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MỞ ĐẦU 

 

0.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 

Tháng 3 năm 2002 đã xảy ra cháy trong vùng lõi của VQG 

UMT, tổng diện tích bị cháy là 3.212 ha. Do đặc điểm tự nhiên của 

khu vực có thời tiết khô hạn kéo dài, đất rừng nhiều vật liệu dễ cháy 

nên rừng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. 

Từ sau cháy rừng đến nay, quản lý chế độ nước duy trì ở mức 

cao trong thời gian dài để phòng chống cháy rừng đã làm thay đổi 

dần sinh cảnh, hệ sinh thái dưới tán rừng thay đổi. Do đó, nhiệm vụ 

quản lý nước là rất quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái rừng 

tràm sau cháy rừng. Quản lý nước là thực hiện chuỗi hành động kiểm 

soát nước hợp lý nhằm tạo điều kiện thích hợp cho sự phát triển của 

các loài động, thực vật, giúp cho tràm và các loài cây khác trong hệ 

sinh thái phát triển bình thường nhưng phải đáp ứng được tiêu chí 

phòng cháy, chữa cháy rừng và duy trì phù hợp các sinh cảnh. 

Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của rừng tràm, 

đặc biệt sau đợt cháy rừng cho thấy không thể bảo vệ tốt VQG UMT 

nếu không làm tốt công tác quản lý nước. Từ đó dẫn đến việc thực 

hiện đề tài là điều rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. 

0.2 MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

a) Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá được tình hình sinh trưởng của rừng tràm tái sinh ở 

các mức độ ngập nước khác nhau từ sau khi cháy rừng đến nay. 

- Xác định được chế độ nước hợp lý nhằm phát triển rừng tràm 

tái sinh và chống cháy rừng ở VQG. 

- Đề xuất được giải pháp QL nước phù hợp cho vùng lõi VQG. 

b) Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là 

chế độ nước phù hợp cho phát triển rừng tràm tái sinh sau 
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cháy rừng ở VQG U Minh Thượng. 

c) Phạm vi nghiên cứu: Là khu vực rừng tràm tái sinh có diện 

tích bị cháy năm 2002 là 3.212 ha, nằm trong khu vực vùng lõi 

có diện tích 8.003 ha của VQG U Minh Thượng. 

0.3 CÁCH TIẾP CẬN CỦA LUẬN ÁN 

Tiếp cận qua thực tiễn quản lý rừng; Tiếp cận kế thừa các kết 

quả khoa học kỹ thuật, cơ sở dữ liệu đã có; và tiếp cận qua các 

phương pháp quản lý chế độ nước trên nguyên tắc lợi dụng tổng hợp. 

0.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 

a) Ý nghĩa khoa học: Giải quyết được vấn đề chính về chế độ 

nước và môi trường hệ sinh thái trên vùng đất than bùn ngập nước 

theo mùa đặc trưng. Kết quả nghiên cứu góp phần bảo vệ và phát 

triển bền vững rừng tràm ở VQG UMT. 

b) Ý nghĩa thực tiễn: Kết qủa NC giúp cho các nhà quản lý có 

thêm thông tin trong phát triển bền vững ở VQG UMT. Đề xuất chế 

độ nước hợp lý, đề xuất hệ thống CTTL nhằm giúp các nhà tư vấn có 

thêm dữ liệu trong quản lý nước phù hợp với VQG hiện nay. Kết quả 

NC có thể tham khảo cho quản lý ở các VQG có điều kiện tượng tự. 

0.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Xác định được chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái 

sinh trên đất than bùn ở VQG U Minh Thượng làm cơ sở để điều tiết 

chế độ nước hợp lý. Kết quả được mô phỏng bằng bản đồ trực quan 

"Phân bố diện tích theo sinh cảnh ngập nước phù hợp". 

Lựa chọn được những thời điểm bắt đầu tích nước phù hợp để 

có được chế độ nước hợp lý trong cả năm, trên cơ sở tính toán tài 

nguyên nước từ mưa với các tần suất mưa khác nhau. Thời điểm tích 

nước được xác định hàng năm là khoảng từ ngày 11/9 cho năm ít 

nước (tần tuất 75%), khoảng từ ngày 1/10 cho năm nước trung bình 

(tần tuất 50%) và khoảng từ ngày 21/10 cho năm nhiều nước (tần 
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tuất 25%). Bước đầu đề xuất được giải pháp quản lý nước phù hợp 

để phát triển vùng lõi rừng tràm ở VQG. 

Kết quả nghiên cứu của luận án về quản lý chế độ nước hợp lý 

cho rừng tràm tái sinh ở VQG U Minh Thượng đã đưa vấn đề điều 

tiết nước cho rừng tràm các VQG khu vực Nam bộ lên mức độ cao 

hơn để giải quyết tốt môi trường sinh thái cho hệ sinh thái rừng tràm 

phát triển và phòng chánh cháy rừng vào thời kỳ mùa khô.  

CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 
 

1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 

Vùng nghiên cứu nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió 

mùa với nền nhiệt cao suốt các tháng trong năm. Lượng mưa phân bố 

không đều tạo ra 5 tháng mùa khô và 7 tháng mùa mưa. Từ đặc điểm 

khí hậu, trong điều kiện địa hình thấp – trũng đã hình thành nên hệ 

sinh thái đất rừng đặc trưng ngập nước theo mùa. 

1.2 HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU TIẾT NƢỚC 

Hệ thống công trình trong VQG được đánh giá chưa hoàn 

thiện nên không có sự phối hợp hoạt động điều tiết nước đồng bộ, 

dẫn đến mực nước luôn ở mức cao trong rừng. 

1.3 QUẢN LÝ NƢỚC Ở VQG U MINH THƢỢNG 

Nước ngọt phục vụ cho sinh trưởng và phòng chống cháy rừng 

được xác định chủ yếu từ nước mưa. Vì vậy, giải pháp trữ ngọt trong 

VQG là rất cần thiết. Do địa hình không đồng đều và giai đoạn 2002-

2009 quản lý nước một bậc ở mức cao làm một số vùng thấp bị ngập 

sâu. Hoạt động quản lý nước trong vùng lõi VQG thời gian từ năm 

2010 đến nay đã có một số biến chuyển qua việc phân làm 3 khu 

riêng biệt để quản lý theo cao độ (Khu A khu B và khu C). 
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 Đánh giá thực trạng quản lý nước: 

Tài liệu mực nước được thu thập từ Ban quản lý VQG UMT 

[3] [20] [32] [38] được chia làm 3 thời kỳ khác nhau để đánh giá: 

Trước khi xảy ra cháy rừng tháng 3/2002; sau khi xảy ra cháy rừng 

đến hết năm 2009; từ năm 2010 đến năm 2016. Kết quả thu thập là 

mực nước trung bình tháng h th (cm) theo thời gian. Số liệu được tính 

chuyển qua mức so sánh là cao độ quốc gia tại trạm Hòn Dấu. 

Quản lý nước trước năm 2002: Mực nước cao nhất là H

max=154cm tương ứng với 1.820 ha (≈22% diện tích) không bị ngập 

quanh năm; Mực nước thấp nhất H min=87cm tương ứng với 2.375ha 

(≈30% diện tích) bị ngập nước quanh năm; Như vậy sẽ có 3.808ha 

(≈48% diện tích) bị ngập nước theo mùa. MN trung bình năm H nam 

= 132cm gần ngang bằng với cao độ trung bình là Ztb = 133cm. Thời 

gian mực nước dưới cao độ trung bình là 6 tháng. 

Quản lý nước từ năm 2002 đến nay có nhiều thay đổi so với 

trước khi xảy ra cháy rừng và MN ở mức cao hơn nhiều. Thể hiện rõ 

nhất qua diện tích ngập nước quanh năm tăng từ 30% lên 50% (giai 

đoạn 2003-2009) và duy trì ở mức 44% (khu C) (giai đoạn 2010-

2015). Hầu như không có thời gian mực nước dưới cao độ TB. 

 Xác định mực nước hao trong rừng tràm: 

Kết quả từ tài liệu [18] đã xác định được MN bị bốc thoát hơi 

và rò rỉ trong rừng tràm 5 tháng mùa khô là 51,4cm. Nếu trừ đi lượng 

mưa thì MN giảm đi trong 5 tháng mùa khô ≈32cm. Theo công thức 

(1.1), tính toán tương quan qua lượng bốc hơi có được mực nước hao 

mùa mưa sẽ là 2,77mm/ngày (chưa tính lượng mưa). 

1.4 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ NƢỚC 

VÀ MÔI TRƢỜNG SINH THÁI 

NC của luận án là chế độ nước phù hợp cho yêu cầu của môi 

trường hệ sinh thái và phòng chống cháy rừng, do vậy NCS đề cập 
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kết quả các nghiên cứu liên quan: Hoàng Văn Thắng, Lê Diên Dực 

[30] “hệ thống phân loại đất ngập nước VN”;  tổ chức CARE [3] 

“NC tổng hợp về nhiều lĩnh vực như MT sinh thái, thực vật, động 

vật, đất đai, chế độ thủy văn,…”; Lê Minh Lộc [12] “PP đánh giá 

nhanh sinh khối và ảnh hưởng của độ sâu ngập lên sinh khối rừng 

tràm trên đất than bùn và đất phèn”; Phạm Xuân Quý [19] “NC về 

một số đặc điểm lâm học của rừng tràm trồng (Melaleuca cajuputi) ở  

ĐBSCL”; Phạm Trọng Thịnh [34] “đánh giá ảnh hưởng của cháy 

rừng đối với VQG UMT”; Vương Văn Quỳnh [18] “các giải pháp 

phòng chống và khắc phục hậu quả cháy rừng cho vùng U Minh”; 

Vương Văn Quỳnh, Trần Văn Thắng, Trần Quang Bảo [20] [1] 

“quản lý nước cho phòng cháy và bảo tồn rừng ở VQG UMT” và 

“chế độ ngập nước thích hợp đảm bảo phòng chống cháy và duy trì 

sự phát triển rừng tràm ở hai VQG UMT và UMH”; Lương Văn 

Thanh, Phạm Văn Tùng [26] “Biên hội, đánh giá tổng quan sinh thái 

VQG UMT và đề xuất giải pháp bảo tồn”; Trần Văn Thắng [32] “ảnh 

hưởng của chế độ ngập nước đến thảm thực vật ở VQG U Minh 

Thượng”; Phạm Trọng Thịnh [36] “QH bảo tồn và phát triển bền 

vững VQG UMT đến năm 2020”; Một số NC về sinh trưởng của cây 

tràm của Phùng Trung Ngân và Châu Quang Hiền [15], Hồ Văn 

Phúc [21], Nguyễn thanh Bình [2], Phạm Thế Dũng và Vũ Đình 

Hưởng [6];   Richard B. Primarck [22] “cơ sở sinh học bảo tồn”; 

Markus Schmidt, Helge Torgersen, Astrid Kuffner và nnk [16] trình 

bày “quan điểm toàn cầu về đa dạng sinh học”; Doran, J.C. và Gunn, 

B.V. [45] “nghiên cứu về đặc điểm phân bố và sinh thái của cây 

tràm”; Smathi [57] [58] “NC về cấu trúc và sinh trưởng rừng tràm”; 

Yamanoshita Takashi [59] “NC về ảnh hưởng của môi trường đến 

sinh trưởng của rừng tràm”; Takeshi [60] “NC về sinh khối rừng 

tràm”. 
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1.5 NHẬN XÉT PHẦN TỔNG QUAN 

Cao độ địa hình trong vùng lõi VQG thay đổi không đều, 

chênh lệch cao độ giữa các khu vực lớn là điều kiện khó khăn cho 

công tác quản lý chế độ nước. Mùa khô hầu như không có mưa lại 

kèm theo lượng bốc hơi lớn, làm cho nhu cầu nước tăng cao. 

