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1. Cơ sở khoa học nhận dạng toàn diện lũ lưu

vực sông Lam

Lưu vực sông thuộc lưu vực sông Lam, ngoại trừ
lưu vực sông  Cả, có dòng chảy được bắt nguồn từ
nước ngoài chảy vào. Các lưu vực còn lại, bao gồm:
sông Hiếu, sông La, hạ lưu sông Lam có dòng chảy
hoàn toàn là dòng chảy nội địa. Vì vậy, để nhận diện
toàn diện lũ trên lưu vực sông Lam, cần thực hiện

nhận dạng lũ lớn cho từng lưu vực bộ phận, tuân
thủ các quy luật nhận dạng lũ chung. Tuy nhiên, do
tính đặc thù về mặt đệm, sự phân hóa về điều kiện
khí hậu, cho nên có thể cùng một phương pháp
nhận dạng lũ lớn, song khi đưa vào nghiên cứu tính
toán, tỷ trọng của các yếu tố xem xét có thể khác
nhau. Có thể khái quát hóa phương pháp nhận
dạng lũ cho lưu vực sông như được dẫn ra trong
hình 1.
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Nhận dạng lũ cho phép chúng ta hình dung toàn bộ hiện tượng lũ, bắt đầu từ căn nguyên phát
sinh cho đến khi chúng được hình thành và di chuyển về phía hạ lưu. Phải nói rằng, nhận dạng
lũ là một công việc phức tạp nhưng vô cùng cần thiết. Nhận dạng lũ cho thấy được và có thể

khai thác đến mức tối đa những điểm lợi từ dòng chảy lũ cũng như cho chúng ta hiểu và hạn chế những mối
nguy từ chúng.

Bài báo là các kết quả nghiên cứu bước đầu trong việc nhận dạng lũ hạ lưu, phục vụ phòng tránh và giảm
nhẹ thiên tai về lũ đối với các lưu vực có địa hình phức tạp và cơ chế khí hậu khắc nghiệt như lưu vực sông Lam. 

Hình 1. Sơ đồ nhận dạng toàn diện lũ trên lưu vực sông Lam

2. Nhận dạng lũ lưu vực sông Lam

a. Nhận dạng hình thế thời tiết mưa gây lũ

Hình thế thời tiết gây mưa là một trong nhừng

yếu tố quan trọng nhất đối với việc nhận dạng lũ.
Tuy nhiên, nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi nhận dạng
lũ để dự báo lũ với thời đoạn từ trung bình đến
ngắn hạn, với số lượng trạm mưa và thuỷ văn đủ
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khống chế được ở khu vực thượng lưu. Hình thế
thời tiết mưa gây lũ được nhận dạng bởi [2]:

+ Ảnh mây, ảnh di chuyển của tâm bão và áp
thấp nhiệt đới;

+ Bản đồ hình thế thời tiết và nhận dạng mưa

qua xu thế của hình thế thời tiết;

+ Mối quan hệ giữa hình thế thời tiết và lượng
mưa trong vùng mưa.

Quá trình nhận dạng hình thế thời tiết gây mưa
có thể khái quát hóa qua sơ đồ sau:

Hình 2. Phương pháp nhận dạng lũ từ hình thế thời tiết [1]

Hình 3. Quy trình nhận dạng lũ từ hình thế thời tiết [3, 4]

Hình thế thời tiết gây mưa lớn trên lưu vực được
quyết định bởi hình thế thời tiết ờ từng vùng, sự
đông bộ và lệch pha giữa các vùng, khả năng gây
mưa lớn và diện mưa, xu thế dịch chuyển tâm
mưa,...Chỉ những hình thế thời tiết ảnh hưởng do
bão hoặc áp thấp nhiệt đới xảy ra tại một thời điểm
của khu vực nào đấy trên lưu vực mới đủ khả năng
gây mưa lớn.

