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MỞ ĐẦU 

Việt Nam nằm trong số những nước ch u ảnh hưởng n ng nề của thiên tai và  

biến đổi khí hậu và ngày càng ch u ảnh hưởng lớn của các hiện tượng cực đoan, 

trong đó có lũ lụt. Lũ lụt ảnh hưởng ngày một nghiêm trọng đến đời sống dân sinh 

do hoạt động phát tri n kinh tế – xã hội, đ c biệt liên quan đến các lưu vực sông, 

nơi có tập trung nhiều hoạt động phát tri n kinh tế quan trọng như: các khu dân cư 

tập trung - các đập thủy điện, các khu công nghiệp hay các công trình hồ thủy lợi 

quy mô lớn. 

Khu vực Tây Nguyên nói chung, lưu vực sông Sê San nói riêng đã và đang 

b  tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu: hạn hán xảy ra ở mức cao hơn, lũ lụt cũng 

xảy ra ở cường độ lớn hơn. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu đánh giá tình hình ngập 

lụt tại đ a phương còn nhiều hạn chế, thiếu các công cụ phục vụ công tác cảnh báo 

ngập lụt cũng như công tác quản lý, quy hoạch phát tri n dân sinh kinh tế, vì thế cần 

thiết  xây dựng bản đồ ngập lụt theo các k ch bản tính toán đ  đáp ứng nhu cầu cần 

thiết hiện nay của đ a phương trong công tác phòng chống ngập lụt, bảo vệ cơ sở vật 

chất, đời sống dân sinh... Chính vì vậy, đề tài  “Xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực 

sông Sê San ” đã được lựa chọn đ  thực hiện luận văn tốt nghiệp này, với mục tiêu 

xây dựng bộ bản đồ ngập lụt theo các k ch bản nghiên cứu phục vụ công tác dự báo, 

cảnh báo tại đ a phương. 

Bố cục của luận văn bao gồm: 

Mở đầu 

Chương 1. Đ c đi m đ a lý tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 

Chương 2. Cơ sở lý thuyết xây dựng bản đồ ngập lụt 

Chương 3. Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD xây dựng bản đồ ngập lụt lưu 

vực sông Sê San từ thượng nguồn đến thủy điện Ialy 

Kết luận 

Tài liệu tham khảo 
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CHƢƠNG I : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU 

VỰC NGHIÊN CỨU  

 

1.1.  Đ    iể   ị     t  nhiên [27] 

1.11. Vị trí địa lý 

Sông Sê San là một trong các nhánh lớn của lưu vực hạ du sông Mê Kông. 

Sông Sê San được bắt nguồn từ vùng núi cao Ngọc Linh tỉnh Kon Tum thuộc phía 

Bắc Tây Nguyên của Việt Nam, chảy sang Campuchia và nhập với hạ lưu các sông 

Srêpôk, SêKông sau đó đổ vào sông Mê Kông ở Strung Treng. Trên lãnh thổ Việt 

Nam, sông Sê San nằm trên 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai với chiều dài 230km, diện 

tích lưu vực 11.620km
2
. Lưu vực có tọa độ đ a lý 13

0
45’ đến 15

0
14’ vĩ độ Bắc; toạ 

độ 107
0
10’ đến 108

0
24’ kinh độ Đông (Hình 1). 

Lưu vực sông Sê San có ranh giới với các sông: Phía Bắc giáp lưu vực sông 

Thu Bồn; phía Nam giáp lưu vực sông Ba, Ia Đrăng; phía Đông giáp lưu vực sông 

Trà Khúc, sông Ba; phía Tây giáp Lào và Campuchia. Lưu vực sông Sê San trên 

lãnh thổ Việt Nam chiếm 46.3% diện tích tự nhiên của 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai, 

trong đó nằm trên đ a phận của Kon Tum chiếm 87.61% diện tích toàn tỉnh, và 

chiếm 20.63% diện tích tỉnh Gia Lai. Phần lưu vực sông thuộc đất đai của 14 huyện, 

th , thành phố gồm: Đắk Glêi, Đắk Tô, Đắc Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Plong, 

Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Chư Pah, Ia Grai, Đức Cơ, Đắk Đoa, TP.Kon Tum và 

TP.PleiKu. 

1.1.2. Đặc điểm địa hình 

Đ a hình của lưu vực thuộc dạng núi cao và trung bình, hướng dốc chính 

Đông Bắc – Tây Nam. Độ cao phổ biến của lưu vực phần thượng nguồn từ 800 – 

1000m, phần hạ lưu 400 – 600m. Nhìn chung đ a hình trong vùng biến đổi khá phức 

tạp và b  chia cắt mạnh mẽ, có th  chia thành 3 dạng đ a hình chính: 

a. Đ a hình núi cao 

Phân bố ở phía Bắc lưu vực, độ cao dao động từ 800 đến 2000m. Khối núi 

phía Bắc và Đông là nhánh núi kéo dài của dãy Trường Sơn gồm những ngọn núi 

cao trung bình 1200 – 1800m, với đỉnh núi cao nhất là ngọn Ngọc Linh 2.598m. Kế 

tiếp khối núi phía Tây chạy dọc biên giới Việt – Lào – Campuchia  từ Bắc xuống 

Nam từ cao độ 1000 – 5000m. Đ c đi m này tạo cho vùng có lượng mưa khá phong 

phú. 
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Hình 1. 1. Sơ đồ lưu vực sông Sê San 
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b. Đ a hình cao nguyên 

Phân bố ở phía Nam lưu vực, đây là vùng đồi thấp có dạng bát úp kế tiếp 

nhau nhưng không được liên tục bởi sự chia cắt của các sông, suối nhỏ. Lớp phủ 

thực vật chủ yếu là các bụi cây lúp xúp độ cao phổ biến 500 – 600m. Đây là vùng 

có tiềm năng đất nông nghiệp của lưu vực, đất đai tốt có tầng canh tác dày rất thích 

hợp với sự phát tri n cây công nghiệp ngắn và dài ngày.  

c. Đ a hình thung lũng 

 Phân bố chủ yếu dọc theo các con sông lớn như sông Đắc Bla, Đắc Sir, Đắk 

Pơ Tông đã tạo ra những vùng đ a hình tương đối bằng phẳng thích hợp với sự phát 

tri n cây lương thực và hoa màu. 

1.1.3. Địa chất, địa mạo 

Lưu vực sông Sê San nằm trên cao nguyên Gia Lai – Kon Tum, xuyên cắt 

qua nhiều đ a tầng có nguồn gốc khác nhau gồm: đá trầm tích và biến chất Macma. 

Hệ thống được chia cắt thành các phức hệ khác nhau. Từ thành phố Kon Tum và 

dọc sông Krông Pô Kô thuộc loại trầm tích lục nguyên; từ thành phố Kon Tum đến 

Đắk Tô – Tân Cảnh có các trầm tích Neogen gắn kết yếu, thỉnh thoảng g p các bồn 

trũng nhỏ nằm rải rác dọc sông và được lấp đầy bằng trầm tích đệ tứ bở rời. Lưu 

vực nằm trong đới kiến tạo Ngọc Linh – Kon Tum, phía Bắc giáp đới Trường Sơn, 

phía Tây giáp đới SêKông, phía Nam giáp đới SrêPôk – Đà Lạt và phía Đông giáp 

đới sông Ba. 

Đới Ngọc Linh – Kon Tum có vỏ lục đ a cố kết vào Refei, trong quá trình 

hoạt động kiến tạo đã phá vỡ cố kết Refei đ  hình thành các phức hệ Ngọc Linh bao 

gồm 2 đ a tầng sông Tranh và Đắk Mi lộ ra ở phía Bắc khu vực thành phần Gơnai, 

Biolat, phiến thạch anh Biolat. 

Trong phạm vi lưu vực, các thành tạo trầm tích, biến chất, nguồn núi lửa có 

tuổi Arkei đến Kainozoi phát tri n rộng rãi, có thành phần đa dạng. Chúng được 

phân thành các phân v  đ a tầng sau: 

a. Giới Arkei 

Các thành tạo Arkei bao gồm các đá biến chất ở tướng Granulit, chúng được 

xếp vào phức hệ Kannack không phân chia, bao gồm các hệ tầng KonCot, Xa Lam 

Cô. 
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• Hệ tầng KonCot (ARkc): Hệ tầng lộ ra ít ở núi Kon Ka Kinh, thượng nguồn 

sông Đắk Pône, thành phần thạch học chủ yếu Plagiogneis 2 pyroxen, đá phiến 

plagioclas 2 pyroxen, ngoài ra ở phần trên còn xen ít đá phiến thạch anh – biotit có 

granat. Chiều dày chung của hệ tầng là 700 ÷ 1000m. 

• Hệ tầng Xa Lam Cô (ARxlc): các đá của hệ tầng phân bố hạn chế ở thượng 

nguồn sông Đắk Pône, với thành phần thạch học là đá phiến plagioclas – biotit – 

hypesthen, đá phiến thạch anh – biotit – silimatit – granat – cordierit, gneis – biotit 

– silimatit – granat, gneis – cordierit – granat. Hệ tầng Xa Lam Cô được đ c trưng 

bởi các đá metapelit sáng màu xen một ít amphibolit. Chiều dày chung của hệ tầng 

là 500 ÷ 900m. 

b. Giới Kainozoi Neogen 

• Hệ tầng Đại Nga (bN2đn): phân bố thành các khu vực ở Măng Đen, Kon 

Plong và thượng nguồn sông Đắk Psy. M t cắt gồm các tập bazan không có trầm 

tích xen kẽ, không có các tập bazan phong hóa thành đất đỏ. Có các loại bazan như: 

bazan 2 pyroxen, plagiobazan, bazan olivin augit và bazan olivin. Chiều dày của hệ 

tầng là 30 ÷ 180m. 

• Hệ tầng Kon Tum (N2kt): phân bố thành dạng dải với chiều ngang khoảng 

3 – 4km, kéo dài từ Thành phố Kon Tum theo quốc lộ 14 đến khu vực Đắk Nai. 

• Hệ tầng Túc Trưng (bN2 – Q1tt): phun trào bazan của hệ tầng Túc Trưng 

phân bố rộng rãi, kéo dài từ Tây Nam TP. Kon Tum qua TP. PleiKu đến gần biên 

giới Campuchia. 

c. Đệ tứ 

Trên lưu vực sông Sê San, các trầm tích Đệ Tứ phân bố rải rác ở dọc các 

sông, suối lớn, các thung lũng và vùng trũng giữa núi cấu tạo nên các bậc thềm và 

bãi bồi. Chúng được phân ra làm 2 thành tạo chính là Peistocen và Holocen. 

