
33TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 04 - 2014

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÙN CÁT
MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

TS. Nguyễn Kiên Dũng
Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường

Đặc điểm bùn cát là yếu tố quan trọng của các quá trình diễn biến lòng sông và bồi lắng hồ chứa.
Đặc biệt trong bối cảnh hàng trăm các hồ chứa lớn nhỏ đã và đang được xây dựng trên các sông
miền Trung và Tây Nguyên thì việc nghiên cứu đặc điểm bùn cát sông là cơ sở khoa học quan

trọng không chỉ phục vụ qui hoạch, thiết kế thủy lợi, thủy điện mà còn phục vụ công tác vận hành, khai thác
hồ chứa.

Bài báo tóm tắt kết quả nghiên cứu quan hệ lưu lượng bùn cát -lưu lượng nước, tỉ lệ bùn cát đáy - bùn cát
lơ lửng của một số sông chính khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Một số lưu vực sông miền Trung, Tây
Nguyên và quy hoạch thủy điện 

Sông Mã bắt nguồn từ dãy núi Bon Kho, ở độ
cao 2178 m thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu,
chảy theo hướng đông bắc - tây nam rồi đổ ra Biển
Đông tại Cửa Hới (Lạch Trào) và hai cửa phụ là Lạch
Trường, Lạch Sung. Diện tích của lưu vực sông Mã
nằm trong lãnh thổ Việt Nam khoảng 17.660 km2 từ
19037’30’’ đến 21037’30’’ vĩ độ bắc và từ 103008’00’’
đến 106005’10’’ kinh độ đông. Sông Chu là phụ lưu
lớn nhất của sông Mã, chiếm khoảng 26,6% diện
tích toàn lưu vực.

Hệ thống sông Thu Bồn nằm trong vùng từ vĩ
tuyến 14054' đến 16010', từ kinh tuyến 107015' đến
108030' thuộc khu vực Kon Tum - Nam Nghĩa, tỉnh
Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Diện tích lưu
vực hệ thống sông Thu Bồn 10.500 km2, chiều dài
lưu vực 148 km, rộng trung bình 70 km là một trong
9 hệ thống sông lớn nhất ở Việt Nam.

Sông Ba là con sông lớn nhất vùng ven biển
miền Trung, diện tích lưu vực 13.900 km2. Phạm vi
lưu vực từ 12055' đến 14038' vĩ độ bắc và 108000'
đến 109055' kinh độ đông, tiềm năng thuỷ điện
chiếm 2,9% tổng tiềm năng toàn quốc.

Hệ thống sông Mã - Cả có mật độ điện năng
trung bình trên 1 km chiều dài là 66,6 kw/km; các
sông miền Trung là 121 kw/km và đối với các sông
thuộc Tây Nguyên là 136 kw/km trong đó sông Sre-
pok chiếm 3,72% tổng tiềm năng thuỷ điện Quốc
gia. Các lưu vực sông Ba, Mã, Thu Bồn và Srepok
được xếp vào nhóm A trong nghiên cứu quy hoạch
phát triển thuỷ điện Quốc gia, giai đoạn 2. Dự kiến
sẽ có tất cả 19 công trình thuỷ điện trên 4 lưu vực
sông này (Bảng 1). Khi các công trình này được
hoàn thiện sẽ góp phần đáng kể vào mạng lưới
điện quốc gia, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá
và hiện đại hoá đất nước.

Bảng 1. Quy hoạch phát triển thuỷ điện trên 4 lưu vực sông nghiên cứu
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Ghi chú: P: dự án đã được quy hoạch; C: dự án đang xem xét; U: dự án đang xây dựng và E: dự án đã có.

2. Phân tích các đặc trưng bùn cát

a. Quan hệ lưu lượng và lưu lượng bùn cát tại
các trạm thuỷ văn

Trên 4 lưu vực sông Ba, Mã, Thu Bồn và Srepok
có 17 trạm thuỷ văn kể cả các trạm thuỷ văn đã giải
thể. Bộ số liệu lưu lượng nước, độ đục và lưu lượng
bùn cát quan trắc tại các trạm này đến năm 2001
được sử dụng để phân tích, tính toán. Các đường
quan hệ Qs - Q và các phương trình tương ứng tại

các trạm thuỷ văn đã được xây dựng. Nhìn chung

hệ số tương quan của các phương trình này nằm

trong khoảng 0,6 - 0,8 và chúng có thể được sử

dụng để tính toán lắng đọng bùn cát trong các hồ

chứa trên lưu vực. Riêng đối với trạm Bản Đôn có R2

= 0,298 là do chuỗi số liệu khá phân tán vì vậy quan

hệ Qs - Q phải lựa chọn theo thời kỳ đặc trưng để có

hệ số R2 cao hơn. Trạm Mường Hinh có chuỗi số liệu

ngắn nên hệ số R2 khá thấp, chỉ đạt 0,288.

