thông qua đường cong nén lún dưới 
dạng e - log(σ) hay εv - log(p) như Hình 4. Kết quả Hình 4 cho thấy mẫu có chiều cao 
30 mm có hệ số rỗng ít thay đổi nhất so với các mẫu có chiều cao lớn hay bé hơn 
(đường nằm ở vị trí cao nhất). Tuy nhiên, quan hệ εv - log(p) cho thấy không có sự khác 
biệt đáng kể giữa các mẫu có chiều cao khác nhau. Mặc dù việc mô phỏng thực hiện với 
mẫu đất được xem là đất rời nhưng biểu đồ kết quả thí nghiệm nén lún cho thấy mẫu đất 
tồn tại giá trị áp lực tiền cố kết. Điều này thể hiện rằng mẫu đất ban đầu có khung kết 
cấu khá ổn định khi các hạt được sắp xếp tiếp xúc lẫn nhau, tạo ra một độ bền cấu trúc 
ổn định ban đầu. 

 

  

Hình 4. Đặc điểm đường cong nén lún e – log(p) và εv – log(p) với các mẫu có chiều cao khác 
nhau (mm) 

 

Sự mất mát ứng suất nén trong thí nghiệm nén cố kết cũng được quan tâm nghiên 
cứu trước đây trong một số nghiên cứu thí nghiệm. Ở đây, giá trị ứng suất nén được ghi 
nhận ở bản đáy nhằm đánh giá mất mát năng lượng nén trong thí nghiệm phỏng bài toán 
nén một chiều với ứng suất không đổi theo độ sâu. Các kết quả nghiên cứu thí nghiệm 
thường cho thấy sự mất mát năng lượng ứng suất nén thường không vượt quá 10%. 

Kết quả mô phỏng cho phép đánh giá áp lực nén vào bản đáy nên từ đó cho phép 
đánh giá sự mất mát áp lực nén. Quan hệ giữa ứng suất nén và mất mát năng lượng nén 
với các chiều cao mẫu khác nhau thể hiện ở Hình 5. Kết quả cho thấy có sự khác biệt rõ 
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ràng về giá trị mất mát ứng suất nén cả theo cấp áp lực nén và chiều cao mẫu. Ở đây, sự 
mất mát ứng suất nén không đáng kể khi áp lực nén bé và tăng dần khi gia tăng ứng suất 
nén. Từ các cấp áp lực nén 160 KPa trở đi, giá trị mất mát ứng suất nén khác biệt không 
đáng kể theo ứng suất nén. Tuy nhiên, mẫu có chiều cao càng lớn thì sự mất mát càng 
lớn do diện tích ma sát với vỏ hộp nén lớn. 

 

  

Hình 5. Quan hệ giữa hao hụt ứng suất nén với các chiều cao mẫu khác nhau (mm) 
 

3.3. Ảnh hưởng của bề rộng mẫu lên kết quả thí nghiệm nén lún 

Qui luật thay đổi giá trị hệ số áp lực ngang theo cấp áp lực nén của các mẫu có bề 
rộng khác nhau cũng tương tự như trường hợp chiều cao khác nhau. 

Ở các cấp áp lực nén bé ban đầu, giá trị Ko có giá trị lớn và giảm dần theo sự gia 
tăng áp lực nén. Ở các cấp áp lực từ 40 KPa trở đi, giá trị Ko khác biệt nhau không đáng 
kể vào dao động trong phạm vi hẹp, từ 0,43 đến 0,50. Như vậy, khi bề rộng diện gia tải 
lớn hơn 2 lần đường kính thì giá trị Ko thay đổi không đáng kể và ổn định. 

 

 

Hình 6. Quan hệ của hệ số Ko và giá trị ứng suất nén với các mẫu có bề rộng khác nhau (mm) 
 

Kết quả mô phỏng cho thấy đường cong nén lún của các mẫu có bề rộng khác 
nhau cũng tương tự như trường hợp chiều cao mẫu thay đổi (Hình 7). Ở đây, mặc dù 
đường quan hệ e - log(p) có sự khác biệt nhất định nhưng quan hệ εv - log(p) hầu như 
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không có sự khác biệt ở các cấp áp lực nén khác nhau. Như vậy, giá trị biến dạng thể 
tích theo các cấp áp lực nén của các mẫu đất có chiều cao và bề rộng khác nhau xấp xỉ 
như nhau. Ở cấp áp lực nén lớn nhất trong bài toán mô phỏng, biến dạng thể tích ghi 
nhận được có giá trị 0,020 (2%) ở tất cả các mẫu đất. 

 

 

Hình 7. Đặc điểm đường cong nén lún e – log(p) và εv – log(p)  với các mẫu có bề rộng  
khác nhau (mm) 

 

Kết quả mô phỏng cho thấy có sự khác biệt rõ ràng về giá trị mất mát ứng suất 
nén cả theo cấp áp lực nén và bề rộng mẫu (Hình 8). Ở đây, sự mất mát ứng suất nén 
không đáng kể khi áp lực nén bé và tăng dần khi gia tăng ứng suất nén. Từ các cấp áp 
lực nén 160 KPa trở đi, giá trị mất mát ứng suất nén không khác biệt không đáng kể 
theo ứng suất nén. Tuy nhiên, mẫu có bề rộng càng lớn thì sự mất mát có khuynh hướng 
nhỏ hơn. Ngoài ra, về giá trị thì sự mất mát ứng suất trong trường hợp này nhỏ hơn so 
với trường hợp chiều cao lớn hơn như kết quả phân tích ở mục trước. 

 

 

Hình 8. Quan hệ giữa hao hụt ứng suất nén với các mẫu có bề rộng khác nhau (mm) 
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3.4. Một số quan hệ đặc trưng biến dạng khác từ kết quả mô phỏng 

Hệ số áp lực ngang Ko là tỷ số giữa ứng suất theo phương ngang ph và ứng suất 
theo phương đứng pv. Trong thực tế, hệ số này thường được sử dụng để đánh giá ước 
lượng giá trị ứng suất theo phương ngang dưới tác dụng của ứng suất do trọng lượng 
bản thân phục vụ tính toán áp lực đất lên tường chắn, tường vây, tường cọc bản và một 
số bài toán Địa kỹ thuật cơ bản khác. Như phân tích ở trên, kết quả mô phỏng thí 
nghiệm nén lún cho thấy giá trị hệ số áp lực ngang phụ thuộc cấp áp lực nén và không là 
hằng số. Cũng từ kết quả mô phỏng, tương quan giữa hệ số áp lực ngang Ko theo hệ số 
rỗng e với các mẫu có chiều cao và bề rộng thay đổi được tổng hợp và thể hiện như ở 
Hình 9. Kết quả cho thấy trường hợp hệ số rỗng nhỏ khi đất chịu áp lực nén lớn thì sự 
khác biệt giá trị Ko không đáng kể với các mẫu có chiều cao và bề rộng khác nhau. 

 

  
 (a)       (b) 

Hình 9. Quan hệ giữa hệ số áp lực ngang Ko và hệ số rỗng với các mẫu có (a) chiều cao và (b) 
bề rộng khác nhau (mm) 

 

Sự ổn định của mẫu được đặc trưng bởi hệ số phối vị trung bình. Hệ số phối vị 
trung bình của một hỗn hợp được xác định như sau (Rothenburg và Bathurst, 1989): 

 
M

c
N

=   

Trong đó: M - hệ số liên kết vật lý; N - tổng số hạt trong hỗn hợp mẫu. Như vậy, 
giá trị hệ số phối vị thể hiện cấu tạo của đất, giá trị này càng lớn thể hiện đất có độ chặt 
càng cao. Biểu thức trên có thể viết lại dưới dạng: 

 
2

pp pw

p

M M
c

N

+

=   

Trong đó: Mpp - tổng số liên kết vật lý giữa các hạt trong hỗn hợp; Mpw - tổng số 
liên kết vật lý giữa hạt và tường và Np- tổng số hạt có liên kết vật lý. 

Ở các cấp áp lực nén bé, giá trị hệ số phối vị có thể khác nhau với các mẫu có kích 
cỡ khác nhau do các hạt có thể bị dịch chuyển và sắp xếp lại. Tuy nhiên, ở các cấp áp 
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lực nén lớn (>320 KPa), sự thay đổi và sự sắp xếp khung hạt hầu như không xảy ra 
nhiều, giá trị hệ hệ số phối vị có thể tăng theo cấp áp lực nén nhưng không phụ thuộc 
nhiều vào kích cỡ mẫu.  

 

  
(a)       (b) 

Hình 10. Hệ số phối vị ứng với các cấp áp lực nén khác nhau với các mẫu có (a) chiều cao và 
(b) bề rộng khác nhau (mm) 

 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả mô phỏng thí nghiệm nén lún mẫu đất rời bằng phương pháp DEM có 
xét ảnh hưởng của kích thước mẫu và áp lực nén, có thể rút ra các kết luận chính như sau: 

- Ở các cấp áp lực nén ban đầu, có thể quan sát thấy sự thay đổi vị trí và hình 
thành mới các đường lực thể hiện sự sắp xếp lại các hạt. Từ cấp áp lực 40 KPa 
trở đi không quan sát thấy sự dịch chuyển và sắp xếp lại các hạt mà chủ yếu xảy 
ra sự nén ép khung hạt. 

- Giá trị hệ số áp lực hông Ko có giá trị lớn ở các cấp áp lực nén ban đầu và giảm 
dần khi áp lực nén tăng. Từ cấp áp lực 100 KPa trở đi, giá trị Ko dao động trong 
phạm vi hẹp: từ 0,43 đến 0,5. Giá trị Ko không phụ thuộc nhiều vào chiều cao và 
bề rộng mẫu. 

- Đường cong nén lún εv - log(p) của các mẫu có chiều cao và bề rộng khác nhau 
thì tương tự nhau, tức là kích thước mẫu ảnh hưởng không đáng kể lên kết quả 
thí nghiệm nén lún. 

- Sự mất mát áp lực nén ở đáy mẫu phụ thuộc vào chiều cao mẫu và áp lực nén. Ở 
đây, mẫu càng cao và áp lực nén càng lớn thì sự mất mát càng lớn. Giá trị mất 
mát lớn nhất ở mẫu cao 74 mm nhỏ hơn 4,1%.  

- Hệ số phối vị tăng theo cấp áp lực nén do các hạt sắp xếp lại. Tuy nhiên, ở các 
cấp áp lực lớn hệ số phối vị không phụ thuộc kích thước mẫu. 
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Từ kết quả mô phỏng và phân tích đánh giá, một số kiến nghị về thí nghiệm nén 
lún có thể rút ra như sau: do sự mất mát ứng suất của mẫu có chiều cao 20 mm là không 
đáng kể nên chiều cao mẫu 20 mm có thể xem là hợp lý cho thí nghiệm nén mẫu; giá trị 
hệ số áp lực hông Ko có thể thay đổi theo cấp áp lực nén. Ở các áp lực nén nhỏ, Ko có 
xu hướng có giá trị lớn và giảm dần đến giá trị ổn định từ cấp áp lực nén từ 100 KPa trở 
đi nên cần thiết xem xét đặc điểm này trong tính toán các bài toán Địa kỹ thuật. 
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TÓM TẮT 
 

Việc ước lượng độ lún cố kết của nền được xử lý bằng bấc thấm thường được thực 

hiện căn cứ trên cơ sở lời giải bài toán cố kết đối xứng trục theo các công thức gần 

đúng. Khi sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, việc mô phỏng theo sơ đồ phẳng 

cho phép xét đến gia tải theo từng giai đoạn. Trong bài báo, mô hình phần tử đơn vị 
kết hợp lời giải bài toán cố kết hai chiều được giới thiệu. Phương pháp đề nghị cho 

phép đánh giá độ lún của nền được xử lý bấc thấm ở các thời điểm bất kỳ. Ngoài ra, 

phương pháp này cho phép xét đến gia tải theo từng giai đoạn và độ lún lệch của 

nền công trình đắp. 

 

ABSTRACT 
 

Predicting consolidation settlement of ground treated by PVD is usually carries out 

based on solution of axial symmetrical consolidation problem using approximate 

formula. Using finite element method, simulation in plane diagram allows to account 

on load in phases. In the paper, unit cell model combining with solution of two 

dimension consolidation problem is introduced. The suggested method allows to 

evaluate settlement of ground treated by PVD at any moments. Besides, this method 

allows to account on load in phases and different settlement of ground under 

embankment. 

 
1. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG ĐỘ LÚN CỐ KẾT NỀN ĐẤT XỬ 
LÝ BẰNG BẤC THẤM GIA TẢI TRƯỚC  

Trong tính toán xử lý nền đất yếu bằng giải pháp thoát nước ngang kết hợp gia tải 
trước thì độ lún và độ cố kết theo thời gian là vấn đề quan trọng được ưu tiên xét đến. 
Độ cố kết tổng thể phụ thuộc vào độ cố kết theo phương đứng và phương ngang. Bài 
toán cố kết xuyên tâm đối xứng trục đã được đề cập nghiên cứu trong các bài viết của 
Carrillo, Barron, Hoàng Văn Tân, Hansbo và một số tác giả khác [1], [2], [3], [4], [5]. 

Theo Carillo (1942), độ cố kết tổng hợp có dạng: 

U = 1 - (1 - Uv)(1 - Uh)       (1) 
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Trong đó: Uv – độ cố kết theo phương đứng, Uh – độ cố kết theo phương xuyên 
tâm về phía bấc thấm (phương ngang). 

Sau đó, Carillo đề nghị biểu thức xác định Uh không và có xét mức độ xáo trộn 
của đất xung quanh bấc thấm. Việc xác định độ cố kết của nền được xử lý bằng bấc 
thấm kết hợp gia tải trước trên cơ sở lời giải bài toán cố kết ba chiều đối xứng trục cũng 
được Barron (1948), Hoàng Văn Tân (1971) và Hansbo (1979) giới thiệu trong các bài 
viết của mình. Theo tiêu chuẩn TCVN 9355-2012, độ cố kết của nền được xử lý cũng có 
dạng như công thức (1).  

Đối với phần mềm Địa kỹ thuật như Plaxis, Sage Crisp, Msettle, FoSSA, bài toán 
cố kết được xét theo sơ đồ bài toán phẳng. Do đó, để phục vụ tính toán áp dụng, nhất 
thiết phải quy đổi sơ đồ ba chiều thành sơ đồ bài toán phẳng. Trong thực tế có nhiều bài 
viết nghiên cứu, tổng kết về vấn đề này trên cơ sở kết hợp các dữ liệu quan trắc hay thí 
nghiệm thực tế.  

Shinsha (1982) đề xuất tiêu chuẩn phù hợp chuyển đổi các hệ số thấm. Hệ số 
tương đương với độ thấm được tính toán dựa trên giả định thời gian cần thiết để đạt 
mức độ cố kết 50% theo cả hai phương là như nhau. Phỏng theo lý thuyết Hansbo 
(1981) đối với trường hợp biến dạng phẳng, Hird (1992) thể hiện với mức độ cố kết 
trung bình U tại độ sâu và thời điểm bất kỳ trong hai đơn vị phân tố về mặt lý thuyết là 
như nhau nếu bỏ qua sức cản của giếng. Chai (1995) đã mở rộng các phân tích của Hird 
(1992) bao gồm các ảnh hưởng của sức cản của giếng và sự tắt nghẽn. Trong phương 
pháp này, việc giảm bớt khả năng thoát nước trong biến dạng phẳng (qwp) được đề nghị 
cho phù hợp với mức độ cố kết trung bình theo phương ngang. Kim và Lee (1997) giả 
định rằng thời điểm theo hai phương pháp (biến dạng phẳng và đối xứng trục) đạt mức 
độ cố kết 50% và 90% là giống nhau. 

Indraratna và Redana (1997) chuyển đổi hệ thống thoát nước dọc thành một tường 
thoát nước song song tương ứng bằng cách điều chỉnh hệ số thấm của đất. Họ giả định 
rằng nửa độ rộng của đơn vị phân tố B, dải thoát nước bw và vùng xáo trộn bs đều giống 
nhau tương ứng theo đối xứng trục là R, rw và rs. Khi đó hệ số thấm vùng xáo động và 
vùng đất nguyên dạng cho bài toán cố kết thấm phẳng được chuyển đổi từ bài toán cố 
kết thấm đối xứng trục. 

Trong phương pháp phần tử hữu hạn, tại các nút của phần tử thoát nước mô tả bấc 
thấm, áp lực nước lỗ rỗng thặng dư bằng không. Phần tử này không xét đến đường kính 
của bấc thấm, ảnh hưởng của sự xáo trộn của đất xung quanh giếng thấm cũng như ảnh 
hưởng của sự cản thấm mà những yếu tố đó được xét đến thông qua hệ số thấm quy đổi. 
Hệ số thấm ngang tương đương có xét đến ảnh hưởng do sự xáo trộn được qui đổi từ bài 
toán không gian đối xứng trục về bài toán phẳng được Lin et al. đề nghị (2000).  

2. LỜI GIẢI BÀI TOÁN CỐ KẾT HAI CHIỀU VÀ MÔ HÌNH PHẦN TỬ ĐƠN 
VỊ PHỤC VỤ ƯỚC LƯỢNG ĐỘ LÚN NỀN ĐẤT XỬ LÝ BẤC THẤM THEO 
THỜI GIAN  

Cho đến nay, việc đánh giá cố kết theo sơ đồ phẳng chủ yếu được thực hiện bằng sự 
trợ giúp của phương pháp phần tử hữu hạn. Ngoài ra, để đánh giá độ cố kết trong nền 
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được xử lý bằng bấc thấm hay giếng cát, các nghiên cứu đều sử dụng kết hợp độ cố kết 
theo phương đứng và phương ngang. Ý tưởng của bài viết này là đề nghị tính toán theo 
giá trị áp lực nước lỗ rỗng thặng dư căn cứ trên cơ sở lời giải bài toán cố kết hai chiều. 
Trong thực tế có thể gặp trường hợp hệ số thấm theo phương đứng và phương ngang khác 
nhau do quá trình lắng đọng trầm tích làm cho đất nền không đồng nhất. Hệ số thấm theo 
hai phương thường khác nhau, một số kết quả nghiên cứu cho rằng kx = (2÷5)kz. Xét mô 
hình phần tử đơn vị như Hình 1, phương trình cố kết phẳng có dạng: 

2 2
w w w

x z2 2

u u u
C C

t x z

∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅

∂ ∂ ∂

      (2) 

Khi xét tính nén ép của nước lỗ rỗng, hệ số cố kết theo hai phương có dạng: 

( )

x
x

sk w

k
C

2 1 3n

K K

=

+ ν

+

, 
( )

z
z

sk w

k
C

2 1 3n
K K

=

+ ν

+

 

Ký hiệu x

z

k

k
ζ =  - hệ số không đồng nhất về thấm, phương trình (2) được viết lại: 

2 2
w w w

z 2 2

u u u
C

t x z

 ∂ ∂ ∂
= ζ + 

∂ ∂ ∂ 
      (3) 

Với điều kiện ban đầu và điều kiện biên: 

- Khi t = 0: uwo(x, z, 0) = βwo.σ(x, z, 0)    (4) 

Với: σ(x, z, 0) – ứng suất tổng trung bình, βwo – hệ số áp lực nước lỗ rỗng ban 
đầu. 

- Khi: x = l; x = -l : uw(l, z, t) = uw(-l, z, t) = 0   

- Khi: z = 0; z = h : uw(x, 0, t) = uw(x, h, t) = 0   (5) 

Ở đây: l – nửa bề rộng phạm vi ảnh hưởng, h – bề dày lớp đất cố kết (Hình 1). 

Xét lời giải phương trình (3) với các điều kiện ban đầu (4) và điều kiện biên (5), 
tìm lời giải dưới dạng: 

uw(x, z, t) = T(t)X(x)Z(z)    

Sau khi biến đổi, nhận được: 

T’(t) + Cvz.ν
2.T(t) = 0; 

X”(x) + λ2.X(x) = 0; 

Z”(z) + µ2.Z(z) = 0, 

Với: µ2 = ζ.ν2- λ2 

Từ các điều kiện biên, lời giải của phương trình được viết lại dưới dạng: 
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2
zC tT(t) A e− ⋅ν ⋅

= ⋅   

( )
i

X(x) sin x l
2l

π
= + ; 

j
Z(z) sin z

h

π
=   

Với: i = 1, 2, 3,…; j = 1, 2, 3,… và các hằng số 
i

2l

π
λ = ; 

j

h

π
µ =  và 

2 2
2 2

2 2

i j

4l h

 
ν = π ζ ⋅ + 

 
, nhận được: 

( )w ij
i 1 j 1

i j
u (x,z,0) A sin x l sin z

2l h

∞ ∞

= =

 π π    
= ⋅ + ⋅       
∑∑   

Với Aij tìm được: 

( )

h l

ij w

0 l

2 i j
A u (x,z,0) sin x l sin z dx dz

lh 2l h
−

π π   
= ⋅ + ⋅ ⋅     

∫ ∫   

Cuối cùng nhận được lời giải phương trình (3) cho bài toán cố kết thấm phẳng với 
hệ số thấm theo phương đứng và phương ngang khác nhau: 

( )

2 2
2

w ij z 2 2
i 1 j 1

i j i j
u (x, z, t) A exp C t sin x l sin z

4l h 2l h

∞ ∞

= =

    π π    
= ⋅ − ⋅ π ζ + ⋅ + ⋅             
∑∑   (6) 

Lời giải (6) với điều kiện biên là mặt thoát nước bao quanh toàn bộ khối đất. Do 
đó, khi chuyển sơ đồ nền xử lý bằng bấc thấm thành sơ đồ bài toán phẳng, có thể xem 
tường bên là biên thoát nước nên có thể sử dụng lời giải này để đánh giá cố kết. Trong 
thực tế, biên thoát nước tự do thường là biên trên và biên dưới. Khi bên dưới lớp đất yếu 
được xử lý là lớp không thấm, có thể sử dụng phép đối xứng tương tự trong bài toán cố 
kết một chiều, tức là thay h trong công thức (6) bằng H/2. Ở đây, H/2 là chiều dài đường 
thấm theo phương đứng khi bên dưới là lớp không thấm.  

Do áp lực nước lỗ rỗng thặng dư tại điểm trung bình (điểm giữa lớp đất chịu nén) 
không thể hiện được mức độ cố kết cũng như khó khăn trong việc tích phân diện tích 
theo hai phương nên để việc tính toán ước lượng độ lún theo thời gian đạt độ chính xác 
cần thiết, chúng tôi đề nghị tính toán theo lớp phân tố. Khi đó, việc tính toán được bắt 
đầu với việc đánh giá giá trị áp lực nước lỗ rỗng thặng dư tại điểm trung bình của lớp 
phân tố ở thời điểm bất kỳ. Từ đó, các thành phần ứng suất hữu hiệu sẽ được xác định 
và độ lún được ước lượng theo các thành phần ứng suất hữu hiệu tại thời điểm đó. Độ 
lún của lớp đất là tổng độ lún các lớp phân tố ở các thời điểm khác nhau. 

Như vậy, căn cứ cơ sở lời giải bài toán cố kết hai chiều kết hợp tính toán theo 
tổng lớp phân tố, mô hình đánh giá độ lún theo thời gian của nền được xử lý bằng bấc 
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thấm kết hợp gia tải trước có dạng phần tử đơn vị như Hình 1 cho phép ước lượng được 
độ lún của nền ở thời điểm bất kỳ. 

Có thể thấy rằng khi xét các thành phần ứng suất tại điểm bất kỳ, phương pháp 
này cho phép đánh giá độ lún tại vị trí mặt cắt dọc bất kỳ dưới diện chịu tải nên cho 
phép ước lượng độ lún lệch của nền công trình đắp theo thời gian. Ngoài ra, độ lún ngắn 
hạn và lâu dài được dự tính trên cơ sở bài toán phẳng để phù hợp với sơ đồ bài phẳng 
với diện gia tải giới hạn. 

 

 

Hình 1. Sơ đồ phần tử đơn vị phẳng sử dụng để đánh giá áp lực nước lỗ rỗng thặng dư theo lớp 
phân tố ở thời điểm bất kỳ. 

 
3. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM KẾT 
HỢP GIA TẢI TRƯỚC  

3.1. Cấu tạo địa chất và đặc điểm xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm kết hợp gia 
trước 

Để đánh giá khả năng sử dụng và mức độ tin cậy của phương pháp đề nghị, chúng 
tôi chọn lựa áp dụng tính toán cho công trình đường đắp cao Tân Lập - Long An. Căn 
cứ hồ sơ khảo sát và thí nghiệm đất, khu vực này phổ biến lớp đất yếu trên bề mặt – sét 
rất dẻo màu xám xanh, trạng thái chảy, bề dày thay đổi từ 10,5 đến 17,2 m. Đặc trưng cơ 
lý trung bình của lớp sét mềm: độ ẩm W = 80,9 %, khối lượng riêng tự nhiên ρ = 1,480 
g/cm3, tỷ trọng hạt Gs = 2,606, hệ số rỗng e = 2,968, giới hạn chảy LL = 83,9 %, giới 
hạn dẻo PL = 36,1%. Bên dưới lớp sét mềm bão hòa nước là sét màu xám nâu, nâu 
vàng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng có bề dày thay đổi từ 9,8 đến 15,4 m. 

Bấc thấm đứng (PVD) kết hợp gia tải trước là phương pháp được lựa chọn để xử 
lý nền đất yếu cho công trình đường ở đây. Ở khu vực đường đắp cao vào cầu, bề dày 
lớp đất yếu trung bình là 11,4 m. Chiều dài cắm bấc thấm L = 12 m, bấc thấm được bố 
trí theo lưới tam giác với các khoảng cách s = 1,3 m. Mặt cắt ngang đặc trưng khu vực 
xử lý, chiều cao và quá trình đắp gia tải thể hiện như ở Hình 2.  
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Trong quá trình gia tải, độ lún của nền đất yếu được ghi nhận thông qua các thiết 
bị quan trắc phục vụ công tác kiểm tra đánh giá chất lượng cũng như ước lượng mức độ 
cố kết (Hình 2). 

 

 
Hình 2. Mặt cắt ngang đặc trưng và quá trình gia tải khu vực xử lý 

 

 
 

Hình 3. Quan hệ chiều cao đắp và độ lún theo thời gian công trình đường Tân Tập - Long An 
 

3.2. Độ lún theo thời gian của nền đất yếu được xử lý bằng bấc thấm kết hợp gia 
tải trước theo TCVN 

Độ lún cố kết của nền được xử lý bấc thấm kết hợp gia tải trước có theo dự tính 
theo TCVN 9355-2012. Căn cứ kết quả thí nghiệm đất trong phòng, giá trị hệ số cố kết 
theo phương đứng Cv = 0,00285 m/ngày đêm, hệ số cố kết theo phương ngang Ch = 3Cv 
= 0,0086 m/ ngày đêm. Độ lún ổn định dự tính được tóm tắt trong Bảng 1. Độ lún theo 
thời gian theo TCVN và kết quả quan trắc được tổng hợp ở Hình 4. Từ kết quả tính toán 
và phân tích so sánh, có thể thấy rằng độ lún theo thời gian và thời điểm đạt độ lún ổn 
định theo TCVN khá phù hợp với kết quả quan trắc. Tuy nhiên, ở các thời điểm ban đầu 
kết quả dự tính theo TCVN cho thấy độ cố kết diễn ra sớm hơn. Điều này có thể giải 
thích là do tính toán xem việc gia tải được thực hiện một lần trong khi thực tế việc gia 
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tải tiến hành theo từng giai đoạn. Ngoài ra, trong thực tế, thời gian gia tải cuối cùng với 
chiều cao đắp 5,118 m ở thời điểm 78 ngày (tính từ ngày khởi công). 

Bảng 1. Độ lún ổn định nền đất yếu được xử lý bấc thấm theo TCVN 9355-2012 

Thành phần Ký hiệu Giá trị Đơn vị 

Chiều dày trung bình đất yếu của nền H 11,35 m 

Dung trọng bão hòa của nền γbh 14,8 kN/m3 

Tổng chiều cao đất đắp hdd 5,118 m 

Dung trọng đất đắp γdd 18,0 kN/m3 

Tải trọng ngoài ∆p 92,12 kN/m2 

Ứng suất bản thân tại giữa lớp đất p1 27,07 kN/m2 

Ứng suất tại giữa lớp đất sau khi san lấp p2 119,19 kN/m2 

Hệ số rỗng ban đầu eo eo 2,968  

Chỉ số nén Cc 0,910  

Chỉ số nở Cs 0,198  

Áp lực tiền cố kết pc 37,00 kN/m2 

Độ lún ổn định S 1,40 m 

 

 

Hình 4. Biểu đồ quan hệ độ lún theo thời gian theo TCVN và kết quả quan trắc 
 

3.3. Độ lún theo thời gian của nền đất yếu được xử lý bằng bấc thấm kết hợp gia 
tải trước theo kết quả mô phỏng bằng phần mềm Plaxis 2D 

Phần mềm mô phỏng như Plaxis 2D cho phép xét gia tải theo từng giai đoạn. Khi 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6
1 10 100 1000

Đ
ộ 

lú
n 

(m
)

Thời gian (ngày đêm)

Quan trắc

Theo TCVN



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 

 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           347 

mô phỏng theo sơ đồ bài toán phẳng bằng phần mềm, vùng xung quanh bấc thấm được 
quy đổi thành vùng tương đương với đặc trưng cơ lý như đất tự nhiên và có hệ số thấm 
theo phương ngang được chuyển đổi khi xem khoảng cách giữa các phần tử thoát nước 
đứng có giá trị bằng khoảng cách s giữa các bấc thấm trong thực tế. 

Trong bài toán phẳng, hệ số thấm tương đương có xét đến ảnh hưởng do sự xáo 
trộn được quy đổi từ bài toán không gian đối xứng trục (axi-symmetric) sang sơ đồ 
phẳng (plain strain) theo Lin et at., 2000: 

( )6 ln ln 0.75

ha
hp

hax

sax

k
k

kn
s

s k

π
=

   
+ −       

     (7) 

Trong đó: khp - hệ số thấm ngang của đất không bị xáo trộn trong bài toán biến 
dạng phẳng, (m/ngày); khax - hệ số thấm ngang của đất không bị xáo trộn trong bài toán 
đối xứng trục, (m/ngày); ksax - hệ số thấm ngang của vùng đất bị xáo trộn trong bài toán 
đối xứng trục, (m/ngày); n - tỷ số ảnh hưởng bằng re/rw; s - tỷ số xáo trộn bằng rs/rw. 
Với: re - bán kính vùng ảnh hưởng (m); rw - bán kính tương đương của giếng thấm (m), 
rs - bán kính vùng xáo trộn (m). 

Đặc trưng cơ lý của lớp sét mềm theo mô hình Soft Soil phục vụ mô phỏng được 
lấy như ở Bảng 1 và hệ số thấm đứng kz = 4,05.10-5 m/ngày đêm, hệ số thấm ngang kx = 
1,08.10-4 m/ngày đêm (theo công thức (7)), lực dính c’ = 8,3 kN/m2, góc ma sát trong ϕ’ 
= 18o31’. 

 

 

Hình 5. Biểu đồ độ lún theo thời gian theo phương pháp phần tử hữu hạn mô phỏng bằng Plaxis 
2-D và kết quả quan trắc 

 

Biểu đồ quan hệ độ lún tại tâm diện gia tải theo thời gian từ kết quả mô phỏng 
Plaxis 2D và quan trắc ở Hình 5 cho kết quả hợp lý hơn so với tính toán theo TCVN 
không xét đến gia tải theo giai đoạn. Từ biểu đồ tổng hợp so sánh, có thể thấy rằng độ 
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lún ổn định từ kết quả mô phỏng có giá trị xấp xỉ giá trị quan trắc. Mặc dù trong độ lún 
này bao gồm thành phần do chuyển vị ngang nhưng do tải trọng trong phạm vi gia tải 
không như nhau nên thành phần biến dạng nén ép thể tích sẽ nhỏ lại. Trong khi đó, đối 
với bài toán một chiều, tải trọng sử dụng tính toán là tải trọng ứng với chiều cao san lấp 
lớn nhất. 

3.4. Độ lún theo thời gian của nền đất yếu được xử lý bằng bấc thấm kết hợp gia 
tải trước theo mô hình phần tử đơn vị căn cứ lời giải bài toán cố kết hai chiều 

Việc dự tính độ lún theo thời gian của nền đất yếu được xử lý bằng bấc thấm kết 
hợp gia tải trước có thể được tính toán trên cơ sở bài toán cố kết phẳng với việc xét ứng 
xử thoát nước theo phần tử đơn vị phẳng (unit cell). Ngoài ra, để phù hợp với sơ đồ bài 
phẳng với diện gia tải giới hạn, độ ổn định được dự tính trên cơ sở bài toán phẳng khi 
xem độ lún bao gồm biến dạng thể tích và do trượt ngang [9]. Từ đường cong nén cố 
kết, module tổng biến dạng Eo = 640 kN/m2, hệ số Poisson ν = 0,3 nên modul nén thể 
tích K = 533 kN/m2 và module trượt G = 246 kN/m2. 

Hệ số thấm của đất theo phương đứng: kz = 4,05.10-5  (m/ngày đêm) 

Hệ số cố kết có xét tính nén ép của nước lỗ rỗng:  
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Hệ số bất đẳng hướng: ζ = kx/kz = 3,0. 

Để tính toán độ lún ở các thời điểm khác nhau, cần phân chia thành các lớp phân 
tố và giá trị áp lực nước lỗ rỗng thặng dư được xác định theo từng lớp phân tố. Ngoài ra, 
quá trình tính toán còn xét đến gia tải theo từng giai đoạn. Giá trị ứng suất hữu hiệu ở 
các thời điểm khác nhau tại điểm trung bình của lớp phân tố xác định được và độ lún ở 
các thời điểm khác nhau được xác định theo biểu thức sau [9]: 
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Giá trị uw(x,z,t) theo biểu thức (6) được xác định nhờ sự trợ giúp của chương trình 
tự thiết lập trên cơ sở phần mềm tính toán Mathcad. Giá trị áp lực nước lỗ rỗng theo thời 
gian ở điểm trung bình lớp đất với phần tử đơn vị có bề rộng 2l = 1,3 m và chiều cao h = 
11,4 m được thể hiện như ở Hình 6. 

Biểu đồ độ lún theo thời gian theo kết quả dự tính theo phương pháp đề nghị với 
sơ đồ bài toán phẳng và kết quả quan trắc thể hiện ở Hình 7. Kết quả cho thấy độ lún 
theo thời gian từ kết quả dự tính theo phương pháp đề nghị khá phù hợp với kết quả 
quan trắc đặc biệt là ở các thời điểm ban đầu so với tính toán theo TCVN không xét gia 
tải theo từng giai đoạn.  