1.1.4. Thổ nhưỡng 

Lưu vực sông Sê San nằm trong thung lũng của cao nguyên Nam Trung Bộ, 

đây là nguyên nhân cơ bản khiến cho đất ở đây vừa mang đ c trưng của đất đỏ 

Bazan cao nguyên, vừa mang đ c đi m của đất đá xám dốc tụ. Theo số liệu điều tra 

và phân tích thổ nhưỡng của Viện quy hoạch và thiết kế Nông nghiệp năm 1978, 
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chỉnh sửa trong chương trình 48C và điều tra bổ sung 1993 – 1994 thì đất ở Kon 

Tum được chia thành 5 nhóm chính: 

a. Nhóm đất phù sa 

Gồm 3 loại đất chính là đất phù sa được bồi, đất phù sa loang lổ và đất phù 

sa ngoài suối. Các loại đất này phân bố chủ yếu ở phần lớn các huyện th  trong tỉnh. 

b. Nhóm đất xám 

 Gồm 2 loại đất chính là đất xám trên macma axit và đất xám trên phù sa cổ, 

nhóm đất này nằm rải rác ở khắp các nơi trên các huyện th . Thảm phủ trên loại đất 

này thường là tre, nứa và rừng khộp thưa thớt. Loại đất này còn thích hợp với một 

số loại cây trồng khác như: lúa, ngô, lạc, thuốc lá,… 

c. Nhóm đất đỏ vàng 

 Gồm 4 loại đất chính: 

• Đất nâu vàng trên phù sa cổ, tập trung ở các xã trong huyện Sa Thầy. Loại 

đất này phân bố tập trung gần nguồn nước, đ a hình tương đối bằng phẳng, thích 

hợp trồng các loại cây ngắn ngày như: mía, đậu tương ho c vùng chuyên canh tập 

trung cây ăn quả.  

• Đất đỏ vàng trên macma axit; 

•  Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất có m t ở hầu hết các huyện Ngọc Hồi 

và huyện Đắk Hà. 

• Đất nâu đỏ trên đá bazan phong hóa, tầng đất vàng nhạt trên đá cát và đất 

nâu tím trên đá bazan. Nhóm đất này có tầng dầy khá lớn nên thích hợp trồng các 

loại cây công nghiệp như cao su, cà phê, chè,… nó cũng thích hợp cho việc trồng 

rừng và cây công nghiệp ngắn ngày như mía, đậu tương,…  

d.  Nhóm đất mùn vàng trên núi 

Gồm 3 loại đất chính: 

• Đất mùn vàng nhạt có nơi Potzon hóa. 

• Đất mùn vàng nhạt trên đá sét và biến chất. 

• Đất nâu đỏ trên macma bazơ và trung tính nằm rải rác ở các huyện Đắk 

Glei, Đắk Tô. Loại đất này tương đối màu mỡ nhưng phân bố ở những nơi có độ 
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cao khá lớn nên hạn chế cho việc sử dụng chúng vào mục đích công nghiệp, phù 

hợp cho phát tri n các cây lâm nghiệp đ c biệt là các cây dược liệu quý (Sâm Ngọc 

Linh). 

e. Nhóm đất thung lũng trước núi 

 Đất này được hình thành do sản phẩm được cuốn trôi từ bề m t của các 

sườn đồi, núi và bồi tụ xuống các thung lũng gần đó. Đất này phân bố ở hầu hết các 

huyện trong lưu vực nghiên cứu và phù hợp cho việc sản xuất các cây lúa, hoa màu, 

rau các loại. 

Nhìn chung do đ a hình b  chia cắt mạnh, cấu trúc đ a chất đa dạng và sự 

phân hóa của khí hậu đã tạo cho vùng nghiên cứu đ c đi m thổ nhưỡng khá đa dạng 

và phong phú. Các loại đất xám trên phù sa cổ, đất xám trên macma axit, phù sa 

được bồi tụ và phù sa có tầng loang lổ có khả năng canh tác nông nghiệp. Ở một số 

vùng có tầng dày canh tác rất phù hợp đ  phát tri n cây công nghiệp dài ngày như ở 

các huyện Đắk Tô, Ngọc Hồi. 

1.1.5. Thảm thực vật 

Căn cứ vào số liệu và phân bố đất lâm nghiệp và đất có rừng của hai tỉnh Gia 

Lai và Kon Tum, đến năm 2015 diện tích đất có rừng trên lưu vực sông Sê San vào 

khoảng tỉnh là 699,8 nghìn ha, độ che phủ rừng đạt 60%. Trong đó, rừng phòng hộ 

chiếm khoảng 30%, còn lại là rừng khai thác, rừng trồng và cây công nghiệp dài 

ngày. 

Rừng ở Gia Lai, Kon Tum nói chung, trên lưu vực sông Sê San nói riêng có 

nhiều loại gỗ quý hiếm với nhiều công dụng trong sản xuất và đời sống: xây dựng 

và đồ gia dụng, điêu khắc mỹ nghệ, nguyên liệu giấy, dược liệu quý...với các ki u 

rừng chính sau:  

– Rừng kín nhiệt đới hỗn hợp cây và lá rộng: đây là ki u rừng đi n hình của 

rừng tỉnh Kon Tum, phân bố chủ yếu trên độ cao 500m.  

– Rừng lá ẩm nhiệt đới: có hầu hết trong tỉnh và thường phân bố ở ven sông.  

– Rừng kín á nhiệt đới: phân bố ở vùng núi cao. 

 – Rừng thưa khô cây họ dầu (rừng khộp): Phân bố chủ yếu ở huyện Ngọc 

Hồi, huyện Đắk Glei (dọc theo biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia, thuộc lưu vực 

sông Krông Pô Kô).  
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– Thực vật: theo kết quả điều tra bước đầu, rừng của tỉnh Kon Tum và phía 

Bắc tỉnh Gia Lai có khoảng hơn 300 loài, thuộc hơn 180 chi và 75 họ thực vật có 

hoa.  

Nhìn chung, thảm thực vật trên lưu vực sông Sê San đa dạng, th  hiện nhiều 

loại rừng khác nhau trong nền cảnh chung của đới rừng nhiệt đới gió mùa, có 3 đai 

cao, thấp khác nhau: 600m trở xuống, 600 – 1600m và trên 1600m. Hiện nay, nổi 

trội nhất vẫn là rừng rậm, trong rừng rậm có quần hợp chủ đạo là thông hai lá, dẻ, 

re, pơmu, đỗ quyên, chua,... ở độ cao 1500 – 1800m chủ yếu là thông ba lá, chua, 

dẻ, re, kháo, chẹc,...  

1.1.6. Đặc điểm khí tượng thủy văn 

a. Khí tượng 

Lưu vực sông Sê San nằm trên vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, 

theo đó khí hậu được chia làm hai mùa tách biệt với sự tương phản sâu sắc. Mùa mưa 

thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 với thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều. Mùa khô kéo 

dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết khô, ít mưa.  

Nhiệt độ  

Toàn bộ lưu vực sông nằm trên sườn phía Tây của dãy Trường Sơn nên 

không b  ảnh hưởng trực tiếp của luồng gió mùa Đông Bắc. Biên độ dao động nhiệt 

độ của tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất không lớn. Biên độ dao động của các 

tháng kế tiếp nhau thay đổi từ từ, th  hiện tính ôn hòa của vùng cao nguyên. Chênh 

lệch nhiệt độ trong ngày của các tháng mùa khô từ 12
0
C đến 14

0
C, các tháng mùa 

mưa từ 7
0
C đến 8

0
C. Sự phân bố nhiệt độ trên lưu vực sông có sự giảm dần từ hạ 

lưu lên thượng nguồn, từ Nam lên Bắc và từ Tây Nam sang Đông Bắc. Nhiệt độ 

trung bình tháng cao nhất xảy ra vào tháng 4 và đầu tháng 5. Thấp nhất xảy ra vào 

tháng 1, tháng 2. 

Độ ẩm 

Chế độ ẩm trên lưu vực sông Sê San có sự tương phản giữa hai mùa (mùa 

mưa và mùa khô) trùng với sự hoạt động của gió mùa Đông Á. Mùa khô trên lưu 

vực sông có độ ẩm trung bình tháng < 78%, mùa mưa độ ẩm trung bình đạt trên 

80%. Tuy nhiên, do các vùng trên lưu vực có độ cao khác nhau và chế độ mưa khác 

nhau nên chế độ ẩm cũng khác nhau. Khu vực thượng nguồn mưa nhiều và thời 
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gian mùa mưa kéo dài, độ ẩm luôn ở mức khá cao, ngược lại ở vùng trung và hạ lưu 

độ ẩm thường chỉ cao trong các tháng mùa mưa còn mùa khô, độ ẩm xuống khá 

thấp. Trái ngược với diễn biến của nhiệt độ không khí là càng lên cao càng giảm, thì 

độ ẩm không khí càng lên cao càng tăng, đi n hình như tại trạm khí tượng Kon Tum 

có độ cao thấp hơn trạm khí tượng Đắk Tô khoảng 83m thì tương ứng độ ẩm không 

khí trung bình của trạm khí tượng Kon Tum cũng thấp hơn phổ biến 3 – 4% so với 

trạm khí tượng Đắk Tô.   

Bốc hơi 

Tổng lượng bốc hơi tại trên lưu vực sông Sê San có sự thay đổi lớn theo 

mùa. Mùa khô ít mưa, độ ẩm thấp, gió mạnh nên lượng bốc hơi cũng lớn, phổ biến 

đạt 110 – 170mm/tháng. Ngược lại trong các tháng mùa mưa, độ ẩm không khí cao, 

vận tốc gió không lớn nên lượng bốc hơi đạt thấp, phổ biến từ 50 – 100mm/tháng. 

 Lượng bốc hơi phụ thuộc lớn vào độ ẩm nên càng lên cao thì lượng bốc hơi 

càng nhỏ. Tổng lượng bốc hơi năm của khu vực phía thành phố Kon Tum và khu 

vực phía Tây Nam của lưu vực phổ biến đạt từ 1200 – 1450mm; khu vực thượng 

nguồn (ở phía Bắc và Đông Bắc tỉnh Kon Tum) phổ biến đạt từ 800 – 1200mm. 

Tổng lượng bốc hơi có sự thay đổi hàng năm tương đối lớn. Những năm ít mưa, hạn 

n ng như năm 1998, 2005, 2015 thì lượng bốc hơi đạt cao hơn TBNN từ 130 –

150%. 

Gió 

Chế độ gió trên lưu vực sông Sê San được đ c trưng bởi sự luân phiên tác 

động của các hệ thống hoàn lưu gió mùa, sự luân phiên đó tương đối ổn đ nh và có 

trình tự. 

Thời kỳ gió mùa Đông Bắc, từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau với 

sự ảnh hưởng chính của tín phong Đông Bắc, luồng không khí lạnh ở phía Bắc lãnh 

thổ nước Nga (Siberia) thường xuyên thổi về phía Nam, qua bi n Đông kết hợp với 

đ a hình dãy Trường Sơn, khi vào đ a bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum có hướng Đông 

và Đông Bắc. Hướng gió này th nh hành trong suốt mùa khô với tần suất 60 – 70%, 

hoạt động mạnh nhất là vào tháng 12, tháng 1 hàng năm. 