Đã phân tích làm rõ thực trạng quản lý nước ở VQG từ trước 

khi xảy ra cháy rừng cho đến nay. Kết quả cho thấy quản lý nước từ 

sau khi xảy ra cháy rừng ở mức rất cao. Chế độ nước đã làm thay đổi 

tỷ lệ diện tích ngập nước tương ứng với các sinh cảnh ngập nước 

quanh năm chiếm ưu thế, sinh cảnh ngập nước theo mùa bị thu hẹp 

và thời gian ngập nước trung bình trong năm tăng lên. 

Đã có nhiều các NC liên quan đến chế độ nước và môi trường 

sinh thái ở VQG. Một số các NC đề cập đến chế độ nước phục vụ 

phòng chống cháy rừng nhưng đều chưa đi đến cuối cùng hoặc chưa 

thỏa đáng. Một số NC đã đề xuất hệ thống CT phục vụ điều tiết chế 

độ nước nhưng chưa trình bày cụ thể cơ sở khoa học để XD, bố trí vị 

trí, tính toán kỹ thuật. Từ đó, nghiên cứu sinh nhận thấy cần đi sâu 

NC thêm để làm rõ hơn về chế độ nước cho rừng tràm tái sinh ở 

VQG, bao gồm: MN trong rừng theo không gian và thời gian trong 

năm; tài nguyên nước từ mưa đáp ứng yêu cầu nước; thời điểm trong 

năm bắt đầu trữ nguồn nước mưa và giới hạn tích nước; và hệ thống 

CT cùng các giải pháp quản lý để điều tiết nước hợp lý cho VQG. 

CHƢƠNG 2 

NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu xác định mực nước hợp lý theo không gian (từng 

khu trong VQG) và thời gian trong năm; Nghiên cứu tài nguyên 

nước từ mưa đáp ứng theo yêu cầu nước trong năm; Nghiên cứu xác 
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định các thời điểm trong năm bắt đầu tích trữ nguồn nước mưa để có 

được chế độ nước hợp lý; Nghiên cứu hệ thống công trình và các giải 

pháp quản lý để điều tiết chế độ nước hợp lý. 

2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm lâm sinh học của rừng tràm tái sinh 

ở VQG U Minh Thƣợng 

 Cơ sở khoa học điều tra đo đạc lâm sinh: 

Để thuận tiện cho việc xác định khả năng tái sinh của rừng 

tràm, trong luận án này chia ra làm 3 mức độ ảnh hưởng của ngập 

nước để khảo sát là 0÷<30cm; 30÷60cm; và >60cm. [1] [2] [12] [20] 

Theo [28] [29]. Trong luận án này với nhiệm vụ tập trung vào 

thực hiện nghiên cứu “nắm bắt được tình hình sinh trưởng, quy luật 

sinh trưởng và tăng trưởng cũng như khả năng sản xuất của rừng”. 

Các chỉ tiêu cần thực hiện: Xác định ô mẫu, mật độ rừng, cây tiêu 

chuẩn; trữ lượng rừng; sinh khối rừng. Điều tra đo cây cá thể trong ô 

mẫu: xác định chiều cao cây bình quân, đường kính tán bình quân 

(Dtán), đường kính thân cây bình quân tại 1,3m (D1,3). 

 Phương pháp nghiên cứu khảo sát đo đạc lâm sinh: 

- Phân chia rừng tràm tái sinh theo độ sâu ngập nước; 

- Xác định ô mẫu: Chọn mật độ ô mẫu là 15 ô, tương ứng với 3 

mức ngập nước (5 ô mẫu cho một mức độ ngập), diện tích 500m
2
, 

kích thước 20x25m. Xác định chiều dày tầng than bùn của từng ô. 

- Điều tra đo cây cá thể và cây giải tích: đường kính thân cây tại 

1,3m (D1,3); chiều cao cây (H); đường kính tán (Dtán); Sinh khối tươi: 

vỏ, gỗ không vỏ, cành nhánh, lá, phần rễ dưới đất. 

(Ghi chú: H  (m) là chiều cao cây bình quân của ô mẫu; hi (m) là chiều cao 

cây thứ i của ô mẫu (i thuộc miền n); n (cây) là tổng số cây của ô mẫu; N 

(cây/ha) là mật độ rừng; notci (cây/ha) là mật độ cây của ô mẫu thứ I; ni 

(cây) là số cây của ô mẫu thứ i (i thuộc miền a); a (ô) là số ô mẫu;  si (ha) là 
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diện tích của ô mẫu thứ i;  (m
3
) là cây bình quân thể tích; f1,3 là hệ số 

hình số thân cây ngang ngực). 

- Xác định chiều cao cây bình quân:   
n

h

H

n

i
 1  (2.1) 

- Xác định đường kính tán bình quân (Dtán) 

- Xác định đường kính thân cây bình quân tại 1,3m (D1,3) 

- Xác định mật độ rừng:
 a

n

hacâyN

a

otci
 1)/(

 ; 
i

i

otci
s

n
hacâyn )/(  (2.2) 

- Xác định trữ lượng rừng: M (m
3
/ha) = N.  (2.3) 

3,1

2

3,1
3 ...

4
)( fHDmV


          ; f1,3=0,45 (2.4) 

- Xác định cây tiêu chuẩn. 

- Nghiên cứu sinh khối rừng tràm qua thu thập số liệu trong 15 

ô mẫu ở các mức độ ngập nước. Xây dựng mối quan hệ giữa những 

bộ phận sinh khối với D1,3 dựa theo 8 hàm hồi quy đơn mặc định 

trong phần mềm thống kê Statgraphics Centurion XVII.  Từ đó, lựa 

chọn hàm tương quan phù hợp nhất để tính toán. 

2.2.2 Nghiên cứu phƣơng án quản lý nƣớc 

 Quản lý chế độ nước trên cơ sở mặt bằng hạ tầng hiện trạng: 

Giữ nguyên mặt bằng hiện trạng với các cơ sở hạ tầng như 

hiện trạng để tìm ra phương án quản lý chế độ nước hợp lý luôn là ưu 

tiên. Tuy nhiên, như đã phân tích trong luận án tại các mục 1.2, 1.3 

thì VQG có hệ thống công trình chưa đáp ứng được yêu cầu. VQG 

đã có những thay đổi về phân khu, về quản lý điều tiết nước nhưng 

đều chưa mang lại hiệu quả. Vì vậy, cần có sự điều chỉnh lại phân 

khu và bổ sung công trình phục vụ quản lý chế độ nước hợp lý hơn. 

 Quản lý chế độ nước hợp lý trên cơ sở lựa chọn lại phương án 

phân khu và bổ sung công trình hạ tầng: 

Phân lại khu quản lý rừng và bổ sung công trình hạ tầng phục 

vụ quản lý chế độ nước hợp lý là việc làm cần thiết trong gian đoạn 

tới ở VQG UMT. Nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế mà hệ 

V

V
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thống cơ sở hạ tầng hiện nay chưa đáp ứng được cho sinh trưởng của 

cây tràm, bảo tồn đa dạng sinh học và phòng chống cháy rừng. 

2.2.3 Nghiên cứu xác định chế độ nƣớc hợp lý 

 Cơ sở khoa học xác định chế độ nước hợp lý: 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế trong quản lý nước của VQG, chế 

độ nước được xác định cần đáp ứng nhiều yêu cầu cụ thể: 

- Cho sinh trưởng của cây tràm: MN ngập không vượt quá 40-

60cm và thời gian ngập tối đa không quá 6 tháng/năm. 

- Bảo tồn đa dạng sinh học. Sinh cảnh không ngập quanh năm 

≈20% DT; ngập nước theo mùa ≈50% DT; ngập nước quanh năm 

≈30% DT; Thời gian MN dưới cao độ TB là ≥6 tháng/năm. MN thấp 

hơn 30cm dưới mặt than bùn không quá 3 tháng liên tục mỗi năm. 

- Quản lý nước cho phòng chống cháy rừng: mực nước ngầm 

thời điểm khô hạn nhất cần giữ ở khoảng cách mặt đất ≤50cm và tỷ 

lệ diện tích có nguy cơ cháy cao không vượt quá 20% diện tích. 

Cơ sở khoa học lựa chọn số liệu tính toán thủy văn: Trong khu 

vực VQG UMT không có trạm đo khí tượng thủy văn. Do đó lựa 

chọn sử dụng trạm Rạch Giá cách vùng nghiên cứu ≈46km với chuỗi 

số liệu 31 năm liên tục (1985÷2015) để tính toán. 

 Phương pháp nghiên cứu xác định chế độ nước hợp lý: 

- Phương pháp phân tích hệ thống: Sử dụng lý thuyết phân tích 

hệ thống trong phân tích và đánh giá với đối tượng nghiên cứu là một 

tổng thể gồm nhiều bộ phận, nhiều yếu tố có quan hệ tương hỗ với 

nhau và với môi trường xung quanh một cách phức tạp. 

- Phương pháp phân tích thống kê trong thủy văn: Phương pháp 

tính lượng mưa ứng với các tần suất thiết kế theo đường Pearson III, 

đã được viết thành phần mềm và hiện được sử dụng rộng rãi. 

2.2.4 Nghiên cứu đề xuất hệ thống công trình và giải pháp quản 

lý điều tiết chế độ nƣớc 
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 Cơ sở khoa học đề xuất hệ thống công trình: 

Để phục vụ điều tiết chế độ nước hợp lý cần có hệ thống 

CTTL làm công cụ hỗ trợ. Các nhiệm vụ: Tiêu thoát nước dư thừa; 

Trữ nước trong các khu theo chế độ nước hợp lý; Điều tiết nước giữa 

các khu hợp lý; Các công trình phải thân thiện với môi trường, hạn 

chế thay đổi cảnh quan tự nhiên, không làm mất đi những đặc điểm 

sinh thái đặc trưng, dễ xây dựng, dễ quản lý vận hành. 

 Phương pháp tính toán thủy văn công trình: 

Căn cứ theo QP.TL.C-6-77 “Quy phạm TT các đặc trưng thủy 

văn thiết kế”, quan hệ giữa tổng lượng W(m
3
) và lưu lượng Q (m

3
/s) 

có dạng:  

W = 86400  ; WP= 10
3
 HP. . F  ; QP =    (2.15) (2.16) (2.17) 

 Phương pháp tính toán thủy lực xác định kích thước CT: 

Xác định khẩu độ cống: Sử dụng giáo trình thủy lực do 

Trường ĐHTL xuất bản (2005), áp dụng công thức tính lưu lượng 

qua cống (đối với cống chảy ngập). Công thức có dạng sau: 

QC = . ωd.   (m
3
/s) (2.18) 

Xác định kích thước đường tràn: Sử dụng Quy phạm thủy lực 

đập tràn QP.TLC-8-76 của Bộ NN&PTNT (áp dụng với chế độ chảy 

tự do). Công thức có dạng sau: 

Q = mb√          b = 
 

       √  
 (2.19) 

2.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Phân tích đưa ra phương pháp nghiên cứu đặc điểm lâm sinh 

học của rừng tràm ở các mức độ ngập nước khác nhau (0÷<30cm, 

30÷60cm và >60cm) từ số liệu điều tra rừng tràm tái sinh với các chỉ 

số: mật độ rừng; cây tiêu chuẩn; trữ lượng rừng; và sinh khối rừng. 

Phân tích đưa ra PP nghiên cứu xác định chế độ nước hợp lý 


2

1

t

t

Qi
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với cơ sở khoa học được xác định là chế độ nước cho: sinh trưởng 

của cây tràm; bảo tồn đa dạng sinh học; và phòng chống cháy rừng. 

Xác định các phương pháp nghiên cứu đề xuất hệ thống công 

trình. Hệ thống công trình thủy lợi làm công cụ hỗ trợ để đạt hiệu 

quả cao trong việc triển khai điều tiết chế độ nước hợp lý: tiêu thoát 

lượng nước dư thừa; trữ nước; điều tiết nước giữa các khu;... Kết qủa 

đã đưa ra các phương pháp tính toán công trình theo quy phạm. 

CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1 CÁC CHỈ TIÊU LÂM SINH CỦA RỪNG TRÀM TÁI SINH 

Thực hiện điều tra rừng tràm tái sinh sau cháy rừng làm 4 đợt. 