 

(m2/ngày) 
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Hình 6. Biểu đồ tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng thặng dư ở điểm giữa lớp đất 
 
 

 

Hình 7. Biểu đồ quan hệ độ lún theo thời gian theo sơ đồ bài toán phẳng và kết quả quan trắc 
 
Rõ ràng, để thực hiện đánh giá độ lún theo thời gian của nền được xử lý bằng bấc 

thấm theo sơ đồ bài toán phẳng, cần thiết thực hiện qui đổi sơ đồ ba chiều thành sơ đồ 
phẳng. Những kết quả nghiên cứu đã có chủ yếu thực hiện qui đổi theo giá trị hệ số 
thấm theo phương ngang, giữ nguyên các kích thước hình học khác. Trong tính toán 
theo mô hình đề nghị, chúng tôi chọn lựa giá trị kx = 3.kz. Mặc dù cần thiết phân tích sâu 
hơn về ảnh hưởng của giá trị hệ số thấm theo phương ngang kx lên kết quả tính toán 
nhưng rõ ràng mô hình và cơ sở lý thuyết đề nghị cho phép đánh giá được độ lún theo 
thời gian của nền được xử lý bằng bấc thấm. Ngoài ra, để dự báo độ lún theo thời gian 
hợp lý so với kết quả quan trắc, cần thiết thực hiện tính toán và mô phỏng theo điều kiện 
thi công thực tế là gia tải theo từng giai đoạn. Trong tính toán theo mô hình đề nghị, 
việc chia nhỏ từng bước tính trong bài toán cố kết thấm được thực hiện theo từng 
khoảng thời gian, tức là sau khi đắp một đợt và tính toán bài toán cố kết, sau cấp tải kế 
tiếp, giá trị áp lực nước lỗ rỗng thặng dư tính toán trước đó được sử dụng như là những 
dữ liệu điều kiện ban đầu cho bước tính kế tiếp. 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả nghiên cứu phương pháp đánh giá độ lún theo thời gian theo sơ đồ bài 
toán phẳng theo mức độ tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng thặng dư của lớp phân tố của phần 
tử đơn vị (unit cell), áp dụng tính toán, so sánh với kết quả quan trắc và các phương 
pháp khác, có thể rút ra các kết luận chính như sau: 

- Mô hình phần tử đơn vị kết hợp lời giải bài toán cố kết hai chiều cho phép đánh 
giá độ lún theo thời gian của nền đất được xử lý bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước. 
Ngoài ra, độ lún của nền đất cũng được xác định theo sơ đồ bài toán phẳng nên phù hợp 
khi diện gia tải có bề rộng giới hạn. 

- Kết quả tính toán theo mô hình đề nghị và mô phỏng bằng Plaxis 2D theo sơ đồ 
bài toán phẳng cho thấy độ lún theo thời gian phù hợp với kết quả quan trắc. Ở đây, 
cũng cần lưu ý rằng độ lún theo sơ đồ bài toán phẳng có xét đến phần chuyển vị ngang 
của đất nền và tải trọng của khối san lấp có giá trị không đồng đều theo phương ngang 
khác với tải trọng lớn nhất nếu sử dụng mô hình một chiều. 

Từ kết quả tính toán và so sánh độ lún theo thời gian của nền được xử lý bằng bấc 
thấm gia tải trước và áp dụng tính toán cho bài toán thực tế, một số nhận xét rút ra: việc 
tính toán bằng giải tích căn cứ bài toán cố kết một chiều có thể cho độ lún khác biệt so 
với thực tế do tải trọng được chọn với giá trị lớn nhất. Tuy nhiên, do không xét độ lún 
do chuyển vị ngang nên độ lún ổn định có thể gần với kết quả quan trắc. Trong một số 
trường hợp đặc biệt, kết quả có thể khác biệt đáng kể; đối với trường hợp diện gia tải 
hẹp so với bề dày lớp đất yếu, việc tính toán theo sơ đồ bài toán phẳng có thể phù hợp 
hơn so với thức tế. Để việc dự tính đạt độ chính xác hơn nhất thiết chia các giai đoạn 
tính phù hợp với thực tế gia tải; để phương pháp đề nghị đạt được độ chính xác cao hơn 
cần nghiên cứu bổ sung phương pháp qui đổi hệ số thấm theo phương ngang và phân 
tích để xác định kích thước phần tử đơn vị (unit cell) hợp lý hơn. 
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TÓM TẮT 
 

Bài báo này tiến hành khảo sát ảnh hưởng của độ mặn đến đất trộn xi măng khi gia 

cố nền trong phương pháp trộn nông ở vùng Cần Giờ. Đây là khu vực có giá trị độ 

mặn thay đổi, do đó cường độ của mẫu đất trộn xi măng sẽ suy giảm khi nồng độ 

muối tăng lên. Hai giá trị là độ mặn tự nhiên của đất (Sa = 4,24%) và độ mặn tối đa 

(Sa = 10,8%) được tăng lên bằng thí nghiệm tăng mặn trong phòng. Các thí nghiệm 

được thực hiện là nén đơn, cắt trực tiếp và nén cố kết. Kết quả chỉ ra rằng ứng với 

cùng hàm lượng xi măng là 10%, độ ẩm của hỗn hợp đất sau khi trộn là 90% thì sức 

chống cắt của đất có Sa = 4,24% lớn hơn đất có Sa = 10,8%. Chỉ số nén Cc, chỉ số 

nở Cs của hai loại đất trộn không thay đổi nhiều từ 7 ngày tuổi. Cường độ nén đơn 

của đất có Sa = 4,24% lớn hơn đất có Sa = 10,8%. Các tương quan giữa sức chống 

cắt theo thời gian bảo dưỡng, sức chống cắt, cường độ nén đơn theo thời gian bảo 

dưỡng và module E50 cũng được chỉ ra trong nghiên cứu này.  

 
ABSTRACT 
 

This paper surveys the technical specification of cement treated soft clay to reinforce 

soft clay with the depth from 9m to 19m in Can Gio. It is noticed that the physical 

and mechanical properties of soil-cement in saline soil revealed lower value than 

expected. The author examine two cases : the natural salinity of soil (Sa = 4.24%) 

and the maximum salinity (Sa = 10.8%) found by experimenting incresed salinity in 

the laboratory. The experiments were conducted as unconfined compressive strength 

test, direct shear test, oedometer consolidation test. It is indicated that with the same 

cement content of 10%, the moisture content of soil-cement after mixing was 90%, 

the shear strength of  the soil-cement with Sa = 4.24% higher than the soil-cement 

with Sa = 10.8%. Unconfined compressive strength of the soil-cement with Sa = 

4.24% higher than the soil-cement with Sa = 10.8%.  Compression index and 

swelling index in oedometer test of specimen at 7 days curing time were almost 

unchanged. The relationship between the shear strength with the curing time and the 

shear strength, unconfined compressive strength with the curing time and module 

E50 also given through this investigation. 
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các giải pháp xử lý nền bằng đất trộn xi măng trong phương pháp ổn định toàn khối 
(trộn nông) đã đạt nhiều ứng dụng tốt cho việc xử lý lún nền đường, đê, đập. Phương 
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pháp này làm gia tăng khả năng chịu tải của đất và rút ngắn thời gian thi công. Do đó 
công nghệ này rất thích hợp để áp dụng ở Cần Giờ. Tuy nhiên, do khu vực này nằm trên 
lớp bùn sét yếu hữu cơ dày trên dưới 20 m có chứa hàm lượng muối nhất định, và với 
việc trộn vữa xi măng vào trong đất thì nồng độ muối có thể gây ảnh hưởng tới sự hình 
thành cấu trúc và cường độ của đất trộn xi măng. Đất sét yếu chứa muối không chỉ có 
những đặc tính chung như đất sét yếu thông thường mà còn chứa một hàm lượng cao 
những ion Mg2+, Cl-, SO4

2- , là những ion gây nên ảnh hưởng làm giảm cường độ của đất 
trộn xi măng (Xing et al., 2009 [14]). Theo nghiên cứu của Xing thì ion Cl- ảnh hưởng lên 
cường độ của đất trộn xi măng trong thời gian ngắn và gây ảnh hưởng lớn nhất, ion Mg2+ 
có ít ảnh hưởng lên cường độ ban đầu nhưng gây ảnh hưởng lớn về lâu dài và ion SO4

2- 
gây ảnh hưởng về lâu dài và ít gây ảnh hưởng hơn so với hai ion Mg2+ và ion Cl-. 

Việc phân tích đánh giá ảnh hưởng của nồng độ muối lên cường độ của đất trộn xi 
măng trong khu vực Cần Giờ có thể giúp các nhà thiết kế đánh giá đúng cường độ của 
đất trộn xi măng theo thời gian, qua đó đưa ra được những thiết kế chính xác. Ngoài ra 
còn giúp các nhà thiết kế lựa chọn những phụ gia đưa vào trong vữa xi măng phù hợp 
để có thể đảm bảo cường độ của đất trộn xi măng và tránh sự ăn mòn theo thời gian. 

2. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

Các mẫu đất được lấy ở độ sâu từ 1,5 đến 3,0 ở khu vực gần biển Cần Giờ và tiến 
hành thí nghiệm đo độ mặn. Độ mặn lớn nhất tìm được là 8,48 g/l (Sa = 4,24%) ở độ sâu 
15,5 m - 16,5 m. Độ mặn của nước biển Cần Giờ đo đươc là 25 g/l , thêm muối ăn vào sao 
cho độ mặn của nước biển tăng thêm gấp 5 lần, tức là 125 g/l. Đo độ mặn thường xuyên 
theo thời gian, nếu độ mặn của nước ngâm mẫu giảm chứng tỏ đất đã hấp thu thêm mặn. 

Độ mặn của nước ngâm mẫu không giảm thêm được nữa đồng nghĩa với đất cũng 
không mặn thêm được, sau 27 ngày lấy mẫu đất sau khi thí nghiệm đem sấy khô và đo lại 
độ mặn. Độ mặn đo được là 21,55 g/l. Độ mặn của đất đã tăng lên từ 8,48 g/l (4,24%) thành 
21,55 g/l (10,8%) tức là tăng thêm 13,07 g/l ( 6,56%). Đất trước khi đem trộn đã biết trước 
độ mặn, tính toán lượng muối cần thêm vào để hỗn hợp có độ mặn là 21,55 g/l (10,8%).  

Các mẫu thí nghiệm với hàm lượng xi măng là 10% được bảo dưỡng trong điều 
kiện tự nhiên, đến đúng ngày tuổi mang ra làm thí nghiệm cắt trực tiếp và nén đơn. Mẫu 
thí nghiệm được đem thí nghiệm cắt trực tiếp bằng phương pháp cắt nhanh, ứng với các 
thời điểm bảo dưỡng lần lượt 3, 7 và 10 ngày. Mẫu có độ mặn tự nhiên 4.24% (gọi mẫu 
XMD TN). Mẫu có độ mặn lớn nhất 10,8% (gọi mẫu XMD TM). 

3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

3.1. Thí nghiệm nén đơn 

Bảng 1. Tổng hợp lực dính c và góc ma sát trong ϕ từ thí nghiệm cắt trực tiếp 

 Mẫu tự nhiên Mẫu tăng mặn 
Thời gian bảo dưỡng 3 ngày 7 ngày 10 ngày 3 ngày 7 ngày 10 ngày 

Lực dính C (kPa) 11,1 13,38 18,67 20,5 26,05 28,12 

Góc ma sát φ (độ) 17,09 23,95 33,77 5,85 10,64 16,71 
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Số liệu trong bảng 1 và hình 1 cho thấy ứng suất cắt τ của mẫu XMD TN và mẫu 
XMD TM đều tăng theo thời gian bão dưỡng từ 3 ngày tới 10 ngày. nhưng ở mẫu XMD 
TN tăng mạnh hơn mẫu XMD TM. 
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Hình 1. Quan hệ ứng suất cắt τ - áp lực nén σ mẫu XMD TN và mẫu XMD TM 
 

Sức chống cắt ở cả 2 mẫu đều tăng theo thời gian bảo dưỡng ( 3 – 10 ngày) nhưng 
ở mẫu XMD TN tăng mạnh hơn mẫu XMD TM. 
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Hình 2. Biểu đồ quan hệ φD/φ10 theo thời gian bảo dưỡng 
 

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa tỷ số φD/φ10 theo thời gian bảo dưỡng của mẫu 
XMD TN và mẫu XMD TM, trong đó φ10 là góc ma sát trong ở thời điểm bảo dưỡng 
ngày thứ 10, φD  là góc ma sát tại D ngày bảo dưỡng. 
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Dựa vào các công thức (1) và (2) được giới thiệu ở trên, có thể suy ra được góc 
ma sát trong  φ ở thời điểm 10 ngày nếu có được C, φ ở các ngày ít hơn và ngược lại. 

3.2. Thí nghiệm nén đơn 

Mẫu đất trộn xi măng được bảo dưỡng đúng ngày tuổi, sau đó mang ra làm thí 
nghiệm nén đơn. Kết quả cho thấy cường độ nén đơn của cả hai mẫu đều tăng theo thời 
gian bảo dưỡng. Cùng với việc tăng dần của thời gian bảo dưỡng, đường quan hệ ứng 
suất - biến dạng trở nên dốc hơn, mẫu đất trộn xi măng trở nên cứng hơn. Điều này có 
được là do sự hình thành những khoáng rắn chắc tạo nên cường độ cho mẫu. 

Bảng 2. Bảng tổng hợp cường độ nén đơn và module đàn hồi theo theo thời gian 

Thời gian bảo dưỡng (ngày) 
Cường độ nén đơn qu (kPa) Module E50 (kPa) 

Mẫu tự nhiên Mẫu tăng mặn Mẫu tự nhiên Mẫu tăng mặn 

7 144,26 101,08 9.000 7.800 

14 205,98 164,24 9.400 8.000 
21 240,38 208,31 11.000 8.700 
28 252,8 237,84 11.500 9.500 
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Bảng 2 và hình 3 cho thấy cường độ nén đơn qu của mẫu XMD TN và mẫu XMD 
TM đều tăng mạnh tại thời điểm bảo dưỡng 7 ngày, tại những thời điểm bảo dưỡng sau 
thì tốc độ tăng chậm lại. Cường độ nén đơn của mẫu XMD TN tại các thời điểm bảo 
dưỡng khác nhau đều lớn hơn của mẫu XMD TM. Điều này cũng dễ hiểu khi mẫu 
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Hình 3. Biểu đổ quan hệ qu theo thời gian 
mẫu XMD TN và mẫu XMD TM 

 

Hình 4. Biểu đổ quan hệ E50 theo thời gian 
mẫu XMD TN và mẫu XMD TM 
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XMD TN bị nhiễm mặn thêm đồng nghĩa với việc trong đất hàm lượng ion Cl- tăng 
thêm đáng kể (dựa theo kết quả thí nghiệm tăng mặn đã trình bày ở phần trên độ mặn 
tăng từ 4,24% lên thành 10,8%), chính sự gia tăng ion này đã ngăn cản các phản ứng tạo 
ra CSH và CAH làm giảm cường độ của mẫu đất trộn xi măng.  

Hình 4 là sự phát triển của module E50 theo thời gian bảo dưỡng, cũng giống như 
qu module E50 của mẫu XMD TN tại các thời điểm bảo dưỡng khác nhau đều lớn hơn 
mẫu XMD TM, chính ion Cl- đã làm cho mẫu đất tự nhiên trộn xi măng bị nhiễm mặn 
“mềm ra”. Từ đó cho thấy sự kết hợp của khoáng CSH, CAH với ettringit cứng hơn so 
với sự kết hợp của khoáng CSH, CAH và canxi clorualuminat. 
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Hình 5 và 6 là quan hệ giữa module đàn hồi và cường độ nén đơn. Module đàn hồi 
có xu hướng tăng khi cường độ nén đơn tăng. Công thức: 

E50 = 47,51qu  (Mẫu XMD TN)    (3) 

E50 = 45,016qu  (Mẫu XMD TM)    (4) 

có thể giúp người thiết kết dự đoán được module đàn hồi E50 khi có cường độ nén đơn 
qu. 

3.3. Thí nghiệm nén cố kết 

Mẫu đất trộn xi măng được bảo dưỡng đúng ngày tuổi, sau đó mang ra làm thí 
nghiệm nén cố kết. Kết quả thí nghiệm nén cố kết được khảo sát giá trị chỉ số nén Cc và 
chỉ số nở Cs. Đối với các mẫu đất trộn xi măng, thí nghiệm nén cố kết được tiến hành ở 
các thời điểm bảo dưỡng cho thấy giá trị độ lún ở từng cấp tải là nhỏ, và thời gian đạt độ 
lún ổn định của từng cấp tải là khoảng 8 tiếng. Các mẫu đạt chỉ có thể thí nghiệm tối đa 
ở thời điểm bảo dưỡng là 10 ngày mới cho các kết quả phù hợp. Các mẫu ở thời điểm 
14 ngày hầu như không xác định được các đường quan hệ e-logp hợp lý. 

Giá trị trong hình 7 cho thấy chỉ số nén Cc, chỉ số nở Cs của hai loại đất trộn xi 
măng không thay đổi nhiều theo thời gian từ 7 ngày đến 10 ngày tuổi vì cường độ của 
mẫu đã gần như đạt sau khi trộn ở 7 ngày tuổi. Thêm vào đó, việc tăng mặn cũng không 
ảnh hưởng nhiều đến các chỉ số này, do quá trình thoát nước trong thí nghiệm nén cố 
kết hầu như không còn xảy ra vì lượng nước đã sử dụng cho quá trình ninh kết hóa. 
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Hình 5. Quan hệ E50 & qu theo thời gian 
bảo dưỡng mẫu XMD TN 

Hình 6. Quan hệ E50 & qu theo thời gian bảo 
dưỡng mẫu XMD TM 
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Hình 7. Quan hệ Cc và Cs theo thời gian bảo dưỡng 
 
4. KẾT LUẬN 

- Kết quả thí nghiệm trong phòng nhằm xác định độ nhiễm mặn của các lớp đất 
được khảo sát ở độ sâu nông từ 1,5 đến 3,0 m tại khu vực Cần Giờ, mẫu đất cố độ mặn 
tự nhiên lớn nhất là 8,48 g/l (Sa = 4,24%) nằm ở độ sâu 15,5 m – 16,5 m được làm thí 
nghiệm tăng độ mặn (bằng cách ngâm đất vào dung dịch muối ăn), độ mặn tối đa thu 
được sau 27 ngày là 21,55 g/l (Sa = 10,8%), tức là độ mặn tăng thêm 13,07g/l ( ∆ Sa 
6,56%). 

- Đất được lấy đem làm thí nghiệm trộn xi măng là bùn sét ở độ sâu 1,5 m đến 
3,0m. Sử dụng phương pháp trộn ướt, hàm lượng xi măng là 10%, độ ẩm của hỗn hợp 
sau khi trộn là 90%.  

- Tương quan giữa các thông số được thiết lập ở trên là rất quan trọng và cần thiết 
để xác định thông số đầu vào khi phân tích và thiết kế gia cố nền bằng đất trộn xi măng.  

- Các giá trị chỉ số nén và chỉ số nở của mẫu đất trộn xi măng không bị ảnh hưởng 
bởi việc tăng mặn, do thí nghiệm nén cố kết không xét được ảnh hưởng của sự thoát 
nước trong mẫu. 
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NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA ĐẤT 
TRỘN XI MĂNG VÀ XỈ THÉP  

STUDY ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF SOFT SOIL IMPROVED BY 

CEMENT AND FURNACE SLAG 
 

 PGS. TS. Lê Bá Vinh 
 Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM 

 
TÓM TẮT 
 

Xử lý nền đất yếu bằng trụ đất xi măng là giải pháp phổ biến, nhằm nâng cao cường 

độ, giảm biến dạng của nền đất cần xử lý. Vì vậy, việc xác định một cách hợp lý hàm 

lượng của các chất gia cố, sự biến đổi của cường độ chịu nén của đất gia cố là rất 
quan trọng trong việc thiết kế, tính toán xử lý nền đất yếu bằng trụ đất xi măng. Bài 

báo tập trung phân tích sự biến đổi về cường độ chịu nén của đất yếu khi được gia 

cố bằng xi măng kết hợp với xỉ thép theo các hàm lượng khác nhau của xi măng, xỉ 
thép bằng các thí nghiệm trong phòng. 

 
ABSTRACT 
 

Soft ground reinforcement by soil - cement columns is a common solution, to 

increase the strength, and to reduce the deformation of the soil to be treated. 

Therefore, the proper determination of the content of reinforcing substances, the 

variation of the compressive strength of the reinforced soil are very important in the 

design and calculation of soft ground reinforcement by soil - cement columns. This 

paper shows the variation in compressive strength of soft soil reinforced by cement 

and steel slag according to different concentrations of cement and steel slag in 

laboratory experiments. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong giải pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất - xi măng, việc nâng cao cường độ 
và các tính năng khác của trụ đất trộn xi măng là rất cần thiết. Về cơ bản có thể trộn đất 
với chất kết dính là xi măng, ngoài ra còn có thể sử dụng thêm các chất độn, các hóa 
chất phụ gia [1], [3], [5],… Do vậy, cần thí nghiệm nhằm xác định các loại chất độn 
thích hợp, các hóa chất phụ gia thêm vào để có thể vừa làm nâng cao và tăng nhanh 
cường độ của hỗn hợp đất trộn xi măng, đồng thời lại có thể tạo ra khả năng tiêu thoát 
nước cho nền đất yếu để thúc đẩy nhanh quá trình cố kết cho đất yếu. Trong bài báo này 
tiến hành nghiên cứu thí nghiệm với chất độn phụ gia là xỉ thép. 

2. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA ĐẤT GIA CỐ 
BẰNG XI MĂNG, XỈ THÉP 

2.1. Các vật liệu sử dụng  

* Đất thí nghiệm 

Lấy mẫu đất thí nghiệm tại khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm – Phường An Lợi Đông, 
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Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu đất thí nghiệm là mẫu nguyên trạng lấy từ độ 
sâu 5 m đến 13 m (tính từ mặt đất tự nhiên). Các chỉ tiêu cơ – lý của đất được trình bày 
trong bảng 1. 

Bảng 1. Các chỉ tiêu cơ lý của đất thí nghiệm 

Loại đất W (%) γw(g/cm3) WL (%) Wp ( % ) φ (độ) C (kN/m2) 

Bùn sét 82,2 1,499 62,6 31,5 4013 11,5 

 

* Xi măng 

Chất dính kết được sử dụng là xi măng Portland (xi măng Holcim PCB40). 

* Xỉ thép 

Xỉ thép sử dụng trong thí nghiệm được lấy từ công ty TNHH Vật Liệu Xanh, 
đường số 10, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
với các tính chất hóa – lý như sau: 

+ Tính chất hóa học của xỉ thép 

Các thành phần hóa học chính của xỉ EAF là các Ôxít Canxi CaO, Sắt FexOy, 
Magiê MgO, Mangan MnO2, Silic SiO2 và Nhôm Al2O3,… ở các phức bền vững, trong 
đó thành phần chính là CaO, SiO2 và FexOy chiếm đến 80% trọng lượng của xỉ lò. 

Thành phần khoáng chất của xỉ EAF [4] bao gồm: 

• W: Wustite (FeO); 

• CS: Calcium Silicates (2CaO.SiO2, C2S và 3CaO.SiO2, C3S); 

• B: Brownmillerite (Ca2(Al,Fe)2O5, C4AF); 

• M: Mayenite (12CaO.7Al2O3, C12A7); 

• P: khe rỗng; 

• Và thép (phần màu trắng). 

Một trong những thành phần chính của xỉ thép chủ yếu là khoáng CS, đây là loại 
khoáng chất chính có trong thành phần của xi măng Portland, hợp chất bao gồm các 
khoáng Tricalcium Silicate (C3S), Dicalcium Silicate (C2S), Tricalcium Aluminate 
(C3Al). Ngoài ra, thành phần của xỉ thép còn có các khoáng Brownmillerite, Mayenite 
là một loại khoáng chất có trong đá vôi dùng cho ngành công nghiệp sản xuất xi măng. 

+ Tính chất cơ lý của xỉ thép 

Xỉ lò điện hồ quang có tính chất cơ học rất tốt do cấu trúc tinh thể đặc biệt, được 
so sánh với cấu trúc của đá tự nhiên. 

Tính chất vật lý của xỉ thép (Nguồn: The Utilisation of Recycled Aggregates 

Generated From Highway Arisings and Steel Slag Fines – The University Birmingham, 

May 2004) như sau: 

• Khối lượng riêng: 3,3 - 3,6 tấn/m3; 
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• Khối lượng riêng (rời): 1,482 tấn/m3; 

• Độ pH: 10 - 11; 

• Độ xốp: 31 - 45%; 

• Độ dẫn điện: 3,7 mS/cm. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm, xỉ thép có những ưu điểm sau: 

• Nặng hơn so với hầu hết cốt liệu tự nhiên; 

• Độ ma sát tốt hơn so với bê tông asphalt; 

• Độ bền cao; 

• Chịu đựng tốt trong điều kiện thời tiết xấu; 

• Thành phần chủ yếu là các khoáng chất tương tự như thành phần của xi măng. 
 

 
Hình 1. Xỉ thép được cân để làm thí nghiệm 

 
2.2. Chuẩn bị mẫu đất trộn xi măng, xỉ thép 

Mẫu đất được trộn với xi măng theo các tỷ lệ: 200 kg/m3 đất gia cố, 220 kg/m3 đất 
gia cố, và 240 kg/m3 đất gia cố. Hòa xi măng vào nước theo hàm lượng đã tính toán 
trước, rồi tưới đều dung dịch này vào trong đất. Cho hỗn hợp vào máy trộn, trộn trong 
vòng 5 phút để xi măng và nước được phân tán đều vào trong đất. Mẫu đất dùng để thí 
nghiệm nén một trục nở hông tự do được đúc vào ống nhựa PVC đường kính trong 
49mm, chiều cao 98 mm. Chia thành 3 lớp để cho vào trong ống, với mỗi lớp dùng que 
sắt Φ20 đầm chặt. Tất cả các mẫu sau khi đúc xong được dán nhãn và bảo dưỡng trong 
phòng ở nhiệt độ 200C, độ ẩm 95% trong 1 ngày đầu, sau đó mẫu đất được cho vào 
trong thùng ngập nước bảo dưỡng trong những khoảng thời gian 7 ngày, 14 ngày, 28 
ngày rồi mang đi thí nghiệm. 
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Khi thí nghiệm gia cố đất yếu bằng xi măng và xỉ thép hàm lượng xi măng sử 
dụng được lấy giá trị tối ưu là 220 kg/m3, hàm lượng xỉ thép sử dụng là 16%, 18%, 
20%, 22%, 24%, mỗi hàm lượng chế bị 3 mẫu, tổng cộng có 15 mẫu. 

 

Hình 2. Các mẫu đất trộn xi măng sau khi đúc xong 
  

  

Hình 3. Các mẫu đất trộn xi măng và xỉ thép 
 

2.3. Thí nghiệm nén một trục nở hông tự do 

Thí nghiệm để xác định sức chịu nén qu – là ứng suất nén khi mẫu bị phá hoại. 
Mẫu đất hình trụ có chiều cao bằng 2 lần đường kính. Khi thí nghiệm theo dõi các số 
đọc được máy thu nhận vào máy tính đến khi mẫu bị phá hoại hoặc biến dạng đạt đến 
15% chiều cao của mẫu, lúc này đồng hồ đo lực dừng lại và giảm dần trị số. 
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Hình 4. Thí nghiệm nén một trục nở hông trên mẫu đất gia cố 

 
3. CÁC KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH [2] 

3.1. Đánh giá cường độ của mẫu đất trộn xi măng với các hàm lượng khác nhau 

a. Mẫu có độ tuổi 7 ngày 

Bảng 2. Kết quả thí nghiệm mẫu 7 ngày 

KL xi măng/m3 đất 200 kg 220 kg 240 kg 

Tỷ lệ nước/xi măng 0,8 0,8 0,8 

qu (kPa) 543 727 1013 

E50(kpa) 70.830 78.356 94.234 

 

 
Hình 5. Biểu đồ thí nghiệm nén 1 trục nở hông mẫu 7 ngày 
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Từ kết quả thí nghiệm cho thấy khi hàm lượng xi măng trong đất tăng từ 200 kg 
lên 220 kg thì cường độ chịu nén qu tăng lên 1,34 lần, mô đun đàn hồi của đất cũng tăng 
lên 1,1 lần. Khi hàm lượng xi măng tăng từ 220 kg lên 240 kg thì cường độ chịu nén qu 
tăng lên 1,14 lần, mô đun đàn hồi của đất gia cố tiếp tục tăng lên 1,2 lần. 

b.  Mẫu có độ tuổi 14 ngày 

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm mẫu 14 ngày 

KL xi măng/m3 đất 200 kg 220 kg 240 kg 

Tỷ lệ nước/xi măng 0,8 0,8 0,8 

qu (kpa) 935 1.251 1.743 

 

 
Hình 6. Biểu đồ thí nghiệm nén 1 trục nở hông mẫu 14 ngày 

 
Từ kết quả thí nghiệm cho thấy khi hàm lượng xi măng trong đất tăng từ 200 kg 

lên 220 kg thì cường độ chịu nén qu tăng lên 1,31 lần. Khi hàm lượng xi măng tăng từ 
220 kg lên 240 kg thì cường độ chịu nén qu tăng lên 1,4 lần. 

c. Mẫu có độ tuổi 28 ngày 

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm mẫu 28 ngày 

KL xi măng /m3 đất 200 kg 220 kg 240 kg 

Tỷ lệ nước / xi măng 0,8 0,8 0,8 

qu ( kpa) 1421 1901 2649 

 
Từ kết quả thí nghiệm cho thấy khi hàm lượng xi măng trong đất tăng từ 200 kg 

lên 220 kg thì cường độ chịu nén qu tăng lên 1,34 lần. Khi hàm lượng xi măng tăng từ 
220 kg lên 240 kg thì cường độ chịu nén qu tăng lên 1,39 lần. 

 



 TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 
 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           365 

 
Hình 7. Biểu đồ thí nghiệm nén 1 trục nở hông mẫu 28 ngày 

 
Nhận xét chung: 

Khi trộn xi măng vào đất, cường độ chịu nén và sức kháng cắt của đất tăng lên 
đáng kể so với đất tự nhiên và tăng theo thời gian bảo dưỡng mẫu. 

- Cường độ của mẫu đất trộn xi măng tăng chậm ở thời điểm từ 7 ngày đến 14 
ngày, và tăng nhanh ở thời điểm từ 14 ngày đến 28 ngày, vì khi đó cường độ xi măng 
trong đất đã đạt cường độ lớn nhất.  

- Từ kết quả thí nghiệm trong phòng ta chọn được hàm lượng xi măng hợp lý để 
gia cố đất yếu ở khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 là 220 kg/m3 đất, với cường độ chịu 
nén đơn đạt được ở 28 ngày là 1.901 kPa. 

3.2. Kết quả thí nghiệm với mẫu đất trộn xi măng và xỉ thép với các hàm lượng 
khác nhau 

Các kết quả thí nghiệm nén đơn với các hàm lượng xỉ thép khác nhau được trình 
bày trong bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả thí nghiệm mẫu đất trộn xi măng và xỉ thép 

Hàm lượng xỉ thép 16% 18% 20% 22% 24% 

Tỷ lệ nước/XM 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

KL xi măng/m3  
đất (kG) 

220 220 220 220 220 

qu (kPa) 2811,6 2487,4 2223,4 2023,8 1668,6 

E50 (kPa) 175718,8 155462,5 136146,3 123392,9 
 

101354,5 
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Hình 8. Biểu đồ thí nghiệm nén 1 trục nở hông mẫu có hàm lượng xỉ 16% 
 

 

 

Hình 9. Biểu đồ thí nghiệm nén 1 trục nở hông mẫu có hàm lượng xỉ 20% 
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Hình 10. Biểu đồ thí nghiệm nén 1 trục nở hông mẫu có hàm lượng xỉ 24% 
 

 

Hình 11. Biểu đồ sự thay đổi cường độ của mẫu theo hàm lượng xỉ thép. 
 

- Từ kết quả thí nghiệm cho thấy khi hàm lượng xỉ thép trong đất giảm thì cường 
độ chịu nén của mẫu đất gia cố xi măng và xỉ thép tăng lên, khi hàm lượng xỉ thép trong 
đất giảm từ 24% xuống 16% thì cường độ chịu nén qu tăng lên 1,69 lần. 

4. KẾT LUẬN 

Qua các nghiên cứu thí nghiệm nêu trên cho phép rút ra các kết luận, kiến nghị 
như sau: 
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- Khi trộn xi măng kèm phụ gia xỉ thép vào đất, cường độ chịu nén và sức kháng 
cắt của đất tăng lên đáng kể so với đất tự nhiên. 

- Từ kết quả thí nghiệm trong phòng ta chọn được hàm lượng xi măng hợp lý để 
gia cố đất yếu ở khu độ thị mới Thủ Thiêm quận 2 là 220 kg/m3, hàm lượng xỉ thép hợp 
lý là 16% khối lượng đất, khi đó cường độ chịu nén đơn đạt được là 2811,6 kPa. 

- Từ các kết quả thí nghiệm cũng cho thấy hiệu quả của việc gia cố đất yếu bằng 
việc kết hợp giữa chất kết dính là xi măng và chất độn là xỉ thép: nếu gia cố đất yếu chỉ 
bằng xi măng với hàm lượng xi măng là 240 kg/m3 thì mẫu gia cố đạt cường độ qu = 
2649,3 kPa, nhưng nếu gia cố đất yếu bằng xi măng có kết hợp với xỉ thép thì chỉ với 
hàm lượng xi măng là 220 kg/m3 và xỉ thép với hàm lượng 16% ta có thể đạt được 
cường độ qu= 2811,6 kPa. Như vậy khi gia cố đất yếu với việc giảm hàm lượng xi 
măng đồng thời kết hợp với sử dụng phụ gia, chất độn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn và góp phần bảo vệ môi trường với việc xử dụng vật liệu xanh. 
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TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN CỦA MÓNG BÈ THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP 

KHÁC NHAU 

STUDY ON THE SETTLEMENT OF RAFT FOUNDATIONS BY DIFFERENT 

METHODS 
 

 PGS. TS. Lê Bá Vinh, KS. Nguyễn Văn Nhân 
 Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM 

 
TÓM TẮT 
 

Thông thường, tính toán độ lún móng bè thường áp dụng phương pháp cộng lún các 

lớp phân tố và phương pháp lớp biến dạng tuyến tính tùy theo điều kiện địa chất 

công trình. Phương pháp cộng lún các lớp phân tố, về bản chất của phương pháp là 

tính lún cho điểm và không xét đến độ cứng của móng, với móng có kích thước lớn ta 

phải xét độ lún tại nhiều điểm sau đó tính độ lún trung bình của móng. Đối với 

phương pháp lớp biến dạng tuyến tính, kết quả tính toán độ lún ổn định của nền phụ 

thuộc chủ yếu vào việc xác định chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính, 

chiều dày tính toán này phụ thuộc vào kích thước móng, tỷ số L/B (L- chiều dài; B - 

bề rộng móng), tải trọng công trình và cấu tạo địa chất công trình.  

Để phân tích sự ảnh hưởng của kích thước, độ cứng móng và tải trọng công trình 

đến phạm vi chiều dày chịu nén của nền và độ lún của móng. Trong bài báo này các 

tác giả tính toán độ lún của nền theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố, phương 

pháp lớp biến dạng tuyến tính với chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính, 

xác định theo tiêu chuẩn TCVN 9362:2012, JGJ6-99 và các tác giả K.E.Egorov, B.L. 

Đalmatov, đồng thời mô phỏng trên phần mềm Plaxis 3D ứng với các kích thước 

móng 10x15; 15x22,5; 20x30; 25x37,5; 30x45; 35x52,5 và 40x60 m
2
, mỗi kích thước 

móng chịu các tải trọng phân bố đều 150, 200, 250 kN/m
2
. Từ kết quả tính lún, phân 

tích và đánh giá kết quả tính toán, để lựa chọn cách xác định chiều dày tính toán của 

lớp biến dạng tuyến tính cũng như phương pháp tính lún hợp lý cho móng bè. 

 
ABSTRACT 
 

Normally, the settlement of raft foundation can be calculated by different methods. 

Depending on the geological conditions, there are several analytical methods such 

as the method of summation of partial settlements, the method of elastic layer with 

finite thickness, etc… Regarding to the method of summation of partial settlements, 

the settlement of center of foundation is calculated without the consideration of the 

foundation’s stiffness. Regarding to the method of elastic layer with finite thickness, 

the settlement depends on the thickness of deformed layers which is determined by 

the shape, size of foundation, loads of the upper structure, and the ground condition. 