Thời kỳ gió mùa Tây Nam, từ tháng 5 đến tháng 10. Càng vào giữa mùa mưa 

hệ thống gió mùa Tây Nam phát tri n càng mạnh khống chế toàn bộ khu vực Tây 
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Nguyên nói chung, lưu vực sông Sê San ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum nói riêng. 

Thời kỳ gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nhất là tháng 7 và 8. 

Thời kỳ chuy n tiếp giữa hai loại gió Đông Bắc và Tây Nam, trên đ a bàn 

toàn tỉnh gió đổi hướng liên tục, đôi khi xuất hiện l ng gió. Thời kỳ này tốc độ gió 

trung bình đạt thấp nhất.  

Mưa  

Mưa là yếu tố quan trọng nhất trong sự hình thành dòng chảy từ trên lưu vực. 

Lượng mưa trên lưu vực sông Sê San phân hóa sâu sắc và biến động khá phức tạp 

theo năm, mùa và theo không gian. Mưa trên lưu vực sông Sê San chủ yếu là hệ quả 

của gió mùa Tây Nam trong thời kỳ đầu và giữa mùa; cuối mùa mưa lũ, khi gió mùa 

Tây Nam hoạt động yếu dần, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông 

Bắc mạnh và các nhiễu động thời tiết khác có ảnh hưởng mạnh hơn. Lưu vực sông 

Sê San nằm trên sườn đón gió và có độ cao trung bình lưu vực 737m, phần thượng 

nguồn có sự giao thoa khí hậu Đông và Tây Trường Sơn nên có lượng mưa dồi dào 

hơn so với các lưu vực khác trên Tây Nguyên. Lượng mưa ở hầu hết các vùng trên 

lưu vực đạt lớn hơn 1.500mm. 

Do đ a hình phức tạp nên sự phân bố mưa trên lưu vực không đều. Ảnh 

hưởng của độ cao đ a hình nên lượng mưa trên lưu vực có xu thế tăng dần theo 

chiều cao từ Tây Nam lên Đông Bắc.  

Tổng lượng mưa cả năm trên lưu vực sông Sê San phụ thuộc ch t chẽ với 

chế độ hoàn lưu gió mùa và tính chất của đ a hình. 

Khu vực có lượng mưa cao nhất tỉnh Kon Tum là khu vực phía Bắc, Đông 

Bắc tỉnh với đ a hình núi cao thuận lợi trong việc đón gió mùa, đồng thời có sự giao 

thoa khí hậu Đông và Tây Trường Sơn nên thời gian mùa mưa kéo dài, lượng mưa 

lớn phổ biến đạt trên 2000mm. Khu vực có đ a hình thung lũng khuất gió như thành 

phố Kon Tum, th  trấn Kon Rẫy, th  trấn Đắk Glei là nơi có lượng mưa thấp nhất 

với lượng mưa phổ biến đạt từ 1600 – 1900mm. 

b. Thủy văn 

Đặc điểm thủy văn 

Sông Sê San có mật độ lưới sông vào loại trung bình là 0.38 km/km
2
, so với 

sông Sêrêpôk, sông Sê San có mật độ lưới sông thưa hơn. Đổ vào dòng chính Sê 
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San có 27 nhánh sông suối lớn nhỏ, những nhánh lớn đổ vào dòng chính Sê San 

phải k  đến là các nhánh Đắk Psy, Đắk Bla, Krông Pô Kô và Sa Thầy. Các nhánh 

chính của sông Sê San là: 

Sông Đắk Bla là nhánh trái của sông Sê San có diện tích lưu vực 3507km
2
, 

bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Cơ Rinh cao 2025m, phía Bắc giáp với hệ thống sông 

Thu Bồn, phía Đông giáp với hệ thống sông Ba, phía Nam là hạ lưu sông Sê San. 

Bảng 1. 1. Các yếu tố đo đạc tại trạm khí tượng thủy văn khu vực nghiên cứu 

Tên trạm Yếu tố quan trắc Thời gian hoạt động 

Thủy văn Kon Tum R,H,Q,T,ρ 1977– nay 

Thủy văn Kon Plong R,H,Q,T, ρ 1995– nay 

Thủy văn Đắk Tô H, T 1977– nay 

Thủy văn Đắk Mốt R,H,Q,T, ρ 1994 – nay 

Thủy văn Trung Nghĩa R,H,Q 1991 – 1997  

Khí tượng Kon Tum T,Tx,Tn,Tw,Td,U,R,N,Ns,ddff,E 1977– nay 

Khí tượng Đắk Tô T,Tx,Tn,Tw,Td,U,R,N,Ns,ddff,E 1977– nay 

Khí tượng Ialy T,Tx,Tn,Tw,Td,U,R,N,Ns,ddff,E 2003 – nay  

Đo mưa Măng Cành R 2003 – nay 

Đo mưa Đắk Glei R 1982 – nay 

Sông Đắk Bla chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam và hợp với sông Sê 

San cách IaLy 22km về phía hạ lưu. Từ phần trung lưu đến chỗ hợp lưu với Krông 

Pô Kô sông chảy trên cao nguyên cổ Kon Tum với độ dốc khoảng 1.3%, lòng sông 

uốn khúc, nhiều ghềnh, thung lũng có nhiều lòng cũ và bãi bồi, mang nét đi n hình 

của sông đồng bằng. Tốc độ chảy trung bình của sông vào khoảng 0.2 – 0.5m/s với 

độ rộng lòng sông thay đổi từ 15 – 20m  trong mùa kiệt và 1.5 –  3m/s với độ rộng 

lòng sông thay đổi từ 100 – 200m trong mùa lũ, với những năm lũ lớn m t nước 

rộng đến trên 400m. 
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Hình 1. 2. Sơ đồ lưới trạm khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Sê San 
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Độ cao nguồn sông là 1650m, tại v  trí nhập lưu vào Sê San có độ cao là 

1100m. Đổ vào Đắk Bla có 18 nhánh sông suối chính, có độ dài đa số từ 10 – 70km. 

Những suối lớn nhất là Đắk Akol, Đắk Pơ Ne, Ia Krom với tổng diện tích lưu vực 

chiếm 60% diện tích lưu vực sông Đắk Bla. Mật độ lưới sông Đắk Bla là 

0.49km/km
2
 với hệ số uốn khúc 2.03, độ dốc trung bình lòng sông chính là 4%.  

Sông Krông Pô Kô dòng chính Sê San từ chỗ nhập lưu với sông Đắk Bla lên 

phía thượng nguồn dòng chính sông có tên là Krông Pô Kô có diện tích lưu vực là 

3530km
2
 với chiều dài là 121km. Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Ngọc Linh có 

đỉnh cao 2598m. Đoạn thượng nguồn dài khoảng 21.5km mang đ c đi m sông miền 

núi chảy trong thung lũng hẹp dạng chữ V với độ dốc khoảng 3.3%. Đoạn trung lưu 

thoải hơn có độ rộng lòng sông khoảng 20 – 30m trong mùa kiệt và 50 –70m trong 

mùa lũ đoạn này dài 144km, có độ dốc khoảng 1.8%. Độ cao nguồn sông là 2000m 

và giảm dần tới chỗ hợp lưu. 

Sông Krông Pô Kô có 10 nhánh đổ vào nhưng đáng k  nhất là nhánh Đắk 

Psy có diện tích lưu vực là 869km
2
 với chiều dài là 80.5km. Sông bắt nguồn từ vùng 

núi cao Chư Prông, chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam và có độ cao nguồn 

sông là 1700m. Từ sau chỗ hợp lưu giữa sông Krông Pô Kô với sông Đắk Bla đến 

IaLy thung lũng sông Sê San thu hẹp, đ c biệt là đoạn từ thác IaLy đến cửa sông  

trong lòng dẫn toàn đá cứng có nhiều thác ghềnh mang đ c đi m sông miền núi đi n 

hình, lòng sông có chỗ thu hẹp đột ngột chỉ còn khoảng 15–20m. 

Tài nguyên nước 

Trên lưu vực sông Đắk Bla (tại trạm TV Kon Tum) có tổng lượng mưa năm 

là 1800mm, dòng chảy năm là Qo = 97.0m
3
/s, modul dòng chảy năm 33.0l/skm

2
 , 

tổng lượng dòng chảy năm chiếm 24.0% so với toàn  lưu vực Sê San. 

Trên lưu vực sông Krông Pô Kô (tại trạm TV Đắk Mốt) có tổng lượng mưa 

năm là 2100mm, dòng chảy năm là Qo = 74.5 m
3
/s, modul dòng chảy năm đạt 

59.1l/skm
2
  và tổng lượng dòng chảy năm chiếm 18.2% so với toàn lưu vực Sê San 

Bảng 1. 2. Đ c trưng nguồn nước trên lưu vực Sê San 

Lƣu v   Vị trí 
Diện tí h  ƣu 

v   (k 
2
) 

Qo  

(m
3
/s) 

Mo 

(l/skm
2
 ) 

Wo 

(100 m
3
) 

Đắk Bla TV Kon Tum 3060 97.0 33.0 3.09 

Krông 

Pô Kô 
TV Đắk Mốt 1260 74.5 59.1 2.35 

Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên 
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Phân mùa dòng chảy 

Trong năm dòng chảy trên lưu vực sông Sê San phân thành 2 mùa: mùa lũ và 

mùa cạn, nhưng trên mỗi ti u vùng lưu vực sông các mùa có sự chênh lệch nhau về 

thời gian xuất hiện. Trên lưu vực sông Krông Pô Kô và các ti u lưu vực sông phía 

Tây mùa lũ bắt đầu sớm hơn (từ tháng VII và kết thúc vào tháng XI), lưu vực sông 

Đắk Bla và các ti u lưu vực sông phía Đông mùa lũ đến muộn hơn (bắt đầu từ tháng 

VIII và kết thúc vào tháng XI có năm kéo dài sang tháng XII).  

Tuy nhiên vào tháng V lượng dòng chảy trong sông đã tăng lên rõ rệt, nhưng 

đến tháng VIII dòng chảy mới được xếp vào mùa lũ cho đến tháng X dòng chảy đạt 

cực đại nhất, chiếm 15.9% tổng lượng dòng chảy năm, dòng chảy nhỏ nhất thường 

xảy ra vào tháng IV chỉ chiếm 2.9% tổng lượng dòng chảy năm. Tại Đắk Bla tổng 

lượng dòng chảy của 4 tháng mùa khô (từ tháng I – IV) chiếm 15.4% tổng lượng 

dòng chảy của cả năm. Modul dòng chảy kiệt nhỏ nhất tháng chỉ đạt 11.6 l/skm
2
 . 

c. Thủy điện  

• Thủy điện PleiKrông [29] 

Công trình thủy điện PleiKrông nằm trên sông Krông Pô Kô thuộc đ a phận 

xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và xã Krông, thành phố Kon Tum. Công trình xây dựng 

trên sông Krông Pô Kô, cách khoảng 3 km về phía thượng lưu tính từ hợp lưu với 

sông Đắk Bla và cách thành phố Kon Tum khoảng 20km về phía Tây. Công trình 

được khởi công tháng 11 năm 2003. Tích nước hồ chứa vào tháng 8/2006.  