Điều tra tại 15 ô tiêu chuẩn vào những thời điểm khác nhau: Đợt 1  

tháng 4/2009, khi rừng tràm tái sinh được 7 năm [26]; Đợt 2  tháng 

4/2012, tái sinh được 10 năm; Đợt 3  tháng 4/2014, tái sinh được 12 

năm; Đợt 4  tháng 4/2016, tái sinh được 14 năm. 

Nhận xét kết quả: 

- Mức ngập nông 0÷<30cm có sinh trưởng D1,3, Hvn, Hđc và Dtán 

tốt nhất, giảm dần ở các mức ngập cao hơn qua 4 lần điều tra. 

- Mật độ cây tràm tái sinh sau cháy rừng có quan hệ chặt chẽ 

với mức độ ngập nước và đường kính của cây, ghi nhận được: 

 Mức ngập nông và ngập trung bình, mật độ cây tràm tái sinh 

cao nhất khi rừng được 7 năm và giảm dần qua các năm tiếp 

theo đến khi rừng tràm tái sinh được 14 năm. Khi đó đường 

kính cây tăng từ 5,2cm lên 9,8cm và từ 4,3cm lên 6,9cm. 

 Ở mức ngập sâu, mật độ cây tái sinh tăng dần theo thời gian từ 

8.700 cây/ha khi rừng tràm tái sinh được 7 năm lên 9.990 

cây/ha khi 14 năm. Đường kính tăng từ 3,2cm lên 4,4cm. 

 Mật độ cây tái sinh cao nhất khi rừng tràm tái sinh được 7 năm 
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là 14.282 cây/ha tương ứng với mức ngập nông từ 0÷30cm. 

- Mức ngập càng cao thì tỷ lệ cây TB, xấu và đổ ngả càng nhiều. 

- Về trữ lượng rừng tràm tái sinh: Ở độ ngập nông rừng tràm 

cho trữ lượng cao nhất và giảm dần ở các mức ngập cao hơn. Trữ 

lượng rừng tăng dần theo thời gian năm tái sinh. Trữ lượng trung 

bình thấp nhất là 41,92 m
3
/ha khi rừng tràm tái sinh được 7 năm và 

tăng lên là 145,92 m
3
/ha khi rừng tràm tái sinh được 14 năm. 

- Về sinh khối rừng tràm tái sinh: Ở độ ngập nông rừng tràm có 

sinh khối cao nhất và giảm dần ở các mức ngập cao hơn. 

Từ đánh giá trên chứng tỏ ảnh hưởng mạnh của mực nước tới 

sinh trưởng của rừng tràm, mức ngập thấp thì cây tràm tái sinh phát 

triển mạnh nhất. Các chỉ tiêu về sinh trưởng, trữ lượng và sinh khối 

của rừng tràm tái sinh qua các mức ngập thể hiện rõ điều này. 

3.2 PHÂN KHU PHỤC VỤ QL NƢỚC CHO RỪNG TRÀM 

3.2.1 Phân tích hiện trạng và quy hoạch phân khu 

Hiện trạng phân khu: Việc phân làm 3 khu từ năm 2010 đến 

nay chưa đáp ứng được yêu cầu. Đây là một phần nguyên nhân làm 

cho mực nước thời gian gần đây luôn ở mức cao và khó kiểm soát. 

Quy hoạch phân khu: Khu E giữ nguyên theo quy hoạch. Khu 

F không phân lại nhưng thay đổi quan điểm điều tiết chế độ nước. 

Khu C và khu D có nhiều bất cập, cần phân chia lại cho phù hợp hơn. 

3.2.2 Lựa chọn phƣơng án phân khu 

Nghiên cứu sinh đưa ra 2 phương án phân khu C và D khác 

nhau so với quy hoạch như đã lập luận để lựa chọn phương án phù 

hợp hơn, thể hiện trên Hình 3.18 và Hình 3.19. 

Nhận xét và so sánh ưu, nhược điểm của 2 phương án phân 

khu với nhau và khắc phục những hạn chế trong quy hoạch đi đến 

lựa chọn phương án 1 có nhiều ưu điểm hơn, phù hợp hơn. 
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Hình 3.18. Phân khu phương án 1  Hình 3.19. Phân khu phương án 2 

3.3 TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ NƢỚC HỢP LÝ 

3.3.1 Tính toán phân bố diện tích theo cao độ phƣơng án chọn 

Khu A, B, E, F không thay đổi, chỉ có khu C và D điều chỉnh 

lại. Kết quả tính toán các thông số đặc trưng nêu trong Bảng 3.9. 

Bảng 3.9 Phân bố cao độ từng khu theo PA chọn 

STT Độ cao mặt đất Khu A Khu B Khu C Khu D Khu E Khu F 

1 Lớn nhất (m) 1,20 1,37 2,15 2,29 2,21 1,41 

2 Nhỏ nhất (m) 0,68 0,69 0,71 1,19 0,68 0,81 

3 Trung bình (m) 0,83 0,83 1,11 1,54 1,34 1,00 

3.3.2 Tính toán xác định mực nƣớc hợp lý 

Xác định mực nước tương ứng với diện tích có nguy cơ cháy 

rừng cao 0% (H0%): Với giới hạn tối đa là 50cm, tương ứng với mực 

nước thấp nhất sẽ thấp hơn cao độ đất rừng nơi cao nhất (Zmax) là 

50cm, tính toán được toàn VQG sẽ có diện tích 5.946 ha (tương ứng 

với ≈74%) nằm dưới mực nước cần kiểm soát và có nguy cơ bị ngập 

cả năm. So sánh với yêu cầu cho bảo tồn đa dạng sinh học là ≈30% 

thì tỷ lệ diện tích bị ngập quá nhiều, cần điều chỉnh lại mực nước. 

Xác định mực nước tương ứng với diện tích có nguy cơ cháy 

rừng cao 20%: Coi 20% DT là giới hạn, tính được cao độ tương ứng 

H20% từng khu. Xác định vùng tiếp theo có mức nước thấp hơn đến 

50cm. Vùng cao hơn giới hạn này sẽ không ngập và ngập theo mùa, 

còn vùng thấp hơn sẽ có nguy cơ bị ngập nước quanh năm (Hình 
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3.25). Kết quả Khu A, B và F không có DT bị ngập quanh năm; Khu 

C có 122 ha (≈7% DT của khu); Khu D có 169 ha (≈17% DT của 

khu) và khu E bị ngập 236 ha (≈14% DT của khu). Tổng diện tích 

thấp hơn mực nước thấp nhất và có nguy cơ bị ngập quanh năm là 

527 ha, ≈7% DT toàn vùng lõi VQG. So sánh với yêu cầu là ≈30% 

thì tỷ lệ diện tích bị ngập quá ít, cần điều chỉnh lại mực nước. 

 

 

 

Hình 3.25: Bản đồ phân bố 

diện tích theo mực nước 

tương ứng với nguy cơ cháy 

rừng cao 20% 

Đề xuất mực nước hợp lý vào thời điểm khô hạn nhất (tháng 

4): Xem xét mực nước tương ứng với mức giới hạn khoảng ≈30% 

tổng diện tích của toàn vùng lõi VQG là sinh cảnh ngập nước quanh 

năm, NCS phân tích và đưa ra mức độ ngập nước cho từng khu, được 

đề xuất như sau: Khu A và B là 25%; Khu C là 35%; Khu D là 25%; 

Khu E là 25%; Khu F là 35%. Kết quả nêu trong Bảng 3.13. 

- Diện tích có nguy cơ cháy cao từng khu < 20% DT của khu 

đó. Tổng diện tích có nguy cơ cháy cao là 410 ha, ≈5% tổng diện tích 

vùng lõi của toàn VQG, nhỏ hơn 20% so sánh với yêu cầu phòng 

chống cháy rừng. Vậy cao trình mực nước tương ứng với diện tích 

ngập đề xuất vào tháng 4 đạt yêu cầu phòng chống cháy rừng. 

- Tổng diện tích có xu thế ngập quanh năm là 2.256 ha, tương 

ứng với 28% tổng diện tích vùng lõi toàn VQG, so sánh với yêu cầu 

đảm bảo cho bảo tồn đa dạng sinh học theo sinh cảnh ngập nước 

quanh năm là ≈30%  thì tỷ lệ diện tích bị ngập đạt yêu cầu. 
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Bảng 3.13. Các thông số tương ứng với tỷ lệ diện tích ngập nước đề xuất 

STT 
Phân 

khu 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Vùng có xu thế ngập quanh 

năm 

MN cao 

hơn mức 

kiểm soát 

50cm (m) 

DT có nguy 

cơ cháy cao 

Tỷ lệ đề 

xuất (%) 

DT tương 

ứng (ha) 

MN tương 

ứng (m) 

DT 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Khu A 1.349 25% 337 0,73 1,23 4 0% 

2 Khu B 1.374 25% 344 0,73 1,23 50 4% 

3 Khu C 1.773 35% 621 0,98 1,48 177 10% 

4 Khu D 992 25% 248 1,39 1,89 129 13% 

5 Khu E 1.740 25% 435 1,10 1,60 44 3% 

6 Khu F 775 35% 271 0,94 1,44 7 1% 

  Cộng 8.003   2.256     410   

Tính toán xác định mực nước phù hợp vào cuối mùa mưa: 

Tiếp theo cần xác định được MN vào cuối mùa mưa để đảm 

bảo đến cuối mùa khô MN đạt yêu cầu. Theo [18] mực nước hao 

trong 5 tháng mùa khô là ≈32cm (6,4 cm/tháng), NCS xác định được 

MN trong các khu cần tích trữ vào cuối mùa mưa (ngày 30/11) thể 

hiện trong Bảng 3.14. Thời điểm cuối mùa mưa được xác định là thời 

điểm MN cao nhất trong năm trong quy trình điều tiết chế độ nước. 

Bảng 3.14: Mực nước đề xuất kiểm soát cho các khu và DT tương ứng 

S

T

T 

Phân 

khu 

Vùng có xu thế 

ngập quanh năm 

Vùng có xu thế không 

ngập quanh năm 

Vùng có xu thế ngập 

nước theo mùa 

MN 

tháng 4 

(m) 

DT 

ngập 

(ha) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

MN ngày 

30/11 (m) 

DT không 

ngập (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mực 

nước (m) 

DT ngập 

theo mùa 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Khu A 0,73 337 25 1,05 125 9 0,73-1,05 887 66 

2 Khu B 0,73 344 25 1,05 137 10 0,73-1,05 894 65 

3 Khu C 0,98 621 35 1,30 411 23 0,98-1,30 741 42 

4 Khu D 1,39 248 25 1,71 289 29 1,33-1,71 455 46 

5 Khu E 1,10 435 25 1,42 542 31 1,10-1,42 763 44 

6 Khu F 0,94 271 35 1,26 90 12 0,94-1,26 413 53 

 Cộng   2.256 28   1.594 20   4.153 52 

Nhận xét kết quả tính toán: 

- Với mực nước cao nhất trong năm vào cuối mùa mưa, tính 
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toán được diện tích không ngập tương ứng cho toàn VQG là 1.594 ha 

(≈20% tổng DT). So sánh với yêu cầu là ≈20% đảm bảo cho bảo tồn 

đa dạng sinh học thì tỷ lệ diện tích không bị ngập đạt yêu cầu cao. 

- Phần diện tích nằm giữa mực nước cao nhất và mực nước thấp 

nhất là diện tích ngập nước theo mùa, được tính toán xác định là 

4.153 ha (≈52% tổng DT). So sánh với yêu cầu là ≈50% đảm bảo 

cho bảo tồn đa dạng sinh học theo sinh cảnh ngập nước theo mùa thì 

tỷ lệ diện tích ngập nước theo mùa đạt yêu cầu. 

Từ các số liệu về mực nước đề xuất, xây dựng lên bản đồ đề 

xuất phân bố diện tích theo sinh cảnh ngập nước hợp lý (Hình 3.26). 