In this paper, the thickness of deformed layers, and the final settlement of raft 

foundations are analyzed by the above analytical methods, and by the finite element 

method with the PLAXIS 3D software. The effect of size of foundation are considered 

with many areas of 10x15, 15x22.5, 20x30, 25x37.5, 30x45, 35x52.5, and 40x60 m
2
, 

and the effect of loads of the upper structure are considered with many different 
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values of 150, 200, 250 kN/m
2
. There are remarkable differences between the 

analytical settlements and the simulated results by PLAXIS 3D. From the analysis 

and evaluation of calculated results, this paper proposes a suitable method to 

determine the thickness of deformed layers, as well as the method of calculation of 

settlement for raft foundations. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Muốn cho các công trình xây dựng sử dụng được bình thường, điều cần thiết là 
phải đảm bảo cho các công trình đó không làm việc ở trạng thái giới hạn. Các trạng thái 
giới hạn của nền đất gồm trạng thái giới hạn thứ nhất và trạng thái giới hạn thứ hai. Mục 
đích của việc tính toán nền theo trạng thái giới hạn thứ nhất, là đảm bảo cường độ và ổn 
định cho công trình trong mọi tình huống bất lợi nhất. Theo trạng thái giới hạn thứ hai 
là hạn chế độ lún, độ lún lệch, và độ nghiêng của móng để đảm bảo việc sử dụng bình 
thường của công trình. 

Cho nên, việc nghiên cứu vấn đề xác định độ lún của đất nền dưới tác dụng của tải 
trọng ngoài là một vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa về mặt lý thuyết và thực tiễn lớn 
trong thiết kế nền móng công trình. 

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÚN MÓNG BÈ 

Theo TCVN 9362:2012, đối với móng có kích thước lớn (bề rộng hoặc đường 
kính lớn hơn 10 m), đầu tiên xác định chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính 
Htt (phạm vi chiều dày chịu nén). Nếu trong phạm vi Htt có lớp đất có mô đun biến dạng 
E < 10 MPa, hoặc khi lớp đất ngay dưới Htt có E < 10 MPa và dày hơn 5 m thì độ lún 
của nền tính theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố, nếu không thì tính theo 
phương pháp lớp biến dạng tuyến tính. 

2.1. Phương pháp lớp biến dạng tuyến tính 

Dựa trên phương pháp đề nghị bởi K.E.Egorov, TCVN 9362:2012 đã đưa ra công 
thức tính độ lún của móng riêng rẽ theo sơ đồ tính toán nền dưới dạng lớp đàn hồi biến 
dạng tuyến tính có chiều dày hữu hạn Htt, được xác định như sau: 

S p= .B.M
n

i i 1

ii 1

k k

E
−

=

−

∑   (1)  

Trong đó: 

p – áp lực trung bình bên dưới đáy móng; 

B - bề rộng móng hình chữ nhật hoặc đường kính móng tròn; 

M - hệ số điều chỉnh tra theo bảng C.2 [1], dựa vào 2Htt/b; 

ki, ki-1 - hệ số phụ thuộc hình dạng đáy móng ứng với độ sâu zi-1 tại đỉnh và zi 
tại đáy lớp đất thứ i, tra Bảng C.3 [1], phụ thuộc tỷ số L/B, 2zi/B đối với ki , 
phụ thuộc tỷ số L/B, 2zi-1/B đối với ki-1. 
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Đối với phương pháp lớp biến dạng tuyến tính, kết quả tính toán độ lún ổn định 
của nền phụ thuộc chủ yếu vào việc xác định chiều dày tính toán của lớp biến dạng 
tuyến tính, chiều dày tính toán này phụ thuộc vào kích thước móng, tỷ số L/B (L- chiều 
dài; B - bề rộng móng), tải trọng công trình và cấu tạo địa chất công trình.  

Theo TCVN 9362:2012, móng có kích thước lớn (bề rộng hoặc đường kính > 10 
m) và mô đun biến dạng của đất E ≥ 10 MPa, không phụ thuộc vào chiều sâu của lớp 
đất ít nén. Chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính Htt được xác định theo: 

9 0,15ttH B= +  đối với nền đất sét 

6 0,1ttH B= +  đối với nền đất cát 
(2)  

Trong đó: B – bề rộng móng, đơn vị (m). 

Nếu như nền đất bao gồm cả đất sét và đất cát, thì giá trị Htt được xác định là giá 
trị trung bình. Giá trị Htt cần được cộng thêm chiều dày của lớp đất có Eo < 10 MPa, nếu 
lớp đó nằm dưới Htt và độ dày của nó không vượt quá 5 m.  

Mặt khác, theo JGJ6-99 [4] chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính Htt 

được xác định theo: 

( )tt mH Z Bξ β= +  (3)  

Trong đó: 

Zm – hệ số kinh nghiệm, tra bảng 1 theo tỷ số L/B; 

ξ – hệ số tra theo bảng 1; 

β – hệ số điều chỉnh, tra theo bảng 2; 

B – bề rộng móng. 

Bảng 1. Hệ số Zm và ξ 

L/B ≤ 1 2 3 4 ≥ 5 
Zm 11,6 12,4 12,5 12,7 13,2 

ξ 0,42 0,49 0,53 0,60 1,0 

 
Bảng 2. Hệ số β 

Loại đất Đá dăm Đất cát Đất bột Đất có sét Đất mềm 
β 0,30 0,50 0,60 0,75 1,00 

 
Theo K.E.Egorov giá trị Htt được xác định dựa vào công thức (7). Đối với, B.L. 

Đalmatov ông dựa vào phương pháp lớp tương đương của N.A.Txutovits và đề nghị xác 
định chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính Htt theo công thức sau: 

2 .tt tH A Bω=             (4) 

Trong đó: B – bề rộng móng; 
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2Aωt – hệ số tra bảng 3 

Bảng 3. Trị số hệ số 2Aωt 

Móng 
tròn 

Móng chữ nhật khi L/B 
1 1,5 2 3 5 7 10 

1,11 1,2 1,52 1,65 1,88 2,03 2,14 2,27 
 

2.2. Phương pháp cộng lún các lớp phân tố 

Khi chiều dày của lớp đất nằm bên dưới Htt có Eo < 10 MPa và lớn hơn 5 m, cũng 
như nếu các lớp đất phía trên có Eo < 10 MPa, thì việc tính toán độ lún thực hiện theo sơ 
đồ bán không biến dạng tuyến tính bằng phương pháp cộng lún các lớp phân tố. Về bản 
chất của phương pháp là tính lún cho điểm và không xét đến độ cứng của móng. Độ lún 
tại một điểm bất kỳ nằm trên mặt tiếp xúc giữa đáy móng và nền được tính theo công 
thức sau: 

1 1

n n
i i

i

i i i

p h
S S

E
β

= =

= =∑ ∑          (5) 

Trong đó: 

S – độ lún cuối cùng (ổn định) của điểm đang xét; 

Si – độ lún cuối cùng của lớp đất thứ i; 

n – số lớp chia theo độ sâu của tầng chịu nén của nền; 

hi – chiều dày của lớp đất thứ i; 

pi – áp lực thêm trung bình trong lớp đất thứ i; 

Ei – mô đun biến dạng của lớp đất thứ i; 

β – hệ số xét đến nở hông của đất, theo TCVN 9362:2012 lấy bằng 0,8. 

Đối với móng có kích thước lớn nếu ta tính lún ngay tại tâm móng, và xem là độ 
lún của móng thì kết quả sẽ lớn hơn nhiều so với lún của móng trong thực tế. Do đó, 
trường hợp móng có kích thước lớn ta phải tính độ lún tại nhiều điểm sau đó lấy độ lún 
trung bình sao cho: Diện tích Stt = Diện tích Stđ. 

 

 

Hình 1.  Sơ đồ tính độ lún trung bình của móng 
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Ngoài ra, để đơn giản tính trong tính toán, độ lún trung bình của móng có thể tính 
toán theo công thức gần đúng sau: 

2 2 4 2 2

13
A B C D E F

avg

S S S S S S
S

+ + + + +
=       (6) 

Trong đó: 

Savg – độ lún trung bình của móng; 

SA,B,C,D,E,F – độ lún tại các điểm A, B, C, D, E, F. 
 

L

B

A B C

D

F

E

 
Hình 2.  Các điểm tính lún của móng 

 
Một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán 

độ lún là việc xác định xác định chiều sâu vùng chịu nén ở dưới để móng. Cho đến nay, 
quan điểm xác định chiều sâu vùng chịu nén H còn chưa được nhất trí. Nếu trong nền 
đất dưới đáy móng ở một độ sâu trong vùng chịu nén có một tầng cứng (đá) thì trị số H 
lấy bằng toàn bộ chiều dày lớp đất, kể từ đáy móng đến tầng cứng ấy. 

Theo TCVN 9362:2012, trị số H được xác định dựa vào điều kiện: 

0, 2 bt

z zσ σ≤             (7) 

Với σz là ứng suất phụ thêm ở độ sâu H. 

Nếu trường hợp dưới độ sâu tìm được theo điều kiện trên là lớp đất yếu có Eo < 5 
MPa hoặc nếu lớp đất đó nằm trực tiếp phía dưới giới hạn kể trên thì nó cần được tính 
vào tầng chịu nén. Trong trường hợp này thì phạm vi vùng chịu nén lấy đến độ sâu thoả 
mãn 0,1 bt

z zσ σ≤ . 

Trị số H được xác định như trên theo quy ước tại độ sâu này, ứng suất gây lún nhỏ 
tới mức không còn tác dụng gây lún nữa. Trên thực tế khi tính toán độ lún của móng sử 
dụng điều kiện (7) và tính tổng độ lún của các lớp phân tố cho đến lớp phân tố Si ≈ 0, 
kết quả tính toán cho kết quả sai khác nhiều. Ngoài ra, tính toán độ lún của móng theo 
công thức (5) không xét đến điều kiện nở hông thì kết quả thu được nhỏ hơn so với thực 
tế, tuy nhiên nếu ta tính lún ngay tại tâm đáy móng (cho loại móng tương đối nhỏ như 
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móng đơn) và xem giá trị đó là độ lún của móng, thì kết quả tăng lên có thể bù lại với 
sai sót đó. Nhưng tính toán như vậy không an toàn đối với móng có kích thước lớn, 
trong trường hợp này phải tính tổng độ lún cho đến lớp phân tố Si ≈ 0. 

2.3. Tính toán độ lún của móng theo Plaxis 3D 

Để tính toán độ lún móng bè, trong bài báo này sử dụng phần mềm Plaxis 3D với 
mô hình tính toán Hardening – Soil, với mô hình này độ cứng của đất thay đổi theo 
trạng thái ứng suất trong nền đất, và phù hợp với ứng xử của phần lớn các loại đất. Độ 
lún trung bình của móng được tính toán theo công thức (6), dựa vào độ lún các điểm 
trên hình (2). 

 

  

Hình 3.  Mô hình tính toán theo Plaxis 3D 
 

3. ÁP DỤNG TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN MÓNG BÈ VỚI CÁC SỐ LIỆU CỤ THỂ 

Để nghiên cứu sự ảnh hưởng của chiều sâu vùng chịu nén đến kết quả tính lún, 
tiến hành tính toán độ lún của nền với các móng có kích thước 10x15; 15x22,5; 20x30; 
25x37,5; 30x45; 35x52,5 và 40x60 m2, mỗi kích thước móng chịu các tải trọng phân bố 
đều 150, 200, 250 kN/m2

, các thông số về nền đất và kết cấu móng được cho trong bảng 
4 và bảng 5. Độ lún của mỗi móng chịu tải trọng tương ứng, được tính toán theo trình tự 
các phương pháp sau: 

- Phương pháp cộng lún các lớp phân tố với chiều sâu vùng chịu nén được xác 
định theo điều kiện (7) và đến chiều sâu mà độ lún của lớp phân tố Si = 0; 

- Phương pháp lớp biến dạng tuyến tính với chiều dày tính toán của lớp biến dạng 
tuyến tính, xác định theo tiêu chuẩn TCVN 9362:2012, JGJ6-99 và các tác giả 
K.E.Egorov, B.L. Đalmatov; 

- Mô phỏng trên phần mềm Plaxis 3D. 
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Bảng 4. Các thông số đất nền 

Lớp đất 

Lớp 1: Sét dẻo 
thấp lẫn cát, 

trạng thái dẻo 
mềm đến dẻo  

cứng 

Lớp 2: Cát 
sét, trạng thái 
chặt xốp đến 

chặt vừa 

Lớp 3: Cát 
sét - Cát bụi, 

trạng thái 
chặt vừa 

Lớp 4: Sét 
béo - Sét gầy, 
trạng thái rất 

cứng 

Lớp 5: Cát sét 
- Cát bụi, 

trạng thái chặt 
đến rất chặt 

γunsat (kN/m3) 20,25 19,93 20,12 21,06 20,98 

γsat (kN/m3) 21,25 19,93 20,12 21,06 20,98 

E (kN/m2) 11719 12094 25000 24923 48000 

Chiều dày lớp 
đất (m) 

9,5 1 33 14,3 30 

Mực nước ngầm 
ở độ sâu (m) 

9.5 

 
Bảng 5. Các thông số đất nền và kết cấu móng trong mô hình Hardening – Soil 

Lớp đất 

Lớp 1: Sét dẻo 
thấp lẫn cát, 

trạng thái dẻo 
mềm đến dẻo  

cứng 

Lớp 2: Cát 
sét, trạng 
thái chặt 
xốp đến 
chặt vừa 

Lớp 3: 
Cát sét - 
Cát bụi, 

trạng thái 
chặt vừa 

Lớp 4: Sét 
béo - Sét 

gầy, trạng 
thái rất 

cứng 

Lớp 5: Cát 
sét - Cát bụi, 

trạng thái 
chặt đến rất 

chặt 

Móng bè 

Type Drained Drained Drained Drained Drained 
Linear 
elastic 

γunsat (kN/m3) 20,25 19,93 20,12 21,06 20,98 25 

γsat (kN/m3) 21,25 19,93 20,12 21,06 20,98   

E50
ref (kN/m2) 22068 12195 26129 27697 42434 30000000 

Eoed (kN/m2) 22068 12195 26129 27697 42434   

νur 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

c (kN/m2) 9,8 7,70 5,70 4,20 6,20   

φ (o) 28,98 30,10 29,92 31,28 30,87   

ψ (o) 0,00 0,10 0,00 1,28 0,87   

pref (kN/m2) 100 100 200 300 300   

Chiều dày (m) 9,5 1,0 33,0 14,3 30,0 2,5 

Mực nước 
ngầm ở độ 

sâu (m) 
9,5 
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Hình 4.  Quan hệ giữa độ lún của móng và bề rộng móng ứng với p = 150 (kN/m2) 

 
Hình 5.  Quan hệ giữa độ lún của móng và bề rộng móng ứng với p = 200 (kN/m2) 

 
Hình 6.  Quan hệ giữa độ lún của móng và bề rộng móng với p = 250 (kN/m2) 
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Hình 7.  Quan hệ giữa độ lún của móng và áp lực đáy móng ứng với bề rộng móng 10 (m) 

 
Hình 8.  Quan hệ giữa độ lún của móng và áp lực đáy móng ứng với bề rộng móng 20 (m) 

 
Hình 9.  Quan hệ giữa độ lún của móng và áp lực đáy móng ứng với bề rộng móng 30 (m) 
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Hình 10.  Quan hệ giữa độ lún của móng và áp lực đáy móng ứng với bề rộng móng 40 (m) 
 
Dựa vào các hình từ hình 4 đến hình 10 nhận thấy rằng: độ lún của móng tăng 

đáng kể khi kích thước móng và tải trọng p tăng. Nhưng tính toán độ lún theo phương 
pháp lớp biến dạng tuyến tính, với chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính 

được xác định theo công thức (2), cho kết quả tính lún phụ thuộc chủ yếu vào tải trọng 
và cho kết quả tính lún nhỏ nhất trong các phương pháp tính toán. Khi kích thước móng 
và tải trọng p tăng thì độ lún tính toán theo các phương pháp càng sai khác, chênh lệch 
lún lớn nhất giữa các phương pháp tính toán ứng với p = 150 kN/m2 và kích thước 
móng 10x15 m2 là 52%, chênh lệch lún lớn nhất giữa các phương pháp tính toán ứng 
với p = 250 kN/m2 và kích thước móng 40x60 m2 là 77,1%.  

Độ lún của móng tính theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố, mà tổng độ lún 
được tính đến lớp phân tố có Si ≈ 0, và độ lún tính theo Dalmatov cho kết quả tính toán 
xấp xỉ nhau, chênh lệch lún giữa các phương pháp này với kết quả mô phỏng Plaxis 3D 
thay đổi từ 8% đến 19%. Nhưng chênh lệch lún giữa phương pháp lớp biến dạng tuyến 
tính, với chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính được xác định theo công thức 
(2) và mô phỏng thay đổi từ 9,4% đến 59,3%. 

Độ lún của móng tính theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố, sử dụng điều 
kiện (2) và tính tổng độ lún của các lớp phân tố cho đến lớp phân tố có Si ≈ 0, kết quả 
tính toán cho kết quả sai khác nhiều và thay đổi từ 23,55% đến 45,15% tùy theo kích 
thước và tải trọng. Độ lún tính theo phương pháp lớp biến dạng tuyến tính, với chiều 
dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính xác định theo JGJ6-99, K.E.Egorov và 
phương pháp cộng lún các lớp phân tố sử dụng điều kiện (7) cho giá trị nằm trong phạm 
vi của phương pháp lớp biến dạng tuyến tính, với chiều dày tính toán của lớp biến dạng 
tuyến tính được xác định theo công thức (2) và mô phỏng. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả tính toán độ lún được quyết định bởi việc xác định phạm vi vùng nền chịu 
nén. Nhưng cách xác định phạm vi vùng nền chịu nén theo các phương pháp và tác giả 
khác nhau cho giá trị sai khác nhau nhiều, chiều dày này phụ thuộc vào kích thước 
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móng, tỷ số L/B (L- chiều dài; B - bề rộng móng), tải trọng công trình và cấu tạo địa 
chất công trình.  

Dựa vào kết quả phân tích ở mục (3), để bảo đảm an toàn cho công trình khi tính 
lún theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố, phạm vi vùng nền chịu nén nên xác 
định cho đến khi độ lún của lớp phân tố bằng 0. Đối với phương pháp lớp biến dạng 
tuyến tính chiều dày tính toán của lớp biến dạng tuyến tính nên xác định theo B.L. 
Dalmatov. 

 Ngoài ra, cần quan trắc lún công trình để đưa ra cách xác định phạm vi vùng nền 
chịu nén cũng như phương pháp tính lún hợp lý. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHỤT VỮA THÀNH TRONG VIỆC GIA 

TĂNG SỨC KHÁNG MA SÁT ĐƠN VỊ CỦA CỌC BARRETTE TRONG 
NỀN ĐẤT CÁT  

USING SHAFT GROUTING INJECTION TECHNOLOGY  IN  THE  INCREASE 

OF UNIT RESISTANCE  FOR  BARRETTE PILE IN THE SAND SOIL. 
 
                                                                PGS. TS. Võ Phán, KS. Nguyễn Thành Long 

                                                              Trường Đại học Bách khoa ĐHQG -TP.HCM 
 

TÓM TẮT 
 

Việc gia tăng sức kháng đơn vị xung quanh thân cọc là thông qua công tác phun vữa 

áp lực cao xuống vào nền đất xung quanh cọc, bó chặt cọc lại làm thay đổi chỉ tiêu 

cơ lý của đất một cách đáng kể. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tính chất của đất sau khi 

phun vữa còn nhiều hạn chế nên việc tính toán và mô phỏng còn thiếu chính xác. Đề 

tài nghiên cứu sự gia tăng sức kháng đơn vị trong đoạn cọc phụt và không phụt vữa 

từ kết quả thử tải cọc barrette bằng hộp Ocell trong nền đất cát tại khu vực quận 1, 

TP HCM kết hợp với chương trình phần mềm plaxis để so sánh, phân tích, đánh giá 

sự cải thiện sức kháng đơn vị trong đoạn cọc phụt vữa. 

 
ABSTRACT 
 

Increasing the unit resistance around the shaft pile is through hight pressure 

grouting injection into surrounding soil around shaft pile .However, the study about 

soil properties after grouted injection still have a lot of limitation. the subject has 

researched the increase of unit resistance of grouted and non-grouted piles segment, 

use data from the Ocell load test for barrette pile of the sand soil in District 1, Ho 

Chi Minh City and result from plaxis 2D to evaluate, compare and analyze the 

improving of the unit resistance for the non-grouted piles segment. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây ngày càng xuất hiện nhiều công trình cao tầng thường 
là những đô thị của thành phố lớn, công trình có tải trọng lớn nên yêu cầu cọc phải có 
sức chịu tải lớn và cần có công nghệ mới để làm gia tăng sức chịu tải của cọc. Trong đó 
công nghệ phụt vữa thành trong những năm gần đây đã chứng minh sự cải thiện đáng kể 
sức chịu tải đất nền của cọc một cách đáng kể. Do đó cần nghiên cứu cụ thể về cọc có 
phụt vữa thành để ứng dụng rộng rãi hơn trong thiết kế và thi công cọc barrette cũng 
như cọc khoan nhồi trong tương lai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Sử dụng kết quả thí nghiệm hiện trường có được để đánh giá sự thay đổi tính chất 
của đất sau khi phụt vữa. 
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Sử dụng phương pháp mô phỏng bằng phần mềm plaxis kết hợp với kết quả thí 
nghiệm thử tải để đánh giá sức kháng đơn vị sau khi phun vữa. 

Tổng hợp cơ sở lý thuyết tính toán sức chịu tải của cọc. 

3. TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ PHỤT VỮA 

Ống phụt vữa có đường kính 60 mm được gắn vào xung quanh của chu vi khung 
thép đi suốt chiều dài thân cọc, trong đoạn cọc phụt vữa thì ống phụt vữa phải được đục 
lỗ để cho vữa thoát ra trong quá trình phụt. Mặt khác, một đầu ống phụt vữa phải bịt nắp 
kín lại để cho công tác phụt vữa thành đảm bảo chất lượng.  

Sau khi đổ bê tông cọc khoảng 5 ngày, lúc này bê tông bảo vệ cọc còn mềm nên 
công việc phụt vữa thành được thực hiện. Đầu tiên là làm nứt lớp bê tông bảo vệ cọc với 
nước có áp lực cao đi xuyên qua các ống phụt, khi đó nước chảy theo vết nứt của lớp bê 
tông bảo vệ cọc chảy lan ra thành cọc làm xói lỡ cát xung quanh đoạn phụt, sau đó vữa 
hỗn hợp xi măng bơm với áp lực cao đi xuống dưới nền đất xung quanh thành cọc, bó 
chặt cọc lại làm sức kháng đơn vị xung quanh cọc gia tăng, hỗn hợp vữa xi măng với tỷ 
lệ 1:2, khối lượng phụt vào cọc TP1 là 12 m3 và TP2 là 6 m3. 

4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

4.1. Tính toán sức kháng theo phương pháp giải tích 

a. Theo chỉ tiêu cơ lý đất nền  

Công thức:  

, , ,
1

( . . . . )
n

c u c c q b b c f i i

i

R q A u f lγ γ γ

=

= + ∑
                                   

(1) 

γc:  hệ số điều kiện làm việc của cọc, lấy γc = 1. 

γcq: hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi cọc, lấy γcq = 0,9 cho trường                      
hợp dùng phương pháp đổ bê tông dưới nước. 

γcf: hệ số điều kiện làm việc của đất trên thân cọc, phụ thuộc vào phương pháp                     
tạo lỗ và điều kiện đổ bê tông. 

b. Theo chỉ tiêu cường độ đất nền 

-  Đất dính: Cường độ sức kháng cắt không thoát nước dọc thân cọc trong lớp đất       
thứ “i” xác định theo phương pháp α 

,i u if cα= ×
                                                                                         

(2) 

Với α được xác định theo hình G1, trang 81, TCVN 10304-2014. 

- Đất rời: Sức kháng cắt trung bình dọc thân cọc trong lớp đất thứ “i” được xác 
định theo phương pháp β . 

'
, tan (3)v zi i if k σ δ=  (3) 
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'
,v zσ : là ứng pháp hiệu quả theo phương đứng trung bình trong lớp đất thứ “i”. 

c. Theo viện kiến trúc Nhật Bản SPT 

Chỉ số SPT được xác định theo công thức Viện kiến trúc Nhật Bản: Tại mục G.3.2    
TCVN 10304-2014).

 
 

 Trong đó: 

:
b

q  Cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc. 

:
b

A  Diện tích tiết diện ngang của cọc 

:u  Chu vi tiết diện ngang thân cọc. 

, ,, :c i s if f Cường độ sức kháng của đất rời và đất dính thứ i trên thân cọc. 

Đối với đất cát (đất rời):  

, ,, :c i s il l  chiều dài đoạn cọc nằm trong đất rời và đất dính thứ i trên thân cọc. 

, :c iN là chỉ số SPT trung bình trong lớp đất rời thứ “i”. 

Đối với đất dính (đất sét):  

, , ,. . :c i p i L u if f cα= Cường độ sức kháng trên thân cọc nằm trong lớp đất dính thứ “i”. 

, :p iα Hệ số điều chỉnh cho cọc đóng, phụ thuộc vào sức kháng cắt không thoát        

nước u
C và trị số trung bình ứng suất có hiệu thẳng đứng '

v
σ , (xác định theo biểu              

đồ  trên hình G.2a TCVN 10304-2014). 

:
L

f
 
Hệ số điều chỉnh theo độ mãnh h/d với 1

L
f = (cho cọc nhồi). 

, :u iC
 
Cường độ sức kháng cắt không thoát nước trong lớp đất dính thứ “i”:       

, ,6.25 :u i c iC N=  

, :c iN
 
Là chỉ số SPT trung bình trong lớp đất dính thứ “i”. 

,
,

10
:

3
s i

s i

N
f = Cường độ sức kháng trên thân cọc nằm trong lớp đất rời thứ ”i” 

4.2. Theo phương pháp mô phỏng (phương pháp phần tử hữu hạn) 

a. Mô hình Mohr- Coulomb 

Mô hình Mohr Coulomb là mô hình đàn hồi lý tưởng nhưng dẻo phá hoại (còn gọi là 
Đàn dẻo), mặt dẻo là mặt phá hoại, mô hình phá hoại dựa trên tiêu chuẩn Mohr-    
Coulomb với biểu thức tan cτ σ ϕ= + . Nếu xét bài toán trong giai đoạn tức thời (tức là    
tại giai đoạn xây dựng công trình) thì biểu thức chính là sức kháng cắt không thoát nước.  
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tan
u u u

c cτ σ ϕ= = + .                                                                         (4)                                        

Mô hình Mohr Coulomb được thể hiện như (Hình 1) như ở bên dưới. 
 

 
        Hình 1. Quan hệ ứng suất và biến dạng của mô hình Mohr Coulomb 

 
         Nếu xét trong không gian thì mô hình Mohr Coulomb có 6 mặt như hình bên dưới.          
    

            
Hình 2. Mô hình Mohr Coulomb trong không gian 

 

b. Mô hình Hardening-Soil 

Mô hình Hardening soil là mô hình tăng bền, mô hình Hardening soil phá hoại           
cũng dựa trên Mohr - Coulomb nhưng sau khi đạt đến trạng thái dẻo thì tái bền trở           
lại nên gọi là mô hình tăng bền.         

 

                                                                          

                                         Hình 3. Mô hình Hardening soil 
 

Nếu xét hệ trục trong không gian, mô hình Hardening Soil cũng giống với mô 
hình Mohr - Coulomb, cũng có 6 mặt và có 6 phương trình, nhưng tại đình có mặt dẻo 
hình thành từ môđul cố kết E0ed.  
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Hình 4. Mô hình Hardening soil trong hệ trục không gian. 
  
5. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH THỰC TẾ   

5.1. Giới thiệu về công trình 

Công trình Eximbank với chiều cao được xây dựng là 40 tầng (xắp xỉ 163 m), với 
5 tầng hầm, diện tích xây dựng là 3518 m2, được xây dựng tại Quận 1, TP HCM. Công         
trình được thiết kế là cọc barrette với tiết diện (0,8x2,8) m, tải trọng thiết kế là 15MN         
cho mỗi cọc.         

5.2. Mặt cắt và đặc trưng cơ lý của các lớp đất tại vị trí xây dựng 
 

                     
 

Hình 5. Mặt cắt ngang địa chất công trình tại công trình xây dựng 
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Hình 6. Mặt cắt ngang địa chất công trình tại công trình xây dựng 
 

Lớp T: Sét lẫn dăm sạn, trạng thái dẻo mềm, chiều dày lớp đất H = 1,8 m. 

Lớp 1: Bùn sét, trạng thái chảy, chiều dày H = 2,1 m 

Lớp 2: Á sét lẫn ít sỏi sạn, trạng thái dẻo chảy, chiều dày H = 3,3 m 

Lớp 3A: Cát mịn lẫn bột ít sét, trạng thái rời, chiều dày H = 5,3 m. 

Lớp 3B: Cát mịn đến trung lẫn bột, trạng thái chặt vừa, chiều dày H = 28,1 m. 

Lớp 4: Sét trạng thái cứng, chiều dày H = 7,7 m 

Lớp 5: Á sét trạng thái cứng, chiều dày H = 1,9 m. 

Lớp 6: Cát mịn đến trung lẫn bột, ít sét, ít sỏi sạn, trạng thái chặt đến rất chặt,                           
chiều dày H = 38,35 m. 

 

 

 
 

Sét lẫn dăm sạn  
Trạng thái dẻo mềm 

Bùn sét trạng thái chảy 

Á sét lẫn ít sỏi sạn 
Trạng thái dẻo chảy 

Cát mịn lẫn bột ít sét 
Trạng thái rời 

Cát mịn lẫn trung đến bột 
Trạng thái chặt vừa 

Sét trạng thái cứng 

Á sét trạng thái cứng 

Cát mịn đến trung lẫn bột, ít sét, ít sỏi 
sạn, trạng thái chặt đến rất chặt 

Ghi chú: 
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Bảng 1. Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất nền 

 
Lớp đất 

 
     Lớp T 

Đất đắp:  
Sét lẫn dăm    

sạn,trạng thái 
dẻo mềm 

 
LỚP 1 
Bùn sét, 

trạng thái 
chảy 

 
LỚP 2 

Á sét lẫn sỏi 
sạn, trạng 

thái dẻo chảy 

 
LỚP 3A 
Cát mịn 

lẫn bột, ít 
sét, trạng 
thái rời 

 
LỚP 3B 

Cát mịn đến 
trung lẫn bột, 
ít sét, ít sỏi 
nhỏ, trạng 

thái chặt vừa  

 
LỚP 4+5 
Sét, trạng 

thái cứng+á 
sét trạng 
thái cứng 

 
LỚP 6 

Cát mịn đến 
trung lẫn bột, 
ít sét, ít sỏi 

sạn, trạng thái 
chặt đến rất 

chặt 
 

 
Cọc 

 
Vữa phụt 

 
Type 

 
HS 

Undrained 

 
HS 

UnDrained 

 
HS 

Undrained 

 
HS 

Drained 

 
HS 

Drained 

 
HS 

Undrained 

 
HS 

Drained 
 
 
 

 
Linear 
elastic 

Nonporous 

Linear 
elastic 

Nonporous 

γunsat (kN/m3) 

 
18,83 

 
14,33 

 
18,43 

 
18,31 

 
19,125 

 
20,385 

 
19,92 

 
25 18,6 

 
γsat (kN/m3) 

 
18,92 

 
15,61 

 
19,25 

 
19,18 

 
19,809 

 
20,645 

 
20,622 

  

 
ky (m/day) 

 
8.043E-05 

 
8.643E-06 

 
8.6 43E-05 

 
3.362E-04 

 
3.077E-04 

 
8.643E-05 8.643E-07 

8.643E-05 
1.071E-04 

 

 
 
kx (m/day) 

 
17.29E-05 

 
17.29E-06 

 
17.286E-05 

 
16.81E-04 

 
15.385E-04 

 
17.286E-05 

 
43.215E-07 
17.286E-05 
2.142E-04 
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50
refE (kN/m2) 

15000 4000 11250 14000 38000 78750 130000 
31GPa 

31000000 

150000 

ref

oed
E

 (kN/m2) 15000 4000 11250 14000 38000 78750 130000 
  

ref

ur
E

 (kN/m2) 45000 12000 33750 42000 114000 236250 390000 
  

 
ref

p (kN/m2) 
100 100 100 100 100 100 100 

  

m 
0,75 

1 0,85 0,5 0,5 0,75 0,6   

ur
ν  

0,3 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3 0,25 0,2 
 

0,25 

c (kN/m2)  
18,8 

 
10 

 
16,3 

 
0 

 
4,2 

 
175,.85 

4,8 
4,2 
4,8 

  

φ (o) 0 4,8 7,3 31 32,08 0 38,18   

ψ (o) 0 0 0 0 2,08 0 8,18   

Rinter 
0,85 07 0,7 0,85 0,85 085 0,85 1,0 1,0 
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5.3. Kết quả tính toán theo mô phỏng và thực nghiệm hiện trường 

a. Theo kết quả thí nghiệm 
 

                                            
Hình 7. Biểu đồ quan hệ sức kháng và chuyển vị từ kết quả thử tải 

 
Nhận xét: 

Trong đoạn cọc phụt vữa sức kháng đơn vị đã huy đông được giá trị lớn nhất quan 
sát từ cao độ (GL3-Ocell) là 396 (kN/m2) và trong đoạn cọc không phụt vữa đã huy 
động được giá trị lớn nhất được quan sát từ cao độ (GL4-GL5) là 215 (kN/m2). 

Kết luận:  

Sức kháng đơn vị của đoạn cọc phụt vữa được tăng lên 1,8 lần (84,2%) so với 
đoạn cọc không phụt vữa trong lớp đất cát.  

b. Theo kết quả mô phỏng 

Nhận xét: 

Sức kháng đơn vị trong đoạn cọc phụt vữa được huy động lớn nhất với giá trị là 
225 (kN/m2)được quan sát từ cao độ (GL3-Ocell). Sức kháng đơn vị qua đoạn cọc 
không phụt vữa được quan sát từ cao độ (GL4-GL5) được giá trị lớn nhất bằng 132 
(kN/m2). 

Kết luận: 

Đoạn cọc phụt vữa gia tăng gấp 1,7 lần so với đoạn cọc không phụt vữa. 
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Hình 8. Biểu đồ quan hệ sức kháng và chuyển vị theo kết quả mô phỏng 
 

6. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 

Sức kháng đơn vị của trường hợp thí nghiệm hiện trường trong đoạn cọc phụt vữa 
có giá trị tăng lên gấp 1,8 lần (84,2%) so với đoạn cọc không phụt vữa, còn trong 
trường hợp mô phỏng giá trị tăng lên gấp 1,7 lần (70,5%) trong nền đất cát. 

6.2. Kiến nghị 

-  Nếu tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn thì sẽ cho giá trị sức kháng 
đơn vị nhỏ hơn, an toàn hơn so với thí nghiệm. 

