
19TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 01 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Người đọc phản biện: TS. Trần Duy Kiều

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỒ CHỨA SƠN LA 
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Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV và Môi trường

C
ông trình thủy điện Sơn La, bậc thang thứ hai sau công trình thủy điện Hòa Bình trong sơ đồ khai thác

năng lượng hệ thống trên sông Đà, được khởi công xây dựng vào ngày 02/12/2005. Và đến ngày

26/9/2012, tổ máy 6, tổ máy cuối cùng của nhà máy thủy điện Sơn La đã hòa thành công vào điện

lưới quốc gia. Mặc dù lợi ích của sự ra đời nhà máy thủy điện Sơn La là vô cùng to lớn và không thê phủ nhận,

song dự án này cũng tạo nhiều sự lo âu. Kể từ khi dự án nhà máy thủy điện Sơn La được công bố, giới khoa học

trong và ngoài nước đã nghiên cứu và cảnh báo về những tác động của nó tới kinh tế, văn hóa, xã hội, môi

trường và đặc biệt là ảnh hưởng của nó đến diễn biến lòng hồ sông Đà.

1. Diễn biến lòng sông Đà đoạn Lai Châu -  Tạ

Bú (Khu vực thượng lưu hồ chứa Sơn La)

a. Giai đoạn trước khi hồ chứa Sơn La đi vào

hoạt động

Khu vực thượng lưu hồ chứa Sơn La là đoạn từ

Lai Châu đến Tạ Bú. Khu vực hạ lưu hồ chứa Sơn La

là từ Tạ Bú về Hòa Bình chính là lòng hồ Hòa Bình.

Để đánh giá diễn biến dòng chảy bùn cát và

lòng sông Đà đoạn từ Lai Châu đến Tạ Bú trước khi

có công trình thủy điện Sơn La, nhóm nghiên cứu

sử dụng phương pháp cân bằng bùn cát, số liệu sử

dụng là lưu lượng bùn cát lơ lửng đo đạc tại hai

trạm thủy văn Tạ Bú và Lai Châu trong thời kỳ 19

năm, từ 1991 đến 2009. Số liệu bùn cát di đáy trong

nghiên cứu này lấy bằng 35% lượng bùn cát lơ lửng.

Từ đó tính toán được kết quả diễn biến bồi xói lòng

sông Đà đoạn từ Lai Châu đến Tạ Bú trước khi xây

dựng hồ chứa Sơn La như bảng 1.

Qua đó nhận thấy, khi chưa xây dựng hồ chứa

Sơn La, đoạn sông Đà từ Lai Châu đến Tạ Bú có năm

bị bồi, có năm bị xói đan xen rất phức tạp nhưng

nhìn chung có xu thế xói yếu với giá trị xói trung

bình khoảng 1,87 triệu mét khối mỗi năm.

Bảng 1. Bồi lắng bùn cát Lai Châu - Tạ Bú giai đoạn chưa có hồ Sơn La (Đơn vị: 106 m3)



20 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 01 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

b. Giai đoạn sau khi hồ chứa Sơn La đi vào hoạt

động

Để đánh giá diễn biến dòng chảy bùn cát và

lòng sông Đà đoạn từ Lai Châu đến Tạ Bú sau khi có

công trình thủy điện Sơn La, nhóm nghiên cứu sử

dụng  phương pháp cân bằng bùn cát và mô hình

toán.

1) Phương pháp cân bằng bùn cát

Phương pháp cân bằng bùn cát sử dụng số liệu

lưu lượng bùn cát lơ lửng đo đạc tại hai trạm thủy
văn Tạ Bú và Lai Châu trong thời kỳ 03 năm, từ 2010
đến 2012. Số liệu bùn cát di đáy trong nghiên cứu
này lấy bằng 35% lượng bùn cát lơ lửng. Bảng 2 thể
hiện kết quả tính toán cân bằng bùn cát đoạn từ Lai
Châu đến Tạ Bú giai đoạn 2010 - 2012. Qua đó nhận
thấy khi hồ chứa Sơn La đi vào hoạt động, đoạn
sông Đà từ Lai Châu đến Tạ Bú chuyển từ hình thái
sông sang hình thái hồ; trong 03 năm đầu tích nước
chưa ổn định, trung bình mỗi năm hồ chứa Sơn La
bị bồi khoảng 13,03 triệu mét khối.