 

 

 

Hình 3.26 Bản đồ đề xuất 

phân bố DT theo sinh cảnh 

ngập nước hợp lý 

 

 

3.3.3 Nghiên cứu xác định chế độ nƣớc hợp lý trong năm 

Chế độ nước hợp lý là diễn biến mực nước theo thời gian 

trong năm của các khu đảm bảo đầy đủ các yêu cầu đặt ra. Căn cứ 

chuỗi số liệu mưa tháng 31 năm liên tục (1985÷2015) của trạm Rạch 

Giá, sử dụng phương pháp tính lượng mưa ứng với các tần suất thiết 

kế theo đường Pearson III để tính toán. 

Để duy trì thời gian trong năm MN nằm dưới cao độ trung 

bình ≥6 tháng/năm theo yêu cầu đáp ứng tốt cho sinh trưởng của cây 

tràm, cần xác định được thời điểm bắt đầu có MN thấp hơn cao độ 

trung bình và thời điểm tối thiểu kết thúc sau 6 tháng. Với mực nước 

hao bình quân mùa khô là 6,4 cm/tháng [18], kiểm soát MN tháng 4 
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theo đề xuất (xem Bảng 3.14) ở các khu, tính toán ngược lại xác định 

được MN dưới cao độ trung bình các khu từ khoảng 15/2. Tính ra 

thời điểm tối thiểu kết thúc sau 6 tháng là khoảng 15/8 hàng năm. 

Cuối của thời điểm duy trì MN dưới cao độ trung bình là MN 

ngang với cao độ trung bình. Thời điểm này được xác định sau ngày 

15/8 hàng năm. So sánh MN cao nhất cần tích và cao độ trung bình 

từng khu xác định được mức nước cần tích. MN hao trong mùa mưa 

trung bình là 2,77 mm/ngày (Chưa tính lượng mưa). Tính toán đặt ra 

các thời điểm tích nước khác nhau từ ngày 1/9 đến 30/11 xác định 

được mực nước hao theo thời gian. Từ mực nước hao theo thời đoạn 

mùa mưa và nhu cầu mức nước cần tích của từng khu, xác định được 

các mức nước cần tích theo thời đoạn từ ngày 1/9 đến ngày 30/11. 

Từ tài liệu tính toán tài nguyên nước từ mưa theo các tần suất, 

tính theo số ngày tích nước có được lượng mưa theo thời gian tích 

nước vào cuối mùa mưa với các tần suất mưa thiết kế. 

Theo QP.TL.C-6-77 quy ước năm ít nước là năm ứng với tần 

suất mưa thiết kế 75%, năm nước trung bình ứng với tần suất mưa 

thiết kế 50% và năm nhiều nước ứng với tần suất mưa thiết kế 25%. 

Ghép nhu cầu cần tích nước với khả năng đáp ứng nguồn nước từ 

mưa, xác định được thời gian tích nước hàng năm là ngày 11/9 cho 

năm ít nước, ngày 1/10 cho năm nước trung bình và ngày 21/10 cho 

năm nhiều nước. Khi đó thời gian mực nước trong năm dưới cao độ 

trung bình là ≈ 7÷8,5 tháng, đạt yêu cầu. 

Trong trường hợp các năm thời tiết cực đoan có lượng mưa rất 

thấp, ứng với tần suất mưa ≥90%. Nếu có thể dự báo được thì nên 

chủ động tăng thời gian bắt đầu tích nước sớm lên đầu tháng 9. Thời 

gian không ngập nước vẫn đảm bảo ≈6,5 tháng. 

Tổng hợp các kết quả tính toán, phân tích và đánh giá NCS 

đưa ra đề xuất chế độ nước hợp lý cho từng khu tại một số mốc thời 
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gian quan trọng trong năm được nêu trong Bảng 3.20. 

Bảng 3.20: Chế độ nước hợp lý đề xuất cho từng khu theo thời gian 

trong năm cho năm ít nước 

STT 
Mực nước 

(m) 

Ngày/tháng 

31/1 28/2 31/3 30/4 30/4-11/9 11/9 30/11 31/12 

1 Mực nước khu A 0,92 0,86 0,79 0,73 0,73-0,83 0,83 1,05 0,99 

2 Mực nước khu B 0,93 0,86 0,80 0,73 0,73-0,83 0,83 1,05 0,99 

3 Mực nước khu C 1,17 1,11 1,04 0,98 0,98-1,11 1,11 1,30 1,24 

4 Mực nước khu D 1,58 1,52 1,46 1,39 1,39-1,54 1,54 1,71 1,65 

5 Mực nước khu E 1,30 1,23 1,17 1,10 1,10-1,34 1,34 1,42 1,36 

6 Mực nước khu F 1,13 1,07 1,01 0,94 0,94-1,00 1,00 1,26 1,20 

Ghi chú: - Với năm nước trung bình, ngày 11/9 thay bằng ngày 1/10 

- Với năm nhiều nước, ngày 11/9 thay bằng ngày 21/10 

3.4 ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH 

3.4.1 Bố trí hệ thống công trình 

Bố trí hệ thống công trình ở những vị trí phù hợp nhất nhằm 

thực hiện được các nhiệm vụ đã đề ra, thể hiện trên Hình 3.27. 

 

 

 

 

Hình 3.27: Sơ đồ đề xuất 

bố trí hệ thống công trình 

3.4.2 Tính toán thủy văn công trình 

Căn cứ vào số liệu mưa 1, 3, 5, 7 ngày lớn nhất của chuỗi 31 

năm trạm Rạch Giá, tính theo đường tần suất Pearson III được lượng 

mưa ứng với các tần suất. Với đặc tính cây tràm chịu được ngập cao 
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2003 (tương ứng với tần suất xuất hiện mưa ≈ 4%) làm trận mưa điển 

hình gây ra ngập úng cho khu vực, trên cơ sở đó tính lưu lượng lũ từ 

đó bố trí kích thước công trình. Kết quả tính tổng lượng lũ, lưu lượng 

lũ tại các Khu ứng với mưa năm 2003 trong Bảng 3.23. 

3.4.3 Tính toán thủy lực xác định kích thƣớc công trình 

Bảng 3.24: Đề xuất bố trí kích thước các cống tiêu và cống lấy nước 

STT Nội dung BxH (m) Ghi chú 

I CỐNG TIÊU   

1 Cống số 1 4x5 Hiện đã có 

2 Cống số 2 2x3 Hiện đã có 

3 Cống số 3 2x3 Hiện đã có 

4 Cống số 4 3x4 Bổ sung mới 

5 Cống số 5 4x4 Bổ sung mới 

II CỐNG LẤY NƯỚC   

1 Cống số 6 2x3 Bổ sung mới 

2 Cống số 7 2x3 Bổ sung mới 

3 Cống số 8 2x3 Bổ sung mới 

4 Cống số 9 2x3 Bổ sung mới 

Bảng 3.25: Đề xuất bố trí kích thước đường tràn 

TT Khu Vị trí đặt tràn Ho (m) Q(m
3
/s) Bt.toán (m) Bđ.xuất (m) 

1 Khu A Đường tràn 1 0,32 13,3 50,7 50 

2 Khu B Đường tràn 2 0,32 13,5 51,6 52 

3 Khu C 
Đường tràn 5 0,32 9,9 37,6 38 

Đường tràn 6 0,32 9,9 37,6 38 

4 Khu D 
Đường tràn 3 0,32 4,9 18,7 20 

Đường tràn 4 0,32 4,9 18,7 20 

5 Khu E 
Đường tràn 7 0,32 8,6 32,6 33 

Đường tràn 8 0,32 8,6 32,6 33 

6 Khu F 
Đường tràn 9 0,32 6,7 25,6 26 

Đường tràn 10 0,32 6,7 25,6 26 
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3.5 GIẢI PHÁP QL, ĐIỀU TIẾT CHẾ ĐỘ NƢỚC HỢP LÝ 

3.5.1 Quy trình vận hành, quản lý điều tiết nƣớc 

Hoạt động tích nước và tiêu nước; Hoạt động cấp nước bổ  sung 

3.5.2 Lịch trình hoạt động của hệ thống công trình 

Hoạt động quan trọng nhất của HTCT là xác định được thời 

gian đặt cao trình ngưỡng tràn để đạt được chế độ nước hợp lý. 

Bảng 3.26: Đề xuất đặt cao trình ngưỡng tràn theo thời gian MN hợp lý 

STT Ngưỡng tràn 

Cao trình đặt ngưỡng tràn (m) 

Thấp nhất 

- ngày 30/4 

Ngày 

15/8 

Cao nhất - 

ngày 11/9 

1 Cao trình ngưỡng tràn khu A 0,73 0,83 1,05 

2 Cao trình ngưỡng tràn khu B 0,73 0,83 1,05 

3 Cao trình ngưỡng tràn khu C 0,98 1,11 1,30 

4 Cao trình ngưỡng tràn khu D 1,39 1,54 1,71 

5 Cao trình ngưỡng tràn khu E 1,10 1,34 1,42 

6 Cao trình ngưỡng tràn khu F 0,94 1,00 1,26 

Ghi chú: - Với năm nước trung bình, ngày 11/9 thay bằng ngày 1/10 

- Với năm nhiều nước, ngày 11/9 thay bằng ngày 21/10 

3.6 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Phân tích đặc điểm lâm sinh học của rừng tràm tái sinh qua số 

liệu điều tra rừng ở 3 mức độ ngập nước khác nhau theo thời gian 4 

đợt điều tra và có được kết quả: mực nước ngập ảnh hưởng mạnh tới 

sinh trưởng của rừng tràm; mức ngập càng thấp thì cây tràm tái sinh 

phát triển càng tốt, qua đó khả năng sinh trưởng, trữ lượng và sinh 

khối của rừng càng cao. 

Kết quả đã chọn được phương án phân khu. Phân tách các 

vùng có địa hình cao, than bùn dày và rừng tràm phát triển tốt (khu 

D, E) riêng để bảo vệ trước nguy cơ cháy rừng. Phân tách các vùng 

có địa hình thấp – trũng (khu A, B, C, F) riêng để quản lý nước giúp 

cho rừng tràm có điều kiện phục hồi sinh thái. 
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Kết quả tính toán đưa ra "Bản đồ đề xuất phân bố diện tích 

theo sinh cảnh ngập nước hợp lý" để áp dụng cho VQG. 

Kết quả đã đưa ra được "Chế độ nước hợp lý đề xuất cho từng 

khu theo thời gian trong năm", với lưu ý nhấn mạnh thời gian bắt đầu 

tích trữ nguồn nước từ mưa hàng năm trong VQG là ngày 11/9 cho 

năm ít nước, ngày 1/10 cho năm nước trung bình và ngày 21/10 cho 

năm nhiều nước. 

Kết quả đã đề xuất hệ thống công trình và đi đến lựa chọn 

được hình thức các công trình, bố trí vị trí các công trình phù hợp 

cho từng khu cũng như toàn VQG. 

Đã đưa ra được quy trình vận hành, quản lý điều tiết nước 

trong các hoạt động tích nước và tiêu nước của từng khu. Đưa ra hoạt 

động cấp nước bổ sung với việc lợi dụng điều kiện tự nhiên chuyển 

nước từ khu có địa hình cao sang khu có địa hình thấp, chuyển nước 

từ khu cần tích ít nước sang khu cần tích nhiều (khu D sang khu C và 

khu E sang khu F,...). 

Xây dựng được lịch trình hoạt động của một số công trình 

chính như thời gian đặt cao trình ngưỡng tràn để tích nước cũng 

nhưng tiêu nước, đáp ứng được yêu cầu mực nước phù hợp cho từng 

khu. Trong đó, ba thời điểm cần quan tâm là: cao trình ngưỡng tràn 

thấp nhất - ngày 30/4; cao trình ngưỡng tràn tương ứng cao độ trung 

bình - ngày 15/8; và cao trình ngưỡng tràn cao nhất cho năm ít nước 

- ngày 11/9, cho năm nước trung bình - ngày 1/10, cho năm nhiều 

nước - ngày 21/10. 