Quy mô đập được thiết kế như sau: 

Công trình gồm một đập bê tông đầm lăn cao 71.0m, một đường ống áp lực 

ngầm dài 100 m nối với nhà máy thủy điện hở có hai tổ máy với tổng công suất lắp 

đ t là 100MW, sản lượng điện trung bình năm là 417GWh. Ứng với mực nước dâng 

bình thường là 570m, hồ chứa có diện tích là 53km
2
 với dung tích hữu ích là 950 

10
6
m

3
, tương ứng với khoảng 24% dòng chảy m t trung bình. Đập tràn gồm 6 

khoang có cửa van cung kích thước b x h = 10m x 11.5m, đập cao 71m chiều dài 

đỉnh đập 495m, dẫn dòng trong cả mùa lũ và mùa kiệt bằng hai lỗ cống kích thước 

4.5m x 6m được bố trí dưới đáy đập tràn. 
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Hình 1. 3.Thủy điện Plei Krông 

• Thủy điện Ialy [29] 

Công trình thủy điện Ialy thuộc hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Sê 

San có nhà máy thủy điện nằm giáp ranh giữa 2 huyện Chưpăh (tỉnh Gia Lai) và 

huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum). Công trình được xây dựng ở v  trí cách ngã ba hợp 

lưu giữa hai sông Krông Pô Kô và Đắk Bla khoảng 22km. Công trình gồm một đập 

dâng bằng đá đổ cao 70m với một đập tràn xả nước được bố trí trên bờ trái của sông 

Sê San. Toàn bộ khu vực nhà máy thủy điện nằm bên bờ phải bao gồm một công 

trình cửa nhận nước và hai đường hầm dẫn nước và một nhà máy thủy điện ngầm 

trong lòng núi với 4 tổ máy phát điện, mỗi tổ máy có công suất 180 MW. Thủy điện 

Ialy được khởi công xây dựng năm 1993 và hoàn thành vào năm 2003. Nhà máy 

chính đ t tại xã Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Một điều đ c biệt là phần lớn các 

hạng mục của Nhà máy Thủy điện Ialy được xây dựng ngầm trong lòng núi và là 

công trình thủy điện duy nhất ở Việt Nam có hệ thống cáp dầu 500kV.  

• Thủy điện thượng Kon Tum 

Thủy điện Thượng Kon Tum nằm trên sông Đắk Snghé, một nhánh của sông 

Đắk Bla (nhánh cấp 1 của sông Sê San). Cụm công trình đầu mối và hồ chứa thuộc 

đ a bàn 2 xã Đắk Kôi (huyện Kon Rẫy) và xã Đắk Tăng (huyện Kon Plông) tỉnh 

Kon Tum. Thủy điện Thượng Kon Tum được lắp 2 tổ máy có tổng công suất 220 

MW, công suất đảm bảo 90,8 MW, điện lượng trung bình đạt 1,1 tỷ KWh/năm có 

tổng vốn đầu tư 5.744 tỷ đồng. Thủy điện Thượng Kon Tum có nhiệm vụ chính là 
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khai thác thủy năng sông Đắk Snghé đ  cung cấp điện năng lên lưới 220 KV của hệ 

thống điện quốc gia. Ngoài ra, công trình còn bổ sung nguồn nước ổn đ nh cho sông 

Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) phục vụ nhu cầu dân sinh, nông nghiệp và công nghiệp 

ở vùng hạ du. 

Theo thiết kế, thủy điện Thượng Kon Tum gồm tuyến áp lực với đập dâng 

chính có kết cấu bằng đá đổ, chống thấm bằng bê tông bản m t, thân đập được đắp 

bằng đá khai thác từ mỏ đá và đá thải từ hố móng các hạng mục công trình. Đập có 

cao trình đỉnh là 1.163m, chiều dài theo đỉnh là 279m. Tuyến đập tràn được bố trí 

bên vai phải của đập dâng có cửa van, kết cấu bê tông cốt thép đ t trên nền đá IIA 

vững chắc. Đường hầm dẫn nước có tổng chiều dài hơn 18km chia làm 4 đọan 

chính. Đường hầm áp lực gồm 3 đoạn chính đ t sau tháp điều áp dài gần 2km. Thủy 

điện Thượng Kon Tum sẽ hoàn thành và  ƣ  vào vận hành toàn bộ 2 tổ  áy vào 

nă  2018. 

• Thủy điện Đắk Bla1[30] 

Thủy điện Đắk Bla1 thuộc đ a phận xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh 

Kon Tum. Diện tích lưu vực sông tính từ đầu nguồn đến tuyến đập Thượng Kon 

Tum là 374km
2
, đến tuyến đập công trình thủy điện Đắk Bla1 là 1536km

2
. Diện tích 

phần lưu vực giữa 2 tuyến đập Thượng Kon Tum và Đắk Bla1 là 1162km
2
.Với tổng 

công suất lắp đ t máy đạt 15MW và điện lượng sản xuất bình quân nhiều năm là 

61,64 triệu Kwh, nhà máy thủy điện Đắk Bla1 là công trình đứng thứ nhất thuộc 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

Thuỷ điện Đắk Bla1 sẽ góp phần tham gia cùng các nhà máy thuỷ điện khác 

hòa điện vào hệ thống điện Quốc gia, sẽ đáp ứng một phần nhu cầu điện năng trong 

khu vực, giảm bớt tình hình thiếu hụt điện năng của hệ thống điện, đ c biệt là vào 

giờ cao đi m và trọng đi m. D  kiến hồ  i vào hoạt  ộng vào nă  2018. 

1.2. Đ    iể  kinh tế    hội [28] 

Sông Sê San chảy qua đ a phận tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai trên lãnh thổ 

Việt Nam trước khi nhập lưu vào sông Mê Kông. Tuy nhiên, bài toán mà tác giả xây 

dựng trong luận văn chỉ tính từ thượng nguồn đến thủy điện IaLy, chính vì vậy phần 

đ c đi m kinh tế xã hội trong luận văn sẽ chỉ đề cập đến phần đ c đi m kinh tế xã 

hội của tỉnh Kon Tum. 
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Đơn v  hành chính: Tỉnh Kon Tum có 8 huyện, 01 thành phố, với 97 xã, 

phường, th  trấn. Trên cơ sở  khảo sát thực đ a khu vực nghiên cứu, có 02 đơn v  b  

tác động ngập lụt là huyện Sa Thầy và TP. Kon Tum với 16 xã, phường, th  trấn b  

ngập lụt do trận lũ l ch sử xảy ra vào tháng 9/2009.  

Dân số: Tính đến năm 2014, dân số toàn tỉnh Kom Tum đạt gần 484.200 

người, mật độ dân số đạt 50 người/km
2
. Dân số đô th  là 150.385 người. Lao động 

đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2014 là 247.615 người (54,6%). Trong 

đó lao động nông lâm, thuỷ sản 169.674 người (68,5%), lao động công nghiệp – xây 

dựng 25.443 người (10,3%), lao động trong các ngành kinh tế khác 52.525 người 

(21,2%). Tuy nhiên tại khu vực nghiên cứu tỷ lệ dân số và cơ cấu có sự khác biệt vì 

nơi đây có mật độ dân cư cao nhất, cơ cấu lao động và độ tuổi cao nhất, ước tính 

125.261 người (chiếm 27.64% toàn tỉnh).  

Văn hoá: Do v  trí đ c biệt là vùng đất bằng, được dòng Đắk Bla uốn quanh, 

bồi đắp cho những luồng phù sa màu mỡ, trải qua những biến động thăng trầm của 

l ch sử, vùng đất nơi đây cũng có những biến đổi, đồng bào các dân tộc tụ hội về 

đây sinh sống mỗi ngày một đông. Người Kinh khi đến với vùng đất bắc Tây 

Nguyên qua một thời gian tìm kiếm cũng đã chọn vùng đất Kon Tum làm nơi dừng 

chân đ nh cư sinh sống lâu dài. Kon Tum từ đó trở thành vùng đất cộng cư của 

nhiều dân tộc anh em, tức là bao gồm đất đai hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai bây giờ. 

Kon Tum là cái nôi văn hóa của Tây Nguyên với những nét đ c sắc cuả văn 

hoá các dân tộc thi u số, đ c biệt là người Bana và Sêdan. Họ còn lưu giữ rất nhiều 

những phong tục tập quán như cưới hỏi, ma chay, lễ hội...cùng nhiều di sản văn hoá 

vật th  và phi vật th  khác. Đến Kon Tum, du khách sẽ được tham quan, tìm hiều 

kiến trúc nhà rông, nhà mồ. 

Kinh tế: Nằm ở ngã ba Đông Dương, Kon Tum có điều kiện hình thành các 

cửa khẩu, mở rộng hợp tác quốc tế về phía Tây. Ngoài ra, Kon Tum có v  trí chiến 

lược hết sức quan trọng về quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái. Kon Tum là 

đầu mối giao lưu kinh tế của cả vùng duyên hải miền Trung và cả nước. 

Kon Tum có tiềm năng về thuỷ điện vào loại lớn nhất cả nước (2.790 MW). 

Ngoài các công trình thuỷ điện đã và đang xây dựng. Kon Tum còn có th  xây dựng 

các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ. Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư đang điều 

tra, khảo sát các công trình thuỷ điện trên đ a bàn. Với việc đầu tư các công trình 
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thuỷ điện hiện nay, trong tương lai, Kon Tum có th  sẽ là một trung tâm điều phối 

nguồn điện quan trọng của cả nước thông qua đường dây 500 KV. 

Bên cạnh đó, Kon Tum có diện tích nông nghiệp và có khả năng nông – lâm 

nghiệp bình quân vào loại cao so với cả nước, đất đai đ a hình sinh thái đa dạng, có 

khả năng hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp rộng lớn, nhất là cây 

nguyên liệu giấy… 

Giao thông: Tỉnh Kon Tum có đường quốc lộ 14 chạy dài từ Tây Quảng 

Nam – Đà Nẵng qua tỉnh l  Kon Tum nối Gia Lai, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí 

Minh. Quốc lộ 24 nối Kon Tum với Quảng Ngãi. Quốc lộ 40 đi Lào. 

Du l ch: Kon Tum có nhiều cảnh quan tự nhiên như hồ Ialy, rừng 

thông Măng Đen, khu bãi đá thiên nhiên Km23, thác Đắk Nung, suối nước nóng  

Đắk Tô và các khu rừng đ c dụng, khu bảo tồn thiên nhiên… có khả năng hình 

thành các khu du l ch cảnh quan, an dưỡng. 