Bảng 2. Bồi lắng bùn cát Lai Châu - Tạ Bú  khi hồ chưa Sơn La đi vào hoạt động (giai đoạn 2010 -
2012)

Đơn vị: 106 m3

2) Phương pháp mô hình toán

• Đánh giá bồi lắng cát bùn hồ chứa Sơn La khi

chưa có hồ chứa Lai Châu 

Để đánh giá quá trình bồi lắng hồ chứa Sơn La

khi chưa có hồ chứa Lai Châu nhóm tác giả đã sử
dụng mô hình toán HEC-6.

Kết quả dự tính bồi lắng bùn cát hồ chứa Sơn La
sau 100 năm vận hành với hàm sức tải Yang được
trình bày trong bảng 3.

Bảng 3. Kết quả dự tính lượng bùn cát bồi lắng hồ chứa Sơn La bằng mô hình HEC-6
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Có thể thấy trong suốt 100 năm vận hành, trung
bình hàng năm hồ chứa Sơn La bị bồi lấp 40,3 triệu
mét khối với khoảng 47% bùn cát lắng đọng ở phần
dung tích chết. Tuy nhiên, quá trình bồi lắng giảm
nhanh theo thời gian. Nếu như trong 20 năm đầu
vận hành, hàng năm lượng bùn cát bồi lắng trung
bình đạt 60,4 triệu mét khối với hệ số bồi lắng 0,75
thì trong 20 năm cuối con số này tương ứng chỉ còn
là 22,4 triệu mét khối và hệ số bồi lắng 0,28. Sau 70
năm vận hành, lượng bùn cát bồi lắng trong hồ gần
bằng dung tích chết. Sau 80-100 năm vận hành,
đỉnh bãi ngầm bùn cát bồi lắng sẽ tiến về cách đập
khoảng 35 km và cao trình bồi lắng trước đập đạt
xấp xỉ 148-160 m. Từ kết quả dự tính bồi lắng bằng
mô hình cần lưu ý rằng, do hơn 50% bùn cát bồi

lắng trong phần dung tích điều tiết, nên trung bình
hàng năm dung tích hữu ích của hồ bị mất 21,4
triệu mét khối.

• Đánh giá bồi lắng bùn cát  hồ chứa Sơn La khi
có hồ chứa Lai Châu 

Để nghiên cứu tác động của công trình thủy
điện Lai Châu đến bồi lắng bùn cát hồ Sơn La, trước
hết phải tính bồi lắng bùn cát hồ chứa Lai Châu, sau
đó xác định lưu lượng nước và bùn cát xả qua đập
Lai Châu, lấy đấy là điều kiện biên trên của mô hình
tính bồi lắng hồ Sơn La.

Kết quả dự tính bồi lắng bùn cát hồ Sơn La dưới
tác động của công trình thủy điện Lai Châu được
trình bày trong bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả dự tính lượng bùn cát bồi lắng hồ Sơn La dưới tác động của hồ Lai Châu bằng mô
hình HEC-6

Có thể tóm tắt tình hình bồi lắng bùn cát hồ
chứa Sơn La dưới tác động của công trình thủy điện
Lai Châu như sau: Trong 10 năm đầu vận hành,
trung bình hàng năm hồ Sơn La bị bồi lấp 60,5. 106
m3 với 50% bùn cát lắng đọng trong dung tích chết.
Từ năm vận hành thứ 11 đến 70, do phần lớn bùn
cát bị hồ chứa Lai Châu giữ lại nên lượng bồi lắng
trong hồ Sơn La giảm xuống còn 23,1.106 m3/năm,
bằng 38,2% so với lượng bồi lắng trung bình năm
của 10 năm đầu vận hành. Lượng bùn cát lắng
đọng trong dung tích chết chiếm 62% tổng lượng
bồi lắng. Cuối thời kỳ này, cao trình bồi lắng trước
đập lên đến khoảng 112,5 m.Từ năm vận hành thứ
71 đến 100, trung bình hàng năm hồ Sơn La bị bồi
lấp 41,3. 106 m3 với 42,4% bùn cát lắng đọng trong
dung tích chết. Trong khoảng thời gian 100 năm
vận hành, trung bình hàng năm hồ Sơn La bị bồi lấp
32,3. 106 m3 với 55,1% bùn cát lắng đọng trong
dung tích chết. Sau 100 năm vận hành, lượng bùn
cát bồi lắng trong hồ gần bằng dung tích chết và
cao trình bồi lắng trước đập có thể lên đến 133,6 m. 