Mưa lưu vực, mưa gây lũ và mưa gây lũ lớn được
nhận dạng từ hình thái gây mưa, thông qua các xu
thế và quan hệ hình thế-hình thái và mưa gây lũ.
Mô hình mưa gây lũ, phân bố mưa gây lũ trên từng
lưu vực, tỷ trọng mưa gây lũ trên từng vùng cũng
được xem xét giúp nhận dạng lũ tốt hơn.

b. Nhận dạng lũ thượng nguồn 

Lũ thượng nguồn lưu vực sông Lam được nhận
dạng theo 2 dạng: Lũ thượng nguồn ngoại địa và
lũ thượng nguồn nội địa. Lũ thượng nguồn ngoại
địa được nhận dạng là dòng chảy tại trạm Mường
Xén, trong khi lũ thượng nguồn nội địa được nhận
dạng là số liệu thực đo tại 3 trạm thủy văn là Quỳ
Châu thuộc nhánh sông Hiếu, Sơn Diệm thuộc
nhánh sông Ngàn Phố và Hòa Duyệt thuộc nhánh
sông Ngàn Sâu. 

Đối với lũ thượng nguồn ngoại địa: cơ chế phát
sinh dòng chảy lũ, quá trình truyền lũ đến Mường
Xén vẫn được xem là "hộp đen". Có thể khái quát
hóa quy trình nhận dạng lũ thượng lưu qua sơ đồ
sau:
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Hình 4. Quy trình nhận

dạng lũ thượng nguồn

ngoại địa trên lưu vực sông

Lam

Đối với lũ thượng nguồn nội địa: được nhận
dạng thông qua các yêu tố từ số liệu thực đo, như:
Hình dạng lũ; Lưu lượng đỉnh lũ; Quá trình lũ/Tổng
lượng lũ.

Tùy theo yêu cầu của dự báo lũ mà nhận dạng lũ
sẽ được thực hiện trong từng thời đoạn và thời gian

tương ứng với lũ và dự báo lũ vùng hạ lưu. 
c. Nhận dạng hình thái lũ 

Nhận dạng hình thái lũ được thực hiện bởi các
phương pháp thống kê, định dạng và mô hình thuỷ
văn-thuỷ lực được khái quát qua sơ đồ sau:

 

 

Hình 5. Quy trình nhận

dạng hình thái lũ lưu vực

sông Lam
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Hình thái lũ được nhận dạng trực tiếp bởi lũ trên
dòng chính, lũ trên sông nhánh tại các trạm thuỷ
văn quan trắc từ các yếu tố mực nước và lưu lượng.
Hình thái lũ vùng hạ lưu trên sông được nhận dạng
với các yếu tố sau đây:

+ Hình thái lũ, sự bảo tồn và biến dạng hình thái
lũ từ thượng lưu; Đặc trưng trận lũ: Hình dạng/quá
trình/tổng lượng/đỉnh lũ lên và xuống...;

+ Đặc trung dòng chảy lũ: Tốc độ truvền lũ/Vận
tốc dòng chảy lũ/Cường suât lũ/Biên độ lũ ...

d. Nhận dạng lũ lớn và ngập lụt 

Quá trình nhận dạng lũ lớn và ngập lụt là công
việc cốt lõi, sau cùng nhằm mục đích đưa ra được
bản tin dự báo lũ, thông báo kịp thời cho người dân
để có các giải pháp phòng, tránh lũ hiệu quả. Có thể
khái quát hóa công việc đó qua sơ đồ sau:

Hình 6. Quy trình nhận dạng lũ lớn và ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Lam

Kết quả nghiên cứu nhận dạng lũ lớn trên các
tuyến sông lưu vực sông Lam sẽ giúp cho phương
án cảnh báo lũ thuận lợi, có nhiều thời gian chủ
động để sớm đưa ra các quyết định ứng phó.

3. Kết luận

Như vậy, để nhận diện toàn diện lũ lưu vực sông
Lam, không thể thực hiện riêng lẻ một phương
pháp nào mà cần phối hợp hài hòa, linh động giữa
các phương pháp trên cơ sở tôn trọng các giai đoạn

cơ bản sau:

- Nhận dạng hình thế thời tiết mưa gây lũ;

- Nhận dạng lũ thượng nguồn;

- Nhận dạng hình thái lũ vùng hạ lưu;

- Nhận dạng hinh thái điều tiết lũ do hồ chứa;

- Nhận dạng các yếu tố tác động đến dòng chảy
lũ.

- Nhận dạng lũ lớn và ngập lụt
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