- Khi thiết kế cọc phụt vữa nếu có giả định cường độ sức kháng hông đơn vị sau 
khi phụt vữa thì nên thí nghiệm cọc thử để kiểm chứng lại, nhằm để đảm bảo tính chính   
xác cho từng loại đất trong khu vực. 
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PHÂN TÍCH CHUYỂN VỊ TƯỜNG VÂY SỬ DỤNG GIẢI PHÁP PHUN 

VỮA ÁP LỰC CAO ĐỂ XỬ LÝ ĐÁY HỐ ĐÀO 

ANALYSIS DEFORMATION OF DIAPHRAGM WALL USING JET GROUTING 

IN BOTTOM OF EXCAVATION 

 
PGS. TS. Võ Phán, KS. Lê Trung Tín 

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

 
TÓM TẮT 
 

Giải pháp phụt vữa áp lực cao là một trong những giải pháp xử lý nền đất yếu mang 

lại hiệu quả kinh tế. Giải pháp này đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới và đang 

được áp dụng tại Việt Nam. Dựa trên những nghiên cứu tổng quan trên thế giới, tác 

giả mô phỏng ứng dụng giải pháp phun vữa cao áp Jet Grouting giảm chuyển vị 
ngang hố đào trong điều kiện địa chất TP.HCM. Đất trong khu vực đáy hố đào được 

thay thế một phần bằng những cọc Jet Grouting (JGPs) nhằm tăng sức kháng bị 
động. Phương pháp phân tích số được lựa chọn sử dụng đánh giá tính hiệu quả của 

Jet Grouting, từ đó tìm ra giải pháp mô phỏng dễ dàng và nhanh chóng, giảm bớt 

khối lượng tính toán. 
 
ABSTRACT 
 

The solution Jet Grouting is one of the good solutions for soft ground which brings 

economic efficiency. This solution has been widely used in the world and is being 

applied in Vietnam. Based on the study of the world, the author describes the 

application high-pressure grouting solution (Jet Grouting) reduced horizontal 

displacement excavations in geological conditions in Ho Chi Minh city. The soil in 

the bottom of excavations is replaced in part by the Jet Grouting piles (JGPs) to 

increase passive resistance. Nunbering methods of analysis have chosen to use to 

assess the effectiveness of Jet Grouting, thus generating simulation solution easily 

and quickly, which reduce the amount  of  calculation. 
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở nước ta, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 
nhà cao tầng đã xuất hiện rất nhanh chóng. Công trình được phát triển lên cao hơn 
và một phần được đưa sâu vào lòng đất. Điều này là một xu thế chính trong quá 
trình hiện đại hóa các thành phố lớn. 

Việc xây dựng tầng hầm trong các khu vực đất tốt đã phức tạp thì việc xây dựng 
trong các khu vực đất yếu thì càng khó khăn hơn vì chuyển vị ngang của các tường vây 
tầng hầm trong quá trình đào hầm thường rất lớn gây mất ổn định cho hố đào và công 
trình xung quanh. 
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Chính vì vậy việc lựa chọn giải giải pháp giúp ổn định tường vây hố đào sâu là 
một trong những vấn đề quan trọng khi thi công nhà cao tầng mà một trong số đó là 
công nghệ Jet-Grouting. 

Phương pháp này tương đối dễ dàng thi công, nên được áp dụng ở nhiều nước trên 
thế giới. Tuy nhiên phương pháp phân tích và ý tưởng thiết kế vẫn còn đánh giá cao kinh 
nghiệm và thiếu phương án thiết kế rõ ràng vào thời điểm này. Việc phân tích vấn đề này 
đòi hỏi một khối lượng tính toán lớn, nên phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phân tích cơ sở lý thuyết, đánh giá về phương pháp phụt vữa áp lực cao để xử lý 
nền dưới đáy hố đào. 

- Tiến hành mô hình hố đào gia cường bằng giải pháp Jet-grouting với nhiều 
phương án khác nhau về tỷ lệ gia cố đất nền. 

- Khảo sát thu thập các số liệu quan trắc tường vây tầng hầm ở khu vực TP.HCM 
nhằm so sánh với kết quả tính toán được. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Jet-Grouting 

Áp lực phun: Để hồ vữa có thể thấm nhanh vào phần lỗ rỗng, tức tăng cường đưa 
vữa vào đất, thì cần yêu cầu có áp lực phụt đáng kể. Mặt khác điều này lại là nguyên 
nhân làm một phần khối đất bị dời chuyển hoặc thay đổi cấu trúc, do vậy áp lực phụt 
phải có giới hạn tối đa thích hợp. Theo kinh nghiệm thì áp lực này chiếm khoảng 25% 
của ứng suất có hiệu do trọng lượng bản than đất tại độ sâu phụt. Ngưỡng áp lực phụt sẽ 
ảnh hưởng đến cấu trúc đất có thể xác định trước bằng tính toán. 
 

 
Hình 1. Quan hệ giữa khoảng cách xói và áp lực phun (Essler & Yshida, 2004) 

  

Tốc độ dòng phụt, thể tích và lưu lượng phụt:  

Khi tăng áp lực nước trong vòi phụt, sẽ thiết lập được công thức theo định luật 
bảo toàn năng lượng. 

0 02. .V m g p=       
 (1) 
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Trong đó : 

�0: áp suất tại đầu phun tính theo chiều cao cột nước có áp (m) 

�0: vận tốc ban đầu từ đầu phun (m/s)  

g : gia tốc trọng trường (m/�2). 

m : hệ số ảnh hưởng bởi chất lượng vòi phun. 

Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến kích thước của cọc là động lượng của tia phụt 
ra (Choi 2005 từ nguồn Covil & Skinner 1994). Động lượng được tạo ra phụ thuộc vào 
khối lượng và vận tốc của các thành phần, vì vậy có hai cách để nâng cao động lượng 
của tia phụt được được đưa ra (Choi, 2005). Với đầu phun tốt m = 0,92, lưu lượng vữa 
được xác định theo biểu thức như sau: 

.V.AQ n=        (2) 

2
0. . 2 .

4
Q n m gp d

π
=

      (3) 

Trong đó: 

d : đường kính vòi phun.  

A : diện tích vòi phun. 

n : số lượng vòi phun trên thanh cần Jet Grouting. 
 

 
Hình 2. Sự ảnh hưởng của áp lực và dòng phụt 

  
Ảnh hưởng của khí nén: Khi gia tăng tốc độ dòng khí với áp lực thấp vẫn có thể 

mở rộng vùng xói mòn. Phụt vữa áp lực cao dùng phương pháp khí nén đạt hiệu quả 
trong một vài khía cạnh. Điều đầu tiên là đạt được độ xói mòn với năng lượng tối đa và 
sau đó điều quan trọng không kém là đưa các phần đất bị xói mòn lên mặt đất. 

Tốc độ nâng/hạ cần:  

Năng lượng của Jet - Grouting tạo ra trên mỗi đơn vị chiều dài thi công cọc (E) phụ 
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thuộc bởi ba nhân tố: áp lực phun (P), lưu lượng phun (Q), và tốc dộ nâng/hạ cần (��): 
.

=

t

P Q
E

V          
Tốc độ rút cần cho các loại đất khác nhau với chỉ số SPT (Trần Nguyễn Hoàng 

Hùng 2016): 

 
Hình 3. Quan hệ giữa tốc độ rút cần và loại đất 

 
Tốc độ xoay cần: Tốc độ xoay cần đối với phun đôi từ 5 -15 vòng/phút, phun đơn 

từ 4 - 8 vòng/phút (Trần Nguyễn Hoàng Hùng, 2016):  

Bảng  1. Tổng hợp thông số vận hành Jet-Grouting phun đơn 

Thông số Đơn vị 
Nguồn  

BS EN  
12716:2001 

Bruce  
(1994) 

YBMCo. 
Covil & Skinner  

(1994) 

Áp lực bơm Mpa 30 - 50 30 - 55 20 - 40 20 - 40 

Lưu lượng Lít/phút 50 - 450 60 - 150 60 - 100   

Kích thước vòi mm 
 

1,8 - 3 2,8 – 3,2 1,2 - 3 

Số lượng tia 
  

2 - 6 
 

  

Tốc độ quay cần Vòng/phút 
 

10 - 30 6 - 20 20 

Tốc độ rút cần cm/phút   12,5 - 33 8 - 25   

 
Số lần lặp: Các thí nghiệm hiện trường đã chỉ ra cần phải xoay cần từ 4 - 6 vòng 

đủ để trộn đất và vữa (Xanthakos et al., 1994 từ nguồn Kauschinger & Welsh, 1989). 

Kích thước và lượng vòi phun: Số lượng vòi phun, đường kính vòi phun ảnh 
hưởng trực tiếp đến lưu lượng phun, tỷ lệ đất bị cắt, và lưu lượng vữa phun. Số lượng 
vòi phun thay đổi từ 1 - 4 vòi và đường kính vòi phun thường vào khoảng 1 - 5 mm. 
Theo thực tế thử nghiệm tại TP.HCM, đường kính vòi phun bằng 1,7 mm hiện tượng 
nghẹt vòi thường xuyên xảy ra, đường kính vòi phun bằng 2,5 mm dễ dàng hơn trong 
vận hành vì khắc phục được nghẹt vòi. 

(4)
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Tỷ lệ nước: xi măng (w:c) của vữa phun: Vữa và tỷ lệ phù hợp (c/w) được lựa 
chọn sao cho đạt yêu cầu về cường độ và tính thấm (Xanthakos et al., 1994). Cường độ 
chịu nén của soilcrete vào khoảng 1 - 25 MPa và được xác định bởi lượng xi măng và 
một phần đất còn lại trong khối soilcrete, tính chống thấm của soilcrete ngăn không cho 
nước thấm vào bằng cách lựa chọn loại vữa phù hợp và nếu cần có thể bổ sung thêm 
bentonite (Keller Group).   

Nếu muốn tạo soilcrete có cường độ cao, tỷ lệ nước: xi măng (w/c) thường dùng 
giá trị vào khoảng 0,6 – 1,2 (thường lấy bằng 1) và dựa trên cấp phối hạt đất, tính thấm 
của đất, độ ẩm đất, khối lượng trung bình của lượng vữa trong 1 m3 đất (Xanthakos et 

al., 1994).  

3.2. Chất lượng sản phẩm soilcrete 

Đường kính cọc:  

 
m

KP Q N
L

V

α β γ

δ
=

      (5) 

Trong đó : 

��: bán kính cọc 

P: áp lực phun(MPa). 

Q: lưu lượng phun (m3/phút) 

N: số lần lặp ở chiều sâu thiết kế. 

V: vận tốc quay của vòi phun (m/s) = [d × π ×V (rpm)]/60; 

 d: đường kính cần 

D: đường kính bên ngoài của đầu phun (m). 

K: hệ số cho từng loại đất, đối với đất cát lấy bằng 1.5 và các hệ số α = 1,003, β = 
1,186, γ   = 0,135, δ =  0,198. 

Khoảng cách xói:  

 
(P )

6.25j i s

u

l P

d q

−
=

      (6) 

Trong đó: 

d: đường kính vòi phun. 

lj: khoảng cách xói của tia. 

Pi: áp lực trong vòi phun 

Ps: áp lực thủy tĩnh tác dụng lên đầu vòi phun 

qu: cường độ nén nở hông của đất 

6,25 
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3.3. Sức chống cắt của đất nền sau khi được xử lý 

Hiệp hội Jet - Grouting của Nhật Bản đưa ra thông số lực dính tiêu chuẩn dùng 
trong thiết kế cọc Jet - Grouting là c = qu/2 và φu = 0. 

Hệ số Poisson: mặc dù có sự phân tán tương đối lớn trong các dữ liệu thí nghiệm, 
hệ số Poisson của đất được cải tạo từ 0,25 – 0,45. 

3.4.  Lý thuyết mô phỏng đất nền sau khi phụt vữa Jet - Grouting trong phần tử 
hữu hạn 

Phương pháp phân tích số được lựa chọn sử dụng đánh giá tính hiệu quả của Jet - 
Grouting có 2 phương pháp mô phỏng như sau: 

• Phương pháp RAS (The real allocation simulation) mô phỏng nền riêng biệt 
theo tính chất thật của đất nền và JGPs 

 

 
Hình 4. Cọc Jet - Grouting làm việc bằng phương pháp nền liệu riêng biệt 

(PP RAS: The real allocation simulation) 
 

• Phương pháp EMS (Equivalent material simulation) mô phỏng qui đổi nền 
tương đương, xem cọc JGPs và đất nền làm việc như một khối duy nhất 

 

 
Hình 5. Cọc Jet - Grouting làm việc bằng phương pháp nền tương đương 

(PP EMS: Equivalent material simulation). 
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4. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CHO CÔNG TRÌNH CAO ỐC MANDISON SỐ 15 
THI SÁCH, QUẬN 1, TP.HCM 

4.1. Mô tả công trình 

Đây là dự án cao ốc phức hợp căn hộ kết hợp với officetel/ khách sạn tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Dự án bao gồm một tháp cao 17 tầng và 3 tầng hầm. Ba 
tầng hầm để đậu xe và phục vụ M&E; Tầng 1 và Tầng 18 (Tầng mái thấp) dùng cho 
thương mại; Tầng 2 đến tầng 5 dành cho khách sạn, tầng 6 đến tầng 8 là officetel và căn 
hộ từ tầng 9 trở lên. 

Ba tầng hầm được thiết kế thi công theo phương pháp Top-down. Hệ chống tường 
chắn giữ đào đất là tường vây dày 800 mm, với chiều sâu chân tường vây 37,5 m so với 
mặt đất tự nhiên. Chiều sâu đào lớn nhất là 19,7 m 
 

 

 
 

Hình 6. Mặt bằng và mặt cắt tầng hầm công trình 
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Bảng 2. Trình tự thi công tầng hầm 

Các bước Nội dung 

0 Trạng thái ban đầu của đất 

1 Thi công tường vây + Tải trọng phân bố đất nền 

2 Thi công sàn trệt 

3 Hạ mực nước ngầm và đào đất tới cao độ đáy hầm 1 

4 Thi công sàn hầm 1 

5 Hạ mực nước ngầm và đào đất tới cao độ đáy sàn hầm 2 

6 Thi công sàn hầm 2 

7 Hạ mực nước ngầm và đào đất tới cao độ sàn hầm 3 

8 Thi công sàn hầm 3 

9 Hạ mực nước ngầm và đào đến cao độ lắp hệ giằng khu vực lõi thang  

10 Lắp hệ giằng khu vực lõi thang 

11 Hạ mực nước ngầm và đào đất tới đáy móng bè lõi thang máy 

 
4.2. Thông số bài toán 

Chuyển vị ngang của tường vây sẽ được phân tích bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn với sự hỗ trợ của phần mềm Plaxis 2D V8.5. Hai mô hình nền được sử dụng trong 
phân tích là Morh-Coulomb Model (MCM) và Hardening Soil Model (HSM.). Kết quả 
phân tích sẽ được so sánh với nhau và so sánh với kết quả quan trắc. 

Trong bài báo này đánh giá đất với thông số cho 2 mô hình Mohr-Coulomb và 
Hardening Soil như sau: 

 

CÁC THÔNG SỐ MÔ HÌNH MOHR-COULOMB 
Tên chỉ tiêu Lớp DD Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

Loại đất Đất đắp Sét Cát pha Sét pha Cát pha Cát pha 

Trạng thái San lấp Chảy Chặt vừa Dẻo cứng Chặt vừa Chặt 

Bề dày 2,5 2,5 29,5 15,8 6,7 33 

γunsat(kN/m3) 15,23 14,64 16,43 16,69 16,68 18,2 

γsat(kN/m3) 19,4 15,8 19,78 20,21 19,77 21,4 

kx (m/day) 8,64 7,01E-04 0,172 5,83E-04 0,172 0,172 

ky (m/day) 8,64 3,50E-04 0,0864 2,92E-04 0,0864 0,0864 

Eref (kN/m2) 2700 3540 15710 44333 29790 32450 

c' (kN/m2) 0,1 14 8,3 35,5 10,8 6,4 
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ϕ' (độ) 25 15051’ 30050’ 22004’ 31016’ 34045’ 

Rinter 0,9 0,85 0,9 0,85 0,9 0,9 

Hệ số poisson ʋ 0,3 0,35 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ứng xử vật liệu Drained Undrained Undrained Undrained Undrained UnDrained 

CÁC THÔNG SỐ MÔ HÌNH HARDENING SOIL 

γunsat(kN/m3) 15,23 14,64 16,43 16,69 16,68 18,2 

γsat(kN/m3) 19,4 15,8 19,78 20,21 19,77 21,4 

kx (m/day) 8,64 7,01E-04 0,172 5,83E-04 0,172 0,172 

ky (m/day) 8,64 3,50E-04 0,0864 2,92E-04 0,0864 0,0864 

E50
ref (kN/m2) 2700 3540 15710 44333 29790 32450 

Eoed
ref (kN/m2) 2700 1770 15710 22166 29790 32450 

Eur
ref (kN/m2) 8100 10620 47130 132999 89370 97350 

c' (kN/m2) 0,1 14 8,3 35,5 10,8 6,4 

ϕ' (độ) 25 15051’ 30050’ 22004’ 31016’ 34045’ 

Rinter 0,9 0,85 0,9 0,85 0,9 0,9 

m 0,5 1 0,75 0,75 0,75 0,75 

Góc giãn nở ψ(độ) 0 0 0050’ 0 1016’ 4045’ 

Hệ số poisson ʋ  0,3 0,35 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ứng xử vật liệu Drained Undrained Undrained Undrained Undrained UnDrained 

 

 
Hình 7. Mô hình tổng thể bài toán trong phần mềm Plaxis 
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4.3. So sánh với quan trắc thực tế 

Vì giai đoạn đào tới đáy móng bè lõi thang là nguy hiểm nhất và tường vây 
chuyển vị lớn nhất nên tiến hành so sánh tại thời điểm này. 

 

 
Hình 8. Biểu đồ so sánh chuyển vị ngang của tường vây giữa quan trắc thực tế, mô hình Morh- 

Coulomb, mô hình Hardening Soil 
 

Qua so sánh giữa hai mô hình MC, HS và quan trắc nhận thấy mô hình HS cho kết 
quả gần với quan trắc hơn (sai số ở mô hình HS là 16%, ở mô hình MC là 120%). Kết 
quả quan trắc này được đưa ra với mục đích lựa chọn mô hình thích hợp cho bài toán xử 
lý đất yếu dưới đáy hố đào bằng phương pháp phụt vữa áp lực cao. Bài toán sau đây đề 
xuất phương án giải quyết vấn đề chuyển vị tường vây lớn trong quá trình thiết kế. Do 
đó, tác giả sẽ chọn mô hình Hardening Soil để mô phỏng trong quá trình tính toán. 

4.4. Phân tích ứng dụng giải pháp Jet-grouting để giảm chuyển vị hố đào 

Cọc JGPs mô phỏng được giả định có đường kính D = 1 m, cường độ nén 1 trục  
nở hông tự do (unconfined compression test) có 	
 = 10 (KG/cm2) = 1000 (KN/m2), và 
khi đó sức kháng của lớp JPGs là c = 	
/2 = 500 (KN/m2), giá trị module biến dạng của 
lớp JGPs được chọn E = 200	
 = 200000 (KN/m2), giá trị dung trọng 
���� = 20 
(KN/m3), ��� = 22 (KN/m3). 

Thông số đất được xử lý: 

Mô phỏng cọc theo phương pháp nền riêng biệt: 

Vì trong phần tử hữu hạn palxis 2D không thể mô phỏng được cọc tròn khi làm 
việc nên ta quy đổi vật liệu cọc như sau: 
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Hình 9. Quy đổi từ cọc tròn sang cọc chữ nhật 

  
2 2

4 4
D Dtd t

d
π π

= ⎯⎯→ =
      (7) 

Xác định tỷ lệ diện tích đất được xử lý như sau: 

 
1 2

p
r

A
I

d d
=

        (8) 

 Với 
2

4p
DA π

=
       (9) 

Giả sử cọc được bố trí riêng biệt theo dạng hình vuông như sau: 
 

 
 

QUY ĐỔI CHIỀU DÀI CỌC 

Thành phần Ký hiệu Đơn 
 vị 

Quy đổi tương 
đương với  

Ir = 5% 

Quy đổi tương 
đương với  
Ir = 10% 

Quy đổi tương 
đương với  
Ir = 15% 

Quy đổi tương 
đương với  
Ir = 20% 

Đường kính D m 1 1 1 1 
Khoảng cách 

giữa 2 cọc d1xd2 mxm 15,70 7,85 5,23 3,93 

Hình  10. Sơ đồ bố trí cọc 
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Chiều dài 1 
phương 

d1 m 3,96 2,80 2,29 1,98 

Chiều dày quy 
đổi 

t m 0,20 0,28 0,34 0,40 

Chiều dài coc l m 7 7 7 7 

 
Mô phỏng cọc theo phương pháp nền tương đương: 

Xem đất nền và cọc JGPs làm việc như một khối vật liệu, được quy đổi theo công 
thức sau: 

(1 )m m

eq g r c rP P I P I= + −
       (10) 

Vì phần móng bè dưới đáy lõi thang là khu vực cần gia cố bằng JGPs nên thông 
số đất nền cho khu vực này sẽ được quy đổi với các tỷ lệ Ir khác nhau. 

Đồng thời khu vực đất nền được gia cố nằn hoàn toàn trong lớp đất số 2 nên thông 
số đất lớp 2 dưới đáy móng bè lõi thang được quy đổi thay thế như trong bảng: 
 

Các thông số của đất khi xử lý bằng Jet - Grouting trong mô hình Hardening Soil 

Thành phần 
Lớp đất 

nền 
Cọc JGPs 

Nền quy đổi 
tương 
đương 

(Ir = 5%) 

Nền quy 
đổi tương 
đương  

(Ir = 10%) 

Nền quy đổi 
tương 
đương  

(Ir = 15%) 

Nền quy 
đổi tương 
đương  

(Ir = 20%) 
  Pc Pg Peg = 5% Peg = 10% Peg = 15% Peg = 20% 

γunsat(kN/m3) 16,43 20 16,61 16,79 16,97 17,14 

γsat(kN/m3) 19,78 22 19,89 20,00 20,11 20,22 

kx (m/day) 1 8,64E-02 0,95 0,91 0,86 0,82 

ky (m/day) 0,5 8,64E-02 0,48 0,46 0,44 0,42 

E50
ref (kN/m2) 15710 200000 19864 29345 38826 48306 

Eoed
ref (kN/m2) 15710 200000 19864 29345 38826 48306 

Eur
ref (kN/m2) 31149 600000 59592 88034 116477 144919 

c' (kN/m2) 8,3 500 32,9 57,5 82,1 106,6 

ϕ' (độ) 31 0 29,5 27,9 26,4 24,8 
Góc giãn nở Ψ(độ) 0 0 0 0 0 0 

Rinter 0,9 0,9 0,90 0,90 0,90 0,90 
m 0,75 0,3 0,73 0,71 0,68 0,66 

Hệ số poisson ʋ  0,3 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 
Mô hình HS HS HS HS HS HS 
Ứng xử Undrained Drained Undrained Undrained Undrained Undrained 
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Kết quả phân tích: 

Chuyển vị tường vây nguy hiểm nhất khi ở độ sâu -19,7 m , nên ở đây chỉ so sánh 
kết quả chuyển vị tường vây trong trường hợp này, sau khi mô phỏng mô hình xử lý đáy 
hố đào bằng phụt vữa Jet - Grouting bằng phần mền Plaxis theo 2 phương pháp nền 
riêng biệt và nền tương đương. 

 

   
 
 
 
 

Chuyển vị tường vây lớn nhất khi chưa xử lý bằng phương pháp Jet - Grouting 
theo mô hình HS là 70,02 mm. Sau khi xử lý bằng phương pháp phụt vữa áp lực cao 
trong các trường hợp Ir = 5%, Ir = 10%, Ir = 15%, Ir = 20%, chuyển vị ngang của tường 
vây giảm như sau: 

Bảng 3. So sánh kết quả chuyển vị tường vây mô phỏng bằng hai PP EMS và RAS 

PP Mô phỏng 
  

Tỷ lệ xử lý đất nền 

Ir = 5% Ir = 10% Ir = 15% Ir = 20% 

EMS 
Chuyển vị (mm) 62,5 60,04 58,19 57,02 

Độ lệch so với chưa xử lý JGPs (%)  10,74 14,25 16,90 18,57 

RAS 
Chuyển vị (mm) 63,3 61,6 59,8 59,09 

Độ lệch so với chưa xử lý JGPs (%)  9,60 12,03 14,60 15,61 

Độ lệch của PP EMS so với PP RAS 1,14 2,23 2,30 2,96 

Hình 11. Biểu đồ so sánh chuyển vị tường vây 
được mô phỏng bằng phương pháp vật liệu 

tương đương 

Hình 12. Biểu đồ so sánh chuyển vị tường 
vây được mô phỏng bằng phương pháp nền 

riêng biệt 
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Dựa vào kết quả phân tích chuyển vị tường vây trong từng trường hợp khác nhau 
về lượng vữa phụt vào đất, nếu chọn tỷ lệ phụt vữa Ir = 5%, Ir = 10%, thì chuyển vị 
ngang còn khá lớn, nếu chọn tỷ lệ phụt Ir = 20%, thì lượng vữa phụt tương đối nhiều 
nhưng chuyển vị ngang giảm không đáng kể. Vì vậy chọn Ir = 15% trong trường hợp 
này là hợp lý nhất. 

Qua việc mô phỏng cọc bằng hai phương pháp, phương pháp vật liệu riêng biệt 
(RAS) và phương pháp vật liệu quy đổi tương đương (EMS), ta nhận thấy kết quả 
chuyển vị lớn nhất của tường vây có sai lệch giữa hai phương pháp khi phụt vữa áp lực 
cao. Tuy nhiên kết quả sai lệch này không đáng kể (<5%), nên có thể quan niệm rằng 
cọc và đất làm việc như một khối đồng nhất để thuận tiện trong quá trình tính toán. 

Bên cạnh vấn đề ảnh hưởng chuyển vị ngang của tường vây đến ổn định của công 
trình, thì việc xem xét độ lún của đất xung quanh hố đào cũng cần được quan tâm trong 
quá trình thi công. Kết quả phân tích, so sánh độ lún xung quanh hố đào như sau: 

 

   
 
 
 
 

 
5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Qua nội dung nghiên cứu, đánh giá việc phụt vữa áp lực cao Jet – Grouting để xử lý 
tầng đất yếu dưới đáy hố đào nhằm giảm chuyển vị ngang của tường vây, đẩy trồi đáy hố 
đào, giảm lún xung quanh hố đào, quá trình phân tích nghiên cứu cho ra kết luận như sau: 

- So sánh chuyển vị tường vây hai mô hình HS và MC với quan trắc, nhận thấy 
mô hình Hardening Soil cho kết quả gần với quan trắc hơn. Do đó, sẽ chọn mô 
hình Hardening Soil để mô phỏng tính trong quá trình tính toán. 

Tiến hành khảo sát với các tỷ lệ xử lý mặt đất Ir = 5%, Ir = 10%, Ir = 15%, Ir = 20%: 

- Về chuyển vị ngang của tường vây: 

+ Theo phương pháp vật liệu tương đương giảm lần lượt 10,7%; 14,2%; 16,9%; 
18,5%. 

Hình 11. Chuyển vị mặt đất quanh hố đào 
khi chưa xử lý và xử lý đáy hố đào bằng 

phương pháp RAS. 
 

Hình  12. Chuyển vị mặt đất quanh hố đào 
khi chưa xử lý và xử lý đáy hố đào bằng 

phương pháp EMS. 
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+ Theo phương pháp nền riêng biệt giảm lần lượt 9,6%; 12,03%; 14,6%; 15,61%. 

- Về độ lún xung quanh hố đào: 

+ Theo phương pháp vật liệu tương đương giảm lần lượt 20,1%; 21,8%; 23%; 
23,6%. 

+ Theo phương pháp nền riêng biệt giảm lần lượt 18.31%; 20.21%; 21.42%; 
22.2%. 

5.2. Kiến nghị 

- Đề xuất tỷ lệ xử lý mặt đất Ir = 15% 

- Qua việc mô phỏng cọc bằng hai phương pháp, phương pháp nền biệt (RAS) và 
phương pháp nền quy đổi tương đương (EMS), ta nhận thấy kết quả chuyển vị lớn nhất 
của tường vây có sai lệch giữa hai phương pháp khi phụt vữa áp lực cao. Tuy nhiên kết 
quả sai lệch này không đáng kể, nên có thể quan niệm rằng cọc và đất làm việc như một 
khối đồng nhất để thuận tiện trong quá trình tính toán. 
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PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CỐ KẾT 

KHI XỬ LÝ NỀN BẰNG BẤC THẤM 

ANALYSIS OF SOME FACTORS EFFECTING THE LEVEL CONSOLADATION 

WHEN IMPROVEMENTING SOFT GROUND WITH PREFABRICATED 

 
PGS. TS. Võ Phán, KS. Bùi Minh Hiếu 

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM 

 
TÓM TẮT  
 

Bài báo này trình bày ứng dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm kết hợp 

gia tải trước để tính lún cho nền đất yếu, rút ngắn thời gian thi công khi xử lý nền 

đất yếu có chiều dày lớn. Trong quá trình nghiên cứu tác giả đã sử dụng phương 

pháp giải tích, phần mềm Plaxis 2D v8.5, phương pháp quan trắc để tính toán thời 

gian cố kết và độ lún ổn định của nền. Ngoài ra, tác giả còn phân tích sự ảnh hưởng 

của tham số như khoảng cách, chiều dài bấc thấm để đánh giá về mức độ cố kết của 

nền dẫn đến thay đổi về độ lún ổn định dưới đất nền.  

 
ABSTRACT 
 

This paper presents the solution application processing soft soil with prefabricated 

vertical drain (PVD) preloading combined to calculate the soft ground, shorten 

construction time soft ground when handling large thickness. During the study authors 

have used methods of date analysis, Plaxis 2D v8.5 software, monitoring methods to 

calculate the time of consolidation and stability of foundation settlement. In addition, the 

author also analyzed the influence of parameters such as distance, length of  

prefabricated vertical drain (PVD) to evaluate the change in the level of ground 

consolidation led to replace stable exchange settlement under the ground. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay có nhiều phương pháp để xử lý đất yếu: Phương pháp gia tải trước kết hợp 
giếng cát; phương pháp gia tải trước kết hợp bấc thấm… Các phương pháp này qua thử 
nghiệm đã có tác dụng tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất yếu, tăng nhanh quá trình 
lún của nền, tạo độ lún trước, rút ngắn thời gian thi công và tăng sức chống cắt của đất từ 
đó làm tăng khả năng chịu tải của đất yếu. Trong các phương pháp nêu trên thì phương 
pháp xử lý đất yếu bằng gia tải trước kết hợp bấc thấm được dùng phổ biến tại Việt Nam 
và trên thế giới bởi nó chứa đựng nhiều ưu điểm, thi công nhanh (tốc độ cắm khoảng 150 
- 600 mm/s, Rixner et al., 1986), cơ giới hóa cao, thân thiện với môi trường. 

Tuy nhiên việc xử lý bằng phương pháp gia tải trước kết hơp bấc thấm còn  một 
số vấn đề tồn tại. Đối với nền đất yếu có bề dày lớn, việc xác định chiều sâu tắt lún, 
chiều sâu cắm bấc thấm vẫn còn đang tồn tại nhiều ý kiến khác nhau. Việc xử lý bấc 
thấm đến hết phạm vi gây lún có thể không kinh tế hoặc nhiều khi không thực hiện 
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được. Nếu có thể đưa ra một chiều sâu cắm bấc thấm hợp lý thì phải vừa giảm giá thành 
xây dựng mà vẫn đảm bảo được các yếu tố kỹ thuật, thời gian, ổn định. 

2. TỔNG QUAN  VỀ BẤC THẤM 

Bấc thấm là một băng tiết diện hình chữ nhật, được dùng để dẫn nước từ trong nền 
đất yếu lên tầng đệm cát (Vải địa kỹ thuật nếu cần) để thoát nước ra ngoài, nhờ đó tăng 
nhanh tốc độ cố kết, tăng khả năng chịu tải, thay đổi một số chỉ tiêu cơ lý của đất (Lực 
dính và góc nội ma sát), làm tăng nhanh tốc độ lún của nền đất yếu. Bấc thấm thường có 
bề rộng khoảng 100 ÷ 200 mm, bề dày từ 3 ÷ 5 mm (Hình 1). 

Lõi của bấc thấm là một băng chất dẻo có nhiều rãnh nhỏ để nước do mao dẫn đưa 
lên cao và đỡ vỏ bọc ngay cả khi áp lực lớn. Vỏ bấc thấm là lớp vải địa kỹ thuật, lớp vải 
được chế bằng Polyeste không dệt hay giấy vật liệu tổng hợp. Nó là hàng rào vật lý 
phân cách lòng dẫn của dòng chảy với đất bao quanh, và là bộ lọc hạn chế cát hạt mịn đi 
vào lõi làm tắc thiết bị. 

 
Hình 1. Cấu tạo bấc thấm 

 
3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 Phương trình cố kết tổng quát xét đến cố kết theo hai phương đứng và ngang 
được Biot (1941) đề xuất dựa trên lý thuyết cố kết đơn giản theo hai phương thẳng đứng 
của Terzaghi (1925) và Rendulic (1937). 

2 2

vz 2 2

1
( . )

h

u u u u
C C

t z r r r

∂ ∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂ ∂                    

Trong đó: 

u = u (r, z, t) – Áp lực nước lỗ rỗng 

Cv, Ch – Hệ số cố kết đứng, ngang 

z – Chiều sâu theo phương đứng 

r – Khoảng cách hướng tâm của điểm đang xét, từ tâm của trụ đất tiêu nước 

t – Thời gian sau một độ tăng tức thời của tổng ứng suất thẳng đứng. 

Trong trường hợp biến dạng bằng nhau, Barron (1948) phương trình vi phân trong 
quá trình cố kết có dạng:  

(1) 
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Để ứng dụng lời giải này, tiết diện của bấc thấm được quy đổi thành hình tròn 
tương đương (Hình 2). Hansbo (1979) đầu tiên đề xuất đường kính quy đổi cho bấc 
thấm theo phương trình: 

 w w

2( )
2

a b
d r

π

+
= =                                                  (3) 

(Với: a - Chiều dài lõi thấm; b- Chiều rộng lõi thấm) 
 

 
Hình 2. Đường kính tương đương của bấc thấm (Indraratna và nnk, 2005) 

 
Độ cố kết được giải theo (Carrillo, 1942), độ cố kết trung bình U theo phương 

ngang và phương thẳng đứng. 

U= 1- (1-Uh)(1-Uv)                                                            (4) 

Độ cố kết trung bình theo phương đứng: 

Uv = f(Tv)                                                                    (5) 

Độ cố kết trung bình theo phương ngang: 

8.
1 exp( )h

h

T
U

µ

= − −                                                          (6) 

4. MÔ PHỎNG BÀI TOÁN XỬ LÝ NỀN BẰNG BẤC THẤM KẾT HỢP GIA TẢI 
TRƯỚC CHO CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NỐI CAO LÃNH – VÀM CỐNG

4.1. Giới thiệu công trình 

- Tên dự án: Đường nối Cao Lãnh – Vàm Cống 

- Địa điểm xây dựng: trên địa phận TP. Cao Lãnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

- Loại đường cao tốc, bề mặt đường B = 20,6 m, đắp gia tải: 5,3 m 
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4.2. Đặc điểm địa chất 
Bảng 1. Bảng chỉ tiêu cơ lý của đất. 