Các cảnh quan sinh thái này có th  kết hợp với các di tích l ch sử cách mạng 

như: Di tích cách mạng ngục Kon Tum, ngục Đắk Glei, di tích chiến thắng Đắk 

Tô – Tân Cảnh, chiến thắng Plei Kần, chiến thắng Măng Đen… các làng văn hoá 

truyền thống bản đ a tạo thành các cung, tuyến du l ch sinh thái – nhân văn.  

1.3. T nh h nh     ụt trên hệ th ng s ng Sê S n [27] 

Dòng chính Sê San được hợp bởi 2 nhánh lớn là Đắk Bla và Krông Pô Kô 

cùng nhiều nhánh nhỏ khác. Nếu tính trên toàn lưu vực thì mùa lũ kéo dài từ tháng 

7 đến tháng 11 và chiếm đến 75% lượng nước của cả năm. Nhưng nếu xét từng 

thành phần của lưu vực thì sông Krông Pô Kô mùa lũ đến sớm hơn bên sông Đắk 

Bla khoảng 1 tháng do sông Krông Pô Kô ch u ảnh hưởng chủ yếu của khí hậu Tây 

Trường Sơn với hoàn lưu khí hậu chính là gió mùa Tây Nam th nh hành trên lưu 

vực. Mùa lũ ở đây đến sớm hơn bắt đầu vào tháng 7 và kết thúc vào tháng 11, có 

năm vào tháng 6 đã xuất hiện lũ lớn nhất trong năm (năm 1979, 1985).  

Trong khi đó bên sông Đắk Bla có sự ảnh hưởng nhiều hơn của khí hậu 

Đông Trường Sơn, mùa lũ bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11, có năm lũ lớn nhất năm 

xuất hiện vào tháng 6 (2004). Lũ lớn trong năm vào tháng 6 trên lưu vực Đắk Bla 

vẫn còn chiếm tỉ lệ lớn (>30%). Trong khi đó bên sông Krông Pô Kô vào tháng 6 tỉ 

lệ này nhỏ hơn nhiều. 
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Trên sông Đắk Bla tại trạm thủy văn Kon Plong, khống chế diện tích 965km
2
 

có đo đạc lưu lượng, tài liệu có từ 1994 tới nay cho thấy lưu lượng lũ lớn nhất năm 

trung bình nhiều năm là 975m
3
/s tương ứng với modul dòng chảy lũ là 1.0 l/s.km

2
. 

Tại Kon Tum, Flv = 3050km
2
 lưu lượng lũ lớn nhất năm trung bình nhiều năm là 

1.620m
3
/s tương ứng với modul dòng chảy lũ là 0.54l/s.km

2
. Lũ lớn nhất đo được 

trong thời kỳ quan trắc này với Qmax = 5.910m
3
/s, tương ứng với Moduyn đỉnh lũ là 

4,51l/s.km
2
, vào ngày 29/IX/2009, trận lũ này tương đương với tần suất 1,32%. 

Những trận lũ lớn khác xảy ra vào các năm 1996, 1995, 2003,… 

Trên sông Krông Pô Kô tại Trung Nghĩa, khống chế diện tích 3.320km
2
 có 

đo đạc lưu lượng, tài liệu có từ 1991–1997, mực nước có tài liệu từ 1978 –1997, 

cho thấy lũ lớn nhất đo được với Qmax= 2.540m
3
/s, tương ứng với modul đỉnh lũ là 

0,77l/s.km
2
, vào ngày 6/9/1994. Những trận lũ lớn sau đó xảy ra vào các năm 1996, 

2009,... Tại Đắk Mốt, Flv = 1.260km
2
 lưu lượng lũ lớn nhất năm trung bình nhiều 

năm là 1.010m
3
/s tương ứng với modul dòng chảy lũ là 0,80l/s.km

2
. Lũ lớn nhất đo 

được trong thời kỳ quan trắc Qmax = 4.090m
3
/s, tương ứng với modul đỉnh lũ là 

3,25l/s.km
2
, vào ngày 29/9/2009, trận lũ này tương đương với tần suất 2.27%. 

Những trận lũ lớn khác xảy ra vào các năm 2000, 2006, 1994,… 

Bảng 1. 3. Lưu lượng  lũ lớn nhất trên lưu vực sông Sê San 

Trạ  Sông 
Flv 

(km
2
) 

Hmax 

(cm) 

Qmax 

( m
3
/s) 

M   

(l/s.km
2
) 

Th i gi n 

Kon Tum Đắk Bla 2990 52416 5910 1.98 29/IX/2009 

   52302 3620 1.21 3/XI/1996 

Kon Plong Đắk Bla 965 59721 4350 4.51 29/IX/2009 

   59613 1653 1.71 3/XI/1996 

Trung 

Nghĩa 
 3320  2540 0.77 6/IX/1994 

    2440 0.73 3/XI/1996 

Đắk Mốt Pô Kô 1260 59157 4090 3.25 29/IX/2009 

   58794 1520 1.21 23/VIII/2000 

Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên 
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Lũ lụt luôn đ  lại những thiệt hại n ng nề cho đời sống nhân sinh, đi n hình 

trong trận lũ l ch sử năm 2009 tổng giá tr  thiệt hại trên đ a bàn tỉnh Kon Tum ước 

tính là 3.415,161 tỷ đồng, cụ th : Về người:  Toàn tỉnh b  51 người chết do lũ quét, 

sạt lở đất và 38 người b  thương; Giao thông: Các tuyến đường giao thông (Đường 

Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24, 14c, tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã) b  hư hỏng n ng, 

gây ách tắc giao thông, chia cắt hầu hết các huyện phía Bắc và phía Đông của tỉnh; 

riêng các tuyến đường huyện lộ, liên xã hầu như không đi lại được.Tổng cộng trên 

đ a bàn tỉnh có 4 cầu kiên cố b  gãy, 184,2km đường nhựa, hàng trăm km đường cấp 

phối, đường giao thông nông thôn b  hư hỏng; Thủy lợi: Có 435 công trình thuỷ lợi 

tạm b  cuốn trôi, 176 công trình thuỷ lợi b  ngập và 128 công trình kiên cố b  hư hại, 

hư hỏng, 13,1km kênh bê tông b  hư hỏng, 102km kênh mương b  bồi lấp, 22 công 

trình thuỷ lợi b  vỡ, 192 công trình nước tự chảy b  hư hỏng, một số đoạn bờ sông, 

suối b  sạt lở...; Nông nghiệp: Hoa màu b  thiệt hại: Có 2.527,1ha lúa ngập úng, hư 

hại; 3.583,2 ha lúa b  bồi lấp, cuốn trôi;  885,7 ha ngô b  ngập, hư hại; 4.439,3 ha 

sắn b  thiệt hại; 864,9 ha mía b  bồi lấp; 897,2 ha cao su b  đổ gẫy thiệt hại năng 

suất; 1170,7 ha cà phê, bời lời; 7,8 ha tiêu; 789,5 ha rau đậu b  hư hại; 145,9 ha ao 

nuôi cá b  vỡ; 1.986 con gia súc, 17.222 con gia cầm b  chết; 15.000 con ba ba b  

cuốn trôi; Thiệt hại nhà cửa: 2.292 nhà dân (trong đó có 47 nhà sinh hoạt cộng 

đồng) b  tốc mái, hư hỏng; 722 nhà dân b  sập, cuốn trôi; 351 phòng học, trạm y tế 

b  tốc mái, hư hỏng; 56 phòng học b  sập hoàn toàn; 1.490 nhà nằm trong vùng có 

nguy cơ b  lở núi phải di dời khẩn cấp; Về hệ thống điện lưới Quốc gia: 221 trụ điện 

bê tông b  gãy, đứt 18,2 km dây dẫn, hỏng 11 máy biến áp... và một số hư hỏng 

khác tại nhà máy thuỷ điện IaLy và Plei Krông, ngày 29/9/2009 hệ thống điện trên 

đ a bàn tỉnh b  mất hoàn toàn do sụp trụ tại khu vực ngục Kon Tum, đường dây 110 

Kv (PleiKu–Kon Tum),  ước thiệt khoảng 100 tỷ đồng. Nhiều công trình thuỷ điện 

nhỏ b  hư hỏng như thuỷ điện Đắk Rơ Sa, Đắk Ne, Đắk Pô Ne 2...; Về thông tin liên 

lạc: Trong 2 ngày 29–30/9/2009, hệ thống thông tin liên lạc các huyện hầu như b  tê 

liệt; Công trình văn hoá và các công trình khác: Khu di tích Ngục Kon Tum, Bảo 

tàng Văn hoá tỉnh, vườn Quốc gia Chư Mom Ray, Nhà máy đường Kon Tum và 

nhiều nhà rông văn hoá b  hư hại [26]... 

Chính vì vậy, việc xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Sê San có ý nghĩa 

quan trọng đối với người làm công tác dự báo cảnh báo cũng như các cơ quan chức 

năng của Tỉnh, đ a phương nhằm giảm thi u những thiệt hại do lũ lụt gây ra. 
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CHƢƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT 

 

Thế giới thường xuyên phải đối diện với các thảm họa về lũ lụt, đi n hình 

như Ấn Độ, Srilanca, Hoa Kỳ,...  Việc nghiên cứu các giải pháp phòng lũ lụt được 

đ c biệt quan tâm và hướng tiếp cận là sự kết hợp giữa các giải pháp công trình và 

phi công trình. Các giải pháp công trình thường được sử dụng như hồ chứa, đê điều, 

cải tạo lòng sông... trong khi các giải pháp phi công trình có th  là xây dựng bản đồ 

nguy cơ ngập lụt, quy hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng, xây dựng và vận hành các 

phương án phòng tránh lũ lụt và di dân khi cần thiết và khi đó thông tin dự báo, 

cảnh báo lũ và khu vực ngập lụt chính xác là rất quan trọng. M t khác, trong quá 

trình quy hoạch phát tri n kinh tế xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh thiên tai ngày 

càng gia tăng kết hợp với tác động biến đổi khí hậu thì nhu cầu sử dụng các bản đồ 

ngập lụt phục vụ quy hoạch và xác đ nh nguy cơ rủi ro do lũ cũng như trong công 

tác dự báo, cảnh báo sớm càng trở nên bức thiết hơn. 

2.1. Tổng qu n  hung 

2.1.1. Khái niệm về bản đồ ngập lụt 

Bản đồ nguy cơ ngập lụt là tài liệu cơ bản, làm cơ sở khoa học cho việc quy 

hoạch phòng tránh lũ lụt, lựa chọn các biện pháp, thiết kế các công trình khống chế 

lũ, là thông tin cần thiết đ  thông báo cho nhân dân về nguy cơ thiệt hại do lũ lụt ở 

nơi họ cư trú và hoạt động  

Bản đồ ngập lụt thường th  hiện các nội dung sau: 

• Vùng úng ngập thường xuyên. 