Kết quả đã tính toán đưa ra được các thông số kỹ thuật của các 

công trình. Xây dựng lên các bản vẽ kỹ thuật 3D mô phỏng công 

trình, trên cơ sở các công trình đã đề xuất để tham khảo ứng dụng 

vào thực tiễn, bao gồm hai loại là công trình cống và đập tràn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận: 

1) Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ rõ sau cháy rừng, VQG 

U Minh Thượng có nhiều thay đổi lớn. Giải pháp giữ nước ở mức 

cao để chống cháy rừng thời gian qua đã làm cho hệ sinh thái rừng 

tràm thay đổi. Hoàn cảnh rừng ngập nước nhiễm phèn chuyển dần và 

có biểu hiện đặc điểm của hệ sinh thái hồ và đầm lầy. 

2) Kết quả khảo sát, đánh giá sinh trưởng và phát triển của rừng 

tràm tái sinh cho thấy rõ ảnh hưởng mạnh của mực nước ngập tới 

sinh trưởng của rừng tràm. 

- Ở mức độ ngập nông từ 0÷30cm, sinh trưởng đường kính, 

chiều cao ở rừng tràm tái sinh cao nhất và giảm dần ở các mức 

ngập cao hơn. 

- Mật độ cây tràm tái sinh ở rừng tràm tái sinh sau cháy rừng có 

quan hệ chặt chẽ với mức độ ngập nước và đường kính của 

cây. Khi đường kính tăng đến một mức độ thì mật độ cây có 

xu thế giảm. Mật độ cây tái sinh cao nhất khi rừng tràm tái 

sinh được 7 năm và tương ứng với mức ngập nông từ 0÷30cm. 

- Trữ lượng rừng tràm tăng dần theo thời gian và tỷ lệ nghịch 

với mức độ ngập nước. 

- Sinh khối rừng tràm tái sinh cao nhất ở mức độ ngập nông từ 

0÷30cm và giảm dần ở các mức ngập cao hơn. Sự khác biệt về 

sinh khối giữa các mức ngập nước thể hiện rõ theo thời gian 

cao nhất sau 7 năm, giảm dần và ít biến động sau 14 năm. 

3) Kết quả xác định được mực nước hợp lý đề xuất kiểm soát cho 

rừng tràm của các tiểu Khu vùng lõi VQG theo thời gian trong năm. 

Các thời điểm kiểm soát mực nước là: mực nước cao nhất vào cuối 

mùa mưa đảm bảo sinh cảnh không ngập nước quanh năm ≈20% 

tổng DT; mực nước thấp nhất vào cuối mùa khô đảm bảo sinh cảnh 
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ngập nước quanh năm ≈30% tổng DT. Kiểm soát theo mực nước hợp 

lý tương ứng với ≈5% DT vùng lõi VQG có nguy cơ cháy cao. Kết 

quả đã xây dựng được bản đồ đề xuất phân bố diện tích theo sinh 

cảnh ngập nước hợp lý cho vùng lõi VQG, từ đó có thể ứng dụng 

công nghệ GIS, ảnh vệ tinh để quản lý chế độ nước hợp lý. 

4) Xác định được chế độ quản lý nước hợp lý cho từng khu đảm 

bảo đáp ứng các yêu cầu đề ra: (i) chế độ nước phù hợp cho sinh 

trưởng của cây tràm; (ii) chế độ nước phù hợp cho bảo tồn đa dạng 

sinh học, bao gồm tạo ra các sinh cảnh phù hợp và bảo vệ lớp than 

bùn; và (iii) chế độ nước phù hợp cho phòng chống cháy rừng. Tính 

toán được tài nguyên nước từ mưa với các tần suất, tính toán được 

khả năng đáp ứng nhu cầu nước và mực nước cần tích cho từng thời 

đoạn đảm bảo ≥ 6 tháng/năm để cây tràm tái sinh phát triển tốt, xác 

định được thời điểm tích nước tương ứng với tần suất mưa thiết kế 

theo năm thủy văn. Thời điểm tích nước được xác định hàng năm 

cho năm ít nước là từ ngày 11/9÷30/11, năm  nước trung bình từ 

ngày 1/10÷30/11 và năm  nhiều nước là từ ngày 21/10÷30/11. Trong 

những năm rất hạn hán có thể dự báo được cần tăng thời gian tích 

nước lên ngày 1/9, nếu không dự báo được mà lượng nước cần tích 

bị thiếu hụt vào cuối mùa mưa thì phải bơm bổ sung nước từ bên 

ngoài vào, thời gian bơm bổ sung được xác định trong khoảng từ 

ngày 1/11 đến ngày 31/12. Mực nước cao nhất từng khu trong năm là 

thời điểm cuối mùa mưa, cần  đạt được vào ngày 30/11 hàng năm. 

Mực nước thấp nhất từng khu trong năm là thời điểm cuối mùa khô, 

cần đạt được vào ngày 30/4 hàng năm. 

5) Đã đề xuất hệ thống công trình thủy lợi để quản lý và điều tiết 

chế độ nước trong vùng lõi VQG U Minh Thượng với các nhiệm vụ: 

tiêu thoát lượng nước dư thừa, trữ nước, điều tiết nước, bổ sung 

nước. Các công trình được lựa chọn dễ dàng xây dựng, dễ quản lý 
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vận hành, thân thiện với môi trường, ít làm thay đổi cảnh quan môi 

trường sinh thái tự nhiên. Đưa ra được quy trình vận hành, quản lý 

điều tiết nước trong các hoạt động tích nước và tiêu nước của từng 

khu. Xây dựng được lịch trình hoạt động của một số công trình chính 

như thời gian đặt cao trình ngưỡng tràn đáp ứng được yêu cầu mực 

nước phù hợp cho từng khu. Xây dựng lên các bản vẽ kỹ thuật mô 

phỏng công trình làm cơ sở tham khảo ứng dụng vào thực tiễn. 

Kiến nghị: 

Kết quả nghiên cứu của luận án cần phát triển thêm nghiên 

cứu lượng nước thất thoát trong VQG vào mùa mưa với việc thay đổi 

về nhiệt độ, độ ẩm không khí, thảm thực vật, lượng bốc hơi, lượng 

mưa, mực nước,... so với mùa khô để có thể áp dụng chính xác hơn 

trong các tính toán mức nước. Từ đó xác định thời điểm lựa chọn bắt 

đầu tích nước trong mùa mưa chính xác hơn. 

Nghiên cứu thêm các giải pháp phòng chống cháy rừng khác 

mà luận án chưa được đề cập, lồng ghép giữa việc quản lý chế độ 

nước hợp lý với các mức nước đề xuất cho các khu đã trình bày và 

các giải pháp phòng chống cháy rừng để bảo vệ VQG U Minh 

Thượng trước các nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. 

Các đề xuất về hệ thống công trình thủy lợi: vị trí, hình thức, 

kích thước, quy trình quản lý vận hành,... cần được tham khảo, xem 

xét và tính toán thiết kế chi tiết để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn 

quản lý chế độ nước ở VQG. 

Một số kết quả nghiên cứu của luận án có thể tham khảo, làm 

tài liệu tính toán và quản lý nước cho các VQG có tính chất tương tự. 

Ngoài ra, có thể làm tài liệu tham khảo và giảng dạy cho sinh viên về 

khai thác và quản lý nguồn nước. 
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Introduction 
 

0.1 The necessity of the research 

In March 2002, there was a fire in the core area of U Minh 

Thuong National Park, the total area of fire was 3.212ha. The natural 

features of the area with prolonged dry weather, forest land with 

many flammable materials, the forest always has a high risk of fire. 

Since the forest fire up to now, due to the water regime 

management keeping up at high levels in the long-term to prevent 

forest fire that maked a change in the habitat gradually, the 

ecosystems under the forest canopy changed. Therefore, the task of 

water management is very important for developing Melaleuca forest 

ecosystem after fire. Water management is to perform a series of 

action to control water at a suitable level that facilitates the 

development of plant and animal species, helps melaleuca trees and 

other plants develop normally in the ecosystem nevertheless, these 

actions must meet the criteria for forest fire prevention, fire 

protection and proper habitat maintenance. 

Research on the formation and development of Melaleuca 

forests, especially after fire, shows that U Minh Thuong National 

Park cannot be well protected without good water management. So 

that the implementation of this research is very necessary in the 

present time. 

0.2 Objectives, subjects and scope of research 

a) Objectives of the research 

- Evaluate the growth of regenerated Melaleuca forests at 

various submerged levels since forest fire up to now. 

- Determine the suitable water regimes to develop regenerated 

Melaleuca forests and prevent forest fire in the National Park. 

- Propose the appropriate water management solution for the 
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core zone of the National Park. 

b) Subject of the study: The research subject of the dissertation is 

the suitable water regime for developing regenerated 

Melaleuca forest after fire in U Minh Thuong National Park. 

c) Scope of the research: The area of regenerated Melaleuca 

forest with burning area in 2002 is 3.212 ha, located in the 

core zone of 8.003 ha of U Minh Thuong National Park. 

0.3 The approach of the dissertation 

Approach through forest management practices; Approach 

inheritance of scientific and technical results, the existing databases; 

and approach through water management methods on the principle of 

integrated use. 

0.4 The scientific and practical meaning of dissertation 

a) Scientific meaning: Address the major issue of water regime 

and ecosystem habitat on typical seasonal inundated peatlands. 

Research results contribute to the protection and sustainable 

development of Melaleuca forests in U Minh Thuong National Park. 

b) Practical meaning: The research results offer managers more 

information on sustainable development in U Minh Thuong National 

Park. Propose the suitable water regime, suggest the irrigation 

system and structures to the consultants for having more data in 

water management properly with the current habitat of National 

Park. The research results can be consulted for management in others 

National Park with the same condition. 

0.5 The new contributions of the dissertation 

Determine a pratical water regime for developing regenerated 

Melaleuca forest on peatland in U Minh Thuong National Park as a 

basis for regulating water regimes reasonably. The results are 

simulated by using the visual map "Area distribution according to 
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suitable wetland habitats". 

Select the appropriate starting times for suitable water regimes 

throughout the year, based on the calculation of rainwater resources 

with different rainfall frequencies. The water storage period is 

determined annually from September 11
th
 for the year of low water 

(frequency of 75%), from October 1
st
 for the year of average water 

(frequeny of 50%) and from October 21
st
 for the year of high water 

(frequency of 25%). Initially, a suitable water management solution 

was proposed to develop the core area of Melaleuca forest in the 

National Park. 

The results of the dissertation on the reasonable management 

of water regimes for regenerated Melaleuca forests in U Minh 

Thuong National Park have raised the issue of water regulation for 

the Melaleuca forests of the South Vietnam to a higher level, to solve 

well the ecological environment for developing Melaleuca forest 

ecosystem and avoiding forest fire in the dry season.  

Chapter 1 

Literature review 
 

1.1 Natural characteristics 

The study area is in the tropical monsoon climate region with 

high temperature throughout the months of the year. Rainfall is 

distributed unevenly, resulting in 5 dry months and 7 wet months. 

From these climate features, in low-lying terrain conditions formed 

the typical forest land ecosystems with seasonal flooding. 

1.2 The water regulating system 

The system of structures in the National Park is 

underdeveloped so there is no coordination of synchronous water 

regulation, leading to high water levels in the forest. 
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1.3 Water management in U Minh Thuong National Park 

Fresh water for growth and forest fire protection is identified 

primarily from rainwater. Therefore, the solution for storing fresh 

water in the National Park is very necessary. Due to the uneven 

terrain and the one-step water management at high levels in the 

period of 2002-2009, some lowland areas were inundated deeply. 

Water management in the core zone of the National Park from 2010 

up to now has been transformed by the partition of three separate 

zones for management by elevation (Zone A, zone B, and zone C). 

 Assessment of the practical water management  

Water levels data collected from the U Minh Thuong National 

Park Management Board [3] [20] [32] [38] are divided into 3 

different periods for evaluation: Prior to the fire incident in March 

2002; after forest fires until the end of 2009; from 2010 to 2016. The 

collected result is the average monthly water level h th (cm) over 

time. The data are transferred via the comparison is national height at 

Hon Dau station. 