Tên lớp đất 
Cát đắp, 
đất đắp 

Lớp 1: 
Đấp đắp, 

sét lẫn 
thực vật 

Lớp 2: 
Bụi tính 
dẻo cao, 
rất mềm 

Lớp 3: 
Cát bụi, 
chặt vừa 

Thông số Tên Đơn vị Chọn Chọn Chọn Chọn 

Chiều dày lớp đất   m   1,3 29,4 6,75 

Dạng vật liệu Model - MC MC MC MC 

Ứng sử của nền đất Type - Draine Undrain Undrain Drain 

Trọng lượng riêng tự nhiên γunsat KN/m3 18 18,60 16,10 18,31 

Trọng lượng riêng đất no nước γsat KN/m3 20 18,83 16,43 19,62 

Hệ số thấm ngang kx m/day 1,368 0,000561 6,35E-05 0,002 

Hệ số thấm thẳng đứng ky m/day 0,684 0,000281 3,18E-05 0,001 

Mô đun đàn hồi Eref KN/m2 13000 9800 2000 17000 

Hệ số Poison 
Theo Worth 

(1975)  
- 0,32 0,29 0,30 0,31 

Lực dính đơn vị Cref KN/m2 0,2 15,00 10,33 0,6 

Góc nội ma sát ϕ độ 30 17,00 22,117 27,267 

Góc nở ψ độ 0 0 0 0 

 
Bài toán được tính toán theo 7 bước dựa trên thực tế thi công của công trình: 

� Bước 1: Thi công Bấc thấm và thi công đệm cát (35 ngày) 

� Bước 2: Thi công lớp cát đắp lần 1 (105 ngày) 

� Bước 3: Chờ lún cố kết (80 ngày) 

� Bước 4: Thi công lắp cát đắp lần 2 (20 ngày) 

� Bước 5: Chờ lún cố kết (60 ngày) 

� Bước 6: Thi công lớp cát đắp lần 3 (90 ngày) 

� Bước 7: Chờ lún cố kết. Kết thúc quan trắc cuối giai đoạn 3 (25 ngày) 

Tổng thời gian xử lý nền: 415 ngày. 
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4.3. Kết quả tính toán với chiều dài bấc thấm L = 25 m, thay đổi khoảng cách S 
 

 
Hình 3. Mô hình Plaxis 2D v8.5 (L = 25 m, S = 1,3 m) 

 

 

 

Hình 4. Độ lún của nền đường (L = 25 m, S = 1,3 m) 
 
Bảng 2. Kết quả tính toán lún nền đất cho các trường hợp khoảng cách cắm bấc thấm khác nhau 

 STT Khoảng cách bấc thấm (m) Thời gian (ngày) Độ lún cố kết (m) 

1 1,3 415 2,68 

2 2 415 2,52 
3 2,5 415 2,53 

 

 

Hình 5. So sánh độ lún cố kết của 3 phương án 
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4.4. Kết quả tính toán với khoảng cách S = 1,3 m, thay đổi chiều dài L 
 

 
Hình 6. Mô hình Plaxis 2D v8.5 (L = 30 m, S = 1,3 m) 

 

 

 

Hình 7. Độ lún của nền đường (L = 30 m, S = 1,3 m) 
 

Bảng 3: Kết quả tính toán lún nền đất cho các trường hợp chiều sâu cắm bấc thấm khác nhau. 

STT Chiều sâu cắm bấc thấm(m) Thời gian (ngày) Độ lún cố kết (m) 

1 15 415 1,980 

2 20 415 2,560 

3 25 415 2,680 

4 30 415 2,585 

 

 

Hình 8. So sánh độ lún của 4 phương án 
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5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH 

Hình 9. Kết quả quan trắc lún trường hợp xử lý nền bằng bấc thấm kết hợp gia tải trước, với 
chiều dài bấc thấm L = 25 m và khoảng cách S =1,3 m 

 
Bảng 4: Tổng hợp kết quả tính lún nền đất bằng các phương pháp tính khác nhau. 

Hình thức tính toán 
Chiều dài 
bấc thấm 

Khoảng cách 
bấc thấm 

Độ lún cố kết 
theo thời gian 

Thời gian 
lún cố kết 

Plaxis 2D  25 m 1,3 m 2.580 m 415 ngày 
Plaxis 2D 25 m 2,0 m 2.520 m 415 ngày 
Plaxis 2D 25 m 2,5 m 2.530 m 415 ngày 
Plaxis 2D  15 m 1,3 m 1.980 m 415 ngày 
Plaxis 2D 20 m 1,3 m 2.560 m 415 ngày 

Plaxis 2D 30 m 1,3 m 2.585 m 415 ngày 
Theo TCVN: 9355-2012 25 m 1,3 m 2.843 m 415 ngày 
Theo KQ Quan Trắc 25 m 1,3 m 2.250 m 415 ngày 
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết Luận 

- Phương pháp xử lý nền bằng vật liệu thoát nước thẳng đứng kết hợp vải địa kỹ 
thuật gia cố mái đắp có thể làm tăng tốc độ lún, tăng ổn định tổng thể và đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng. Nghiên cứu bài toán thực tế xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm  kết hợp gia 
tải trước tại công trình đường nối Cao Lãnh - Vàm Cống km+7.900 bằng các phương 
pháp tính khác nhau cho ta thấy khi sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải trước thời gian đạt 
độ lún cố kết yêu cầu là 415 ngày. So với không sử dụng bấc thấm là 261 năm. 

- Kết quả tính toán từ phương pháp phần tử hữu hạn cho kết quả lớn hơn so với độ 
lún khi quan trắc khoảng 20,05%. Kết quả tính toán từ phương pháp giải tích cho kết 
quả lớn so với độ lún khi quan trắc khoảng 21,00. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng riêng rẽ của các tham số như chiều sâu cắm bấc thấm (L 
= 15; 20; 25; 30 m) ứng với khoảng cách cắm bấc thấm = 1,3, khoảng cách cắm bấc 
thấm (S = 1,3; 2; 2,5) ứng với L = 25 m đối với công trình đường nối Cao Lãnh - Vàm 
Cống  cho ta thấy: 

+ Khi khoảng cách cắm bấc thấm giảm thì độ lún của nền tăng không đáng kể, tuy 
nhiên áp lực nước lỗ rỗng dư tiêu tán nhanh. Khoảng cách chọn bấc thấm S=1,3 là tối 
ưu so với các trường hợp đã đưa ra. 

+ Chiều dài bấc thấm bằng 80% chiều sâu lớp đất yếu là tối ưu. Chiều dài bấc 
thấm càng sâu độ lún có tăng nhưng không đáng kể. 

5.2. Kiến nghị 

- Vì thời gian nghiên cứu còn ít nên chưa khai thác và phân tích các kết quả trong 
bài toán bấc thấm một cách chi tiết và khái quát nên kết quả chỉ mang tính cục bộ. 

- Khi tính toán thiết kế công trình trên nền đất yếu cần sử dụng hai phương pháp 
giải tích và mô phỏng để kiểm chứng qua lại trong quá trình tính toán. 
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TÓM TẮT 

 

Bài báo này tiến hành khảo sát chuyển vị ngang và moment trong tường khi thay đổi 
khoảng cách hai tầng neo, góc neo và lực neo. Kết quả phân tích cho thấy nếu bố trí 

khoảng cách neo, góc neo và lực neo hợp lý sẽ giảm moment uốn lớn nhất và chuyển 

vị ngang lớn nhất đi rất nhiều. Khi khoảng cách hai neo quá xa hoặc quá gần đều 

làm tăng moment uốn và chuyển vị ngang của tường. Ảnh hưởng của lực neo và góc 

neo đến nội lực và chuyển vị của tường cũng tương đối lớn. Lực neo lớn sẽ gây 

moment uốn lớn trong tường, nhưng chuyển vị ngang sẽ giảm. Ngược lại, lực neo 

nhỏ sẽ gây moment uốn nhỏ trong tường, nhưng chuyển vị ngang lớn. Kết luận rút ra 

từ nghiên cứu là khi tính toán hệ thống tường neo cần tối ưu hoá khoảng cách bố trí 

neo, góc neo và lực neo nhằm giảm giá trị moment uốn và chuyển vị ngang của 

tường, làm tiết kiệm vật liệu và hạ giá thành xây dựng. 
 

 
ABSTRACT 

 

This article investigate the horizontal displacements and moment in the wall when 

changing the distance of two-stage anchor, anchor angles and anchor forces. The 

numerical analysis results show that the wall bending moment and horizontal 

displacement will reduce if the reasonable anchor spacing, anchor angles and 

anchor prestressed force is selected. When the anchor spacing is too large or too 

small, the wall bending moment and horizontal displacement will be large. The 

influence of anchor forces and anchor angles on the internal force and displacement 

of the wall is also relatively large. The large anchor will cause large bending 

moment in the wall, but horizontal displacement will decrease. In contrast, the small 

anchor force will cause small bending moments in the wall, but large horizontal 

displacements. The conclusions are that when calculating the anchor wall system it 

is necessary to optimize the anchor spacing, anchor angles and anchor prestressed 

forces to reduce the bending moment, horizontal displacement of the wall and 

construction costs. 
 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tường trong đất là giải pháp hữu hiệu khi xây dựng tầng hầm của các công trình 
nhà cao tầng, đặc biệt là các công trình có tầng hầm sâu được xây chen trong khu đô thị. 
Tường trong đất thường là tường bê tông cốt thép khép kín, kết hợp với hệ thống neo 
trong đất hoặc hệ thống thanh chống có tác dụng rất lớn trong việc chịu tác dụng của áp 
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lực đất, nước; thuận tiện cho việc thi công hố móng sâu. Ngoài ra, tường trong đất có 
thể được kết hợp để làm tầng hầm hoặc kết cấu chịu lực của công trình. 

Trong thực tế ngành xây dựng hiện nay, đặc biệt là tại địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh, ngày càng có nhiều công trình thi công có hố đào sâu. Bên cạnh đó, do mật độ 
xây dựng, xây chen, do một số điều kiện về diện tích mà không được phép mở rộng mái 
dốc xây dựng nên phương pháp thi công tường chắn cho hố đào sâu ngày càng phổ biến. 
Bên cạnh việc sử dụng thanh chống ổn định tường chắn hố đào thì việc kết hợp neo với 
hệ thống tường chắn là giải pháp có thể đáp ứng yêu cầu về kinh tế và chịu lực.  

Neo trong đất kết hợp với tường chắn có tác dụng làm phân bố lại moment trong 
tường, giảm kích thước tường đồng thời có tác dụng ổn định khối đất phía sau tường. 
Tuy nhiên, để tăng hiệu quả sử dụng neo thì chúng ta cần nghiên cứu các giải pháp bố 
trí neo một cách hợp lý. Từ đó, bài báo này đã dựa trên các cơ sở tính toán lý thuyết kết 
hợp với mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn cho một bài toán cụ thể mà đưa 
ra các đánh giá, kiến nghị về sự bố trí cho hệ thống neo trong đất của tường chắn hố đào 
một cách hợp lý. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tổng hợp cơ sở lý 
thuyết tính toán neo trong 
đất, sử dụng phần mềm 
Plaxis 2D để mô phỏng 
bài toán neo trong đất ổn 
định hố đào sâu với nhiều 
trường hợp khi thay đổi 
góc neo, lực neo và  
khoảng cách giữa hai tầng 
neo. Từ đó đưa ra kết luận 
về việc bố trí hệ thống 
neo cho hợp lý nhất trong 
điều kiện địa chất đất yếu 
tại khu vực quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh. 

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

3.1. Cơ chế làm việc của neo 

Neo đất là kết cấu được lắp đặt trong đất nhằm mục đích truyền tải lực kéo vào 
trong nền đất để tăng ổn định của vách hố đào hay mái dốc. Neo đất được lắp đặt trong 
các lỗ khoan được phun vữa. Neo đất rất thích hợp cho các hệ thống tường chắn hố đào 
sâu. Kết cấu cơ bản của một thanh neo bao gồm: phần bầu neo, phần tự do và phần đầu 
neo. [1] 

- Phần đầu neo bao gồm phần đầu thanh neo, bản mã và ống neo. Đầu neo có tác 
dụng truyền tải lực ứng suất trước trong thanh neo đến hệ tường chắn.  

Hình 1. Cấu tạo neo 
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- Phần tự do là phần thanh thép ứng suất 
trước, có tác dụng truyền tải lực neo 
đến kết cấu tường chắn. Phần vỏ neo 
có tác dụng ngăn cách đoạn thanh neo 
ứng suất trước với bê tông xung quanh, 
giúp cho phần thanh neo tự do không 
bị ăn mòn và không bị kẹt với bê tông 
xung quanh trong quá trình thử nghiệm 
và gia tải ứng suất.  

- Phần bầu neo là đoạn thanh neo liên 
kết với bê tông, có tác dụng truyền tải 
lực kéo vào đất. Phần bầu neo nên 
được đặt phía sau mặt phẳng phá hủy 
của đất. 

3.2. Phân loại neo 

Loại A: Neo trọng lực trục thẳng 

Neo trọng lực là loại neo thích hợp với các loại đá, đất dính từ cứng đến rất cứng, 
được sử dụng phương pháp khoan tròn hoặc khoan rỗng. Loại neo này được sử dụng để 
neo trong lỗ khoan có trục thẳng. 

Loại B: Neo áp lực trục thẳng  

Neo áp lực phù hợp nhất với loại đất hạt thô hoặc đá nứt. Loại neo này còn có thể 
sử dụng trong đá yếu nứt nẻ, các lớp hạt thô hoặc đất rời hạt mịn. Vữa được bơm vào lỗ 
neo với áp lực thấp (30 - 1.000 kN/m2).  

Loại C: Neo bơm vữa sau  

Phương pháp neo bơm vữa sau sử dụng cách phun vữa nhiều lần để mở rộng bầu 
neo. Mỗi lần phun vữa cách nhau 1 đến 2 ngày. Thông thường, vữa áp lực cao (trên 
2000 kN/m2) được phun từ lần thứ 2 trở đi.  

Loại D: Neo mở rộng  

Phương pháp này hiện nay không còn được sử dụng phổ biến, tuy nhiên đây là 
loại neo có khả năng chịu lực lớn nhất nhờ vào kết cấu của neo. Neo mở rộng có lỗ neo 
bao gồm nhiều phần được mở rộng như hình chiếc chuông. Loại neo này có thể được sử 
dụng cho đất sét cứng.   

3.3. Thiết kế đoạn neo không liên kết (phần tự do) 

Giá trị nhỏ nhất của đoạn neo không liên kết đối với neo đất và neo đá là 4,5 m 
(đối với neo cáp) và 3 m (đối với neo thanh). Giá trị nhỏ nhất này giúp hạn chế sự mất 
mát ứng suất trong quá trình truyền ứng lực từ kết cấu vào neo. Chiều dài đoạn neo 
không liên kết phụ thuộc vào: bố trí vị trí đoạn bầu neo tối thiểu phải nằm phía sau mặt 
trượt tiềm năng; vị trí đoạn bầu neo phải nằm trên lớp đất có khả năng chịu lực tốt; đảm 
bảo ổn định cho toàn bộ hệ neo; chịu được chuyển vị theo thời gian. Tổng quát, đoạn 

Hình 2. Phân loại neo 
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neo không liên kết phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữ mặt trượt tiềm năng và điểm 
đầu của bầu neo l à H/5 hoặc 1,5 m. (xem hình 3). 

3.4. Thiết kế đoạn neo liên kết (phần bầu neo) 

3.4.1. Thiết kế bầu neo trong đất rời [2] 

a. Các neo kiểu A 

Các neo kiểu A nói chung không dùng được trong đất rời trừ khi chúng được phun 
xi măng.  

b. Các neo kiểu B 

Biểu thức dự báo lực neo 

Tf = L.n.tanϕ�         (1) 

Trong đó : L - chiều dài bầu neo (m); ϕ� - góc ma sát trong có hiệu (độ); N - hệ số 
kể đến kỹ thuật khoan, độ sâu chôn, đường kính bầu neo, áp lực phun vữa trong phạm vi 
30 – 1.000 kN/m2. 

c. Các neo kiểu C 

Đặc tính của neo kiểu C là tính toán dựa trên các đường cong thiết kế được thiết 
lập từ thí nghiệm hiện trường cho một phạm vi các loại đất hơn là dựa theo các công 
thức lý thuyết hoặc thực nghiệm, sử dụng các đặc trưng cơ học của một loại đất riêng.  

d. Chiều dài bầu neo 

Chiều dài bầu neo cho các neo kiểu từ A đến D thông thường không được nhỏ hơn 
3 m và không lớn hơn 10 m.  

3.4.2. Thiết kế bầu neo trong đất dính [2] 

a. Các neo kiểu A 

Đối với các neo kiểu A, công thức dựa trên cơ sở dùng các độ bền cắt không thoát 
nước 

Tf = π.D.L.α.Cu       (2)   

Trong đó : L - chiều dài bầu neo (m); α - hệ số dính bám; D - đường kính bầu neo; 
Cu - độ bền cắt không thoát nước trung bình trên toàn bộ chiều dài bầu neo (kN/m2). 

b. Các neo kiểu C 

Ma sát bên tăng theo độ chảy tăng và chỉ số dẻo giảm. Trong sét cứng (chỉ số chảy 
Ic = 0,8 - 1) với độ dẻo trung bình hoặc cao, ma sát bên từ 30 đến 80 kN/m2 là những giá 
trị thấp nhất ghi được, trong khi đó các giá trị cao nhất (τM > 400 kN/m2) đã thu được 
trong bùn cát có độ dẻo trung bình và độ chảy từ rất chặt đến cứng (Ic = 1,25). Kỹ thuật 
phun vữa sau cũng cho tăng ma sát bên trong sét cứng từ 25 - 50%.  

c. Các neo kiểu D 

Biểu thức dự báo lực neo 
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Trong đó: L - chiều dài bầu neo (m); D - đường kính bầu neo mở rộng; d - đường 
kính của thân; Cu - độ bền cắt không thoát nước trung bình trên toàn bộ chiều dài bầu 
neo (kN/m2); Nc - hệ số sức chịu tải; Cub - độ bền cắt không thoát nước tại khoảng cuối 
bầu neo (kN/m2); l - chiều dài của thân (m); Ca - độ dính bám của thân (kN/m2). Thông 
thường giá trị Ca phổ biến từ 0.3Cu đến 0.35Cu. 

d. Chiều dài bầu neo 

Chiều dài bầu neo cho các neo kiểu từ A đến D thông thường không được nhỏ hơn 
3 m hoặc không lớn hơn 10 m.  

3.4.3.  Xác định khoảng cách giữa các neo  

Khoảng cách lớn nhất theo phương ngang của neo được xác định dựa vào khả 
năng chịu tải cho phép của neo và khả năng chịu lực của kết cấu tường. Đối với tường 
cọc chống đứng và ván lát ngang, khoảng cách theo phương ngang của cọc chịu lực có 
thể lấy từ 1,5 m đến 3,0 m với cọc đóng và trên 3,0 m đối với cọc đổ tại chỗ. Khoảng 
cách tối thiểu theo phương ngang giữa các neo là 1,2 m (hình 3b) để đảm bảo rằng sự 
ảnh hưởng nhóm neo giữa các neo liền kề là nhỏ nhất. Ảnh hưởng của nhóm neo làm 
giảm khả năng mang tải của từng neo riêng lẻ [1].  

 
Hình 3. Khoảng cách tối thiểu của neo theo phương đứng và phương ngang 

 
4. ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN 

4.1. Thông số đầu vào 

Tiến hành tính toán cho công trình VNPT TOWER với hố đào rộng 43,8 m, sâu 
13,5 m, được ổn định bằng tường chắn BTCT dày 0,5 m, sâu 20 m, mác 350, với hệ số 
Poisson ν = 0,2 và module đàn hồi E = 3E7 kN/m2. 

Số liệu địa chất tại vị trí số 5 Công trường Mê Linh, q.1, Tp. HCM. Thông số địa 
chất như sau (mực nước ngầm tại độ sâu 3 m): 

(3) 
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Bảng 1. Thông số các lớp đất 

Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 1 2 3 4 5 

Loại đất     Cát đắp Bùn cát Cát pha sét 
Cát pha 
bùn sét 

Sét cứng 

Mô hình     HS HS HS HS HS 

Ứng xử của vật liệu     Drained Drained Drained Drained Undrained 

Chiều dày   m 3,0 3,5 3,0 25,1 15,3 

Độ sâu   m 0÷3 3÷6,5 6,5÷9,5 9,5÷34,6 34,6÷49,9 

TLR tự nhiên γunsat kN/m3 20,0 15,7 20,1 20,4 20,4 

TLR bão hòa γsat kN/m3 21,0 16,0 20,3 21,0 20,9 

Hệ số thấm đứng ky m/day 8,64 5,90E-05 5,91E-05 2,88E-03 1,73E-05 

Hệ số thấm ngang kx m/day 8,64 1,77E-04 1,18E-04 8,64E-03 8,64E-05 

Module cát tuyến E50
ref kN/m2 5000 1120 3550 19100 11060 

Module tiếp tuyến Eoed
ref kN/m2 5000 1120 3550 19100 11060 

Module giỡ tải - gia tải 
lại 

Eur
ref kN/m2 15000 3360 10650 57300 33180 

Hệ số mũ m   0,5 0,5 0,6 0,7 1 

Lực dính cref kN/m2 0 7,5 22,5 29,78 35,5 

Góc ma sát trong φ ° 30 2,82 17,00 12,40 27,95 

Góc dãn nở ψ ° 0 0 0 0 0 

Hệ số bề mặt tiếp xúc Rinter   0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 

 

 

Hình 4. Mô hình bài toán ban đầu 
 

Mô hình bài toán có chiều cao 40 m, chiều rộng 140 m, sử dụng hệ neo phun vữa 
áp lực cao (loại B) phù hợp với đất rời hạt mịn đến hạt trung, trạng thái rời đến chặt 
vừa. Chọn sơ bộ vị trí hàng neo thứ nhất cách mặt đất 3 m, hàng neo thứ hai cách hàng 
neo thứ nhất 5 m. Khoảng cách giữa các neo theo phương ngang là 2 m. Tải trọng trên 
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bề mặt được chọn 5 kN/m2. Tải trọng được phân bố cách tường chắn 2 m, kéo dài đến 
khoảng cách 7 m so với tường chắn. 

4.2. Tìm góc neo tối ưu 

Tiến hành thay đổi góc neo của cả hai tầng neo để tìm sự ảnh hưởng của góc neo 
đối với chuyển vị ngang của tường và moment uốn trong tường. 

 
 
Từ đồ thị trong hình 5, ta thấy: đối với moment trong tường, góc neo 2 càng lớn 

thì moment càng lớn. Đối với chuyển vị ngang của tường, giá trị chuyển vị ngang nhỏ 
nhất khi góc neo 2 thay đổi trong khoảng 25 - 30º. Bên cạnh đó, giá trị chuyển vị càng 
nhỏ khi góc neo 1 càng nhỏ. Điều này phù hợp với các tài liệu chỉ dẫn đã được công bố 
rằng góc nghiêng của neo nên đặt trong khoảng 15 - 40°. Từ kết quả trên, ta chọn góc 
nghiêng hợp lý cho tầng  neo 1 là 15°, tầng neo 2 là 25°. 

4.3. Tìm lực neo và khoảng cách giữa hai tầng neo tối ưu 

Sau khi có được góc neo hợp lý ở phần tính toán trên, ta áp dụng kết quả này cho 
quá trình tính toán tiếp theo. Để tối ưu hóa bài toán, ta cần thay đổi khoảng cách h giữa 
hai tầng neo và lực neo của mỗi tầng để giảm chuyển vị và moment trong tường. Chiều 
dài bầu neo 2 được tăng lên 10 m để phù hợp với lực neo mới. 

Bảng 2. Khoảng cách giữa 2 tầng neo h 

Khoảng cách giữa 2 tầng neo h (m) 

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 
 

Bảng 3. Giá trị lực neo trong 2 tầng neo 

Lực neo 1 (kN/m) Lực neo 2 (kN/m) 

300 400 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 
 

                    
Hình 5. Biểu đồ mối quan hệ giữa góc neo với moment và chuyển vị ngang của tường 
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Hình 7. Biểu đồ mối quan hệ giữa lực neo, khoảng cách h và moment, chuyển vị của tường 
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Đối với chuyển vị ngang của tường, khi lực neo tăng thì chuyển vị ngang trong 
tường giảm. Chuyển vị ngang của tường thấp nhất khi khoảng cách h nằm trong khoảng 
5 m đến 6 m, là vị trí khi tầng neo 2 nằm giữa tầng neo 1 và cao độ đào. 

Moment dương lớn nhất Mmax trong tường có giá trị giảm khi tăng lực neo 2 và 
giảm lực neo 1. Đối với lực neo 1, khi giảm lực neo dẫn đến chuyển vị của tường tăng 
và làm cho moment trong tường giảm, điều này hợp lý đối với hệ tường chắn có neo. 
Còn đối với lực neo 2, khi tăng lực neo mà Mmax lại giảm, điều này là do tầng neo 2 xiết 
chặt chuyển vị của tường, dẫn đến moment âm tại vị trí tầng neo 2 tăng lên, và moment 
dương tại các vị trí cạnh đó giảm bớt. Giá trị h tối ưu nằm trong khoảng 6 m đến 6,5 m. 

Moment âm lớn nhất Mmin trong tường có giá trị tăng khi tăng lực neo. Các giá trị 
moment âm này nằm trong giai đoạn 5, khi tiến hành ứng suất trước cho neo. Do lúc 
này chưa đào đất của giai đoạn 6, tường chỉ có áp lực đất phía trên tầng neo 2 gây ra 
moment dương, dẫn đến moment âm tại vị trí tầng neo 2 lớn, khi đào đến giai đoạn 6 thì 
moment âm sẽ nhỏ lại.  

Để chọn ra phương án tối ưu, ta căn cứ vào độ chênh lệch giữa moment dương và 
moment âm, giá trị này càng nhỏ thì chứng tỏ moment trong tường đã phân bố hợp lý. 
Giá trị h tối ưu trong khoảng 6 m đến 7 m. 

Từ những kết luận ở trên, ta chọn giải pháp tối ưu cho tường chắn với khoảng 
cách h = 6 m, lực neo 400 – 1.200 kN/m. Với lựa chọn trên, ta được chuyển vị tường 
tương đối nhỏ, moment dương và âm có giá trị chênh lệch nhau không lớn. 

5. KẾT  LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Góc neo có ảnh hưởng tương đối rõ rệt đến chuyển vị và moment trong tường. 
Khi thay đổi góc neo của hai tầng neo, chênh lệch chuyển vị trong tầng neo 1 vào 
khoảng 90 mm đến 185 mm, trong tầng neo 2 vào khoảng 204 mm đến 268 mm. Trong 
một số trường hợp, góc neo nhỏ quá hoặc lớn quá sẽ dẫn đến không đủ khả năng chịu 
lực. Góc neo tối ưu nhất rơi vào khoảng 20° - 30°. 

Lực neo có ảnh hưởng lớn đến momen uốn và chuyển vị ngang của tường. Khi lực 
neo lớn thì momen uốn lớn và chuyển vị ngang nhỏ. Ngược lại, lực neo càng nhỏ thì 
momen uốn càng nhỏ nhưng chuyển vị ngang của tường lại lớn. Cụ thể, tùy vào khoảng 
cách neo h, sự chênh lệch chuyển vị khi thay đổi lực neo trong khoảng 9,3 – 21,3%, 
chênh lệch moment Mmax khoảng 3,3 – 17,3% và chênh lệch moment Mmin khoảng 38,6 
– 86,8%.  

Trong các trường hợp có cùng giá trị lực neo nhưng thay đổi khoảng cách neo, giá 
trị tối ưu của chuyển vị, moment Mmax và moment Mmin thường rơi vào khoảng h = 5,0 
– 6,5 m (trường hợp tầng neo 2 rơi vào khoảng giữa tầng neo 1 và cao độ đáy hố đào). 
Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các trường hợp khi thay đổi h lại rất lớn. Cụ thể, tùy vào 
giá trị lực neo khác nhau, chênh lệch chuyển vị dao động trong khoảng 27,8 - 35,6%, 
chênh lệch Mmax vào khoảng 42,6 - 47,5% và chênh lệch Mmin vào khoảng 76,6 - 95,4%.   
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5.2. Kiến nghị 

Khi thiết kế hệ thống neo, cần tính toán khoảng cách neo tối ưu nhất, góc neo và 
lực truyền cho neo để giảm nội lực, chuyển vị của tường và hạ giá thành công trình. 
Trong các yếu tố trên thì khoảng cách neo h là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến moment 
và chuyển vị trong tường. Việc lựa chọn khoảng cách neo, góc neo và lực neo cần xem 
xét ở nhiều trường hợp, ở từng giai đoạn hố đào để giảm thiểu rủi ro và sai sót trong quá 
trình tính toán. 

Khi thiết kế tường có yêu cầu chuyển vị nhỏ thì sử dụng neo có giá trị lực lớn. Khi 
tường không có yêu cầu về chuyển vị thì nên sử dụng các loại tường có độ cứng EI nhỏ, 
neo có giá trị lực nhỏ. Với các loại tường có độ cứng lớn, cần sử dụng neo có giá trị lực 
lớn để tận dụng hết khả năng chịu lực của tường. 
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THE METHOD TO CALCULATE THE SETTLEMENT AS FUNCTION OF TIME 

FOR THE SOFT SOIL IMPROVED BY SOIL CEMENT COLUMNS 

                                                                        

PGS. TS. Lê Bá Vinh, PGS. TS. Võ Phán 
Trường Đại Học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

                                                                                            ThS. Nguyễn Tấn Bảo Long 
Trường Đại Học Tiền Giang 

 
TÓM TẮT 
 

Dự tính độ lún theo thời gian của nền là việc rất cần thiết trong các dự án có sử 

dụng trụ đất xi măng để gia cố nền đất yếu. Tuy nhiên, trong các tiêu chuẩn Việt 
Nam hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về phương pháp tính lún theo thời gian 

cho nền đất yếu được gia cố trụ đất xi măng. Bài báo này đề xuất một phương pháp 

tính phù hợp, có xét đến tính thấm của đất xi măng để dự tính độ lún theo thời gian 

của nền đất yếu được gia cố trụ đất xi măng. 

 
ABSTRACT 
 

Estimate the settlement as function of time for the soft soil improved by soil cement 

columns is very necessary for the projects which used the cement columns to 

improved the soft soil. However, arccording to the current standards of Viet Nam 

have not yet the method to calculate the settlement as function of time for the soft 

soil improved by soil cement columns. This paper proposes a method which takes 

into account the soil cement permeability to estimate the settlement as function of 

time for the soft soil improved by soil cement columns.  

 
1. GIỚI THIỆU 

Ngày nay công nghệ đất trộn xi măng đã rất phổ biến và đem lại hiệu quả cao 
trong việc xử lý nền đất yếu, đặc biệt là trong ngành giao thông. Do đó việc dự tính độ 
lún theo thời gian của nền đất yếu được gia cố trụ đất xi măng là rất cần thiết, làm cho 
việc kiểm soát độ lún của nền hiệu quả hơn và góp phần làm cơ sở cho việc thanh, quyết 
toán trong các công trình chờ lún. Tuy nhiên, các quan điểm trong các phương pháp tính 
hiện nay vẫn chưa thống nhất và trong tiêu chuẩn Việt Nam vẫn chưa có hướng dẫn cụ 
thể việc tính lún theo thời gian cho nền đất yếu được gia cố trụ đất xi măng. Trong bài 
báo này tác giả đề xuất phương pháp tính lún theo thời gian cho nền đất yếu được gia cố 
trụ đất xi măng, có xét đến tính thấm của đất xi măng, sau đó tác giả sử dụng số liệu 
quan trắc thực tế và phương pháp phần tử hữu hạn để kiểm chứng lại công thức giải tích 
đã đề xuất. 
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2. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT TÍNH LÚN THEO THỜI GIAN CHO NỀN ĐẤT 
YẾU ĐƯỢC GIA CỐ TRỤ ĐẤT XI MĂNG 

Xét nền đất yếu được gia cố trụ đất xi măng như hình 1 và xem hệ số thấm của trụ 
không lớn hơn hệ số thấm của đất xung quanh. Do mô đun biến dạng của khối gia cố 
lớn hơn mô đun biến dạng của đất tự nhiên nên hệ số nén lún tương đối của khối gia cố 
nhỏ hơn hệ số nén lún tương đối của đất tự nhiên, điều này làm cho hệ số cố kết của 
khối gia cố tăng lên, làm quá trình cố kết một chiều xảy ra nhanh hơn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Nền gia cố trụ đất xi măng 
 

Giả thuyết rằng không xảy ra thấm ngang và hệ số thấm của trụ bằng với hệ số thấm 
của đất xung quanh và bằng kv1. Khi đó hệ số cố kết của khối gia cố được tính như sau: 

 Cvkgc=kv1/(a0kgc.γn)                                                                       (1) 

 Từ đó hệ số nén lún tương đối của khối gia cố được xác định như sau: 

a0kgc=β/Ekgc                                                                                  (2) 

Mô đun biến dạng của khối gia cố được xác định như sau: 

Ekgc=a.Ecol + (1-a).Esoil  ( với a là tỷ diện tích thay thế của đất xi măng). 

Hệ số cố kết của cả nền gia cố được xác định như sau: 

                                                                                                     

                                                                             (3)  
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Nhân tố thời gian Tv được xác định như sau: 

 

                                                                                                               

Do  mô hình thoát nước 2 biên nên độ cố kết Ut được xác định như sau: 

 

                                                                              

Độ lún theo ổn định của nền gia cố được xác định như sau: 

                                                 
(6) 

 
Với: Cc – chỉ số nén; 

H – bề dày lớp đất; 

e0 – hệ số rỗng ban đầu, ứng với ứng suất bản thân; 

p0 - ứng suất do trọng lượng bản thân; 

∆p - ứng suất gây lún. 

Từ đó ta có thể xác định độ lún theo thời gian của nền gia cố như sau: 

 St = Ut . S∞                                                                                    (7) 

3. KIỂM CHỨNG PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT BẰNG CÁC MÔ HÌNH 

3.1. Kiểm chứng bằng mô hình thí nghiệm của Jinchun Chai 

Bảng 1. Thông số vật liệu trong thí nghiệm của Jinchun Chai 

h1 
(m) 

h2 
(m) 

as 

(%) 
Es 

(kN/m2) 
Ec 

(kN/m2) 
νs 

Cv 
(m2/s) Cc 

a0 
(m2/kN) 

kv 

(m/ngày) 
6,5 1,5 21,7 1,05.103 70.103 0,33 0,035 0,4 4,98.10-5 2,67.10-4 

 

 

                                    Hình 2. Mô hình thí nghiệm của Jinchun Chai 
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Trong phần này tác giả sử dụng kết quả quan trắc từ mô hình thí nghiệm của 
Jinchun Chai để so sánh với kết quả tính toán từ công thức đề xuất. Thí nghiệm được 
tiến hành tại Shaowa-Biraki, Fukuoka, Nhật Bản. Theo đó các trụ đất xi măng được tạo 
ra với hàm lượng 140 kg/m3, đường kính 1 m, dài 6,5 m, tỷ diện tích thay thế 21,7%, tỷ 
lệ chiều sâu gia cố 76%, khối đắp là đá phong hóa có trọng lượng riêng là 19 kN/m3 như 
trong hình 2. Các thông số vật liệu được lấy theo thí nghiệm của Jinchun Chai như trong 
bảng 1. 

Trình tự tính độ lún theo thời gian từ phương pháp giải tích đề xuất: 

 Mô đun biến dạng của khối gia cố được xác định như sau: 

Ekgc =  a.Ec + (1-a).Es  = 16x103 (kN/m2)                            

 Hệ số nén lún tương đối của khối gia cố được xác định như sau: 

 a0kgc = β/Ekgc = 4,98x10-5 m2/kN  (với β = 0,67)                                                                 

Hệ số cố kết của khối gia cố được xác định như sau: 

Cvkgc = kv/(a0kgc.γn) = 0,5357 m2/ngày                                                                                   

Hệ số cố kết của cả nền gia cố:                                                                                                      

                                                                                                                             

 

 
 
Từ đó ta tính được Tv, Uv theo thời gian. 