2. Diễn biến lòng sông Đà đoạn Tạ Bú – Hòa
Bình (Khu vực hạ lưu hồ chứa Sơn La)

a. Giai đoạn trước khi hồ chứa Sơn La đi vào
hoạt động

Trước khi hồ chứa Sơn La đi vào hoạt động thì
lòng sông Đà đoạn Tạ Bú – Hòa Bình đã hiện hữu
hồ chứa Hòa Bình. Hồ chứa Hòa Bình được xây dựng
từ những năm 1980, hoàn thành và vận hành ổn
định vào đầu năm 1990. 

Để đánh giá diễn biến bồi lắng hồ chứa Hòa
Bình trước khi hồ chứa Sơn La đi vào hoạt động
nhóm nghiên cứu đã sử dụng 02 phương pháp: cân
bằng bùn cát và mô hình toán. 

1) Phương pháp cân bằng bùn cát

Sử dụng số liệu dòng chảy bùn cát thực đo tại
hai trạm thủy văn Hòa Bình và Tạ Bú từ năm 1991
đến năm 2009. Số liệu bùn cát di đáy trong nghiên
cứu này được lấy bằng 35% lượng bùn cát lơ lửng.
Lượng bùn cát gia nhập khu giữa được lấy theo bản
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đồ phân vùng mô đun bùn cát lơ lửng lưu vực sông
Đà do Nguyễn Kiên Dũng xây dựng và công bố năm
2002. Bảng 5 thể hiện kết quả tính toán bồi lắng hồ

Hòa Bình bằng phương pháp cân bằng bùn cát giai
đoạn 1991 - 2009. 

Bảng 5. Bồi lắng hồ Hòa Bình (Khu vực hạ lưu hồ Sơn La) trước khi hình thành hồ chưa Sơn La (1991
- 2009) theo phương pháp cân bằng bùn cát (Đơn vị: 106 m3)

Qua đó nhận thấy trước khi hồ chứa Sơn La đi
vào hoạt động, giai đoạn 1991 - 2008 trung bình
hàng năm hồ chứa Hòa Bình bị bồi lắng khoảng
56,02. 106 m3; giai đoạn 1991 - 2008 trung bình
hàng năm hồ chứa Hòa Bình bị bồi lắng khoảng
62,63.106 m3; riêng năm 2009 do ảnh hưởng ngăn
dòng của công trình hồ chứa Sơn La nên lượng bồi
lắng hồ chứa Hòa Bình giảm xuống còn 19,55.106
m3.  

2) Phương pháp mô hình toán

Mô hình HEC-6 được sử dụng để dự tính xu thế
bồi lắng hồ chứa Hòa Bình trong trường hợp không
có công trình thủy điện Sơn La.

Kết quả dự tính bồi lắng bùn cát hồ Hòa Bình
đến năm 2080 với hàm sức tải Acker-White và Yang
được ghi trong bảng 6. Theo đó, có thể tóm tắt tình
hình bồi lắng cát bùn hồ Hòa Bình như sau:

Bảng 6. Kết quả dự tính lượng bùn cát bồi lắng hồ Hòa Bình theo hàm sức tải Acker-White + Yang
thời kỳ 1992-2080 bằng mô hình HEC-6
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Trong 9 năm đầu tích nước điều tiết (1992-2000),
trung bình hàng năm hồ Hòa Bình bị bồi lấp
62,5.106 m3 với 69,78%, bùn cát lắng đọng trong
dung tích chết, hệ số bồi lắng đạt 0,83; chỉ các hạt
sét và bùn mịn có đường kính 0,002-0,016 mm
được xả xuống hạ lưu. Cuối thời kỳ này, bãi ngầm
bùn cát bồi lắng hình thành với đỉnh của nó cách
tuyến đập khoảng 120 km, cao trình bồi lắng trước
đập đạt 15,8 m.