Water management before 2002: The highest water level is 

H max=154cm, equivalent to 1.820 ha (≈22% area) is not submerged 

all year round. Lowest water level H min=87cm corresponding to 

2.375ha (≈30% area) submerged all year round; Thus, there will be 

3.808ha (≈48% of area) seasonally inundated. Average water level 

H nam = 132cm, nearly equal to the average elevation Ztb = 133cm. 

The period that the water level is below the average elevation is 6 

months. 

Water management since 2002 has changed considerably 

compared to before the forest fire, and water levels are much higher. 

Demographically, the flooding area year-round increased from 30% 
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to 50% (2003-2009) and remained at 44% (zone C) (2010-2015). 

There is almost no time that the water level is below the average 

elevation. 

 Determine the water loss in Melaleuca forests 

Results from the literature [18] have identified the water 

evaporation and leakage in the melaleuca forest in 5 dry months is 

51,4 cm. If subtracting the rainfall, the water level decreases in 5 dry 

months ≈32cm. According to the formula (1.1), calculate the 

correlation through evaporation, the water depreciation in the rainy 

season will be 2,77mm/day (without precipitation). 

1.4 Researches relating to water regime and ecological 

environment 

The study of the dissertation is the suitable water regime for 

the requirements of ecological environment and forest fire 

prevention, therefore the researcher mentioned the results of related 

researches: Hoang Van Thang, Le Dien Duc [30] " wetland 

classification system of Vietnam "; CARE [3] "Integrated research 

on many topics such as ecological environment, vegetation, animals, 

land, hydrological regime ..."; Le Minh Loc [12] "Rapid assessment 

method of biomass and impact of inundation depth on Melaleuca 

forest biomass on peat and alum soil"; Pham Xuan Quy [19] "Study 

on some silviculture characteristics of Melaleuca cajuputi in Mekong 

Delta"; Pham Trong Thinh [34] "assessing the impact of forest fires 

on U Minh Thuong National Park"; Vuong Van Quynh [18] "the 

measures to prevent and overcome the consequences of forest fire for 

U Minh area"; Vuong Van Quynh, Tran Van Thang, Tran Quang 

Bao [20] [1] "water management for forest fire prevention and 

conservation in U Minh Thuong National Park" and "appropriate 
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flooding regime to ensure fire prevention and maintain the 

development of Melaleuca forests in U Minh Thuong and U Minh 

Ha National Park"; Luong Van Thanh, Pham Van Tung [26] 

"Review, ecological overview of U Minh Thuong National Park and 

recommend the conservation solutions"; Trần Văn Thắng [32] 

"influence of flooding regime on vegetation at U Minh Thuong 

National Park"; Pham Trong Thinh [36] "Planning for conservation 

and sustainable development of U Minh Thuong National Park until 

2020"; Some studies on the growth of Melaleuca trees by Phung 

Trung Ngan and Chau Quang Hien [15], Ho Van Phuc [21], Nguyen 

Thanh Binh [2], Pham The Dung and Vu Dinh Huong [6]; Richard 

B. Primarck [22] "biological basis of conservation"; Markus 

Schmidt, Helge Torgersen, Astrid Kuffner and others [16] present 

"global perspective on biodiversity"; Doran, J.C. and Gunn, B.V. 

[45] "study on the distributional and ecological features of melaleuca 

trees"; Smathi [57] [58] "Study on structure and growth of Melaleuca 

forest"; Yamanoshita Takashi [59] "Study on the effect of 

environment on the growth of Melaleuca forest"; Takeshi [60] 

"Research on Melaleuca forest biomass". 

1.5 Evaluate the overview part 

Terrain elevation in the core zone of the National Park varies 

unevenly, the elevation difference between large areas is a difficult 

condition for the water regime management. The dry season has 

almost no rain, with a large amount of evaporation, which leads to 

high water demand. 

An analysis to clarify the current water management situation 

in the National Park was conducted prior to the forest fires up to 

now. The results show that water management after fire is keeping at 
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a very high level. Water regime has changed the proportion of 

submerged area corresponding to year-round floodplain habitats 

predominate, the seasonal floodplain habitat has been reduced and 

the average inundated time in the year has increased. 

There are many studies related to water regime and ecological 

environment in the National Park. Some of the studies refer to water 

regimes for forest fire prevention but have not come to the end or are 

not satisfy. A number of studies have proposed a system of structures 

to regulate water regimes but have not yet elaborated the scientific 

basis for construction, positioning and technical calculation. 

Therefore, the researcher has found that further research is needed to 

more clarify the water regimes for regenerated Melaleuca forests in 

National Park, including: water levels in the forest by the space and 

over time of the year; water resources from rain to meet water 

demand; the time of the year begins to accumulate rainwater and the 

limitation of water storage; and system of structures with 

management solutions to regulate water appropriately for the 

National Park. 

Chapter Two 

Methodology and research contents  
 

2.1 Research contents 

Study to determine the reasonable water level in space (each 

zone in the National Park) and time of the year; Research on rain 

water resources to meet water demand in the year; Research to 

identify the times of the year to begin storing rain water to obtain a 

suitable water regime; Study system of structures and management 

solutions for regulating water regime reasonably. 
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2.2 Methodology 

2.2.1 Research to evaluate the silvicuture characteristics of 

rehabilitated melaleuca forests in U Minh Thuong National Park 

 Scientific basis of silvicultural surveys and measures 

To facilitate the determination of the regeneration capacity of 

Melaleuca forests, in this dissertation, it is divided into 3 levels of 

influence of submerged to survey are: 0 ÷ <30cm; 30 ÷ 60cm; and> 

60cm. [1] [2] [12] [20] 

According to [28] [29]. In this dissertation, the focus is on 

conducting research on "capturing the growth condition, the growth 

and development regulation as well as the productive capacity of 

forests". Indicators to be conducted: specify sample plots, forest 

density, standard trees; forest reserve; forest biomass. Survey to 

measure the individual trees in sample plots: determine the average 

tree height, the average canopy diameter (Dtán), the average stem 

diameter at 1,3 m (D1,3). 

 Method for silvicultural surveys and measures 

- Divide the regenerated Melaleuca forest according to the 

submerged depth; 

- Define sample plots: Select the sample plots density is 15 

plots, corresponding to 3 submerged levels (5 sample plots for one 

inundated level), area of 500m
2
, size 20x25m. Determine the peat 

layer thickness of each plot. 

- Investigate the individual trees and analytical trees: the stem 

diameter at 1,3m (D1,3); the tree height (H); the canopy diameter 

(Dtán); Fresh biomass: shell, unshelled wood, branches, leaves, roots. 

(Note: H  (m) is the average tree height in the sample plot; hi (m) is 

the height of the i
th
 plant of the sample plot (i belongs to domain n); 
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n (tree) is the total number of trees in the sample plot; N (tree/ha) is 

the density of forest; notci (tree/ha) is the density of trees in the sample 

plot i
th
;  ni (tree) is the number of trees in the i

th
 sample plot (i 

belongs to domain a); a (plot) is the number of sample plot; si (ha) is 

the area of the i
th
 sample plot; (m

3
) is the average volume tree, f1,3 

is the coefficient of trunk figure at chest height). 

- Determine average tree height:  
n

h

H

n

i
 1  (2.1) 

- Determine the average canopy diameter (Dtán) 

- Determine the average trunk diameter at 1,3m (D1,3) 

- Determination of forest density:
a

n

hacâyN

a

otci
 1)/(

 ; 

i

i
otci

s

n
hacâyn )/(

 (2.2) 

- Define forest reserves: M (m
3
/ha) = N. V   (2.3) 

3,1

2

3,1
3 ...

4
)( fHDmV


          ; f1,3=0,45   (2.4) 

- Identify standard trees. 

- Study the Melaleuca forest biomass through collecting data in 

15 sample plots at different submerged levels. Building relationships 

between biomass components with D1,3 based on the 8 default 

regression functions in statistical software Statgraphics Centurion 

XVII. From there, choose the most appropriate correlation function 

to calculate. 

2.2.2 Research the water management plan 

 Water management based on the current infrastructure plan 

Maintaining the plan status with the current infrastructures to 

find a reasonable water management option is always a priority. 

However, as analyzed in the sections 1.2 and 1.3, the National Park 

has a system of structures that does not meet the requirements. The 

National Park has changed in terms of subdivision, water 

management but not yet effective. Therefore, it is necessary to adjust 

V
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the subdivision and add the structures for water regimes management 

more rational. 

 Reasonable water management based on the re-selection of 

subdivision option and supplementation of infrastructures 

Redistricting of forest management zone and supplementation 

of infrastructures for rational water management is necessary in the 

coming time in U Minh Thuong National Park. The task is to 

overcome the limitations that the current infrastructure system does 

not meet requirements for the growth of melaleuca trees, the 

conservation of biodiversity and forest fire prevention. 

2.2.3 Research to determine reasonable water regime 

 Scientific basis for determining the reasonable water regime 

Based on the actual requirements of water management at 

National Park, the identified water regime should meet a number of 

specific requirements: 

- For the growth of melaleuca trees: the flooding water level 

shall not exceed 40-60cm and the maximum flooding time shall not 

exceed 6 months/year. 

- Conservation of biodiversity. The habitat is not flooding 

year-round by 20% of the area; seasonal flooding of 50% of area; 

year-round flooding of 30% of the area; the period that water level is 

under average elevation is over 6 months/year. The period that water 

level lower 30 cm than the peatland surface is no more than 3 months 

continuously each year. 

- Water management for forest fire prevention: the 

underground water level at the driest time must be kept at a distance 

of ≤ 50cm from the ground surface and the proportion of areas with 

high risk of fire shall not exceed 20% of the area. 

Scientific basis for choosing the hydrological calculation data: 
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There is no meteorological station in U Minh Thuong National Park 

area. Therefore, the author selected Rach Gia station about 46km 

away from study location with data series for 31 consecutive years 

(1985 ÷ 2015) for calculating. 

 Methodology to determine proper water regime 

- System Analysis Method: Using the systematic analysis 

theory in analyzing and evaluating the research object as an overall 

object composed of many components and elements that are 

interrelated with each other and with the environment in a 

complicated way. 

- Statistical analysis method in hydrology: The method for 

calculating precipitation corresponding to design frequencies by 

Pearson III, has been written into software and is now widely used. 

2.2.4 Research to propose the system of structures and 

management solution for regulating water regime 

 Scientific basis for suggesting the system of structures 

In order to regulate the water regime reasonably, there should 

be an irrigation system as a supporting tool. Responsibilities: extra 

water drainage; Water storage in the area according to the suitable 

water regime; Water regulation reasonably between zones; The 

structures must be environmentally friendly, limiting the change of 

natural landscape, not losing the typical ecological features, easy to 

build, easy to manage and operate. 

 Method for hydrological calculation 

According to the QP.TL.C-6-77 "Rules for the calculation of 

design hydrological features", the relationship between the total 

volume W (m
3
) and the flow rate Q (m

3
/s) is: 

W = 86400  ; WP= 10
3
 HP. . F; QP =  (2.15) (2.16) (2.17) 

 Hydraulic calculation methods for determining the size of 


2

1

t

t

Qi



- 12 - 

structures 

Determine the sluice aperture: Using hydraulic curriculum 

published by Water Resources University (2005), the formula for 

calculating flow rate through sluice (for inundated flow regime 

sluice). The formula looks like this: 

QC = . ωd.   (m
3
/s) (2.18) 

Determination of spillway size: Use of Hydraulic regulation of 

spillway QP.TLC-8-76 of Ministry of Agriculture and Rural 

Development (applicable to free flow regime). The formula looks 

like this: 

Q = mb√          b = 
 

       √  
 (2.19) 

2.3 The conclusion of Chapter two 

The analysis provides a method for studying the silvicultural 

characteristics of Melaleuca forest at different submerged levels (0 ÷ 

<30cm, 30 ÷ 60cm and> 60cm) from the surveys data of regenerated 

Melaleuca forest with the indicators: forest density; standard trees; 

forest reserve; and forest biomass. 

The analysis provides a research study scheme to determine 

the appropriate water regime with scientific basis as the water regime 

for: growth of melaleuca trees; biodiversity conservation; and forest 

fire prevention. 