Độ lún theo ổn định của nền gia cố: 

                                                                                                       

 

 
Bảng 2. Kết quả tính toán độ lún bằng phương pháp giải tích đề xuất 

Ngày S(t) (m) Ngày S(t) (m) Ngày S(t) (m) 

0 0,0000 20 0,0236 130 0,2314 

1 0,0053 21 0,0242 140 0,2382 

2 0,0075 22 0,0248 150 0,2441 

3 0,0091 23 0,0253 160 0,2492 

4 0,0106 24 0,0259 170 0,2536 

5 0,0118 25 0,0264 180 0,2575 

6 0,0129 26 0,0269 190 0,2608 
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7 0,0140 27 0,0362 200 0,2637 

8 0,0149 28 0,0436 210 0,2662 

9 0,0158 29 0,0499 220 0,2683 

10 0,0167 30 0,0554 230 0,2702 

11 0,0175 40 0,0946 240 0,2718 

12 0,0183 50 0,1217 250 0,2732 

13 0,0190 60 0,1439 260 0,2745 

14 0,0198 70 0,1630 270 0,2755 

15 0,0204 80 0,1783 280 0,2764 

16 0,0211 90 0,1922 290 0,2772 

17 0,0218 100 0,2042 300 0,2779 

18 0,0224 110 0,2146 400 0,2813 

19 0,0230 120 0,2236 500 0,2822 

 
Kết quả quan trắc độ lún theo thời gian từ mô hình thí nghiệm của Jinchun Chai 

được thể hiện trong hình 3. 
 

 

    Hình 3. Kết quả quan trắc lún từ mô hình thí nghiệm của Jinchun Chai 
 
3.2.  Kiểm chứng bằng phương pháp Phần tử hữu hạn 

Trong phần này tác giả sử dụng các thông số vật liệu như bảng 3 để phân tích lún 
theo thời gian, sau đó so sánh với kết quả thu được từ phương pháp giải tích đề xuất. 
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Bảng 3. Thông số vật liệu phân tích Plaxis 

Vật liệu 
γunsat 

kN/m3 
γsat  

kN/m3 
Eref 

kN/m2 
ν 

c 
kN/m2 

φ 
độ 

k x,y,z 
m/ngày 

Mô hình 
Vật liệu 

Lớp 1 
(0 - 1 m) 

Sét dẻo mềm 
16,5 17,8 248 0,3 22 8,33 4,72.10-5 Mohr-Coulomb 

(undrain) 

Lớp 2 
(1 - 5 m) 

Sét dẻo cứng 
18,3 18,9 3790 0,25 41 12,5 3,45.10-5 Mohr-Coulomb 

(undrain) 

Trụ đất  
xi măng 

(210 kg/m3) 
17,2 19 63.103 0,2 250 32  Linear-Elastic 

(non-porous) 

 

 
Hình 4. Chuyển vị tổng thể của nền gia cố 

 
4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

Đồ thị so sánh kết quả thu được từ phương pháp giải tích và quan trắc hiện trường 
được thể hiện trong hình 5. Đồ thị so sánh kết quả thu được từ phương pháp giải tích và 
phương pháp Phần tử hữu hạn được thể hiện trong hình 6. 
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Hình 5. So sánh kết quả giữa phương pháp giải tích và quan trắc hiện trường 

 

 

 Hình 6. So sánh kết quả giữa phương pháp giải tích và phương pháp Phần tử hữu hạn 
 

Nhận xét:  

� Qua đồ thị trong hình 5 ta thấy kết quả tính toán theo công thức đề xuất tương 
đối xấp xỉ với số liệu quan trắc của Jinchun Chai. Tuy nhiên trong giai đoạn từ 50 đến 
75 ngày thì  độ lún thực tế hiện trường lớn hơn và nhanh tắt lún hơn so với phương pháp 
giải tích, khi đó tải trọng hầu như đã truyền sang trụ và nền đã cố kết xong trước 150 
ngày so với phương pháp giải tích. 

� Qua đồ thị trong hình 6 ta thấy kết quả thu được từ phương pháp giải tích và 
phương pháp Phần tử hữu hạn khá xấp xỉ nhau. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu vẫn tồn 
tại sai số tương đối lớn là cách gia tải của 2 mô hình. 
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5. KẾT LUẬN  

Hiện nay, trong các tiêu chuẩn về trụ đất xi măng của Việt Nam vẫn chưa có 
hướng dẫn cụ thể việc tính toán độ lún theo thời gian của nền gia cố trụ đất xi măng. 
Nên tác giả đã đề xuất phương pháp giải tích để tính toán độ lún theo thời gian của nền 
gia cố trụ đất xi măng như trong mục 2. Qua việc kiểm chứng phương pháp đề xuất 
bằng thí nghiệm hiện trường ở Nhật Bản và bằng phương pháp phần tử hữu hạn như 
trong mục 3 cho thấy phương pháp đề xuất khá phù hợp với thực tế, dễ áp dụng và  sai 
số lớn nhất so với số liệu quan trắc là 16%. 
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NGHIÊN CỨU SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐỘ CỨNG VÀO TRẠNG THÁI 
ỨNG SUẤT TRÊN ĐẤT YẾU TP. HCM PHỤC VỤ TÍNH TOÁN  

HỐ ĐÀO SÂU 

ANALYSIS THE DEPENDENCE OF HARDNESS MODULUS ON THE STRESS 

STATE OF SOFT SOIL IN HO CHI MINH CITY TO SERVE DEEP 

EXCAVATION CALCULATION 

 
Ngô Đức Trung,  PGS. TS. Võ Phán 

Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM 

GS. TS. Trần Thị Thanh 
Viện Khoa học Thuỷ lợi Miền Nam 

 
TÓM TẮT 
 

Để giải quyết các vấn đề hố đào sâu, các kỹ sư thường sử dụng phương pháp Phần 

tử hữu hạn (FEM) với các mô hình Mohr Coulomb (MC), mô hình Hyperbol, mô 

hình Hardening Soil (HS). Mô hình dẻo tăng bền HS được xây dựng trên cơ sở mô 

hình Hypebol thể hiện nhiều tiến bộ hơn so với mô hình MC. Mô hình dẻo tăng bền 

HS có xét đến sự phụ thuộc của độ cứng vào ứng suất. Độ cứng phụ thuộc vào ứng 

suất chính nhỏ nhất σ′3 là áp suất đều mọi phía trong thí nghiệm nén ba trục (σ′3 <0 

khi chịu nén). Mức độ phụ thuộc của ứng suất được cho bởi số mũ m. Để mô phỏng 

sự phụ thuộc ứng suất theo quy luật logarith, như quan sát thấy trong đất nền thì 

tham số mũ m có những giá trị khác nhau phụ thuộc vào từng loại đất, việc lựa chọn 

tham số mũ m gây không ít khó khăn cho các kỹ sư khi phải tương quan từ các biểu 

thức kinh nghiệm, do biên độ này vẫn còn tương đối rộng và cho kết quả tính toán 

chênh lệch lớn. Bài báo này xác định tham số m và hệ số tương quan Eur/E50 cho đất 

yếu Tp. HCM trên cơ sở thí nghiệm 3 trục thoát nước và thí nghiệm Oeademeter như 

định nghĩa trong mô hình HS phục vụ tính toán hố đào sâu. 

 
ABSTRACT 
 

To solve deep pit problems, engineers used to FEM with MC models, Hyperbol 

model, HS model. Flexible plastic model HS built on the basis of the Hybrid model 

shows more progress than the MC model. Model HS also explains the dependence of 

modulus hardness on the stress. Hardness depends on the minimum stress σ3' is the 

uniform pressure of all sides in the triaxial compression test (σ′3 <0 when subjected 

to compression). The degree of dependence of stress is given by the parameter m. To 

simulate the stress dependence according to the logarithmic rule, as observed in the 

ground, the parameter m has different values depending on the type of soil. For 

engineers to correlate from empirical expressions, since the amplitude is still 

relatively wide and results in large differential calculations. This paper identifies the 

m parameter and the correlation coefficient Eur / E50 for soft soil in Ho Chi Minh 

City on the basis of three drainage axes and Oeademeter experiments as defined in 

the HS model for deep excavation calculation. 

Key words: strain; stress path; nonlinearity; deep excavation; soil model. 
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1. TỔNG QUAN 

Để giải quyết các vấn đề hố đào sâu, ở Tp. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung 
thường sử dụng FEM với các mô hình MC, mô hình Hyperbol, mô hình HS. 

Mô hình dẻo tăng bền HS được xây dựng trên cơ sở mô hình Hypebol thể hiện 
nhiều tiến bộ hơn so với mô hình MC. Cũng giống như đối với mô hình MC, những 
trạng thái giới hạn của ứng suất được diễn tả bằng góc ma sát φ, lực dính c, góc dãn nở 
ψ, nhưng độ cứng của đất được diễn tả với độ chính xác nhiều hơn bởi việc sử dụng 3 
dữ liệu độ cứng nhập vào khác nhau: độ cứng gia tải 3 trục E50; độ cứng dỡ tải 3 trục Eur 
và độ cứng gia tải 1 trục Eoed.  

Mô hình dẻo tăng bền HS còn lý giải được sự phụ thuộc của mô đun độ cứng vào 
ứng suất. Điều này có nghĩa rằng tất cả độ cứng tăng theo áp lực.  

Đất có các đặc tính năng biến dạng phức tạp, như dãn nở, không đẳng hướng, và 
chịu ảnh hưởng của lộ trình ứng suất. Trong các mô hình đàn hồi phi tuyến hoặc mô 
hình đàn dẻo kể trên, ở các điều kiện chịu tải thông thường, việc áp dụng tính toán có 
thể đạt được một số kết quả khả quan, nhưng đối với điều kiện chịu tải đặc biệt, như 
công trình hố đào sâu sẽ không có được kết quả tính toán hợp lý khi áp dụng các mô 
hình này.  

Việc mô hình nền đất trong bài toán hố đào bằng phần mềm Plaxis nên được thực 
hiện với mô hình HS. Lý do là trong quá trình đào đất, đất làm việc theo sơ đồ dỡ tải – 
gia tải lại (unloading – reloading). Dỡ tải khi đất ở trong hố đào được lấy ra và gia tải lại 
khi thi công hệ văng chống vách hố đào. Trong giai đoạn làm việc này, mô đun biến 
dạng của đất cao hơn rất nhiều so với trường hợp gia tải thông thường. Do đó nếu sử 
dụng mô hình MC sẽ cho kết quả chuyển vị, biến dạng của nền đất cao hơn thực tế quan 
trắc rất nhiều do không thể hiện được quá trình làm việc dỡ tải – gia tải lại của nền trong 
quá trình thi công đào đất. Việc sử dụng mô hình HS cho phép khắc phục được hạn chế 
này và cho kết quả gần với quan trắc thực tế hơn. 

Độ cứng phụ thuộc vào ứng suất chính nhỏ nhất σ′3 là áp suất đều mọi phía trong thí 
nghiệm nén ba trục (σ′3 <0 khi chịu nén). Mức độ phụ thuộc của ứng suất được cho bởi số 
mũ m. Để mô phỏng sự phụ thuộc ứng suất theo quy luật logarith, như quan sát thấy trong 
đất yếu, thì số mũ được chọn là m = 1 (Schanz, 1999) [7]. Theo Janbu (1963), giá trị m ở 
vào khoảng 0,5 cho cát và sét ở Nauy) [5]. Trong khi đó Von Soos (1980) thì giá trị m 
vào khoảng 0,5 < m < 1 [10]. Usmani (2007) đề xuất m = 0,67 trong phân tích trạng thái 
ứng suất, biến dạng và thay đổi thể tích của đất cát pha sét Delhi [9].  

Như vậy việc lựa chọn tham số mũ m gây khó khăn cho các kỹ sư khi phải tương 
quan từ các biểu thức kinh nghiệm, do biên độ này vẫn còn tương đối rộng và cho kết 
quả tính toán chênh lệch lớn. 

Bài báo này sẽ xác định tham số m và hệ số tương quan Eur/E50 cho đất yếu Tp. 
HCM bằng thí nghiệm 3 trục thoát nước và thí nghiệm Oeademeter như định nghĩa 
trong mô hình HS phục vụ tính toán hố đào sâu. 
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Hình 1. Định nghĩa E50 và Eur trong thí 
nghiệm nén ba trục thoát nước 

 

2. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HS  

Mô hình HS do Schanz và các công sự (1999) [3][4] cải tiến và phát triển dựa trên 
cơ sở lý thuyết đàn hồi – dẻo cổ điển để mô phỏng tính ứng xử đàn hồi và dẻo của đất 
nền. Phần đàn hồi của nó sử dụng 2 mô đun độ cứng, tức là mô đun gia và dỡ tải được 
xác định, và xem xét áp lực đất cứng. Phần dẻo tuân theo quy luật chảy phi tuyến tính 
và tiêu chuẩn tái bền đẳng hướng, để mô tả mối quan hệ giữa ứng suất kéo theo đường 
cong hyperbol và biến dạng của đất.  

Mặt dẻo: 

1 2 1 2
1

50 1 2

( ) 2( )

( )
a

p

a ur

q
f

E q E

σ σ σ σ
γ

σ σ

− +

= − −

− −

    (1) 

1 3 1 3
2

50 1 3

( ) 2( )

( )
a

p

a ur

q
f

E q E

σ σ σ σ
γ

σ σ

− −

= − −

− −

    (2) 

2 3 2 3
3

50 2 3

( ) 2( )

( )
a

p

a ur

q
f

E q E

σ σ σ σ
γ

σ σ

− −

= − −

− −

    (3) 

Với qa, E50 và Eur được định nghĩa từ các công thức (4), (5), (6 và ký hiệu γp để 
chỉ ứng suất dẻo. 

3
50 50

cot '

cot

m

ref

ref

c g
E E

c g p

ϕ σ

ϕ

 − 
=  

+ 
  (4) 

3cot '

cot

m

ref

ur ur ref

c g
E E

c g p

ϕ σ

ϕ

 − 
=  

+ 
 (5) 

3

2sin
( cot ) ,

1 sin
f

f a

f

q
q c q

R

ϕ
ϕ σ

ϕ

= − =

−

  (6) 

Trong lộ trình ứng suất dỡ tải và gia tải 
lại, quan hệ độ lệch ứng suất và biến dạng dọc 
trục vẫn có dạng hypebolic, và các nghiên cứu 
thực nghiệm [6] cho thấy, mô đun cát tuyến 
E50 trong thí nghiệm dỡ tải và gia tải lại lớn hơn trong thí nghiệm nén ba trục thông 
thường nhiều lần và khác biệt với từng loại đất khác nhau, trong nghiên cứu này tác giả 
tập trung nghiên cứu tỷ số Eur/E50 cho các lớp sét yếu Tp. HCM. 

Phương trình (4), (5) đã định nghĩa E50, Eur, còn Eoed được định nghĩa theo phương 
trình sau:  

 3cot '

cot

m

ref

oed oed ref

c g
E E

c g p

ϕ σ

ϕ

 − 
=  

+ 
     (7) 

Với ref

odeE  là mô đun tiếp tuyến một trục không nở hông odemeter tại ứng suất đứng 
–σ1’ = p

ref
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Hình 2. Định nghĩa  trong kết 
quả thí nghiệm nén một trục 

 

Hình 3. Quan hệ ứng suất biến dạng trong 
thí nghiệm ba trục thoát nước có dỡ tải và 

gia tải lại 
 

Ưu điểm của mô hình HS không chỉ dựa trên thể hiện trạng thái ứng suất biến 
dạng là đường hyperbol mà còn xét đến tính chảy của đất và mặt chảy có thể mở rộng 
do biến dạng đàn – dẻo. Mô đun đàn hồi của đất thực tế liên quan đến mức độ biến 
dạng, do đó biến dạng của đất phải được tính toán để có được giá trị độ bền phù hợp. 
Mô hình HS có thể tự động xem xét các đặc tính trên.  

Thuận lợi của mô hình HS so với mô hình MC 
không chỉ là việc sử dụng đường cong ứng suất biến 
dạng hyperbol thay cho quan hệ tuyến tính mà còn cả 
việc kiểm soát sự phụ thuộc độ cứng vào cấp tải ứng 
suất. Khi sử dụng mô hình MC, người dùng phải chọn 
một giá trị mô đun Young cố định trong khi đối với đất 
thực độ cứng lại phụ thuộc cấp áp lực. Vậy thì nhất 
thiết phải ước đoán cấp áp lực trong đất và sử dụng cấp 
áp lực đó để có được giá trị độ cứng thích hợp. Với mô 
hình HS việc lựa chọn khó khăn các thông số đầu vào 
không còn cần thiết nữa. Thay vào đó mô đun ref

E50  

được định nghĩa theo ứng suất chính nhỏ nhất σ3 = p
ref 

như giá trị mặc định trong Plaxis là pref
=100 (kN/m²). 

Tuy nhiên, việc xác định các thông số ,ref ref

ur odeE E  trong Plaxis thường chọn mặc định 

từ 50
ref

E cho mọi loại đất như công thức (8) và (9) thường gây khó khăn cho tính toán [8]: 

50
ref ref

odeE E=        (8) 

50(3 5)ref ref

urE E= ÷        (9) 

3. XÁC ĐỊNH THAM SỐ M VÀ TỲ SỐ EUR/E50 CHO ĐẤT YẾU TP. HCM 
TRONG MÔ HÌNH HS 

3.1. Thí nghiệm nén ba trục thoát nước 

Theo định nghĩa trong mô hình HS, các 
thông số 50 ,ref ref

urE E phải xác định từ thí nghiệm 
nén ba trục thoát nước. Thí nghiệm nén 3 trục 
tiến hành theo sơ đồ cố kết thoát nước (CD) 
với áp lực buồng pref = σ′3=100 kPa có dỡ tải 
và gia tải lại, kết quả cho dưới dạng đồ thị 
quan hệ biến dạng đứng ε1 và độ lệch ứng 
suất q = σ′1 − σ′3 có dạng như sau: 

Từ biểu đồ này cho phép xác định được 
các thông số φ′, c′, 50 ,ref ref

urE E  

Trong phần này, để xác định tham số 
diễn tả sự phụ thuộc của độ cứng vào ứng suất, 
tham số mũ m cho đất yếu Tp. HCM, tác giả thực hiện thí nghiệm trên 9 mẫu sét tại các 
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độ sâu dưới 4 m bên dưới mực nước ngầm với thí nghiệm ba trục thoát nước có dỡ tải 
và gia tải lại với các cấp áp lực buồng σ’3 lần lượt là 50, 100, 200 và 400 kPa. 

Kết quả của thí nghiệm cho hai lớp sét thể hiện ở các hình từ Hình 4 đến Hình 9 
bên dưới. 

 

 
Hình 4. Quan hệ ứng suất biến dạng có dỡ tải và 

gia tải lại mẫu 1, 2, 3 
Hình 5. Biểu đồ vòng tròn Mohr của mẫu 1, 

2, 3 

 

Hình 6. Quan hệ ứng suất biến dạng có dỡ tải và 
gia tải lại mẫu 4, 5, 6 

Hình 7. Vòng tròn Mohr của mẫu 4, 5, 6 

 

Hình 8. Quan hệ ứng suất biến dạng dỡ tải và 
gia tải lại mẫu 7, 8, 9 

Hình 9. Biểu đồ vòng tròn Mohr của mẫu 7, 
8, 9 
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Từ biểu đồ quan hệ ứng suất - biến dạng (q, ε1) và các vòng tròn Mohr trên, ta xác 
định được c’, ϕ’ và các thông số như Bảng 1. 

Bảng 1. Các thông số sức kháng cắt 

Độ sâu 
[m] 

Mẫu 
thí nghiệm 

c’ 

 [kN/cm2] 
φ’ 

 [độ] 
σσσσ’1f  

[kN/cm2] 
σσσσ’3f 

[kN/cm2] 

'
3cot '

cot ' ref

c

c p

ϕ σ

ϕ

−

+

 

Lớp bùn sét 

4 ÷ 6 
1 0,12 25,85 1,40 0,36 0,485 
2   3,05 1,09 1,074 
3   5,29 1,86 1,690 

12 ÷ 14 
4 0,024 26,28 2,16 0,86 0,871 
5   5,01 1,90 1,855 
6   9,48 3,72 3,594 

Lớp sét 
 

22 ÷ 24 
7 0,11 26,32 2,37 0,98 0,982 
8   4,02 1,91 1,747 
9   9,64 3,99 3,442 

 
3.2. Xác định số mũ m từ thí nghiệm nén ba trục thoát nước 
 

 

 

Hình 12. Đường cát tuyến E50 xác định mô đun E50 của mẫu 7, 8, 9 

y = 0.1478x

y = 0.2864xy = 0.4309x + 2E-16
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y = 0.3419x

y = 0.5103x

y = 0.8592x
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Hình 10. Đường cát tuyến E50 xác định mô đun 
E50 của mẫu 1, 2, 3 

Hình 11. Đường cát tuyến E50 xác định mô 
đun E50 của mẫu 4, 5, 6 

y = 0.2926x

y = 0.5183x + 2E-16

y = 0.8119x + 4E-16
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Tham số m thể hiện sự phụ thuộc của độ cứng vào trạng thái ứng suất của đất nền. 
Phần này, tác giả xác định số mũ m từ định nghĩa mô đun biến dạng trong mô hình HS 
theo các biểu thức (4), (5). 

Từ biểu đồ quan hệ ứng suất – biến dạng (q, ε1), vẽ các đường cát tuyến E50 như 
các hình từ Hình 13 đến Hình 15 theo như định nghĩa mô đun biến dạng E50 của mô 
hình HS. Từ đó, xác định được mô đun cát tuyến E50 như trong Bảng 2. 

Dựa trên định nghĩa E50 trong mô hình HS, công thức (4): 

'
3

'
3 50

50 50 cot '
50cot '

cot '
log

cot '
ref

m

ref

ref refc

c p

c E
E E m

c p Eϕ σ

ϕ

ϕ σ

ϕ
 −

 
+  

   −

= ⇒ =   
+   

   (11) 

Xác định được tham số mũ m theo E50 như Bảng 2. 

Bảng 2. Độ cứng 50
refE và tham số mũ m từ thí nghiệm nén ba trục thoát nước 

Độ sâu  
[m] Mẫu 50E  

[kN/cm2] 
50
refE   

[kN/cm2] 
50

50
ref

E

E
 m 

[-] 

m 
trung bình 

Lớp bùn sét 

4 ÷ 6 1 14,78 28,64 0,52 0,92 

0,85 

 2 28,64  1,00 - 
 3 43,09  1,50 0,78 

12 ÷ 14 4 29,26 29,26 1,00 - 
 5 51,83  1,77 0,93 
 6 81,19  2,77 0,80 

Lớp sét yếu 

22 ÷ 24 7 34,19 34,19 1,00 - 
0,73  8 51,03  1,49 0,72 

 9 85,92  2,51 0,75 
 

Từ biểu đồ quan hệ ứng suất biến dạng có được từ thí nghiệm ở trên, vẽ các 
đường cát tuyến Eur như các hình từ Hình 13 đến Hình 15 theo như định nghĩa mô đun 
biến dạng Eur của mô hình HS để xác định mô đun dỡ tải và gia tải lại Eur, kết quả thể 
hiện ở Bảng 3. 

Dựa trên định nghĩa Eur trong mô hình HS, công thức (5): 

'
3

'
3

cot '

cot '

cot '
log

cot '
ref

m

ref ur

ur ur ref refc
ur

c p

c E
E E m

c p Eϕ σ

ϕ

ϕ σ

ϕ
 −

 
+  

   −

= ⇒ =   
+   

   (12) 

Từ công thức (16), xác định được tham số mũ m theo mô đun dỡ tải và gia tải lại 
Eur như Bảng 3. 
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Hình 13. Xác định mô đun dỡ tải và gia tải lại 
Eur các mẫu 1, 2, 3 

Hình 14. Xác định mô đun dỡ tải và gia tải lại 
Eur các mẫu 4, 5, 6 

 

 

Hình 15. Xác định mô đun dỡ tải và gia tải lại Eur các mẫu 7, 8, 9  
 

Bảng 3. Thông số độ cứng ref

urE và tham số mũ m từ thí nghiệm 

Độ sâu 
[m] 

Mẫu 
thí nghiệm 

urE  
[kN/cm2] 

ref

urE  
[kN/cm2] 

ur

ref

ur

E

E
 

m 
[-] 

m 
trung bình 

Lớp bùn sét (Very soft clay) 
4 ÷ 6 1 92,61 163,62 0,57 0,79 

0,84 

 2 163,62  1,00 - 
 3 256,49  1,57 0,86 

12 ÷ 14 4 149,63 149.,3 1,00 - 
 5 257,38  1,72 0,88 

 6 429,47  2,87 0,82 
Lớp sét yếu (Soft clay) 

22 ÷ 24 7 143,48 143,48 1,00 - 
0,86  8 229,54  1,60 0,84 

 9 420,26  2,93 0,87 
 

Từ kết quả nghiên cứu ở Bảng 2 và Bảng 3, xác định được giá trị tham số mũ 
trong mô hình HS của đất yếu Tp. HCM: 

y = 0.9261x - 14.944

y = 2.5649x - 20.734

y = 1.6362x - 9.7591
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y = 1.4348x - 15.993

y = 2.2954x - 35.386
y = 4.2026x - 45.342

-1

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Ứ
n

g
 s

u
ậ

t 
lệ

c
h

 q
, 

k
g

/c
m

2

Biến dạng đứng ε, %

y = 3.5738x - 18.3442 y = 4.2947x - 56.724

y = 1.4963x - 22.237
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- Lớp bùn sét m = [0,78 ÷ 0,93]    (13) 

- Lớp sét yếu m = [0,72 ÷ 0,87]    (14) 

Giá trị này phù hợp với kết quả thực nghiệm của von Soos (1980) [10] cho rằng m 
lấy trong khoảng 0,5≤ m ≤ 1,0 với cận dưới là cát và cận trên là sét mềm. 

3.3. Xác định hệ số tương quan Eur/ E50 và cho đất yếu Tp. HCM 

Với bộ tham số mặc định của mô hình HS trong Plaxis, tỷ số 50/ref ref

urE E  = [3 ÷ 5] 
lần [10]. Tuy nhiên, thực tế tỷ số này rất khác biệt với từng loại đất khác nhau.  

Từ kết quả thí nghiệm trên đất yếu Tp. HCM, tác giả đề xuất tỷ số này như Bảng 4. 

Bảng 4. Hệ số tương quan 50/urE E  của đất yếu TP. HCM 

Độ sâu 
[m] 

σσσσc 
[kN/cm2] 

50E   
[kN/cm2] 

urE   
[kN/cm2] 50

ur
E

E
 

Lớp bùn sét (Very soft clay) 

4 ÷ 6 
0,5 14,78 92,61 6,27 
1,0 28,64 163,62 5,71 
2,0 43,09 256,49 5,95 

12 ÷ 14 
1,0 29,26 149,63 5,11 
2,0 51,83 257,38 4,97 
4,0 81,19 429,47 5,29 

Lớp sét yếu (Soft clay) 

22 ÷ 24 
 

1,0 34,19 143,48 4,20 
2,0 51,03 229,54 4,50 
4,0 85,92 420,26 4,89 

 
Từ đó, xác định được giá trị trung bình của hệ số tương quan 50/ref ref

urE E  cho đất 
yếu Tp. HCM là: 

- Lớp bùn sét 
50

5.55
ref

ur

ref

E

E
≈      (15) 

- Lớp sét yếu 
50

4.53
ref

ur

ref

E

E
≈      (16) 

Tỷ số này có sự khác biệt khá lớn so với giá trị mặc định trong Plaxis theo như 
Vemeer [8] với mọi loại đất là: 

50

3
ref

ur

ref

E

E
≈       (17) 

3.4. Xác định mô đun biến dạng Eoed tham số m từ thí nghiệm nén một trục không 
nở hông Oedometer 

Thí nghiệm được thực hiện trên hệ thống Humboldt (Mỹ) bằng thiết bị chất tạ cố 
kết. Các dữ liệu được ghi nhận tự động. Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM 2435. 

5,55 

4,53 
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Hình 16. Dụng cụ thí nghiệm nén cố kết với 
bộ ghi dữ liệu tự động 

 

Trong thí nghiệm này, mẫu 
được đặt trong buồng cố kết giữa 2 
tấm đá bọt cho phép thoát nước và có 
đường kính 2,5 inch, chiều cao 1 inch. 

Dữ liệu nén cố kết được thể hiện 
trên đường cong ε-log(p). Các thông 
số cần thiết cho việc tính toán lún được 
xác định từ đường cong này gồm: chỉ 
số nén (Cc), chỉ số nén lại (Cr), ứng 
suất tiền cố kết (Pc) và hệ số rỗng ban 
đầu (e0). Độ lún của mẫu được dựng 
theo căn thời gian ở mỗi cấp áp lực để 
xác định hệ số cố kết (Cv). 

Thí nghiệm Oedemeter được 
tiến hành trên đất yếu Tp. HCM với 
2 lớp đất: 

- Lớp bùn sét chảy tại độ sâu 4 ÷ 6m và 12 ÷ 14 m; 

- Lớp sét yếu dẻo chảy tại các độ sâu 18 ÷ 20 m và 24 ÷ 26 m;  

Tác giả thực hiện một loạt các thí nghiệm này trên 32 mẫu đất với các cấp tải 50, 75, 
100, 150, 200, 250, 300, 600 kPa trên đất yếu Tp. HCM. Từ kết quả thí nghiệm, xác định 

được tỷ số nén CR, từ (4,20) xác định được ref

oedE , với pref
=100 kPa là cấp tải biểu kiến.  

Mô đun biến dạng Eoed xác định từ đường cong trên biểu đồ quan hệ ứng suất biến 
dạng có được từ thí nghiệm nén một trục không nở hông. Từ biểu đồ logp-ε của kết quả 
thí nghiệm, mô đun Eoed chính là độ dốc của đoạn gia tải: 

2 1

2 1

log( );
log( ) log( )y y

A A
p pε ε

ε ε
ε σ

−
= =

−

    (18) 

ln( ) 1 1

ln10 ln10
y y

y

y y

d
A A

dε ε

σ ε

ε

σ σ

= ⇒ =     (19) 

ln10y yref

oed ref

y

d
E p

d A p
ε

ε σ

σ

 
⇒ = =  

 
     (20) 

Từ (20), xác định được oedE như Bảng 5. 

Theo định nghĩa mô đun biến dạng Eoed trong mô hình HS (Hình 2):  

'
3cot '

cot '

mm

yref ref

oed oed oedref ref

c
E E E

p c p

σ ϕ σ

ϕ

   −

= =   
+   

    (21) 
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*

ref
ref

oed

p
E

λ

=       (22) 

Trong đó, chỉ số nén cải tiến *

2.3(1 ) 2.3
cC CR

e
λ = =

+

   (23) 

*

2.3ref ref
ref

oed

p p
E

CRλ

⇒ = =           (24) 

Từ công thức (24), dựa trên kết quả thí nghiệm, xác định được mô đun biến dạng 
biểu kiến ref

oedE  như trong Bảng 6. 

Bảng 5. Xác định ref

oedE  từ kết quả thí nghiệm nén cố kết 

Số hiệu 
mẫu BH04-01 BH04-02 BH04-03 BH04-04 BH04-05 BH04-06 BH04-07 BH04-08 BH04-09 
Độ sâu 
[m] 4,0 – 4,8 6,0 - 6,8 9,0 – 9,8 

12,0 -
12,8 

15,0 -
15,8 

18,0 – 
18,8 

21,0 – 
21,8 

24,0 – 
24,8 

26,0 – 
26,8 

RR 0,032 0,032 0,042 0,031 0,032 0,033 0,032 0,026 0,024 

CR 0,277 0,253 0,214 0,221 0,244 0,223 0,221 0,113 0,149 
ref

oedE

[kPa] 
831,66 909,43 1075,63 1038,92 942,80 1033,05 1042,99 2031,30 1541,76 

 
Từ (21), xác định tham số mũ m như sau: 

'
3cot '

cot '

log
ref

oed

refc
oed

c p

E
m

Eϕ σ

ϕ

 −

 
+  

 
=  

 
      (25) 

Bảng 6. Thông số độ cứng oedE và tham số mũ m từ thí nghiệm nén 1 trục 

Độ sâu [m] 
Cấp áp lực 

[kPa] 
oedE  

[kN/cm2] 

ref

oedE  
[kN/cm2] 

oed

ref

oed

E

E
 

'
3cot '

cot ' ref

c

c p

ϕ σ

ϕ

−

+

 

m 

Bùn sét (Very soft clay)   
4 ÷ 6 50 616 831,7 0,74 0,6 0,59 

 
75 673,3 

 
0,81 0,8 0,94 

 
100 1458,2 

 
1,75 

  
 

150 1144,6 
 

1,38 1,4 0,95 

 
200 1380,9 

 
1,66 1,8 0,86 

 
250 1767,8 

 
2,13 2,2 0,96 

 
300 2209,9 

 
2,66 2,6 1,02 

 
600 3909,4 

 
4,7 5,01 0,96 

 
Giá trị m trung bình 0,9 

12 ÷ 14 50 606,8 909,4 0,67 0,6 0,79 

 
75 763,9 

 
0,84 0,8 0,78 

 
100 1063,2 

 
1,17 

  
 

150 1220,8 
 

1,34 1,4 0,87 

 
200 1470,5 

 
1,62 1,8 0,82 
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250 1874,8 

 
2,06 2,2 0,92 

 
300 2328,8 

 
2,56 2,6 0,98 

 
600 4576,7 

 
5,03 5,01 1 

 
Giá trị m trung bình 0,88 

Sét yếu (Soft clay)   
18 ÷ 20 50 650,1 942,8 0,69 0.52 0,57 

 
75 746,2 

 
0,79 0.76 0,86 

  100 1686 
 

1,79 
  

  150 1366,6 
 

1,45 1.48 0,95 
  200 1782 

 
1,89 1.95 0,95 

  250 1985,1 
 

2,11 2.43 0,84 
  300 2080,2 

 
2,21 2.91 0,74 

  600 4449,3 
 

4,72 5.77 0,89 
  Giá trị m trung bình 0,83 

24 ÷ 26 75 1711,1 2031,3 0,84 0,8 0,75 

 
100 1691,9 

 
0,83 

  
  150 2600,9 

 
1,28 1,41 0,72 

  200 3429,5 
 

1,69 1,82 0,88 
  250 3513,5 

 
1,73 2,23 0,68 

  300 3970,1 
 

1,95 2,64 0,69 
  Giá trị m trung bình 0,74 

 
Từ kết quả phân tích, giá trị tham số mũ m trung bình thể hiện sự phụ thuộc của 

độ cứng vào ứng suất của đất yếu Tp. HCM từ thí nghiệm Oedemeter như sau: 

- Lớp bùn sét m = 0,88 ÷ 0,90    (26) 

- Lớp sét yếu m = 0,74 ÷ 0,83    (27) 

4. KẾT LUẬN 

- Đất có mô đun lớn đáng kể và phi tuyến tính trong lộ trình ứng suất dỡ tải và gia 
tải lại, và độ cứng thực sự của đất cao hơn rất nhiều so với mô đun biến dạng thu được 
từ các thí nghiệm thông thường. Với đất yếu Tp. HCM tỷ số 50/ref ref

urE E  là 5.55 và 4.53 
lần lượt cho lớp bùn sét và lớp sét yếu; 

- Độ cứng của đất nền phụ thuộc vào trạng thái ứng suất, sự phụ thuộc của độ 
cứng vào trạng thái ứng suất của đất yếu Tp. HCM nằm trong khoảng: 

Xác định từ thí nghiệm ba trục thoát nước: 

o Lớp bùn sét m = [0,78 ÷ 0,93]    (4.32) 

o Lớp sét yếu m = [0,74÷ 0,87]    (4.33) 

Xác định từ thí nghiệm nén một trục không nở hông: 

o Lớp bùn sét m = [0,88 ÷ 0,90]    (4.34) 

o Lớp sét yếu m = [0,74 ÷ 0,83]    (4.35) 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 – 2018 

 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           445 

- Sự tương quan giữa biến dạng, của độ cứng đất và lộ trình ứng suất là một yếu tố 
quan trọng để phân tích sự tương tác giữa đất và cấu trúc trong kỹ thuật ngầm. 
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LỰA CHỌN MÁC BÊ TÔNG CHO BÊ TÔNG CÔNG TRÌNH TRONG 

MÔI TRƯỜNG CHUA PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

SELECTION GRADE CONCRETE USE FOR REINFORCED CONCRETE 

CONSTRUCTIONIN THE ACID ENVIRONMENT AT THE MEKONG DELTA 

 
TS. Khương Văn Huân 

Trường Đại hoc Công Nghệ Sài Gòn 
   

TÓM TẮT 
 

Các công trình bê tông cốt thép có mác M200 được xây dựng ở khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long trước đây, sau vài chục năm đã có nhiều dấu hiệu bị ăn mòn như lớp 

bê tông bảo vệ bị bong tróc, bề mặt bê tông bị trơ đá dăm, cốt thép bị gỉ và cường độ 

bê tông bị giảm đáng kể. Qua kết quả thử nghiệm cho thấy bê tông mác trên M350 

có sự suy giảm cường độ thấp và hệ số thấm nhỏ hơn nhiều lần so với bê tông M200 

đã từng sử dụng trước đây. Để đảm bảo tuổi thọ cho công trình ở vùng chua phèn 

Đồng bằng sông Cửu Long có mức trung hạn khoảng 50 năm, nên sử dụng bê tông 

có mác tối thiểu M350 để xây dựng công trình.  