• Vùng ngập lụt ứng với tần suất  mưa – lũ khác nhau  

• Khu  vực nguy hi m  khi có lũ lớn. 

• Khu vực có  nguy cơ  b  trượt lở, sạt lở đất… 

Ngoài ra còn th  hiện hệ thống thuỷ lợi: hồ chứa, trạm bơm, đập dâng, cống 

đê… và các yếu tố nền đ a lý. 

Bản đồ ngập lụt phải xác đ nh rõ ranh giới  những vùng b  ngập do một trận 

mưa lũ nào đó gây ra trên bản đồ. Ranh giới vùng ngập lụt phụ thuộc vào các yếu tố 
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mực nước lũ và đ a hình, đ a mạo của khu vực đó; trong khi nhân tố đ a hình ít thay 

đổi nên ranh giới  ngập lụt  chỉ còn phụ thuộc vào  sự thay đổi của mực nước lũ. 

2.1.2. Các phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt 

Hiện nay trên thế giới có ba phương pháp thường được ứng dụng đ  xây 

dựng bản đồ ngập lụt, đó là: 

• Phương pháp truyền thống: xây dựng bản đồ ngập lụt dựa vào điều tra thủy 

văn và đ a hình. 

• Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa vào điều tra các trận lũ lớn thực tế đã xảy ra 

• Xây dựng bản đồ ngập lụt dựa vào việc mô phỏng các mô hình thủy văn, 

thủy lực. 

Mỗi một phương pháp trên đây đều có các ưu nhược đi m riêng trong việc 

xây dựng và ước lượng diện tích ngập lụt. Bản đồ ngập lụt xây dựng theo phương 

pháp truyền thống chỉ tái hiện lại hiện trạng ngập lụt, chưa mang tính dự báo nhưng 

nó vẫn mang ý nghĩa to lớn về nhiều m t trong công tác chỉ huy phòng chống lũ lụt 

cũng như làm cơ sở đ  đánh giá, so sánh các nghiên cứu tiếp theo. Tuy vậy phương 

pháp này tốn công, mất nhiều thời gian, không đáp ứng nhu cầu thực tế và có những 

đi m người nghiên cứu không th  đo đạc được ho c không thu thập được số liệu đo 

đạc. 

Việc xây dựng bản đồ ngập lụt dựa vào số liệu điều tra, thu thập từ nhiều  

trận lũ đã xảy ra là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên dữ liệu và thông tin điều tra cho các 

trận lũ lớn là rất ít lại không có tính dự báo trong tương lai, do vậy hạn chế nhiều ưu 

đi m và tính ứng dụng của bản đồ ngập lụt trong thực tế. 

Sử dụng công cụ mô phỏng, mô hình hóa bằng các mô hình thủy văn, thủy 

lực là rất cần thiết và có hiệu quả hơn rất nhiều và cũng là cách tiếp cận hiện đại và 

đang được sử dụng rộng rãi trong thời gian gần đây cả trên thế giới và ở Việt Nam 

trong sự kết hợp với cả các lợi thế của phương pháp truyền thống.  

M t khác, với sự phát tri n của máy tính và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu, ngày càng có nhiều ứng dụng phát tri n dựa trên nền hệ thông tin đ a lý (GIS), 

mà xây dựng bản đồ ngập lụt là một trong những ứng dụng quan trọng, mang lại 

nhiều lợi ích thiết thực trong thực tiễn công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ 

thiên tai. 
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Do vậy luận văn này đã lựa chọn và tập trung giới thiệu, phân tích các nhóm 

mô hình thủy văn, thủy lực có khả năng ứng dụng trong xây dựng bản đồ ngập lụt, 

nhằm làm cơ sở lựa chọn phương pháp sử dụng cho khu vực nghiên cứu cùng với 

việc giới thiệu các quy trình và công cụ xây dựng bản đồ ngập lụt tích hợp kết quả 

mô phỏng bằng mô hình thủy động lực với hệ thống cơ sở dữ liệu GIS.  

2.2. C ng  ụ GIS trong bài toán  ây d ng bản  ồ ngập  ụt 

Ngày nay với sự phát tri n không ngừng của công nghệ thông tin và hệ 

thông tin đ a lý thì những số liệu, dữ liệu trên lại là một phần không th  thiếu, là cơ 

sở dữ liệu đ  các công cụ GIS tiến hành tính toán, phân tích và triết xuất ra các dạng 

dữ liệu cần thiết đ  xây dựng bản đồ ngập lụt dựa trên các kết quả được mô phỏng 

bằng mô hình thủy văn và thủy lực. 

2.2.1. Khái niệm hệ thống thông tin địa lý (GIS) [7, 8] 

Hệ thống thông tin đ a lý – Geographic Information System (GIS) là một 

nhánh của công nghệ thông tin, đã hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước và 

phát tri n rất mạnh trong những năm gần đây. 

GIS được sử dụng nhằm xử lý đồng bộ các lớp thông tin không gian (bản đồ) 

gắn với các thông tin thuộc tính, phục vụ nghiên cứu, quy hoạch và quản lý các hoạt 

động theo lãnh thổ. 

Có nhiều đ nh nghĩa về GIS, nhưng nói chung đã thống nhất quan niệm 

chung: GIS là một hệ thống kết hợp giữa con người và hệ thống máy tính cùng các 

thiết b  ngoại vi đ  lưu trữ, xử lý, phân tích, hi n th  các thông tin đ a lý đ  phục vụ 

một mục đích nghiên cứu, quản lý nhất đ nh. 

Xét dưới góc độ là công cụ, GIS dùng đ  thu thập, lưu trữ, biến đổi, hi n th  

các thông tin không gian nhằm thực hiện các mục đích cụ th . 

Xét dưới góc độ  là phần mềm, GIS làm việc với các thông tin không gian, 

phi không gian, thiết lập quan hệ không gian giữa các đối tượng. Có th  nói các 

chức năng phân tích không gian đã tạo ra diện mạo riêng cho GIS. 

Xét dưới góc độ ứng dụng trong quản lý nhà nước, GIS có th  được hi u như 

là một công nghệ xử lý các dữ liệu có toạ độ đ  biến chúng thành các thông tin trợ 

giúp quyết đ nh phục vụ các nhà quản lý.  
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Xét dưới góc độ hệ thống, GIS là hệ thống gồm các hợp phần: Phần cứng, 

phần mềm, cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức chuyên gia.  

2.2.2. Các phương pháp GIS xây dựng bản đồ ngập lụt [7, 9]. 

Rất nhiều các phần mềm GIS được ứng dụng trong ngành khí tượng thủy 

văn, đ c biệt trong hữu ích trong lĩnh vực quản lý lưu vực cũng như xây dựng bản 

đồ ngập lụt. Dưới đây là quy trình chung khi tiến hành thành lập bản đồ ngập lụt 

bằng phương pháp GIS:  

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu  

Các dữ liệu về lưu vực sông nghiên cứu được thu thập, số hoá từ các phần 

mềm khác nhau như MicroStation, Mapinfo, Arcinfor, ArcGIS, sau đó được quản lý 

thống nhất và lưu lại dưới dạng đ nh dạng shape file trong ArcViewGIS.  

Chuẩn b , phân tích và đánh giá các thông số cho mô hình, vấn đề chuẩn b  

dữ liệu và thông số đầu vào cho các mô hình là một trong vấn đề lớn nhất, đòi hỏi 

tốn nhiều thời gian và khá phức tạp. 

Trong trường hợp liên kết với mô hình thuỷ văn – thuỷ lực, GIS là một hợp 

phần quan trọng không th  thiếu được. Vai trò của công cụ GIS th  hiện ở: 

• Tổng hợp và chọn lọc tài liệu như là đầu vào cần thiết cho mô hình 

thuỷ văn, thuỷ lực đ c biệt trong đó là việc phân tích các đ c trưng thuỷ văn bề m t 

của lưu vực. 

• Phân tích, hình dung và đánh giá diện tích và mức độ ngập lụt sử dụng 

các kết quả tính toán từ mô hình nêu trên. 

• Bằng cách mô hình hoá tài liệu về các trận mưa dưới các tình huống 

(lượng mưa, phân bố mưa) khác nhau trong GIS, chúng ta có th  trả lời hàng loạt 

câu hỏi dạng "nếu – thì" về quan hệ mưa – lũ – ngập lụt trong một thời gian nhanh 

nhất. 

Cũng cần nhận thấy rằng, do liên kết với mô hình thuỷ văn – thuỷ lực nên 

đòi hỏi về tài liệu đầu vào cho GIS cũng sẽ khác với yêu cầu tài liệu đầu vào cho 

GIS trong các trường hợp thông thường khác. Quá trình xây dựng đầu vào cho mô 

hình rất quan trọng vì nó sẽ quyết đ nh mức độ chính xác của việc dự báo. Các 
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thông tin đầu vào cần thiết cho việc phân tích tổng hợp trong quy trình được xây 

dựng và chuẩn b  trong GIS bao gồm: 

• Dữ liệu độ cao đ a hình 

• Dữ liệu hướng dòng chảy 

• Dữ liệu về phân chia lưu vực 

• Dữ liệu về dòng chảy 

• Dữ liệu về thuỷ văn đất 

• Dữ liệu phân bố không gian của trạm đo mưa 

• Dữ liệu cao trình đường giao thông, đê điều 

• Dữ liệu về hồ chứa, m t nước 

• Dữ liệu về vùng không b  ảnh hưởng của ngập lụt 

Các thông tin đầu vào như trên đều được sử dụng hữu ích cho toàn bộ quá 

trình tính toán và mô phỏng ngập lụt. Dữ liệu GIS được sử dụng ch t chẽ trong các 

mô hình thủy văn thủy lực, đ  đảm bảo được sự mô phỏng tối ưu trong mô hình và 

thu được kết quả đáng tin cậy. Trong luận văn này, GIS kết hợp với mô hình thủy 

văn thủy lực được sử dụng là công cụ chính đ  xây dựng bài toán mô phỏng ngập 

lụt. 

2.3. Tổng qu n về  á     h nh thủy văn, thủy     tính toán ngập  ụt 

Hiện nay ở nước ta có rất nhiều mô hình thủy văn được ứng dụng rộng rãi đ  

mô phỏng các quá trình mưa dòng chảy và các mô hình thủy lực mô phỏng và tính 

toán các đ c trưng lũ lụt. Luận văn xin trình bày một vài các mô hình phổ biến được 

sử dụng hiện nay. 