Identify the research methodology to propose system of 

structures. Irrigation structural system is a supporting tool to achieve 

high efficiency in regulating the water regime reasonably: drain the 

excess water; water storage; water regulation between zones; ... The 

results have given the methods of calculating structures according to 

standard code. 
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Chapter Three 

Study results and discussion 
 

3.1 The silviculture indicators of regenerated melaleuca forest  

Conduct the survey on regenerated melaleuca forest after fire 

in 4 periods. Investigate in 15 standard plots at different times: The 

1
st
 period in April 2009, when melaleuca forests regenerated for 7 

years [26]; The 2
nd

 time in April 2012, when melaleuca forests 

regenerated for 10 years; The 3
rd

 period in April 2014, regenerated 

for 12 years; The 4
th
 period in April 2016, regenerated for 14 years. 

Evaluate the results: 

- The low submerged level 0 ÷ <30 cm had the best growth rate 

D1,3, Hvn, Hđc và Dtán, gradually decreased at higher flooding levels 

through 4 surveys. 

- The density of Melaleuca trees regenerated after forest fire is 

closely related to the submergence level and diameter of the tree, 

recorded: 

+ At low and average flooding level, the density of regenerated 

Melaleuca tree was highest when the forest was 7 years old and 

gradually decreased in the following years until the Melaleuca 

forests regenerated for 14 years. Then the diameter of the tree 

increased from 5,2 cm to 9,2 cm and from 3,3 cm to 7,1 cm. 

+ At deep flooding levels, the density of regenerated trees 

increased over time from 8.700 trees/ha when Melaleuca forest 

regenerated for 7 years to 9.990 trees/ha for 14 years. Diameter 

increased from 3,2cm to 4,4cm. 

+ The density of regenerated trees was highest when the 

Melaleuca forests regenerated for 7 years with 14.282 trees/ha 

corresponding to the shallow flooding level from 0 ÷ 30cm. 

- The higher the level of flooding, the higher the rate of average, 
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bad and fallen trees. 

- Regarding the reservation of regenerated Melaleuca forests: At a 

shallow flooding level of the Melaleuca forest, the highest reserve is 

available and decreases at higher flooding levels. Forest reserve 

increases with time of regeneration. The lowest average volume was 

40,19 m
3
/ha when Melaleuca forest regenerated for 7 years and 

increased to 131,03 m
3
/ha when Melaleuca forest regenerated for 14 

years. 

- Regarding the biomass of regenerated Melaleuca forest: At a 

shallow flooding level, the Melaleuca forest biomass has the highest 

number and decreases at higher flooding levels. 

From the above evaluation, it shows the strong influence of water 

level on the growth of Melaleuca forests, at low inundated level the 

regenerated Melaleuca trees developed at highest rate. Indicators on 

the growth, the reservation and biomass of regenerated Melaleuca 

forests through flooding levels clearly demonstrated. 

3.2 Dividing zone intended for water management for melaleuca 

forest 

3.2.1 Analysis of current status and zone planning 

Curent status of subdivision: The division into 3 zones from 

2010 up to now has not met the requirements. This is part of the 

reason that recent water levels are always at high level and difficult 

to control. 

Zone planning: Zone E is kept intact. Zone F does not 

redistribute but changes its view of regulating water regime. Zone C 

and Zone D have many inadequacies and need to be re-divided. 

3.2.2 Select the zoning option 

The researcher provided two different plans for partitions C 

and D as compared to planning as mentioned in this study for 
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choosing a more appropriate solution, as shown in Figure 3.18 and 

Figure 3.19. 

Review and compare the advantages and disadvantages of 2 

zone planning options and overcome the limitations in the planning, 

to choose option 1 with more advantages, more appropriate. 

  
The 3.18. The 1

st
 zone planning The 3.19. The 2

nd
 zone planning 

3.3 Calculation to determine the reasonable water regime 

3.3.1 Calculate the area distribution by the altitude of selected 

option 

Zones A, B, E, F remain unchanged, only zones C and D are 

adjusted. Results of calculating the characteristic parameters are 

shown in Table 3.9. 

Table 3.9 Elevation distribution by zones according to selected option 

No. 
The ground 

elevation 
Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F 

1 Largest (m) 1,20 1,37 2,15 2,29 2,21 1,41 

2 Smallest (m) 0,68 0,69 0,71 1,19 0,68 0,81 

3 The average (m) 0,83 0,83 1,11 1,54 1.34 1,00 

3.3.2 Calculation to determine the reasonable water level 

Determine the water level corresponding to the forest area 

with high risk of fire 0% (H0%): With the maximum limitation of 

50cm, corresponding to the lowest water level will be lower than the 

highest forest land elevation (Zmax) is 50cm, it is estimated that the 
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National Park will cover an area of 5.946 ha (equivalent to ≈74%) 

below the water level need to control and be in danger of flooding 

the whole year. Compared with the requirement for biodiversity 

conservation of ≈30%, the proportion of area is inundated too much, 

need to adjust the water level. 

Determine the water level corresponding to the forest area 

with high risk of fire 20%: Considering 20% of the area is limited, 

calculated the corresponding elevation H20% of each zone. Determine 

the next area with a water level lower than 50cm. Areas are higher 

than this limit will not be flooded and seasonally inundated, while 

the lower ones will be at risk of flooding throughout the year (Figure 

3.25). As a result, Zones A, B and F do not have flooding area all 

year round; Zone C has 122 ha (≈7% of the area); Zone D has 169 ha 

(≈ 17% of the area) and zone E is inundated with 236 ha (≈14% of 

the area). Total area is lower than the lowest water level and is at risk 

of flooding all year round is 527 ha, ≈7% of the total area of the core 

zone. Compared to the requirement of ≈30%, the flooding area is too 

small, the water level must be adjusted. 

 

 

 

The 3.25: Map of 

distribution area by the 

water level corresponding 

to high risk of fires 20% 

Propose reasonable water level at the driest time (in April): 
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Consider water level corresponding to the limit 30% of the total area 

of the whole core zone of the National Park is floodplain habitat 

throughout the year, the researcher analyze and present the flooding 

levels for each zone, as follows: Zone A and B are 25%; Zone C is 

35%; Zone D is 25%; Zone E is 25%; Zone F is 35%. The results are 

shown in Table 3.13. 

- Area with high risk of fire each zone is <20% area of its 

zone. The total area with high risk of fire is 410ha, about 5% of the 

total area of core zone of the National Park, less than 20% compared 

with the requirement of forest fire prevention. So that, the elevation 

of water level corresponding to the flooding area proposed in April 

meets the requirements of forest fire prevention. 

- Total area tends to flooding all year round is 2.256 ha, 

corresponding to 28% of the total area of the core zone of the 

National Park, compared with the requirement to ensure biodiversity 

conservation in the year-round floodplain habitat is ≈ 30% so that the 

flooding area rate has agreed with the requirements. 

Table 3.13. The parameters corresponding to proposed rate of 

inundated area 

No. Sector 

Total

area 

(ha) 

The region with trends that 

flooding year-round 
Water level 

higher than 

control level 

50cm (m) 

Area with 

high risk of 

fire 

Proposed 

rate (%) 

Correspon

ding area 

(ha) 

Correspon

ding water 

level (m) 

Area 

(ha) 

Rate  

(%) 

1 Zone A 1.349 25% 337 0,73 1,23 4 0% 

2 Zone B 1.374 25% 344 0,73 1,23 50 4% 

3 Zone C 1.773 35% 621 0,98 1,48 177  10% 

4 Zone D 992 25% 248 1,39 1,89 129 13% 

5 Zone E 1.740 25% 435 1,10 1,60 44 3% 

6 Zone F 775 35% 271 0,94 1,44 7 1% 

  Total 8.003   2.256     410   
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Computation to determine the appropriate water level at the end of 

rainy season: 

The water level at the end of the rainy season should be 

determined to ensure that the water level meets the requirement at 

the end of the dry season. According to [18] the water loss in 5 

months of dry season is ≈32cm (6,4 cm/month). The researcher 

determined the water level that required to be stored in the zones at 

the end of the rainy season (on November 30
th
) in Table 3.14. The 

end of the rainy season is defined as the time of the highest water 

level in the year during the water regime regulating procedure. 

Table 3.14: The proposed governing water level for the zones and 

corresponding areas 

No. Sector 

The region with 

trends that 

flooding year-

round 

The region with trends 

that no flooding year-

round 

The region with 

trends that seasonal 

flooding 

Water 

level 

in 

April 

(m) 

Floodin

g area 

(ha) 

Rate 

(%) 

Water 

level on 

November 

30th (m) 

No 

flooding 

area (ha) 

Rate 

(%) 

Water 

level (m) 

Seasonal 

flooding 

area (ha) 

Rate 

(%) 

1 Zone A 0,73 337 25 1,05 125 9 0,73-1,05 887 66 

2 Zone B 0,73 344 25 1,05 137 10 0,73-1,05 894 65 

3 Zone C 0,98 621 35 1,30 411 23 0,98-1,30 741 42 

4 Zone D 1,39 248 25 1,71 289 29 1,33-1,71 455 46 

5 Zone E 1,10 435 25 1,42 542 31 1,10-1,42 763 44 

6 Zone F 0,94 271 35 1,26 90 12 0,94-1,26 413 53 

 Total   2.256 28   1.594 20   4.153 52 

Assess the calculation results: 

- With the highest water level at the end of the rainy season, 

calculated the no flooding area corresponding for the whole National 

Park is 1.594 ha (≈20% of the total area). Compared with the 

requirement of ≈20% to ensure biodiversity conservation, the ratio of 

no flooding area meet high requirements. 
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- The area between the highest and the lowest water level is 

the seasonal inundated area, calculated as 4.153 ha (≈52% of the 

total area). Compared to the requirement of ≈50% to ensure the 

conservation of biodiversity in seasonal floodplain habitats, the 

proportion of seasonal flooding area meets the requirement. 

From the proposed water level data, a map of proposed 

distribution area by suitable floodplain habitat is constructed (Figure 

3.26). 

 

 

 

Figure 3.26 Map of 

proposed distribution area 

by reasonable floodplain 

habitat 

3.3.3 Research to determine the suitable water regime in the year 

Proper water regime is the fluctuation of water level over time 

of the year of the sectors to ensure the full requirements. Based on 

the monthly rainfall data series for 31 consecutive years (1985 ÷ 

2015) of Rach Gia station, using the rainfall calculation method 

corresponding to design frequencies according to Pearson III for 

calculation. 

In order to maintain the period of the year that the water level 

below the average elevation is ≥6 months/year, according to the 

requirement to satisfy the growth of Melaleuca trees, it is necessary 

to determine the starting time when the water level is lower than the 

average elevation, and the minimum period ends after 6 months. 

With the average water loss in dry season of 6,4 cm/month [18], 

control water level in April as proposed (see Table 3.14) in the 

zones, reversed calculation to determine the water level below the 
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average elevation in the zones from Febraury 15
th
. The researcher 

identified the minimum period that ends after 6 months is 

approximately on August 15
th
 annualy. 

The end of the time of maintaining the water level below the 

average altitude that the water level is equal to the average elevation. 

This date is determined after August 15th every year. Compare the 

highest water level required and the average elevation of each zone 

to determine the storage water level. The average water level loss in 

the rainy season is 2,77 mm/day (not including rainfall). The 

calculations for different water storage periods from September 1
st
 to 

November 30
th
, determine the water level loss over time. From the 

water level loss over time in the rainy season periods and the 

required storage water level of each zone, determine the storage 

water levels in the period from September 1
st
 to November 30

th
. 

From the calculation of water resources from rainfall 

according to the frequencies and the number of days of water 

accumulation, the rainfall is calculated according to the time of water 

accumulation at the end of the rainy season with the design rain 

frequencies. 