 

ABSTRACT 
 

The grade concrete M200 for reinforced concrete building was built in the Mekong 

Delta. after somes years, there have been many signs of corrosion such as loss of 

concret cover, rusted reinforced and reduced concrete strength. Based on the test 

results, the grade concrete on the M350 has a low intensity degradation and the 

permeability coefficient is much smaller than the M200 used previously. In order to 

ensure a medium life span of about 50 years, in the acid environment at the Mekong 

Delta, we should use M350 grade concrete to build the works. 

                                           

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Công trình bê tông cốt thép được xây dựng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) sau vài chục năm đã có nhiều dấu hiệu bị ăn mòn như lớp bê tông bảo vệ bị 
bong tróc, bề mặt bê tông (BT) bị trơ đá dăm, cốt thép bị gỉ và cường độ bê tông bị 
giảm đáng kể [4]. 

Để nâng cao độ bền cho kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) trong môi trường chua 
phèn ở ĐBSCL chúng ta cần xác định mác bê tông cần thiết tối thiểu để xây dựng công 
trình nhằm đảm bảo tuổi thọ mức trung hạn khoảng 50 năm. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Cơ sở xác định mác bê tông tối thiểu cần thiết để xây dựng công trình BTCT ở 
vùng chua phèn ở ĐBSCL được dựa trên sự suy giảm cường độ nén của bê tông tại các 
công trình thủy lợi ở ĐBSCL đã xây dựng trước đây, đồng thời xác định sự biến đổi 
cường độ nén, hệ số thấm của mẫu bê tông được ngâm trong môi trường nước chua 
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phèn ở ĐBSCL ở một số mác bê tông nghiên cứu, sau đó tiến hành phân tích đánh giá 
lựa chọn mác bê tông hợp lý nhằm đảm bảo tuổi thọ công trình ở mức khoảng 50 năm. 

Mác bê tông sử dụng nghiên cứu là M200; M300; M400. Vật liệu sử dụng chế tạo 
mẫu đạt yêu cầu kỹ thuật cho bê tông thủy công gồm xi măng Holcim PCB40; Cát 
Đồng Nai; Đá dăm Biên Hòa.  

Bảng 1. Thành phần cấp phối bê tông nghiên cứu 

Ký hiệu N/X Xi măng (kg) Cát (kg) Dăm (kg) Nước  (lit) 
M200 0,69 295 710 1191 204 
M300 0,58 350 690 1177 204 
M400 0,47 430 620 1166 204 

 
Chỉ tiêu cường độ bê tông được thí nghiệm ở tuổi 7 ngày và 1; 3; 9; 21 tháng, nén 

mẫu theo TCVN 3118:2012 [5]. Hệ số thấm của bê tông thí nghiệm ở tuổi tương tự, sử 
dụng mẫu Φ150 H300 mm có lỗ rỗng đường kính 10 mm ở giữa mẫu. Dùng sơn epoxy 
biến tính sơn phủ để hai đầu mẫu bê tông không bị ăn mòn. Tiến hành tạo áp lực nước 
xung quanh bề mặt ngoài của mẫu. Dưới áp lực làm cho nước sẽ thấm và đi dần vào tâm 
mẫu, sau đó sẽ chảy ra ngoài và được thu hồi. Hệ số thấm K sẽ được tính theo định luật 
Darcy với thiết bị thấm của Nhật Model TC-235B (Concrete permeability apparatus 
external pressure type). Sử dụng tiêu chuẩn CRA-C48-92 - Standard Test method for 
water permeability of concrete [3].  

Môi trường chua phèn điển hình ở ĐBSCL chủ yếu ở các tiểu vùng Đồng Tháp 
Mười, Tứ Giác Long Xuyên và Bán Đảo Cà Mau. Vùng ngâm mẫu thử nghiệm được 
lựa chọn có độ chua đại diện cho môi trường chua phèn điển hình ở khu vực ĐBSCL. 
Đặc trưng môi trường chua phèn là giá trị pH. Vị trí ngâm mẫu được chọn tại khu vực 
cống Rạch Chanh thị xã Tân An - Long An. Kết quả độ chua pH trung bình biểu thị 
trong Bảng 2. Môi trường nước đối chứng là nước sinh hoạt của nhà máy nước Thủ 
Đức, đại diện cho môi trường không có yếu tố gây ăn mòn bê tông (Bảng 3).  

Bảng 2  Giá trị pH của môi trường nước ở một số thời điểm  
 trong khu vực cống Rạch Chanh - Tân An - Long An 

Tháng trong năm 2007 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5,48 5,12 4,76 4,12 3,45 3,52 3,14 3,56 4,02 5,52 6,21 6,21 
Giá trị trung bình  pH = 4,59 < giới hạn ăn mòn [pH] = 6,5 

 
Bảng 3 Kết quả phân tích nguồn nước sử dụng ngâm mẫu 

Chỉ tiêu pH 
SO4

2- 
(mg/l) 

Cl-(mg/l) 
Mg2+  
(mg/l) 

Nước sinh hoạt 6,53 205 221 105 
Nước Rạch Chanh - Long An 3,52 102 97 112 
Giới hạn BT bị ăn mòn theo TCVN 
3994:1985 

< 6,5 ≥≥≥≥  250  ≥≥≥≥ 1000 
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Hình 3. Diễn biến cường độ bê tông trong môi 
trường nước chua phèn và môi trường nước 

ngọt 
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3. KẾT QUẢ VÀ BÌNH LUẬN 

Theo số liệu khảo sát cường độ bê 
tông của 34 công trình vùng chua phèn sau 
một số năm khai thác [4], sự biến đổi 
cường độ nén trung bình của bê tông ở 
vùng chua phèn và vùng nước ngọt theo 
thời gian được thể hiện trong Hình 3. Do 
tác động bất lợi nên cường độ bê tông 
trong môi trường chua phèn ở ĐBSCL 
thấp hơn so với bê tông vùng nước ngọt. 
Cường độ bê tông giảm dần theo thời gian 
và sau khoảng 20 năm, đã thấp hơn mác 
thiết kế M200, điều đó chứng tỏ bê tông 
mác M200 đã sử dụng không đủ bền vững 
đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong môi trường 
chua phèn ở khu vực ĐBSCL. 

Đối với kết quả thí nghiệm cường độ nén trên mẫu thử, ngâm trong môi trường 
nước chua phèn điển hình được thể hiện trên Hình 4. Kết quả cho thấy cường độ nén của 
mẫu ở môi trường nước chua phèn (ký hiệu chữ C) phát triển kém hơn trong môi trường 
nước ngọt (ký hiệu chữ N). Sau khoảng 9 tháng, cường độ một số mác bê tông trong môi 
trường chua phèn bắt đầu giảm. Như vậy xu hướng biến đổi cường độ trên mẫu thử 
nghiệm phù hợp với kết quả khảo sát ở các công trình môi trường chua phèn ở ĐBSCL. 

Tương quan giữa hệ số thấm và tỷ lệ Nước/Xi măng (N/X) của bê tông thể hiện 
trên Hình 5. Ở môi trường chua phèn, trong thời gian thử nghiệm 21 tháng, hệ số thấm 
của bê tông có N/X = 0,7 (tương ứng bê tông M200) thay đổi trong khoảng khá rộng từ 
6.10-9 xuống 1.10-9(cm/s). Còn các loại bê tông có tỷ lệ N/X nhỏ hơn 0,57 (mác M300 
và cao hơn) thì hệ số thấm của nó thay đổi trong phạm vi hẹp từ 1,3.10-9 xuống 1.10-

10(cm/s). Bê tông có N/X nhỏ hơn 0,57 có hệ số thấm nhỏ và khoảng biến đổi hẹp nên 
sẽ ít bị ăn mòn và bền vững hơn trong môi trường ăn mòn. 

Hình 2. Địa điểm ngâm mẫu bê tông trong môi 
trường chua phèn 

Hình 1. Gia công mẫu bê tông thí nghiệm 
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Hình 5. Tương quan sự phát triển hệ số thấm 
của bê tông và Tỷ lệ (N/X) trong môi trường 

nước chua phèn 
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Tương quan giữa cường độ và hệ số thấm của bê tông trong các môi trường chua 
phèn được thể hiện trong Hình 6. Giữa hệ số thấm và cường độ bê tông có quan hệ 
thuận nghịch: Cường độ tăng, hệ số thấm giảm. Ứng với bê tông có cường độ khoảng 
20 MPa, hệ số thấm K = (5 - 6).10-9 (cm/s); ứng với cường độ khoảng 35 MPa, hệ số 
thấm K = (3 – 5).10-10 (cm/s); ứng với cường độ khoảng 50 MPa, hệ số thấm K = (7 -
10).10-11 (cm/s). Như vậy với BT có cường độ  mức 35 MPa, hệ số thấm đã giảm đi 
được hàng chục lần so với BT mác M200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tương quan giữa cường độ nén bê tông tuổi 28 ngày (tương ứng mác thiết kế) và 

mức suy giảm cường độ mẫu ngâm trong môi trường chua phèn khi so sánh với mẫu 
ngâm trong nước ngọt được thể hiện trên Hình 7, trong đó mức suy giảm S này được 
tính như sau: 

100
)(

x
Rng

RngRchp
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−
=       (%)                     (1) 

Hình 7. Tương quan giữa mức suy giảm cường 
độ và mác BT trên mẫu thử nghiệm trong môi 

trường chua phèn ở 21 tháng 
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Rchp   Cường độ bê tông ở môi trường chua phèn 

Rng  Cường độ bê tông trong môi trường nước ngọt ở tuổi tương ứng 

Dựa vào những kết quả đã nghiên cứu trên, để nâng cao tuổi thọ cho công trình ở 
mức trung hạn (50 ÷ 60 năm) thay vì khoảng 20 năm so với bê tông M200 đã sử dụng 
trước đây, tác giả đề xuất hướng nâng cao chất lượng bê tông bằng việc tăng mác bê 
tông và khả năng chống thấm của bê tông như sau: 

Biện pháp nâng cao chất lượng bê tông đầu vào để giảm tốc ăn mòn: Các kết quả 
nghiên cứu trước đây [8] cho thấy khi sử dụng xi măng portland, BT không thể tránh 
khỏi bị ăn mòn trong môi trường chua phèn, kể cả BT mác cao. Tuy nhiên BT mác cao 
sẽ có tốc độ ăn mòn ít hơn. Biện pháp chọn mác bê tông có hệ số thấm nhỏ và ổn định 
sẽ hạn chế tác động của môi trường ăn mòn, tăng tuổi thọ cho công trình. 

Việc tính toán xác định cường độ bê tông cần thiết để sử dụng cho việc xây dựng 
công trình ở ĐBSCL như sau: 

Theo hướng hạn chế tốc độ ăn mòn bê tông: Từ kết quả thí nghiệm (Hình 7), 
với bê tông có cường độ 20 MPa (nén ở tuổi 28 ngày sẽ tương đương M200) có mức 
suy giảm cường độ là 18,79%. Từ kết quả khảo sát công trình thực tế (Hình 1), với BT 
có mác M200 chỉ đáp ứng tuổi thọ công trình khoảng 20 năm. Để BT tồn tại 50 năm 
(gấp 2,5 lần tuổi thọ của bê tông thực tế đã sử dụng ở môi trường ĐBSCL) thì mác BT 
lựa chọn có mức giảm cường độ khoảng 7,5% (18,8% : 2,5). Bê tông có mức suy giảm 
cường độ 7,5%  tương ứng với bê tông có cường độ 37Mpa. 

Theo yêu cầu về ổn định hệ số thấm: Đối với công trình thủy, yêu cầu về độ 
chống thấm cực kỳ quan trọng, đặc biệt công trình trong môi trường ăn mòn chua phèn 
như ở ĐBSCL. Dựa vào tương quan giữa hệ số thấm và cường độ bê tông (Hình 6) nhận 
thấy bê tông có cường độ ở mức 35 Mpa như là một ranh giới khác biệt giữa 2 miền 
thấm của bê tông. Khi cường độ cao hơn 35 Mpa thì bê tông có hệ số thấm nhỏ hơn 
khoảng 5 đến 10 lần so với giải bê tông có mác thấp hơn.  

Tổng hợp chung từ các yêu cầu về việc hạn chế tốc độ ăn mòn, sự ổn định hệ số 
thấm để cho BT bền vững trong môi trường chua phèn thì nên chọn BT có cường độ thiết 
kế không nhỏ hơn mức 35 Mpa hoặc có tỷ lệ Nước và Xi măng không lớn hơn 0,52. 

4. KẾT LUẬN 

- Trong môi trường chua phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng bê tông mác 
M200 là không đảm bảo độ bền lâu dài cho công trình thủy công. 

- Bê tông với tỷ lệ N/X bé hơn 0,52 (Tương ứng mác M350) có hệ số thấm nhỏ và 
mức biến động ít hơn hàng chục lần so với bê tông mác M200. Khi sử dụng loại 
bê tông có tỷ lệ N/X không lớn hơn 0,52 sẽ có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn 
ăn mòn bê tông cốt thép.  

- Đề nghị nên sử dụng bê tông mác ≥ M350 cho bê tông công trình vùng chua 
phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiếp tục theo dõi diễn biến chất lượng các 
công trình đã sử dụng bê tông mác bê tông lớn hơn M200 cùng đặc điểm môi 
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trường trong thực tế nhằm đảm bảo chắc chắn tuổi thọ lâu dài, bền vững cho 
công trình trong khu vực xây dựng. 
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ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN CỦA MÔI TRƯỜNG NGÂM MẪU TỚI HÀM 

LƯỢNG ION CLO TRONG BÊ TÔNG 

INFLUENCE OF SALTWATER ENVIROMENT TO CHLORINE ION CONTENT 

IN CONRETE 
 

TS. Khương Văn Huân 
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

 

TÓM TẮT 
 

Độ mặn NaCl của môi trường nước ảnh hưởng tới hàm lượng ion clo trong bê tông 

theo thời gian.  Lượng ion clo trong bê tông giảm dần khi ngâm trong môi trường 

nước ngọt. Có thể sử dụng cát nhiễm mặn cho bê tông không cốt thép hoặc cho bê 

tông cốt thép ở các môi trường nước có độ mặn thấp hơn 20 g/lít. 

 

ABSTRACT 
 

The NaCl salinity of the water environment affects the chloride ion concentration in 

the concrete over time. The amount of chlorine ion in concrete decreases in fresh 

water. Seasand can be used for concrete or reinforced concrete in water 

environments with salinity lower 20 g/l. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Do nguồn cát đạt tiêu chuẩn để chế tạo bê tông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long ngày càng khan hiếm, nên việc nghiên cứu tìm nguồn cát xây dựng thay thế là rất 
cần thiết và cấp bách, trong đó có hướng nghiên cứu sử dụng nguồn cát nhiễm mặn. Để 
có cơ sở sử dụng cát nhiễm mặn chế tạo kết cấu bê tông có cốt thép cần đánh giá tác 
động qua lại giữa bê tông có sử dụng cát mặn và độ mặn môi trường ngâm mẫu tới sự 
ăn mòn cốt thép trong bê tông.   

2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Theo kết quả của một số nghiên cứu [2]; [4], [6] cho thấy bê tông, vữa sử dụng cát 
nhiễm mặn, cát biển hoặc nước nhiễm mặn thì cường độ vẫn phát triển tốt. Để đảm bảo 
không gây ăn mòn cốt thép trong bê tông ở các môi trường khác nhau, kể cả môi trường 
có yếu tố gây ăn mòn mạnh như nước biển, hóa chất…, theo tiêu chuẩn TCVN 7570:06 
- yêu cầu kỹ thuật cho cốt liệu bê tông [5] quy định tổng hàm lượng ion clo trong 1 m3 
bê tông không vượt quá 0,6 kg. Tuy nhiên, khi bê tông nằm trong nước biển, do sự nhập 
nhập của ion clo theo thời gian thì hàm lượng ion clo trong bê tông sẽ tăng dần. Từ kết 
quả khảo sát của Viện Khoa học Công Nghệ Xây Dựng đã thực hiện [3], cho thấy có 
nhiều công trình, hàm lượng ion clo trong bê tông cao gấp hàng chục lần so với giới hạn 
quy định cho vật liệu đầu vào nhưng cốt thép vẫn chưa có dấu hiệu bị ăn mòn. Như 
công trình Nhà nghỉ Tân Mỹ thuộc Khu vực Huế - Đà Nẵng sau 35 năm trong nước 
biển, hàm lượng ion clo trong bê tông đạt tới 0,23% so với khối lượng bê tông (tương 
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ứng 5,5 kg/m3), thậm chí ở công trình Cảng Cọc 5 - Hòn Gai - Quảng Ninh, hàm lượng 
ion clo đạt đến mức 0,38% (9 kg/m3). 

Như vậy, sau một thời gian, hàm lượng ion clo trong bê tông sẽ tăng dần là do có 
sự tương tác trao đổi giữa bê tông và môi trường nước biển. Vấn đề đặt ra là được sử 
dụng cát chế tạo bê tông có hàm lượng ion clo đạt mức tối đa theo quy định 0,6 kg trong 
1 m3 cho môi trường bất lợi - nước biển với độ mặn khoảng 30 - 35 g/lít, thì khi sử dụng 
cát chế tạo bê tông có hàm lượng ion clo lớn hơn mức 0,6 kg/m3, độ mặn của môi 
trường có thể sử dụng ở mức nào để đảm bảo tuổi thọ lâu dài tương đương cho kết cấu 
bê tông cốt thép. 

Để xem xét vấn đề trên, tác giả tiến hành nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của môi 
trường ngâm mẫu có độ mặn khác nhau tới độ ăn mòn cốt thép thông qua việc xác định 
sự thay đổi hàm lượng ion clo trong bê tông và điện thế ăn mòn cốt thép. Phương pháp 
thực hiện như sau: 

Sử dụng bê tông mác M200; M250 có hàm lượng ion clo trong bê tông ở 3 mức: 
Mức 0,6 kg/m3 – tương ứng giới hạn max theo yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570-06 cho vật 
liệu đầu vào; mức 1,9 kg/m3- tương ứng với cát biển có hàm lượng ion clo 0,17%. Mức 
1,4 kg/m3 là mức trung gian. 

Xác định điện thế ăn mòn cốt thép trong bê tông trên mẫu thử có kích thước 5 x 10 
x 30 cm, có lõi thép Φ6 mm nằm dọc tâm mẫu. Xác định cường độ nén trên mẫu thử 
10x10x10 cm. 

Mẫu sẽ được ngâm trong 5 môi trường nước có hàm lượng muối khác nhau với 
các mức 0; 5; 10; 20; 30 g/l. Để tăng tốc độ ăn mòn cốt thép, tiến hành gia tốc theo chu 
kỳ: Mỗi chu kỳ là 24 tiếng: 4 tiếng đặt mẫu trong thùng bảo dưỡng, 20 tiếng sấy ở nhiệt 
độ 60oC.  

Xác định điện thế ăn mòn cốt thép theo tiêu chuẩn ASTM C876-91[1]. Thiết bị sử 
dụng Model CANIN, hãng Proceq - Thụy Sĩ, thang đo: ± 999 mV với độ phân giải  
1 mV. Sau khi kết thúc đo điện thế ăn mòn, sử dụng bê tông đem phân tích hóa xác định 
hàm lượng ion clo trong mẫu. Nén mẫu theo TCVN 3118:93. 

3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ BÌNH LUẬN 

Sau hơn 30 chu trình gia tốc mẫu thí nghiệm, điện thế ăn mòn cốt thép trong bê 
tông với các hàm lượng ion clo khác nhau, ngâm trong các môi trường có độ mặn khác 
nhau được thể hiện trên Hình 1 và Hình 2. 

Theo tiêu chuẩn ASTM C876-91, khi điện thế đạt -350 mV được coi là giới hạn 
cốt thép bị ăn mòn. Căn cứ vào kết quả biểu thị trên Hình 1 cho thấy khi bê tông M200 
sử dụng cát nhiễm mặn có hàm lượng ion clo ở mức giới hạn chuẩn 0,6 kg/m3 trong môi 
trường ngâm mẫu có độ mặn 30 g/lít cũng có có dòng điện thế ăn mòn cốt thép tương 
đương với bê tông có hàm lượng muối 1,4 kg/m3 ngâm trong môi trường nước có độ 
mặn 23 g/lít hoặc tương đương với bê tông có hàm lượng muối 1,9 kg/m3 ngâm trong 
môi trường nước có độ mặn khoảng 13 g/lít.  
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Tương tự trên Hình 2 cho thấy khi bê tông M250 sử dụng cát nhiễm mặn có hàm 
lượng ion clo ở mức giới hạn chuẩn 0,6 kg/m3 trong môi trường ngâm mẫu có độ mặn > 
30 g/lít cũng có có dòng điện thế ăn mòn cốt thép tương đương với bê tông có hàm 
lượng muối 1,4 kg/m3 ngâm trong môi trường nước có độ mặn 30 g/lít hoặc tương 
đương với bê tông có hàm lượng muối 1,9 kg/m3 ngâm trong môi trường nước có độ 
mặn khoảng 20 g/lít. Kết quả trên được biểu thị trên Bảng 1.   

Bảng 1. Giới hạn đề xuất sử dụng hàm lượng muối NaCl của môi trường ngâm mẫu theo hàm 
lượng ion clo của bê tông  

Mác bê tông 

Lượng ion clo ban đầu trong bê tông (kg/m3) 

0,6 1,4 1,9 

Hàm lượng muối trong nước ngâm mẫu có thể sử 
dụng đảm bảo điều kiện ăn mòn cốt thép (g/lít) 

M200 30 23 13 

M250 35 30 20 

 
Kết quả phân tích hàm lượng ion clo trong mẫu bê tông M200 có hàm lượng muối 

khác nhau sau 30 chu trình gia tốc được thể hiện trong Hình 3, Hình 4. 

Căn cứ vào kết quả cho thấy bê tông khi ngâm trong môi trường nước sinh hoạt, 
hàm lượng ion trong bê tông giảm xuống do sự khuếch tán muối từ bê tông ra ngoài môi 
trường nước. Khi bê tông ngâm trong môi trường có nồng độ clo cao hơn bên trong thì 
lượng clo trong bê tông tăng lên. Do khả năng khuếch tán ion clo giữa bê tông và môi 
trường nên làm lượng ion clo trong bê tông thay đổi và nó tác động trực tiếp tới sự ăn 
mòn cốt thép trong bê tông. Mác bê tông cũng ảnh hưởng tới khả năng khuếch tán hoặc 
xâm nhập ion clo. Bê tông mác cao thì mức khuếch tán ra ngoài nhỏ hơn và cũng ít bị 
xâm nhập hơn so với bê tông mác thấp. 

 

Hình 2. Điện thế ăn mòn cốt thép trong BT 
mác M25 có lượng clo ban đầu khác nhau 

trong ngâm các môi trường có độ mặn 
khác nhau 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 5 10 15 20 25 30 35

Lượng muối NaCl trong nước ngâm mẫu (kg)

Đ
iệ

n
 t
h
ế 

ă
n
 m

ò
n
 c

ố
t 
th

é
p
 

(-
m

V
)

M25-CL0,6

M25-CL1,4

M25-CL1,9

Bê tông mác M20 - Lượng clo ban đầu khác nhau
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Hình 1. Điện thế ăn mòn cốt thép trong BT 
mác M20 có lượng clo ban đầu khác nhau 

trong ngâm các môi trường có độ mặn 
khác nhau 
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

- Hàm lượng ion clo trong bê tông thay đổi theo thời gian qua sự tương tác giữa 
môi trường và cấu kiện bê tông cốt thép. Môi trường nước ngọt sẽ làm giảm lượng muối 
trong bê tông.  

- Có thể nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để chế tạo bê tông không cốt thép 
hoặc cho bê tông cốt thép cho vùng nước ngọt và vùng có độ mặn thấp hơn 20 g/lít 
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Hình 4. Sự thay đổi lượng clo trong bê tông 
M200 với lượng clo ban đầu 1,9 kg khi bảo 

dưỡng các môi trường khác nhau. 
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Hình 3. Sự thay đổi lượng clo trong bê tông 
M200 với lượng clo ban đầu 1,4 kg khi bảo 

dưỡng các môi trường khác nhau. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIM TRONG TƯ VẤN THIẾT KẾ  

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

BIM TECHNOLOGY APPLICATION IN THE DESIGN OF HYDRAULIC 

CONSTRUCTIONS 
 

PGS. TS. Tô Văn Thanh, ThS. Doãn Văn Huế, ThS. Nguyễn Hồng Hà,  
ThS. Nguyễn Trọng Tuấn, ThS. Phan Quý Anh Tuấn, ThS. Lương Quốc Tuấn, 

ThS. Doãn Quốc Quyền, ThS. Cao Quang Vinh  
 
TÓM TẮT 

 
Hiện nay trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về mô hình thông tin công 

trình BIM (Building Information Modeling). Tuy nhiên một cách chung nhất có thể 
hiểu BIM là tiến trình tạo dựng và sử dụng mô hình thông tin kỹ thuật số cho các 

công tác từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành công trình. Việc áp dụng quy 

trình BIM sẽ cho phép thông tin và dữ liệu được sản xuất dưới dạng số, tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự trao đổi, hợp tác giữa các bên tham gia.  

Để tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang được triển khai trong toàn 

ngành, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ 

BIM trong thiết kế công trình thủy lợi, kết quả bước đầu đạt được thể hiện ở 2 dự 

án: Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang và Cống âu thuyền Ninh Quới tỉnh Bạc 

Liêu đã được các cơ quan quản lý, chủ đầu tư đánh giá cao, góp phần rõ nét để rút 

ngắn thời gian thiết kế và kiểm soát chất lượng, khối lượng công trình và tạo nền 

tảng cơ sở dữ liệu ban đầu cho công tác thiết kế các công trình tiếp theo. 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays, there are many different definitions of building information modeling 

(BIM). However, the most common way to understand BIM is the process of creating 

and using the digital information model for designing, building and management 

operating constructions. The application of the BIM process will allow information 

and data to be produced digitally, facilitating exchanges and cooperation between 

related parties. 

In order to approach to the Industrial Revolution 4.0 in irrigation sector, the 

Southern Institute for Water Resources Research (SIWRR) has taken the lead in 

applying BIM technology in the design of hydraulic constructions. Currently, there 

are two projects: Dam to prevent salt water intrusion on Cai River, Nha Trang 

Province and Ninh Quoi Sluice in Bac Lieu Province have been high appreciated by 

the authorities and investors. These projects contribute significantly to shorten the 

design time, to control the quality and quantity of construction as well as to create 

an initial database platform for the design of subsequent constructions. 

 

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ BIM 

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ đối với các đơn vị tham gia vào hoạt động đầu 
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tư xây dựng chưa được thống nhất, đơn lẻ, rời rạc, thiếu tính liên thông giữa các đơn vị, 
giữa các khâu trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế, phân tích lựa chọn phương án, quản 
lý, điều hành thi công, nghiệm thu hoàn thành, khai thác vận hành công trình, cũng như 
việc kiểm soát hồ sơ (việc lưu trữ các thông tin công trình bằng thủ công, trên giấy tờ 
lưu kho làm hạn chế khi cần tra cứu thông tin, chia sẻ thông tin, thất lạc hồ sơ) và tham 
mưu, quyết định giải quyết các công việc tương ứng với các quá trình trên còn mất 
nhiều thời gian, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. 

Để khắc phục những vấn đề bất cập nêu trên, một số nước trên thế giới (Mỹ, Nhật 
Bản, Phần Lan, Singapore,…) đã ứng dụng thành công mô hình thông tin xây dựng 
BIM (Building Information Modeling) vào công tác quản lý công trình xây dựng từ lúc 
lập kế hoạch cho đến khi hoàn thành, khai thác vận hành công trình (toàn bộ vòng đời 
dự án, công trình), mang lại hiệu quả to lớn. BIM cho phép mô phỏng thực tế công trình 
dự kiến sẽ được xây dựng trong tương lai gần (tỷ lệ 1:1) để các bên tham gia điều chỉnh 
từ ý tưởng, xử lý các bất hợp lý (trong quá trình thiết kế kỹ thuật), xem xét và lựa chọn 
được giải pháp thi công hợp lý (trong quá trình thiết kế bản vẽ thi công),… và lập kế 
hoạch, dự toán từ nó. Bằng cách này, các đối tác tham gia dự án có thể xem xét trước, 
đánh giá hiệu quả và phê duyệt từ tổng thể đến từng chi tiết của dự án trước khi thực 
hiện. Cũng có thể hiểu, BIM là một giải pháp quản lý toàn diện từ thiết kế, thi công cho 
đến vận hành và bảo trì dự án. 

 
Hình 1. Sơ đồ nguyên tắc cơ bản triển khai BIM trong dự án đầu tư xây dựng 

 
Khi nói về BIM nhiều người nghĩ rằng đơn giản nó là một sản phẩm phần mềm, 

thực tế công nghệ BIM không bó hẹp trong việc diễn tả một thiết kế kiến trúc hay việc 
tạo ra một mô hình 3D trình bày phối cảnh của công trình sau khi công trình đã được 
thiết kế xong. BIM không đơn thuần chỉ là một mô hình 3D mà BIM là tiến trình tạo 
dựng và sử dụng mô hình kỹ thuật số cho công việc thiết kế, thi công và cả quá trình 
thực hiện dự án. Những phần mềm chuyên ngành đơn giản chỉ là cơ cấu, công cụ để tiến 
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trình BIM được thực hiện. BIM chứa đựng những thay đổi mang tính cách mạng trong 
việc thông tin của công trình xây dựng được tạo ra, thể hiện, và sau này được sử dụng 
trong quá trình xây dựng. Do hợp nhất được thông tin từ tất cả các khía cạnh của quá 
trình xây dựng công trình nên BIM có thể làm tăng hiệu quả sử dụng và tính sẵn có của 
các thông tin này lên gấp nhiều lần. 

Với khả năng kết hợp thông tin các bộ phận công trình với các thông tin về định 
mức, đơn giá, tiến độ thi công, chế độ bảo dưỡng vận hành,… BIM mang lại những thay 
đổi mang tính cách mạng trong việc tạo ra, thể hiện và sử dụng thông tin của công trình 
xuyên suốt các quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành. Khả năng gắn kết và hợp nhất 
thông tin từ tất cả các công đoạn của công trình làm BIM ngày càng trở thành xu hướng 
tất yếu của ngành xây dựng để tối ưu hóa việc thiết kế, thi công và quản lý công trình. 

2. LỢI ÍCH BIM 

2.1. Tổng thể 

BIM giúp tăng khả năng phối hợp thông tin, tăng sự hợp tác giữa các bên có liên 
quan và cung cấp một cái nhìn tổng thể, rõ ràng về công trình (từ tổng quát đến chi tiết) 
giúp các bên liên quan đến dự án đưa ra các quyết định phù hợp, giảm thiểu rủi ro và 
nâng cao hiệu quả công việc. 

Kết nối Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công trên cùng 
một mô hình BIM. Khả năng này giúp giảm thời gian thiết kế, giảm thời gian điều chỉnh 
thiết kế mỗi khi có yêu cầu thay đổi từ Chủ đầu tư, giảm thiểu các lỗi thông số kỹ thuật 
trong hồ sơ thiết kế, giảm thời gian lập kế hoạch, giảm chi phí đầu tư xây dựng. 

Nhờ khả năng kết nối này, cho phép các bên liên quan tham gia dự án xây dựng sẽ 
làm việc cùng với nhau trong một không gian chung, trên cùng một mô hình để giải quyết 
các vấn đề kỹ thuật như: xác định các bất hợp lý trong thiết kế (liên quan đến kết cấu, kiến 
trúc, cơ điện) và đưa ra giải pháp xử lý các bất hợp lý đó một cách thống nhất trong thời 
gian ngắn nhất. Nhờ đó, giảm được tối đa các chi phí phát sinh ở trên công trường. 

Nhờ khả năng kết nối này, những thông tin liên quan đến việc thay đổi thiết kế khi 
đã được cập nhật trên mô hình BIM sẽ được tự động cập nhật trên các mô hình thành 
phần, trên các bản vẽ, bảng thống kê và trên các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án,… Việc 
này giúp duy trì tính thống nhất và xuyên suốt của dòng thông tin. 

Nhờ khả năng kết nối này, các thành viên của dự án có thể nắm bắt được các 
thành viên khác đang làm gì với công trình một cách rõ ràng và do đó họ có nhiều ảnh 
hưởng hơn đối với công việc của các thành viên khác. Điều này đặc biệt hữu ích trong 
trường hợp “va chạm, xung đột” có thể dẫn đến việc “chồng chéo mặt trận công tác 
(stacking of trades)” - khu vực mà hai nhà thầu khác nhau dự kiến lắp đặt thiết bị hoặc 
vật liệu trong cùng một không gian, đôi khi cùng một thời gian. Trên thực tế, để giải 
quyết tình hình này thì phải yêu cầu một nhà thầu dỡ bỏ vật liệu và lắp đặt lại hoặc phải 
đợi chờ để có được mặt bằng thi công. Tuy nhiên nếu đưa các vấn đề về “va chạm, xung 
đột” này vào trong mô hình BIM thì vấn đề này hoàn toàn có thể lường trước được và 
có thể đưa ra giải pháp xử lý trước khi các công việc được tiến hành. 
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2.2. Thiết kế dễ hình dung hơn 

Chủ đầu tư nắm bắt được trọn vẹn ý tưởng thiết kế từ các đơn vị tư vấn thiết kế. 
Nhờ hiệu ứng hình ảnh không gian ba chiều của BIM, việc truyền tải ý tưởng kiến trúc 
được thực hiện một cách có hiệu quả hơn rất nhiều.  