Bảng 2. Quan hệ lưu lượng nước và lưu lượng bùn cát tại các trạm thuỷ văn (QS - Q)
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b. Xây dựng quan hệ giữa module bùn cát và
diện tích lưu vực

Module bùn cát trung bình nhiều năm (Bảng 3)
và diện tích lưu vực khống chế tại các trạm thuỷ văn
trên được sử dụng để xây dựng biểu đồ và phương
trình quan hệ giữa module bùn cát và diện tích đối

với mỗi lưu vực sông trên hệ tọa độ lôgarít (Hình 1,
2, 3 và 4). Kết quả tính toán cho thấy, hệ số tương
quan R2 khá nhỏ. Vì vậy không nên sử dụng các
quan hệ này để tính toán lượng bùn cát vào hồ mà
phải sử dụng các phương pháp khác như: lưu vực
tương tự, phương pháp thực nghiệm…

Hình 1. Quan hệ Ms - F lưu vực sông Ba Hình 2. Quan hệ Ms - F lưu vực sông Mã

Hình 3. Quan hệ Ms - F lưu vực sông Srepok Hình 4. Quan hệ Ms - F lưu vực sông Thu bồn

Bảng 3. Module bùn cát trung bình nhiều năm tại các trạm thuỷ văn
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c. Bùn cát di đáy

Trong thực tế, lượng bùn cát di đáy rất khó xác
định chính xác, thông thường trong tính toán đại
lượng này được lấy xấp xỉ bằng 30 - 40% lượng bùn
cát lơ lửng, tuỳ thuộc vào sông vùng núi hay vùng
đồng bằng. Đối với 4 lưu vực sông trên hiện nay

cũng chưa có số liệu khảo sát đầy đủ về bùn cát di
đáy. Tuy nhiên theo kết quả khảo sát bùn cát đáy trên
sông Sê San cho thấy lượng bùn cát đáy nằm trong
khoảng 25 - 50% lượng bùn cát lơ lửng (Bảng 4). Đây
là một tài liệu có giá trị phục vụ tính toán tổng lượng
bùn cát đi vào và sa bồi trong các hồ chứa.

Bảng 4. Kết quả đo đạc bùn cát di đáy sông Sê San
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d. Đánh giá diễn biến bùn cát trên các lưu vực
sông

Lượng bùn cát năm phụ thuộc vào rất nhiều yếu
tố như thảm phủ, lượng mưa, thổ nhưỡng… trong
đó thảm phủ thực vật đóng vai trò quan trọng.
Rừng đầu nguồn bị tàn phá sẽ làm tăng khả năng
bào mòn bề mặt của nước mưa dẫn đến tăng lượng
bùn cát trong sông suối.

Các trạm Lang Chánh, Bản Đôn và Thành Mỹ
được lựa chọn để đánh giá diễn biến bùn cát trong
sông bằng cách sử dụng các đường quan hệ Qs - Q.
Chuỗi số liệu dòng chảy, bùn cát của các trạm này
được chia thành các chuỗi ngắn hơn, khoảng 5

năm. Xây dựng biểu đồ và phương trình quan hệ
Qs - Q ứng với mỗi thời đoạn. Tính lưu lượng bùn
cát trung bình mỗi thời đoạn ứng với lưu lượng
nước trung bình nhiều năm của từng trạm. So sánh
giá trị tính toán và đánh giá diễn biến bùn cát.

Tại trạm Lang Chánh, hệ số tương quan của
đường quan hệ Qs - Q của các thời đoạn ngắn lớn
hơn thời kỳ dài (Bảng 5). Với lưu lượng nước trung
bình nhiều năm là 14,2 m3/s, lưu lượng bùn cát
trung bình của các thời đoạn khác nhau là rất khác
nhau. Thậm chí lưu lượng bùn cát thời kỳ có diện
tích rừng nhỏ hơn lại lớn hơn thời kỳ có diện tích
thảm phủ lớn.

Bảng 5.  Lưu lượng bùn cát trung bình các thời kỳ tại trạm Lang Chánh

Tại trạm Bản Đôn, hệ số tương quan của thời kỳ
dài lớn hơn hệ số tương quan của thời kỳ 1978-1982
và 1988-1992 nhưng lại nhỏ hơn thời kỳ 1983-1987
và 1993-1996. Với lưu lượng nước trung bình nhiều

năm là 283 m3/s, lưu lượng bùn cát trung bình của
các thời đoạn khác nhau cũng rất khác nhau, sự ảnh
hưởng của rừng đến dòng chảy bùn cát không rõ
nét.

Bảng 6.  Lưu lượng bùn cát trung bình các thời kỳ tại trạm Bản Đôn

Tại trạm Thành Mỹ, ứng với lưu lượng nước trung
bình nhiều năm 118 m3/s thì lượng bùn cát trung
bình các thời kỳ cũng không thấy có sự tăng theo

theo thời gian hay nói cách khác sự ảnh hưởng của
rừng đến dòng chảy bùn cát thể hiện không rõ nét.

Trị số mũ n của các phương trình quan hệ Qs - Q
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cho biết khả năng xâm thực và xói mòn của lưu vực
nghiên cứu  Theo các kết quả tính toán trị số này
thường nhỏ hơn 2 chứng tỏ khả năng xâm thực bề
mặt 4 lưu vực trên không lớn (khi n > 3 mới thuộc

loại lớn), thực tế các lưu vực này còn nhiều rừng,

dân cư thưa thớt khả năng xói mòn nhỏ như trên là

hợp lý.

Bảng 7.  Lưu lượng bùn cát trung bình các thời kỳ tại trạm Thành Mỹ

3. Kết luận và kiến nghị

Quan hệ giữa lưu lượng nước và bùn cát tại 17
trạm thuỷ văn khá chặt chẽ, tổng lượng bùn cát
năm có xu hướng tăng lên theo thời gian. Lượng
bùn cát đáy thường chiếm khoảng 25 - 50% lượng
bùn cát lơ lửng. Đây là những cơ sở quan trọng cho

việc tính toán bồi lắng bùn cát hồ chứa, phục vụ
việc lập quy hoạch phát triển hệ thống các công
trình thuỷ điện trên các lưu vực sông này.

Tuy nhiên, cần phải tiến hành đo đạc, khảo sát,
thực nghiệm về lượng bùn cát di đáy để đánh giá
chính xác lượng bùn cát tổng cộng.
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