2.3.1. Các mô hình mưa – dòng chảy 

a. Mô hình Ltank: do PGS.TS Nguyễn Văn Lai đề xuất năm 1986 và ThS 

Nghiêm Tiến Lam chuy n về giao diện máy vi tính trên ngôn ngữ VisualBasic, là 

một phiên bản cải tiến từ mô hình Tank gốc của tác giả Sugawara (1956). Mô hình 

toán mưa rào dòng chảy dựa trên quá trình trao đổi lượng ẩm giữa các tầng m t, 

ngầm lưu vực, và bốc hơi. Ứng dụng tốt cho lưu vực vừa và nhỏ. 
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b. Mô hình HEC–HMS: là mô hình mưa dòng chảy của Trung tâm Thủy văn 

kỹ thuật quân đội Hoa Kỳ được phát tri n từ mô hình HEC–1, mô hình có những cải 

tiến đáng k  cả về kỹ thuật tính toán và khoa học thuỷ văn thích hợp với các lưu vực 

sông vừa và nhỏ. Là dạng mô hình tính toán thủy văn được dùng đ  tính dòng chảy 

từ số liệu đo mưa trên lưu vực. Trong đó các thành phần mô tả lưu vực sông gồm 

các công trình thủy lợi, các nhánh sông. 

Kết quả của Hec–HMS được bi u diễn dưới dạng sơ đồ, bi u bảng tường 

minh rất thuận tiện cho người sử dụng. Ngoài ra, chương trình có th  liên kết với cơ 

sở dữ liệu dạng DSS của mô hình thủy lực Hec–RAS. 

c. Mô hình NAM: được xây dựng 1982 tại khoa thủy văn viện kỹ thuật thủy 

động lực và thủy lực thuộc đại học kỹ thuật Đan Mạch. Mô hình dựa trên nguyên 

tắc các b  chứa theo chiều thẳng đứng và hồ chứa tuyến tính. Mô hình tính quá trình 

mưa – dòng chảy theo cách tính liên tục hàm lượng ẩm trong năm b  chứa riêng biệt 

tương tác lẫn nhau. 

Các mô hình thủy văn trên đây cho kết quả là các quá trình dòng chảy tại các 

đi m khống chế (cửa ra lưu vực) vì vậy tự thân chúng đứng độc lập chưa đủ khả 

năng đ  đưa ra các thông tin về diện tích và mức độ ngập lụt mà phải kết hợp với 

một số các công cụ khác như GIS, ho c là biên cho các mô hình thủy động lực 1–2 

chiều khác. 

2.3.2. Các mô hình thủy lực 

a. Mô hình VRSAP: tiền thân là mô hình KRSAL do cố PGS.TS Nguyễn 

Như Khuê xây dựng và được sử dụng rộng rãi ở nước ta trong vòng 25 năm trở lại 

đây.  Đây là mô hình toán thuỷ văn – thuỷ lực của dòng chảy một chiều trên hệ 

thống sông ngòi có nối với đồng ruộng và các khu chứa khác. Dòng chảy trong các 

đoạn sông được mô tả bằng hệ phương trình Saint – Venant đầy đủ. Các khu chứa  

nước và các ô đồng ruộng trao đổi nước với sông qua cống điều tiết. Do đó, mô 

hình đã chia các khu chứa và các ô đồng ruộng thành hai loại chính. Loại kín trao 

đổi nước với sông qua cống điều tiết, loại hở trao đổi nước với sông qua tràn m t 

hay trực tiếp gắn với sông  như các khu chứa thông thường. Tuy nhiên mô hình 

VRSAP không phải là một mô hình thương mại, mà là mô hình có mã nguồn mở 

chỉ thích hợp với những người có sự am hi u sâu rộng về kiến thức mô hình; Còn 
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đối với công tác dự báo, cảnh báo nhanh cho một khu vực cụ th , nhất là khu vực 

miền Trung thì mô hình tỏ ra chưa phù hợp. 

b. Mô hình KOD–01 và KOD–02 của GS.TSKH Nguyễn Ân Niên phát tri n 

dựa trên kết quả giải hệ phương trình Saint – Venant dạng rút gọn, phục vụ tính 

toán thủy lực, dự báo lũ... 

c. Mô hình WENDY: do Viện thủy lực Hà Lan (DELFT) xây dựng cho phép 

tính thủy lực dòng chảy hở, xói lan truyền, chuy n tải phù sa và xâm nhập m n. 

d. Mô hình HEC – RAS: do Trung tâm Thủy văn kỹ thuật quân đội Hoa Kỳ 

xây dựng được áp dụng đ  tính toán thủy lực cho hệ thống sông. Phiên bản mới hiện 

nay đã được bổ sung thêm modul tính vận chuy n bùn cát và tải khuếch tán. Mô 

hình HEC – RAS được xây dựng đ  tính toán dòng chảy trong hệ thống sông có sự 

tương tác 2 chiều giữa dòng chảy trong sông và dòng chảy vùng đồng bằng lũ. Khi 

mực nước trong sông dâng cao, nước sẽ tràn qua bãi gây ngập vùng đồng bằng, khi 

mực nước trong sông hạ thấp nước sẽ chảy lại vào trong sông. 

e. Họ mô hình MIKE: do Viện thủy lực Đan Mạch (DHI) xây dựng được tích 

hợp rất nhiều các công cụ mạnh, có th  giải quyết các bài toán cơ bản trong lĩnh vực 

tài nguyên nước. Tuy nhiên đây là mô hình thương mại, phí bản quyền rất cao nên 

không phải cơ quan nào cũng có điều kiện sử dụng. 

+ MIKE11: là mô hình một chiều trên kênh hở, bãi ven sông, vùng ngập lũ, 

trên sông kênh có kết hợp mô phỏng các ô ruộng mà kết quả thuỷ lực trong các ô 

ruộng là “giả 2 chiều”. MIKE11 có một số ưu đi m nổi trội so với các mô hình khác 

như:  

(i) liên kết với GIS, (ii) kết nối với các mô hình thành phần khác của bộ 

MIKE ví dụ như mô hình mưa rào – dòng chảy NAM, mô hình thuỷ động lực học 2 

chiều MIKE21, mô hình dòng chảy nước dưới đất, dòng chảy tràn bề m t và dòng 

bốc thoát hơi thảm phủ (MIKE SHE), (iii) tính toán chuy n tải chất khuyếch tán, 

(iv) vận hành công trình, (v) tính toán quá trình phú dưỡng…..  

Hệ phương trình sử dụng trong mô hình là hệ phương trình Saint – Venant 

một chiều không gian, với mục đích tìm quy luật diễn biến của mực nước và lưu 

lượng dọc theo chiều dài sông ho c kênh dẫn  và theo thời gian. 
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Mô hình MIKE11 đã được ứng dụng tính toán rộng rãi  tại Việt Nam và trên 

phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên MIKE11 không có khả năng mô phỏng tràn bãi 

nên trong các bài toán ngập lụt MIKE11 chưa mô phỏng một cách đầy đủ quá trình 

nước dâng từ sông tràn bãi vào ruộng và ngược lại. Đ  cải thiện vấn đề này bộ mô 

hình MIKE có thêm mô hình thủy lực hai chiều MIKE21 và bộ kết nối MIKE 

FLOOD. 

+ MIKE21 & MIKE FLOOD: Là mô hình thuỷ động lực học dòng chảy 2 

chiều trên vùng ngập lũ đã được ứng dụng tính toán rộng rãi tại Việt Nam và trên 

phạm vi toàn thế giới. Mô hình MIKE21 HD là mô hình thuỷ động lực học mô 

phỏng mực nước và dòng chảy trên sông, vùng cửa sông, v nh và ven bi n. Mô hình  

mô phỏng dòng chảy không  ổn đ nh hai chiều ngang đối với một lớp dòng chảy. 

MIKE21 HD có th  mô hình hóa dòng chảy tràn với  nhiều điều kiện  được 

tính đến, bao gồm: 

• Ngập  và tiêu nước cho vùng tràn 

• Tràn bờ 

• Dòng qua công trình thuỷ lợi 

• Thuỷ triều 

• Nước dâng do mưa bão. 

Phương trình mô phỏng bao gồm phương trình liên tục kết hợp với phương 

trình động lượng mô tả sự biến đổi  của mực nước và lưu lượng. Lưới tính toán sử 

dụng trong mô hình là lưới hình chữ  nhật. 

Tuy nhiên MIKE21 nếu độc lập cũng khó có th  mô phỏng tốt quá trình 

ngập lụt tại một lưu vực sông với các điều kiện ngập thấp. Đ  có th  tận dụng tốt 

các ưu đi m và hạn chế những khuyết đi m của cả hai mô hình một chiều và hai 

chiều trên, DHI đã cho ra đời một công cụ nhằm tích hợp (coupling) cả hai mô hình 

trên; đó là công cụ MIKE FLOOD 

MIKE FLOOD  là một công cụ tổng hợp cho việc nghiên cứu các ứng dụng 

về vùng bãi tràn và các nghiên cứu về dâng nước do mưa bão. Ngoài ra, MIKE 

FLOOD còn có th  nghiên cứu về tiêu thoát nước đô th , các hiện tượng vỡ đập, 

thiết kế công trình thuỷ lợi và ứng dụng tính toán cho các vùng cửa sông lớn. 
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MIKE FLOOD được sử dụng khi cần có sự mô tả hai chiều ở một số khu 

vực (MIKE21) và tại những nơi cần kết hợp mô hình một chiều (MIKE11). Trường 

hợp  cần kết nối  một chiều và hai chiều là khi cần có một mô hình vận tốc chi tiết 

cục bộ (MIKE21) trong khi sự thay đổi dòng chảy của sông được điều tiết bởi  các 

công trình phức tạp (cửa van, cống điều tiết, các công trình thuỷ lợi đ c biệt...) mô 

phỏng theo mô hình MIKE11. Khi đó mô hình một chiều MIKE11 có th  cung cấp 

đều kiện biên cho mô hình MIKE21 (và ngược lại). 

Bộ mô hình MIKE11 và MIKE11– GIS  của viện thuỷ lực Đan Mạch (DHI) 

sử dụng  đ  xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu sông. MIKE11 – GIS là bộ 

công cụ mạnh trong trình bày và bi u diễn về m t không gian và thích hợp công 

nghệ  mô hình bãi ngập và sông của MIKE11 cùng với khả năng  phân tích không 

gian của hệ thống thông tin đ a lý  trên môi trường  ArcGIS 10.1 

MIKE11– GIS có th  mô phỏng diện ngập lớn nhất, nhỏ nhất hay diễn biến 

từ lúc nước lên cho tới lúc nước xuống trong một trận lũ. Độ chính xác của kết quả 

tính từ mô hình và thời gian tính toán phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác của 

DEM. Nó cho biết diện ngập và độ sâu tương ứng từng vùng nhưng không xác đ nh 

được hướng dòng chảy trên đó. 

Mô hình MIKE SHE: Mô hình toán vật lý thông số phân bổ mô phỏng hệ 

thống tổng hợp dòng chảy m t – dòng chảy ngầm lưu vực sông. Mô phỏng biến đổi 

về lượng và chất hệ thống tài nguyên nước. Bao gồm dòng chảy trong lòng dẫn, 

dòng chảy tràn bề m t, dòng chảy ngầm tầng không áp, dòng chảy ngầm tầng có áp, 

dòng chảy tầng ngầm chuy n tiếp giữa tầng có áp và tầng không áp, bốc thoát hơi từ 

tầng thảm phủ, truyền chất, vận chuy n bùn cát. Ứng dụng thực tiễn: Đã được ứng 

dụng tính toán rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới. Ở Việt Nam MIKE SHE được 

ứng dụng mô phỏng dòng hệ thống dòng chảy ngầm m t lưu vực. 