Nói một cách khác, thông qua mô hình, chủ đầu tư của dự án có thể dễ dàng khái 
quát hình dạng của công trình, các khoảng không gian quan trọng, và sự hòa hợp của 
công trình với cảnh quan xung quanh. Chủ đầu tư có thể dễ dàng nhìn ra được công 
trình của mình sẽ thực tế như thế nào trong tương lai. Nhờ vậy, chủ đầu tư không những 
hiểu được ý tưởng thiết kế một cách tốt hơn mà còn dễ dàng phản hồi thông tin đến nhà 
tư vấn kiến trúc để tư vấn kiến trúc có thể sửa đổi thiết kế sao cho đáp ứng yêu cầu mà 
mình mong muốn. 

Mỗi Nhà thầu, thông qua mô hình 3D, hình dung được mức độ phức tạp của phần 
việc mình đảm nhận như thế nào để từ đó đưa ra các biện pháp thi công hợp lý. Việc 
này sẽ rất khó khăn nếu chỉ dựa vào các bản vẽ thiết kế 2D.  

Mô hình 3D đặc biệt hiệu quả đối với các Nhà thầu cơ điện khi triển khai thiết kế 
bản vẽ thi công các hệ thống cơ điện một cách chính xác. Việc thiết kế bản vẽ thi công 
chính xác không những giúp cho việc thi công nhanh mà còn giúp cho việc cung ứng 
vật tư thuận lợi. 

2.3. Tính linh hoạt 

Với BIM, rất dễ dàng để điều chỉnh thiết kế. Khi có một sự thay đổi ở mô hình 
BIM thì nó sẽ tự động cập nhật tất cả các bản vẽ thành phần mà bị ảnh hưởng bởi sự 
thay đổi đó. 

Ví dụ, nếu tiền sảnh được bố trí thêm vào tầng một trên mô hình BIM, tất cả các 
bản vẽ thể hiện tầng một cũng sẽ hiển thị các chi tiết cần thiết để xây dựng tiền sảnh. 
Một khi sự thay đổi được thực hiện với mô hình BIM thì sẽ không cần thiết phải có 
những sự điều chỉnh thủ công trên từng bản vẽ thành phần nữa. Các nhà thiết kế đơn 
giản chỉ cần in bản vẽ xây dựng mới ra. 

2.4. Cải thiện tính toán chi phí 

BIM có thể đơn giản hóa và giúp việc tính toán chi phí do thông tin có tính chiều 
sâu và chính xác mà nó cung cấp. Mối liên hệ dễ dàng với vật liệu và số chi tiết lắp đặt 
có thể xuất ra từ mô hình có thể cải thiện tốc độ và độ chính xác của việc ước tính, đưa 
ra những thay đổi về kiểu dáng thiết kế vì vậy các vấn đề về chi phí có thể được giải 
quyết một cách chủ động. 

2.5. Giảm chi phí lắp đặt 

Trước khi quá trình lắp đặt tiến hành, BIM sẽ giúp xác định những chi tiết không 
thích hợp, ví dụ như các phần của bản thiết kế chiếm vị trí trùng nhau. Từ đó nhà thiết 
kế có thể điều chỉnh sớm hơn để giảm hay triệt tiêu các thay đổi trong quá trình lắp đặt. 

Mô hình BIM có thể được sử dụng để làm sẵn các chi tiết của công trình, ví dụ 
như là ống dẫn một cách đáng tin cậy. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí liên quan đến 
lắp ráp và lắp đặt. 
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2.6. Lịch sử công trình 

Khi một công trình được thông qua khâu thiết kế, lắp đặt và được sử dụng, mô 
hình kĩ thuật số có thể được dùng như một thông tin quan trọng cho chủ sở hữu và nhà 
thầu dịch vụ. Ví dụ, nếu một chi tiết công trình bị hỏng, mô hình thông tin công trình có 
thể được sử dụng để xác định vị trí, nhà sản xuất, số model, thông số vận hành và các 
dữ liệu thích hợp để sửa chữa một cách hiệu quả hay thay thế chi tiết đó. 

Nếu một phần công trình được làm lại mô hình mới, mô hình thông tin công trình 
sẽ được sử dụng để xác định các chi tiết kín, như ống dẫn và thiết bị điện để xúc tiến các 
quyết định trên mô hình thiết kế mới. 

2.7. Lợi ích của BIM đối với đơn vị quản lý, vận hành công trình 

Sử dụng Mô hình thông tin công trình cho phép đơn giản hóa việc bàn giao thông 
tin liên quan tới thiết bị công trình. Trong suốt quá trình thi công nhà thầu đã tập hợp 
thông tin về vật liệu lắp đặt và bảo trì cho các hệ thống trong công trình. Các thông tin 
này có thể được liên kết tới đối tượng trong mô hình thông tin công trình, được bàn giao 
cho chủ đầu tư và có thể được sử dụng để kiểm tra tất cả hệ thống thiết bị công trình. 

Mô hình thông tin công trình là một nguồn thông tin chính xác và rất quan trọng 
cho việc quản lý và vận hành công trình. Nó có thể được tích hợp với hoạt động thiết bị 
và các hệ thống quản lý và được dùng như một nền tảng hỗ trợ cho việc giám sát các hệ 
thống kiểm soát thời gian thực để quản lý thiết bị từ xa và rất nhiều các khả năng khác. 

3. CÁC ỨNG DỤNG BIM 

Các ứng dụng BIM phổ biến được liệt kê trong bảng 1 dưới đây [1] có thể triển 
khai được với công nghệ hiện tại. Chủ đầu tư và các bên liên quan có thể tham khảo để 
lựa chọn áp dụng phù hợp với nhu cầu và giai đoạn triển khai của dự án. 

Bảng 1. Một số ứng dụng BIM 

Nội dung áp dụng 
BIM 

Mô tả công việc Sản phẩm 

Xây dựng mô hình 
hiện trạng. 

Xây dựng mô hình BIM của hiện 
trạng công trường/dự án. 

Phối cảnh khu vực dự án, mặt 
bằng bố trí hiện trạng công 
trường tại thời điểm xem xét, thể 
hiện được địa hình, địa vật, các 
điều kiện và cơ sở vật chất tại 
công trường/dự án. 

Mô hình hóa thông 
tin công trình (3D) 

Chuyển đổi từ bản vẽ 2D sang mô 
hình BIM trong trường hợp chưa 
thực hiện thiết kế theo BIM. 

Mô hình BIM được dựng từ bản 
vẽ 2D đảm bảo được khả năng 
bóc tách được khối lượng công 
việc chủ yếu và nghiên cứu 
phương án thiết kế trong các giai 
đoạn, cung cấp các bản vẽ 2D 
cho các thành phần của công 
trình. 
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Nội dung áp dụng 
BIM 

Mô tả công việc Sản phẩm 

Phối hợp đa bộ môn. Tích hợp các mô hình BIM riêng 
lẻ từng bộ môn vào mô hình liên 
kết. Xác định và giải quyết các 
xung đột thiết kế trước khi thi 
công. Cập nhật mô hình sau xử lý 
xung đột (nếu có yêu cầu) 

Mô hình BIM đã được phối hợp 
các bộ môn thiết kế, bảng báo 
cáo xung đột của các bộ môn. 

Mô hình mô phỏng 
trình tự thi công 

Lên kế hoạch trình tự xây dựng 
trên cơ sở BIM 

Bản tiến độ thi công, mô hình mô 
phỏng tiến trình thi công theo 
thời gian thực. 

Bố trí mặt bằng thi 
công công trình. 

Mô tả trực quan và xây dựng mô 
hình BIM cho hiện trạng công 
trường, dự kiến bố trí thiết bị, kho 
bãi, giao thông nội bộ công 
trường. 

Mô hình BIM bố trí mặt bằng thi 
công công trường tại thời điểm 
xem xét, thể hiện được các điều 
kiện, cơ sở vật chất tại công 
trường, phân bố giao thông nội 
bộ của công trường. 

Mô hình hoàn công 
công trình 

Bàn giao mô hình hoàn công cho 
chủ đầu tư để quản lý cơ sở, trang 
thiết bị 

Mô hình BIM hoàn công bao 
gồm thông tin về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị tại công trường 
(lịch sử lắp đặt, danh mục, thông 
số kỹ thuật,...) 

Nhập thông tin dữ 
liệu và xây dựng kế 
hoạch bảo trì công 
trình. 

Nhập thông tin dữ liệu phục vụ 
quản lý vận hành và xây dựng kế 
hoạch bảo trì công trình. 

Mô hình BIM phục vụ quản lý 
vận hành công trình và kế hoạch 
bảo trì. 

Các công việc khác Theo yêu cầu cụ thể. Theo yêu cầu cụ thể. 
 
4. ỨNG DỤNG BIM TRONG CÔNG TÁC THIẾT KẾ 

Thông qua mô hình 3D, đơn vị thiết kế có thể trình bày đầy đủ và trọn vẹn ý 
tưởng, phương án thiết kế cho dự án. Từ đó, các đơn vị khác như chủ đầu tư, quản lý dự 
án,… sẽ đóng góp ý kiến để tối ưu hóa dựa trên một mô hình “thực”, toàn bộ dữ liệu dự 
án được số hóa và quản lý bằng hệ thống thông tin chuyên dụng nhằm giảm thiểu việc 
mất mát dữ liệu và giúp cho việc truy xuất được thực hiện nhanh chóng. 

 
Hình 2. Mô hình 3D phương án đề xuất xây dựng Đập ngăn mặn Sông Cái - Nha Trang  
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Hình 3. Chi tiết trụ pin, khoang cống Đập ngăn mặn Sông Cái - Nha Trang 
 
Các xung đột, điểm bất hợp lý giữa các hạng mục, cấu kiện và chi tiết của bản vẽ 

2D truyền thống sẽ không được phát hiện một cách đầy đủ trong quá trình thiết kế dẫn 
đến phải tốn thời gian và nhân lực để sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung trong giai đoạn 
thi công. Vấn đề này sẽ được giải quyết một cách triệt để khi thiết kế ngay từ đầu trên 
mô hình 3D. 

 
Hình 4. Chi tiết bố trí cọc, cửa van, cầu giao thông cống Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu 
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Ngoài ra, công nghệ BIM cho phép trích xuất khối lượng trực tiếp từ mô hình 3D, 
Nếu so với thực hiện truyền thống là phải bóc khối lượng bằng thủ công thì BIM cho thấy 
được tính năng vượt trội, khối lượng sẽ được quản lý một cách chính xác và đầy đủ. 

5. KIẾN NGHỊ 

Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và 
quản lý vận hành công trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016. Đến nay, Bộ Xây dựng đã công bố Chương trình 
khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng BIM trong giai đoạn thí điểm (Quyết định số 
1056/QĐ-BXD ngày 11/10/2017) và Hướng dẫn tạm thời áp dụng BIM trong giai đoạn 
thí điểm (Quyết định số 1057/QĐ-BXD ngày 11/10/2017). 

Hiện nay trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về mô hình thông tin công 
trình BIM. Tuy nhiên một cách chung nhất có thể hiểu BIM là tiến trình tạo dựng và sử 
dụng mô hình thông tin kỹ thuật số cho các công tác từ thiết kế, thi công đến quản lý vận 
hành công trình. Việc áp dụng quy trình BIM sẽ cho phép thông tin và dữ liệu được sản 
xuất dưới dạng số, tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi, hợp tác giữa các bên tham gia.  

Để tiếp cận với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang được triển khai trong toàn 
ngành, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ 
BIM trong thiết kế công trình thủy lợi, kết quả bước đầu đạt được thể hiện ở 2 dự án: 
Đập ngăn mặn trên sông Cái - Nha Trang và Cống âu thuyền Ninh Quới tỉnh Bạc Liêu 
đã được các cơ quan quản lý, chủ đầu tư đánh giá cao, góp phần rõ nét để rút ngắn thời 
gian thiết kế và kiểm soát chất lượng, khối lượng công trình và tạo nền tảng cơ sở dữ 
liệu ban đầu cho công tác thiết kế các công trình tiếp theo./. 
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KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CỐNG LẮP GHÉP TRONG XÂY DỰNG 

THỦY LỢI Ở TỈNH KIÊN GIANG 

RESULTS OF APPLYING ASSEMBLED SLUICE IN HYDRAULIC 

CONSTRUCTION IN KIEN GIANG PROVINCE 
 

ThS. NCS. Doãn Văn Huế, ThS. Nguyễn Trọng Tuấn;  
ThS. Phan Quý Anh Tuấn, ThS. Doãn Quốc Quyền  

 

TÓM TẮT 
 

Công nghệ cống lắp ghép được hình thành từ kết quả nghiên cứu của dự án sản xuất 

thử nghiệm cấp Nhà nước “Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cừ 

bản BTCT dự ứng lực trong xây dựng, giao thông và thủy lợi” thực hiện năm 2003-

2004 và đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu công nghệ thiết kế và thi công kết cấu cống lắp 

ghép ở Đồng bằng sông Cửu Long” thực hiện năm 2004-2005 do Viện Khoa học 

Thủy lợi miền Nam chủ trì. Để hoàn thiện công nghệ, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã 

cho phép Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và nhóm tác giả tiếp tục triển khai dự 

án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ “Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công 

cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực ở Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Bài viết này giới thiệu một cách tổng quát về những kết quả nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ cống lắp ghép phục vụ xây dựng thủy lợi ở tỉnh Kiên Giang trong thời 

gian triển khai dự án từ năm 2012-2014. 

 

ABSTRACT 
 

The built-up structure technology for sluice is formed from the output research of 

national pilot project of “To complete the technology of design, fabrication and 

installation of prestressed amoured concrete sheet pile in the field of construction, 

transportation and water resources engineering” that was carried out in 2003-2004 

and ministerial project “Study on the technology of design and installation of built 

up sluice in the Mekong delta “in 2004-2005 by Southern Institute of Water 

Resources Research (SIWRR). For further research of technology improvement, 

MARD has permitted that SIWRR and research group has continued to implement 

one pilot project named “To complete the technology of design, fabrication and 

installation of prestressed amoured concrete built-up sluice and amoured concrete 

built-up sluice in the Mekong Delta”.  

This paper has introduced generally some research applications of built-up sluice 

technology to apply for Kien Giang province during the implementation year 2012-2014. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kiên Giang với diện tích tự nhiên hơn 6.348,5 km2 nằm ở cuối vùng Tây Nam của 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cách xa các trung tâm kinh tế của cả nước song 
lại có địa thế rất thuận lợi, một mặt là vịnh Thái Lan với khoảng 200 km đường bờ biển, 
một mặt nối liền với vùng Tứ giác Long Xuyên và Bán đảo Cà Mau. 
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Trong những năm qua, theo kế hoạch phát triển nông nghiệp toàn diện của tỉnh và 
vùng ĐBSCL, nhiều chương trình đầu tư vào thủy lợi quy mô lớn đã được thực hiện. 
Đặc biệt là giai đoạn từ giữa năm 1988 đến nay, hàng loạt các công trình thuỷ lợi ở 
vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng đã được triển khai xây dựng góp 
phần kiểm soát lũ, ngăn mặn, dẫn nước ngọt vào đồng ruộng, tạo điều kiện phát triển 
sản xuất, thâm canh tăng vụ, mở rộng và tăng cường nguồn nước trong sản xuất nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

Giai đoạn trước năm 2000, công nghệ xây dựng cống ở ĐBSCL chủ yếu áp dụng 
công nghệ cống BTCT truyền thống có ưu điểm: kết cấu công trình bền vững, khả năng 
chịu lực lớn, tuổi thọ công trình cao, quản lý và duy tu sửa chữa công trình thuận lợi. 
Tuy nhiên quá trình đầu tư xây dựng cống gặp rất nhiều phức tạp trong công tác giải 
phóng mặt bằng, biện pháp thi công trên nền đất mềm yếu và ảnh hưởng thủy triều, đặc 
biệt là khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây dựng và hiệu quả công trình. Thời gian gần 
đây một số kết cấu cống mới đã được nghiên cứu và ứng dụng ở một số địa phương 
ĐBSCL như: cống đập trụ đỡ, cống đập xà lan,… đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các 
cống theo công nghệ mới đã góp phần khắc phục các tồn tại, hạn chế của cống BTCT 
truyền thống, mỗi loại cống mới có nguyên lý hoạt động và cấu tạo riêng biệt phù hợp 
với phạm vi và điều kiện ứng dụng nhất định,… Tuy vậy chưa có cơ sở để khẳng định 
một loại cống nào ứng dụng phù hợp (về kinh tế và kỹ thuật) cho tất cả các vùng đặc 
trưng ở ĐBSCL. 

Sự nghiệp phát triển thủy lợi ở ĐBSCL cần đẩy mạnh các sáng tạo kỹ thuật mới 
về công nghệ xây dựng cống nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, phù hợp hơn với 
đặc điểm tự nhiên sông nước ĐBSCL. Cùng với cống BTCT truyền thống, cống đập trụ 
đỡ, cống đập xà lan,… cống lắp ghép là loại cống mới làm phong phú thêm các giải 
pháp kỹ thuật xây dựng cống, góp phần đẩy nhanh quá trình “Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và nông thôn” ở ĐBSCL. 

2. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG CỐNG LẮP GHÉP 

Xuất phát từ tồn tại của cống BTCT truyền thống là nguyên lý thiết kế cống “ổn 
định bằng trọng lực”; “chống thấm bằng đường viền ngang dưới bản đáy cống” nên 
cống BTCT truyền thống thường có khối lượng lớn, mặt bằng xây dựng rộng, tốn kém 
chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Do vậy nhóm tác giả đề xuất: thay đổi kết cấu cống BTCT toàn khối bằng ứng 
dụng cừ BTCT và BTCT dự ứng lực để giảm khối lượng vật liệu xây dựng và chuyển 
đổi nguyên lý chống thấm “đường viền ngang” thành “đường viền đứng” để giảm quy 
mô, kích thước công trình xây dựng. 

Cống BTCT truyền thống thường thu hẹp dòng chảy sông tự nhiên ≥ 50 ÷ 70% 
làm biến đổi môi trường nước gây xói lở sau cống, cản trở lưu thông thủy. 

� Đề xuất: mở rộng khẩu diện cống, hạn chế thu hẹp dòng chảy sông tự nhiên, 
không làm biến đổi môi trường nước và lưu thông thủy qua công trình thuận lợi. 
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Công nghệ thi công cống BTCT truyền thống xử lý nền móng trong điều kiện khô 
nước, phải đắp đê quây ngăn nước và đào kênh dẫn dòng nên gặp nhiều khó khăn trong 
quá trình xây dựng, thời gian thi công thường kéo dài, chi phí đầu tư cao. 

� Đề xuất: công nghệ thi công “lắp ghép” các cấu kiện chế tạo sẵn và liên kết các 
hạng mục công trình trên lòng sông tự nhiên (không xử lý nền móng) để đẩy nhanh tiến 
độ thi công và giảm chi phí đầu tư. 

Tên gọi “cống lắp ghép” được hình thành từ giải pháp chủ yếu về kết cấu và biện 
pháp thi công xây dựng công trình, “công nghệ lắp ghép” đang là xu thế phát triển thịnh 
hành trong kỹ thuật xây dựng nói chung và kỹ thuật xây dựng thủy lợi nói riêng hiện 
nay ở trên thế giới và ở Việt Nam. 

3. NGUYÊN LÝ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ CỐNG LẮP GHÉP 

Cống lắp ghép có nguyên lý thiết kế khác biệt so với cống BTCT truyền thống, cụ 
thể là: 

− Ổn định công trình: ổn định chống trượt và chịu lực bằng hệ cọc cừ BTCT hoặc 
BTCT dự ứng lực đóng sâu vào đất nền theo nguyên lý “cọc ngàm trong đất”; 

− Ổn định thấm: chống thấm và xói ngầm bằng bản cừ đóng vào đất nền theo 
nguyên lý “kéo dài đường viền thấm đứng”; 

− Ổn định xói hạ lưu: mở rộng khẩu độ để thông thoáng dòng chảy, giảm lưu tốc 
qua cống để hạn chế xử lý tiêu năng phòng xói hạ lưu cống. Kết cấu chống xói 
là các cấu kiện có liên kết mảng mềm, thi công lắp ghép trong nước; 

− Công nghệ thi công: thi công lắp ghép các cấu kiện chế tạo sẵn và liên kết chịu 
lực ở hiện trường trong điều kiện ngập nước trên dòng chảy sông tự nhiên; 

− Công nghệ về vật liệu: sử dụng những vật liệu công nghệ cao (BTCT dự ứng 
lực, thép không rỉ, composite,…) để làm tăng độ bền và tuổi thọ công trình. 

Sự khác biệt về nguyên lý thiết kế tạo nên sự thay đổi về cấu tạo của cống lắp 
ghép so với cống BTCT truyền thống, cụ thể là: 

Cống lắp ghép (hình 1) bao gồm các hạng mục chính là trụ pin cống (1); tường cừ 
ngăn nước (2) và chống thấm (4), dầm đỡ cửa van (3), dầm liên kết và sàn công tác (8), 
kết cấu chống xói (7), cửa van và thiết bị điều khiển (6), cầu giao thông (9). 

Trụ pin cống (1) là kết cấu chịu lực chủ yếu của cống lắp ghép kiểu trụ đài cao 
gồm 3 ÷ 5 cặp cừ ghép bằng cừ BTCT dự ứng lực (hoặc bằng các cọc cừ BTCT) đóng 
sâu vào đất nền theo phương dòng chảy, đầu các trụ cừ liên kết với nhau bằng dầm 
BTCT đổ liền khối tạo thành trụ pin cống. 

Tường cừ ngăn nước (2) bằng 1 ÷ 2 hàng cừ BTCT dự ứng lực (hoặc BTCT) đóng 
sâu vào đất nền theo nguyên lý “ngàm trong đất” ngang dòng chảy được ghép nối liên 
tục với nhau tạo thành tường cừ ngăn nước hai bên cống. 



TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC & COÂNG NGHEÄ 2017 - 2018 

 

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM           467 

 
1- Trụ pin 3- Dầm van 5- Cửa van 7- Rọ đá 9- Cầu giao thông 
2- Cừ thân cống 4- Cừ chống thấm 6- Thiết bị đóng mở 8- Dầm liên kết 

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo kết cấu cống lắp ghép 
 

 

Hình 2. Hình phối cảnh kết cấu cống lắp ghép 
 

4. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CỐNG LẮP GHÉP Ở TỈNH KIÊN 
GIANG 

4.1. Ứng dụng ở hệ thống thủy lợi nội đồng vùng U Minh Thượng 

Vùng đệm U Minh Thượng có diện tích tự nhiên khoảng 13.000 ha, hệ thống thủy 
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lợi trong vùng còn nhiều hạn chế, hệ thống kênh mương bị bồi lắng cần được nạo vét; 
các công trình cầu cống trên đê bao ngoài chưa được xây dựng đủ làm hạn chế việc tiêu 
úng, xổ phèn và giao thông thủy nên sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản còn gặp 
khó khăn, nhất là đối với khu vực tiếp giáp với tỉnh Cà Mau. Khu vực dự án cống kênh 
12, kênh 13 có diện tích hơn 2.000 ha hàng năm bị ngập úng và phèn nặng nên không 
thể trồng lúa và rau mầu, điều kiện giao thông khó khăn nên bị động trong tiêu thụ các 
nông sản trong vùng,… Chính vì vậy việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, trong đó quan trọng 
hàng đầu là cải tạo hệ thống thủy lợi để tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp 
nhằm tăng năng suất, giảm giá thành sản phẩm là hết sức cần thiết. Việc đầu tư xây 
dựng cống kênh 12, kênh 13 trên đê bao ngoài vùng đệm U Minh Thượng sẽ chủ động 
tiêu thoát úng phèn vùng này ra kênh ranh giữa hai tỉnh Kiên Giang - Cà Mau, điều kiện 
giao thông thủy - bộ được cải thiện sẽ là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, góp 
phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng. 

Cống kênh 12, cống kênh 13 nằm trên đê bao ngoài vùng đệm U Minh Thượng, 
thuộc xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang thuộc vùng chịu ảnh 
hưởng biên độ giao động mực nước trung bình từ 0,5 ÷ 0,8 m, công trình được thiết kế 
bằng công nghệ cống lắp ghép, xây dựng hoàn thành năm 2014. Kết cấu chịu lực và 
chống thấm là hàng tường cừ BTCT có joint chống thấm chiều dài 6 ÷ 9 m đóng liên tục 
từ bờ trái sang bờ phải theo tim tuyến công trình thiết kế. Khoang cửa cống giữa lòng 
kênh tường cừ được đóng sâu xuống đến cao trình -8,45 (cao trình đầu cừ là -2,45) phía 
bên trên đầu tường cừ đặt dầm khe van BTCT có mặt cắt ngang hình chữ U rộng 180 
cm cao 430 cm, giữa đầu tường cừ và dầm khe van được liên kết kín nước nhờ đệm 
bằng cao su Neopren dày 7 cm rộng 20 cm dạng ống được ép chặt vào đầu cừ nhờ trọng 
lượng dầm khe van và cửa van. Giữa hai hàng cừ BTCT tường biên mang cống được 
trải vải lọc và đắp đất đến cao trình +0,70. 

Kết cấu trụ pin cống là kết cấu trụ đài cao gồm 7 cọc BTCT 30 x 30 cm dài 24 m 
và 2 cọc BTCT 35 x 35 cm dài 20 m đóng thành một hàng dọc theo phương dòng chảy. 
Đầu cọc, đỉnh dầm van liên kết với nhau bằng đài cọc BTCT rộng 1,3 m cao 0,80 m dài 
9,50 m được đổ liền khối với dầm giằng đầu cừ. Trụ nâng cầu gồm xà mũ đỡ dầm cầu 
cao 0,80 m rộng 1,20 m dài 5,00 m đặt trên 2 cột đỡ (60x60x35) cm phía dưới. Hai trụ 
pin cống cũng là kết cấu hai trụ giữa của cầu giao thông trên cống. 

 

Hình 3. Chính diện thượng lưu cống kênh 12 
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Hình 4. Mặt cắt dầm van cống kênh 12 

 

  

Hình 5. Thi công cọc cừ, lắp đặt dầm van và dầm giằng đầu cừ trụ pin cống 
 

  

Hình 6. Cống kênh 12 trên đê bao ngoài vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang 
 

4.2. Ứng dụng cho các dự án phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) tỉnh Kiên Giang 

Dự án đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng - Ba 
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Hòn đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt theo quyết định số 3115/QĐ-UBND 
ngày 14/12/2009 và thực hiện theo quy hoạch phát triển NTTS vùng tứ giác Hà Tiên 
đến năm 2015. Các hạng mục của dự án chủ yếu là hệ thống công trình thủy lợi, công 
trình cơ sở hạ tầng giao thông, đường điện,… đến các khu vực sản xuất. Cống kênh 
Nông Trường là một trong những hạng mục quan trọng của dự án góp phần ngăn mặn, 
thoát lũ, cải thiện điều kiện giao thông trong vùng, việc đầu tư xây dựng công trình sẽ 
góp phần biến vùng đất chua phèn tứ giác Hà Tiên thành một khu nuôi tôm công nghiệp 
hiệu quả và bền vững có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Kiên Giang và cả 
ngành nông nghiệp. Cống được xây dựng tại đầu kênh Nông Trường phía đổ ra kênh 
Rạch Giá - Hà Tiên (xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên), thuộc dự án HTTL phục vụ NTTS 
vùng Vàm Răng - Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang. 

Kết cấu chịu lực và chống thấm là hàng cừ BTCT dự ứng lực có joint chống thấm 
chiều dài 6 ÷ 15 m đóng liên tục từ bờ trái sang bờ phải theo tim tuyến công trình thiết 
kế. Khoang cửa cống giữa lòng kênh rộng B = 16 m tường cừ được đóng sâu xuống đến 
cao trình -9.75 (cao trình đỉnh cừ là -3,75) phía bên trên đầu tường cừ đặt dầm van 
BTCT có mặt cắt ngang hình chữ I ngược rộng 93 cm cao 111 cm, giữa đầu tường cừ và 
dầm van được liên kết nhờ đệm kín nước trên đầu cừ bằng cao su neopren dày 10 cm 
rộng 46 cm dạng ống được ép chặt vào đầu cừ do trọng lượng dầm van và cửa van. Các 
cụm bu lông dầm van được điều chỉnh ép chặt vào bản cừ để tăng ổn định cho dầm van. 

 

Hình 7. Bố trí kết cấu cống kênh Nông Trường 
 

Kết cấu trụ pin cống là kết cấu trụ đài cao gồm 6 cọc cừ bản BTCT SW600A dài 
15 m ghép úp vào nhau thành hàng dọc theo phương dòng chảy, đầu cọc liên kết với 

mÆt  b» n g  c « n g  t r ×n h

phÝa  s« n g

Hmax +1.10

c h Ýn h  d iÖn  c è n g  n h×n  t õ  phÝa  s« n g  (t l :1/ 100)
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nhau bằng đài cọc rộng 1,8 m cao 1,0 m dài 6,15 m được đổ liền khối với dầm giằng 
đầu cừ. Trụ nâng cầu gồm xà mũ đỡ dầm cầu cao 1,10 m rộng 1,20 m dài 3,7 m đặt trên 
2 cột đỡ (60x60x200) cm phía dưới. Hai trụ pin cống cũng là kết cấu hai trụ giữa của 
cầu giao thông trên cống. 

 
Hình 8. Kết cấu trụ pin cống kênh Nông Trường 

 
Để đảm bảo an toàn cho công trình khi có phương tiện vận tải thuỷ đi qua, cách 

tim tuyến công trình về hai phía thượng và hạ lưu 8,5 m có bố trí hệ trụ chống va (mỗi 
trụ gồm 3 cọc BTCT 30 x 30 cm dài 11,7 m đóng theo hình tam giác) được sơn phản 
quang và gắn biển cảnh báo. Phía hạ lưu cống cách tim tuyến cừ 4,20 m là hàng cừ gác 
dầm chính cửa van khi cửa cống hạ xuống bao gồm 4 cây cừ SW400A dài 6 m và cao 
trình đỉnh cừ được đóng sâu đến cao trình -3,70 

 
Hình 9. Cống kênh Nông Trường, tỉnh Kiên Giang - khi thông nước 
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Trong thời giai 3 năm triển khai dự án SXTN “Hoàn thiện công nghệ thiết kế, 
chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực ở ĐBSCL”, có 08 
công trình đã được ứng dụng kết cấu cống lắp ghép như sau: 

 

Tên cống 
Địa điểm xây 

dựng 
Chiều rộng 
cống (BC) 

Kinh phí đầu 
tư (tỷ đồng) 

Ghi chú 

Cống kênh 12 Xã Minh Thuận, 
huyện U Minh 
Thượng, Kiên 

Giang 

5 m 5,8 

Hoàn thành 01/2014 
Cống kênh 13 4 m 5,5 

Cống Nông Trường 

Thị xã Hà Tiên, 
tỉnh Kiên Giang 

15 m 10,1 Hoàn thành 12/2014 
Cống Nông Trường B 15 m 15,3 Hoàn thành 06/2017 
Cống K8+500 (ĐQP) 5 m 6,8 

Hoàn thành tháng 
10/2016 

Cống K10 (ĐQP) 5 m  6,8 
Cống K12(ĐQP) 5 m  6,8 

Cống TĐ5 

Xã Bình Trị, 
huyện Kiên 
Lương, tỉnh 
Kiên Giang 

5 m 7,8 

 

4.3. Khả năng tiếp tục triển khai để mở rộng ứng dụng 

Kết cấu cống lắp ghép đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp Bằng độc quyền sáng chế 
theo quyết định số 26036/QĐ-SHTT ngày 14/12/2009. Năm 2014, Cục Quản lý xây 
dựng công trình - Bộ Nông nghiệp & PTNT ra quyết định công nhận Giải pháp cống lắp 
ghép là tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực thủy lợi (Quyết định số 93/QĐ-
XD-TC ngày 13/10/2014). Giải pháp cống lắp ghép đã được giải thưởng Bông lúa vàng 
Việt Nam năm  2015, áp dụng cho các công trình thủy lợi có cột nước thấp ở ĐBSCl. 

Tổng kết các công trình cống lắp ghép đã xây dựng trong những năm qua cho thấy 
phạm vi và điều kiện ứng dụng hiệu quả cho công trình thủy lợi điều tiết nguồn nước: 
kiểm soát mặn, ngăn triều, tiêu thoát úng ngập và ô nhiễm môi trường ở vùng giao động 
mực nước thấp và trung bình có chênh lệch mực nước khi đóng cống ∆H = 1 ÷ 2 m, 
chiều sâu cột nước lớn nhất H ≤ 4 m (vùng tuyến 2), vùng chuyển đổi sản xuất, quy 
hoạch chưa ổn định và những khu vực xây dựng trên sông rạch lớn tập trung đông dân 
cư, giải tỏa đền bù khó khăn. Khẩu độ khoang cống phù hợp với Bc = 3 ÷ 20 m. Tiếp 
theo những thành công từ các công trình thử nghiệm, trong năm 2016 - 2018, tỉnh Kiên 
Giang đã đầu tư thêm 14 công trình cống lắp ghép gồm: cống kênh 3, cống kênh 3B, 
cống kênh 16, cống kênh 18, cống 500 kênh 8 thước, cống kênh Sóc Tràm, cống Cả 
Bần, cống Cả Mới nhỏ; 05 cống thuộc dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản 
xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 

5. KIẾN NGHỊ 

Công nghệ cống lắp ghép để xây dựng công trình thủy lợi là một giải pháp mới có 
khả năng áp dụng rộng rãi ở ĐBSCL, mang lại hiệu quả kinh tế, giảm giá thành công 
trình đặc biệt là kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công nhanh, thuận tiện 
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trong phát triển giao thông (đặc biệt là giao thông thủy), chủ động điều tiết dòng chảy 
giảm nhẹ thiên tai: ngăn lũ, ngăn mặn, tiêu thoát úng ngập, giảm thiểu biến đổi dòng 
chảy sông tự nhiên,… góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ bền 
vững môi trường phù hợp đặc thù vùng sông nước ĐBSCL. 

Hệ thống thủy lợi ở ĐBSCL hiện nay còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là mô hình cho 
một ô bao khép kín từ công trình đầu mối đến hệ thống kênh cấp thoát nước. Tiến độ 
đầu tư các dự án còn chậm, chưa đáp ứng kịp với tốc độ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, 
quy trình vận hành còn thiếu. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động 
đến phát triển kinh tế xã hội thông qua yếu tố tài nguyên nước, đặc biệt là gây ngập và 
mặn xâm nhập sâu do gia tăng mực nước biển, giảm dòng chảy về đồng bằng từ thượng 
nguồn thì nhu cầu nước ngọt phục vụ cho sản xuất là một trong những vấn đề ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự phát triển, năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi. Vì vậy, 
hướng nghiên cứu về cống lắp ghép cần được tiếp tục phát triển, cập nhật các ứng dụng 
mới để giải quyết các bài toán thực tiễn đặt ra. Đề nghị các cơ quan quản lý cho nghiên 
cứu ứng dụng kết cấu cống lắp ghép quy mô nhỏ trên kênh rạch nội đồng ở ĐBSCL. 

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện và nâng cao công nghệ cống lắp ghép đáp 
ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất, phát triển ứng dụng công nghệ tự động hóa trong 
quản lý và vận hành hệ thống, hiện đại hóa thiết bị điều khiển, đổi mới công nghệ chế 
tạo vật liệu để nâng cao độ bền, tuổi thọ công trình và hiệu quả đầu tư. 

Kiến nghị mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ cống lắp ghép ở các vùng đặc trưng 
ĐBSCL và các địa phương trên toàn quốc, những nơi có điều kiện ứng dụng phù hợp. 
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