Trong cả thời kỳ 1992-2080, trung bình hàng
năm hồ Hòa Bình bị bồi lấp 54,5 triệu mét khối với
khoảng 70% bùn cát lắng đọng trong dung tích
chết và hệ số bồi lắng 0,72. Sau 75 năm vận hành,
đến năm 2065, lượng bùn cát bồi lắng trong hồ gần
bằng dung tích chết. Sau 90 năm vận hành, đến
năm 2080, bãi ngầm sẽ tiến về cách đập khoảng 20
km và cao trình bồi lắng trước đập đạt xấp xỉ 40 m
(xem lại câu này để cho thống nhất cách diễn đạt
trong bài báo. Vì cao trình hay là chiều cao bồi lắng,
cần rõ ràng hơn). Từ kết quả dự tính bồi lắng bằng
mô hình HEC-6 có thể nhận thấy, với cách bố trí cửa
xả đáy ở cao trình 56 m, cửa lấy nước vào turbine ở
cao trình 65-75 m như hiện nay, đến năm 2080 hồ
Hòa Bình vẫn đảm bảo chức năng sản xuất điện. Tuy
nhiên, do bùn cát bồi lắng 1456.106 m3 ở phần
dung tích điều tiết trong 90 năm vận hành, nên đến

năm 2080 dung tích hữu ích và phòng lũ của hồ
ương ứng bị giảm xuống còn 4194 và 4414. 106 m3,
bằng khoảng 74-75% dung tích ban đầu. 

b. Giai đoạn sau khi hồ chứa Sơn La đi vào hoạt
động

Để đánh giá diễn biến bồi lắng hồ chứa Hòa
Bình khi hồ chứa Sơn La đi vào hoạt động nhóm
nghiên cứu đã sử dụng 02 phương pháp: cân bằng
bùn cát và mô hình toán. 

1) Phương pháp cân bằng bùn cát

Phương pháp cân bằng bùn cát sử dụng số liệu
dòng chảy bùn cát thực đo tại hai trạm thủy văn
Hòa Bình và Tạ Bú từ năm 2010 đến năm 2012. Số
liệu bùn cát di đáy trong nghiên cứu này được lấy
bằng 35% lượng bùn cát lơ lửng. Lượng bùn cát gia
nhập khu giữa được lấy theo bản đồ phân vùng mô
đun bùn cát lơ lửng lưu vực sông Đà do Nguyễn
Kiêm Dũng xây dựng và công bố năm 2002. Bảng 7
thể hiện kết quả tính toán bồi lắng hồ Hòa Bình
bằng phương pháp cân bằng bùn cát giai đoạn
2010 - 2012. Qua đó nhận thấy trong 03 năm đầu
hồ chứa Sơn La đi vào hoạt động, trung bình hàng
năm hồ chứa Hòa Bình bị bồi lắng khoảng 6,4.106
m3, bằng 11% so với lượng bồi lắng thời kỳ trước
khi hồ chứa Sơn La đi vào hoạt động (1991 - 2008).

Bảng 7. Bồi lắng hồ chứa Hòa Bình khi hồ chưa Sơn La đi vào hoạt động                   
Đơn vị: 106 m3

2) Phương pháp mô hình toán

Khi công trình thủy điện Sơn La đi vào hoạt

động, quan hệ lưu lượng dòng chảy và lưu lượng

bùn cát, thành phần hạt bùn cát tổng cộng ứng với

các cấp lưu lượng khác nhau tại Tạ Bú sẽ thay đổi.

Sự thay đổi này phụ thuộc vào hệ số bồi lắng bùn

cát, lượng và cấp phối hạt bùn cát tháo xả qua đập

Sơn La.