According to QP.TL.C-6-77 convention, the year of low water 

is the year coresponding to design rain frequency of 75%, the 

average water level year corresponding to the design rain frequency 

of 50% and the high-water level year corresponding to the design 

rainfall frequency of 25%. Combine the water storage requests with 

the ability to respond water demands from rain, identified the annual 

water storage period on September 11
th
 for low water year, on 

October 1
st
 for the average water year, and on October 21

st
 for high 

water year. At that time, the period that the water level in the year 

below the average elevation is ≈ 7 ÷ 8,5 months, satisfied the 

requirement. 
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In the case of years with extreme weather condition, the 

rainfall is very low, corresponding to the rainfall frequency ≥90%. If 

it is predictable, it is advisable to increase the starting time for water 

storage in early September. The duration of non-flooding time still 

ensures ≈6,5 months. 

Assemble the calculation results, analyze and evaluate, the 

researcher proposed a reasonable water regime for each zone at some 

important milestones time in the year as shown in Table 3.20. 

Table 3.20: Reasonable water regime recommends for each zone by 

time over year for low water level year 

No. 
The water  

level (m) 

Day/Month 

31/1 28/2 31/3 30/4 30/4-11/9 11/9 30/11 31/12 

1 Zone A 0,92 0,86 0,79 0,73 0,73-0,83 0,83 1,05 0,99 

2 Zone B 0,93 0,86 0,80 0,73 0,73-0,83 0,83 1,05 0,99 

3 Zone C 1,17 1,11 1,04 0,98 0,98-1,11 1,11 1,30 1,24 

4 Zone D 1,58 1,52 1,46 1,39 1,39-1,54 1,54 1,71 1,65 

5 Zone E 1,30 1,23 1,17 1,10 1,10-1,34 1,34 1,42 1,36 

6 Zone F 1,13 1,07 1,01 0,94 0,94-1,00 1,00 1,26 1,20 

Note: - With average water year, September 11
th

 replaced by October 1
st
 

- With high water year, September 11
th

 replaced by October 21
st
 

3.4 Propose system of structures 

3.4.1 Layout of the system of structures 

Arranging the system of structures in the most suitable 

positions to accomplish the proposed tasks, shown in Figure 3.27. 

 

 

 

 

Figure 3.27: Map of 

proposed layout of the 

system of structures 
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3.4.2 Calculation of structural hydrology 

Based on the rainfall data of 1, 3, 5, 7 days maximum of series 

of 31 years of Rach Gia station, calculated according to the Pearson 

III, determined the rainfall corresponding to the frequencies. With 

the characteristics of melaleuca trees can widthstand high flood 

tolerance and long duration of flooding, the maximum 3 days rainfall 

data in 2003 (corresponding to the frequency of precipitation ≈ 4%) 

was chosen as the typical rainfall causing submergence in the area, 

on that basis calculate the flood flow rate from which determine the 

size of the structures. The results of calculating the total flood 

volume, flood flow rate in the zones corresponding to rainfall in 

2003 given in Table 3.23. 

3.4.3 Hydraulic calculation to determine the dimensions of 

structures 

Table 3.24: Proposed dimensions of drainage sluice and intake sluice 

No. Content BxH (m) Note 

I Drainage sluice   

1 Sluice number 1 4x5 Having 

2 Sluice number 2 2x3 Having 

3 Sluice number 3 2x3 Having 

4 Sluice number 4 3x4 Addition 

5 Sluice number 5 4x4 Addition 

II Intake sluice   

1 Sluice number 6 2x3 Addition 
2 Sluice number 7 2x3 Addition 
3 Sluice number 8 2x3 Addition 
4 Sluice number 9 2x3 Addition 

Table 3.25: Proposed dimensions of spillway 

No. Zone Set up position Ho (m) Q (m
3
/s) Bcal (m) Bpro(m) 

1 Zone A The spillway 1 0,32 13,3 50,7 50 

2 Zone B The spillway 2 0,32 13,5 51,6 52 

3 Zone C The spillway 5 0,32 9,9 37,6 38 
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The spillway 6 0,32 9,9 37,6 38 

4 Zone D 
The spillway 3 0,32 4,9 18,7 20 

The spillway 4 0,32 4,9 18,7 20 

5 Zone E 
The spillway 7 0,32 8,6 32,6 33 

The spillway 8 0,32 8,6 32,6 33 

6 Zone F 
The spillway 9 0,32 6,7 25,6 26 

The spillway 10 0,32 6,7 25,6 26 

3.5 Solutions for management, reasonable water regulation 

3.5.1 Operation and water regulation procedures 

Water storage and drainage; Additional water supply 

3.5.2 Operational schedule of the system of structures 

The most important activity of the system of structures is to 

determine the time to set the crest elevation to achieve a reasonable 

water regime. 

Table 3.26: Proposed crest elevation according to reasonable water 

level over time 

No. Crest elevation 

The crest elevation (m) 

Lowest – on 

April 30th 

On 

August 

15th 

Highest – on 

September 

11th 

1 The crest elevation of zone A 0,73 0,83 1,05 

2 The crest elevation of zone B 0,73 0,83 1,05 

3 The crest elevation of zone C 0,98 1,11 1,30 

4 The crest elevation of zone D 1,39 1,54 1,71 

5 The crest elevation of zone E 1,10 1,34 1,42 

6 The crest elevation of zone F 0,94 1,00 1,26 

Note: - With the average year of water, September 11th replaced by October 1st 

- With the high-water level year, September 11th replaced by October 21st 

3.6 The conclusion Chapter three 

Analyze the silviculture characteristics of regenerated 

Melaleuca forests through forest survey data at three different 

flooding levels over four surveys and obtained the results: inundated 
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levels have a strong influence on the growth of Melaleuca forest; the 

lower the flooding level, the better the regenerated Melaleuca trees, 

the higher the growth, reserve and biomass of the forest. 

The partition scheme has been selected in the research result. 

Separate the areas with high terrains, thick peat layer and well-

developed Melaleuca forests (zone D, E) to protect these zones from 

the risk of forest fire. Discrete the low-lying terrain areas (zones A, 

B, C, F) separately for water management to help Melaleuca forests 

have conditions for ecological restoration. 

The calculation results proposed "Map of proposed 

distribution area by reasonable floodplain habitat" to apply for the 

National Park. 

The results show that the "reasonable water regime proposed 

for each zone over time in the year", with emphasis on the starting 

time for reserving rainwater from the annual rainfall in the National 

Park is on September 11
th
 for the low water level year, on October 1

st
 

for average water year and on October 21
st
 for the high-water level 

year. 

The system of structures has been proposed in the results and 

the layout of structures has been chosen, the location of the structures 

is suitable for each zone as well as the whole National Park. 

It has introduced the process of operating and regulating the 

water in the water storage and water drainage activities of each zone. 

Introduce additional water supply activity with the use of natural 

conditions to transfer water from high terrain areas to low terrain 

zone, transfer water from the area of little water requirement to the 

area of high water demand (zone D to zone C and zone E to zone F, 

...). 

Make the operational schedule of some main structures such as 
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the time of setting up the crest elevation for water accumulation but 

also water drainage, meeting the required water level suitable for 

each zone. In particular, three periods of concern are: the lowest crest 

elevation – on April 30
th
; the crest elevation corresponding to 

average elevation - on August 15
th
; and the highest crest elevation for 

the years of low water level – on September 11
th
, for the average 

water level year – on October 1
st
, for high water level year - on 

October 21
st
. 

Calculated results provide the technical parameters of the 

structures. Construct of technical drawings in 3D models, on the 

basis of the proposed structures to refer to the practical application, 

including two types of structures: sluice and spillway. 

The conclusions and recommendations 

The conclusions: 

1) The research results have shown that after forest fire, U Minh 

Thuong National Park has many big changes. High water retention 

solution to prevent forest fires have made the ecology of Melaleuca 

forest changed. The situation of submerged forests with alum is 

gradually changing and characterizes the ecosystem of lakes and 

swamps. 

2) The surveys, assessment results of the growth and development 

of regenerated Melaleuca forest clearly show the strong effect of 

flooding level on the growth of Melaleuca forests. 

- At the shallow flooding rate of 0 ÷ 30cm, the highest diameter 

growth and height development of regenerated Melaleuca forest 

and decrease gradually at higher flooding levels. 

- The density of regenerated Melaleuca trees in the forests after 

fire is closely related to the submerging level and diameter of 

trees. As the diameter increases to a level, the density of the 
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trees tends to decrease. The highest density of regenerated tree 

was observed when melaleuca forests regenerated for 7 years 

and corresponding to a shallow flooding level of 0 ÷ 30cm. 

- The reserve of Melaleuca forests increases with time and 

inversely proportional to the inundating level. 

- The biomass of regenerated Melaleuca forests is highest at 

shallow submerging level of 0 ÷ 30cm and gradually decreases 

at higher flooding levels. The difference in biomass between 

flooding levels is highest after 7 years, decreasing progressively 

and less fluctuation after 14 years. 

3) The research result determined the proposed reasonable water 

level for controlling Melaleuca forests of the zones in the core area 

of the National Park by the time of the year. The times for 

controlling water level are: the highest water level at the end of the 

rainy season, ensuring the non-submerged habitat throughout the 

year ≈20% of the total area; the lowest water level at the end of the 

dry season, ensuring the submerged habitat year-round around 30% 

of the total area. Control water levels reasonably corresponding to 

≈5% area of the core zone of the National Park at high risk of fire. 

The results have been mapped to propose a suitable distribution of 

floodplain habitat for the core zone of the National Park, so that GIS 

technology and satellite imagery can be applied to manage the water 

regime reasonably. 

4) Identified suitable water management regimes for each zone to 

meet the proposed requirements: (i) suitable water regime for the 

growth of Melaleuca trees; (ii) appropriate water regime for 

biodiversity conservation, including the creation of suitable habitats 

and the protection of peat layers; and (iii) appropriate water regime 

for forest fire prevention. Calculate the water resources from the rain 



- 27 - 

with the frequencies, calculate the ability to meet the water demand 

and the storage water levels need for each period to ensure ≥ 6 

months/year that regenerated melaleuca trees develop well, 

determine the time of water accumulation matching to the design 

rainfall frequency in hydrological year. The annual water storage 

period is determined from September 11
th
 to November 30

th
 for the 

low water year, for the average water year from October 1
st
 to 

November 30
th
 and for high water level year from October 21

st
 to 

November 30
th
. In very drought years, it is possible to predict the 

need to increase the water accumulation on September 1
st
, if not 

predictable, but the amount of water needed at the end of the rainy 

season must be supplemented with water from outside, the additional 

pumping time is from November 1
st
 to December 31

st
. The highest 

water level time in each zone in the year is at the end of the rainy 

season, which should be reached on November 30
th
 every year. The 

lowest water level time in each zone each year is at the end of the dry 

season, which should be achieved on April 30
th
 every year. 

5) An irrigation system has been proposed to manage and regulate 

water regimes in the core zone of U Minh Thuong National Park, 

with the task of draining excess water, reserving water, regulating 

water, and replenishing water. Selected structures are easy to 

construct, easy to manage and operate, friendly to the environment, 

making a little change to the landscape of natural ecological 

environment. Provide the procedure of operating and regulating 

water in the water storage and drainage activities of each zone. Set 

up the operational schedule of some main structures such as time to 

set the crest elevation of spillway to meet the required water level 

suitable for each zone. Build up the technical drawings of structures 

as reference for practical application. 
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The recommendations: 

The results of the dissertation should develop more research 

on the amount of water loss in the National Park during the rainy 

season with changes in temperature, humidity, vegetation, 

evaporation, rainfall, water level, compared to the dry season for 

more accurate application in water level calculations. It then 

determines when to start storing water in the rainy season more 

accurately. 

Further research on forest fire prevention and control solutions 

that have not been mentioned, integrating between appropriately 

water regime management and proposed water levels for divided 

zones as presented in this study and the measures for forest fire 

prevention and control to protect U Minh Thuong National Park from 

potential forest fires. 

Proposals for irrigation systems: location, type of structures, 

size, operational management procedures… should be consulted, 

reviewed and calculated in detail for inclusion in the practical water 

management application in the National Park. 

Some research results of the dissertation can be referenced, 

used as a compilation and water management document for others 

National Park of similar nature. In addition, it can be used as a 

reference and teaching material for students on water resources 

exploitation and management. 
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