Trường hợp chỉ có hồ chứa Sơn La:

Trong khoảng thời gian 1992-2160, trung bình
hàng năm hồ Hòa Bình bị bồi lấp 26,7.106 m3 với
khoảng 71% bùn cát lắng đọng trong dung tích
chết. Sau gần 160 năm vận hành, đến năm 2150,
lượng bùn cát bồi lắng trong hồ gần bằng dung
tích chết. Sau gần 170 năm vận hành, đến năm
2160, bãi ngầm bùn cát bồi lắng sẽ tiến về cách đập
khoảng 30 km và cao trình bồi lắng trước đập đạt
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46,5 m. Thời kỳ 2021-2140, do ảnh hưởng của hồ
chứa Sơn La thấp, nên trung bình hàng năm hồ Hòa
Bình chỉ bị bồi lấp 16,4.106 m3, bằng 30% lượng bồi
lắng trung bình hàng năm khi chưa có công trình
thủy điện Sơn La, khoảng 76 % bùn cát lắng đọng
trong dung tích chết. Từ kết quả dự tính bồi lắng
bằng mô hình HEC-6 có thể nhận thấy, với cách bố
trí cửa xả đáy ở cao trình 56 m, cửa lấy nước vào tur-
bine ở cao trình 65-75 m như hiện nay, thì đến năm
2160 hồ Hòa Bình vẫn đảm bảo chức năng sản xuất
điện. Tuy nhiên, do bùn cát bồi lắng 1293. 106 m3
ở phần dung tích điều tiết trong 170 năm vận hành,
nên cuối thời kỳ này dung tích hữu ích và phòng lũ
của hồ tương ứng bị giảm xuống còn 4357 và
4577.106 m3, bằng khoảng 77 và 78% dung tích
ban đầu.

• Trường hợp xây dựng hồ chứa Sơn La và hồ
chứa Lai Châu:

Trong khoảng thời gian 1992-2180, trung bình
hàng năm hồ Hòa Bình bị bồi lấp 24,6.106 m3 với
64% bùn cát lắng đọng trong dung tích chết. Sau
khoảng 150 năm vận hành, đến năm 2140, lượng
bùn cát bồi lắng trong hồ đạt 3751,8.106 m3, bãi
ngầm bùn cát bồi lắng sẽ tiến về cách đập khoảng
35 km và cao trình bồi lắng trước đập đạt 26,0 m.
Sau gần 190 năm vận hành, đến năm 2180, bãi

ngầm bùn cát bồi lắng sẽ tiến về cách đập khoảng
15 km và cao trình bồi lắng trước đập đạt 44,9 m.
Thời kỳ 2021-2140, do ảnh hưởng của hồ chứa Sơn
La + Lai Châu nên trung bình hàng năm hồ Hòa
Bình chỉ bị bồi lấp 9,4.106 m3, bằng 17% lượng bồi
lắng trung bình hàng năm khi chưa có công trình
thủy điện Sơn La + Lai Châu, khoảng 74 % bùn cát
lắng đọng trong dung tích chết. Từ kết quả dự tính
bồi lắng bằng mô hình HEC-6 có thể nhận thấy, với
cách bố trí cửa xả đáy ở cao trình 56 m, cửa lấy nước
vào turbine ở cao trình 65-75 m như hiện nay, thì
đến năm 2180 hồ Hòa Bình vẫn đảm bảo chức năng
sản xuất điện. Tuy nhiên, do bùn cát bồi lắng
1651.106 m3 ở phần dung tích điều tiết trong 190
năm vận hành, nên cuối thời kỳ này dung tích hữu
ích và phòng lũ của hồ tương ứng bị giảm xuống
còn 3999 và 4219.106 m3, bằng khoảng 71 và 72%
dung tích ban đầu.

3. Kết luận

Thông qua các phương pháp như phương pháp
cân bằng bùn cát và phương pháp mô hình toán –
mô hình HEC – 6, nhóm tác giả đã tính toán và đánh
giá được tác động của hồ chứa Sơn La đến diễn
biến lòng sông Đà. Từ đó cho thấy, hồ Sơn La có
ảnh hưởng khá lớn đến sự bồi xói diễn ra trong
sông Đà.