2.3.3. Lựa chọn mô hình  

Qua thực tế của việc sử dụng các mô hình thủy văn và thủy lực hiện nay trên 

thế giới và tại Việt Nam; bộ mô hình MIKE FLOOD của Viện thủy lực Hà Lan có 

th  đáp ứng được yêu cầu  xây dựng bản đồ ngập lụt cho khu vực nghiên cứu do các 

lý do sau đây: 

Bộ mô hình MIKE bao gồm: mô hình thủy văn MIKE NAM, dùng đ  tính 

toán các biên đầu vào cho mô hình thủy lực một chiều MIKE11, cũng như biên gia 
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nhập khu giữa cho mô hình thủy lực hai chiều  MIKE21. Mô hình thủy lực một 

chiều MIKE11  mô phỏng dòng chảy một chiều trong sông và mô hình hai chiều  

MIKE21 mô phỏng dòng chảy hai chiều ngang tràn bãi. Bộ mô hình này có độ tin 

cậy do đã được sử dụng rộng rãi, phù hợp với các công cụ sẵn có tại khu vực Tây 

Nguyên, nó có giao diện thân thiện, dễ  sử dụng, dễ trai đổi dữ liệu và tích hợp GIS 

vì thế thuận tiện trong việc ứng dụng vào xây dựng bản đồ ngập lụt và đây là phần 

mềm  tích hợp đầy đủ cả ba loại mô hình: mô hình thủy văn đ  mô phỏng dòng chảy 

từ mưa, mô hình thủy lực 1D cho dòng chảy trong sông và cho 2D cho phân dòng 

chảy bãi tràn và các khu vực ngập lụt. Vì thế, mô hình phù hợp với tính chất về lũ 

lụt cũng như điều kiện số liệu hiện nay ở lưu vực sông Sê San. 

• Điều kiện số liệu đo đạc trong khu vực rất hạn chế do nhiều nguyên 

nhân khác nhau nên việc sử dụng mô hình MIKE – NAM đ  tính toán dòng chảy từ 

mưa làm biên đầu vào cho mô hình thủy lực là cần thiết. 

• Mô hình MIKE FLOOD là một công cụ tổng hợp cho việc nghiên cứu 

các ứng dụng về vùng bãi tràn phù hợp cho vùng trũng nghiên cứu, có th  th  hiện 

được cả mức độ ngập lụt lẫn tốc độ và hướng dòng chảy lũ trong vùng ngập lụt. 

2.4. Cơ sở    thuyết    h nh MIKE FLOOD 

2.4.1. Mô hình mưa – dòng chảy MIKE – NAM 

a. Giới thiệu mô hình NAM 

Đ  tính toán quá trình hình thành dòng chảy từ mưa trên các  lưu vực sông 

thì mô hình NAM là một công cụ khá mạnh. Mô hình quan niệm lưu vực là các b  

chứa xếp chồng nhau, trong đó mỗi b  chứa đ c trưng cho một môi trường có chứa 

các yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình hình thành dòng chảy trên lưu vực, và các 

b  chứa được liên kết với nhau bằng các bi u thức toán học. Trong mô hình NAM, 

mỗi một lưu vực được xem như một đơn v  xử lý với các thông số là đại diện cho 

các giá tr  được trung bình hóa trên toàn lưu vực. Mô hình NAM tính toán quá trình 

mưa dòng chảy theo cách tính liên tục hàm lượng ẩm trong các  b  chứa riêng biệt 

tương tác lẫn nhau. 

Mô hình NAM có tổng cộng 19 thông số gồm các thông số về dòng chảy 

m t, thông số bốc hơi, thông số tưới... Và theo thực tế tính toán cho thấy chỉ có 5 
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thông số chính ảnh hưởng mạnh đến quá trình hình thành dòng chảy, đó là Umax; 

Lmax; CK1,2; CQOF; CQIF [2]. 

Mô hình NAM là một mô hình mưa rào – dòng chảy nên dữ liệu đầu vào của mô 

hình sẽ là số liệu mưa giờ ho c mưa ngày thực đo của trạm khí tượng và số liệu bốc 

hơi trung bình cùng với diện tích của lưu vực mà mưa rơi xuống. 

b. Đầu ra của mô hình NAM 

Kết quả của mô hình được bi u diễn qua đường quá trình lưu lượng theo thời 

gian (thời gian có th  tính bằng giờ ho c bằng ngày tùy thuộc vào thời gian của mưa 

thực đo). 

2.4.2.  Mô hình MIKE11[1,2] 

Mô hình MIKE11 là mô hình tính toán mạng sông dựa trên việc giải hệ 

phương trình một chiều Saint –Venant: 

Phương trình liên tục: 
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Phương trình chuy n động: 
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    (2. 3) 

Trong đó: A là diện tích m t cắt ngang (m
2
); t là thời gian (s); Q là lưu lượng 

nước (m
3
/s); x là biến không gian; g là gia tốc trọng trường (m/s

2
);  là mật độ của 

nước (kg/m
3
); b là độ rộng của lòng dẫn (m) và R là bán kính thủy lực (m).  

Phương pháp giải 

Hệ phương trình Saint – Venant về nguyên lý là không giải được bằng các 

phương pháp giải tích, vì thế trong thực tế tính toán người ta phải giải gần đúng 

bằng cách rời rạc hóa hệ phương trình. Có nhiều phương pháp rời rạc hóa hệ 

phương trình, và trong mô hình MIKE11, tác giả đã sử dụng phương pháp sai phân 
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hữu hạn 6 đi m ẩn Abbott. Dưới đây mô tả các cách bố trí sơ đồ Abbott 6 đi m với 

các phương trình (Hình 2.1), và các biến trong m t phẳng x~t (Hình 2.2). 

Trong phương pháp này, mực nước và lưu lượng dọc theo các nhánh sông 

được tính trong hệ thống các đi m lưới xen kẽ như dưới đây (Hình 2.3). 

Đối với mạng lưới sông phức tạp, mô hình cho phép giải hệ phương trình 

cho nhiều nhánh sông và các đi m tại các phân lưu/nhập lưu. Cấu trúc của các nút 

lưới ở nhập lưu, tại đó ba nhánh g p nhau, th  hiện trong hình sau (Hình 2.4)  

 

Hình 2. 1. Sơ đồ sai phân hữu hạn 6 đi m ẩn Abbott 

 

Hình 2. 2. Sơ đồ sai phân 6 đi m ẩn Abbott trong m t phẳng x~t 

Cấu trúc các đi m lưới trong mạng vòng (Hình 2.5). Tại một đi m lưới, mối 

quan hệ giữa biến số Zj (cả mực nước hj và lưu lượng Qj) tại chính đi m đó và tại 

các đi m lân cận được th  hiện bằng phương trình tuyến tính sau: 

        j

n

jj

n

jj

n

jj ZZZ   







1

1

11

1                         (2.4) 

Ta quy ước các chỉ số dưới của các thành phần trong phương trình bi u th  v  

trí dọc theo nhánh, và chỉ số trên chỉ khoảng thời gian. Các hệ số , ,  và  trong 

phương trình (2.5) tại các đi m h và tại các đi m Q được tính bằng sai phân hiện đối 

với phương trình liên tục và với phương trình động lượng. 
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Hình 2. 3. Nhánh sông với các đi m lưới xen kẽ 

 

Hình 2. 4. Cấu trúc các đi m lưới xung quanh đi m nhập lưu 

 

Hình 2. 5. Cấu trúc các đi m lưới trong mạng vòng 

Tất cả các đi m lưới theo phương trình (2.5) được thiết lập. Giả sử một 

nhánh có n đi m lưới; nếu n là số lẻ, đi m đầu và cuối trong một nhánh luôn luôn là 

đi m h. Điều này làm cho n phương trình tuyến tính có n+2 ẩn số. Hai ẩn số chưa 

biết là do các phương trình được đ t tại đi m đầu và đi m cuối h, tại đó Zj–1và Zj+1 
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là mực nước, theo đó phần đầu/cuối của nhánh phân/nhập lưu được liên kết với 

nhau [1,2]. 

Điều kiện biên và điều kiện ban đầu 

Hệ phương trình (2.1 – 2.3) khi được rời rạc theo không gian và thời gian sẽ 

gồm có số lượng phương trình luôn ít hơn số biến số, vì thế đ  khép kín hệ phương 

trình này cần phải có các điều kiện biên và điều kiện ban đầu. 

Trong mô hình MIKE11, điều kiện biên của mô hình khá linh hoạt, có th  là 

điều kiện biên hở ho c điều kiện biên kín. Điều kiện biên kín là điều kiện tại biên 

đó không có trao đổi nước với bên ngoài. Điều kiện biên hở có th  là đường quá 

trình của mực nước theo thời gian ho c của lưu lượng theo thời gian, ho c có th  là 

hằng số. 

Các điều kiện ban đầu bao gồm mực nước và lưu lượng trên khu vực nghiên 

cứu. Thường lấy lưu lượng xấp xỉ bằng 0 còn mực nước lấy bằng mực nước trung 

bình. 

Điều kiện ổn định 

Đ  sơ đồ sai phân hữu hạn ổn đ nh và chính xác, cần tuân thủ các điều kiện 

sau:  

 – Đ a hình phải đủ tốt đ  mực nước và lưu lượng được giải một cách thoả 

đáng. Giá tr  tối đa cho phép đối với x phải được chọn trên cơ sở này. 

– Điều kiện Courant dưới đây có th  dùng như một hướng dẫn đ  chọn bước 

thời gian sao cho đồng thời thoả mãn được các điều kiện trên. Đi n hình, giá tr  của 

Cr  là 10 đến 15, nhưng các giá tr  lớn hơn (lên đến 100) đã được sử dụng:  

x

gyVt
Cr






)(

       với V là vận tốc. 

Cr th  hiện tốc độ nhiễu động sóng tại nước nông (biên độ nhỏ). Số Courant 

bi u th  số các đi m lưới trong một bước sóng phát sinh từ một nhiễu động di 

chuy n trong một bước thời gian. Sơ đồ sai phân hữu hạn dùng trong MIKE11 (sơ 

đồ 6 đi m Abbott), cho phép số Courant từ 10 – 20 nếu dòng chảy dưới phân giới 

(số Froude nhỏ hơn 1). 
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2.4.3  Cơ sở lý thuyết của mô hình MIKE21 [3] 

Hệ phương trình cơ bản sử dụng trong mô hình MIKE21 bao gồm 1 phương 

trình liên tục và 2 phương trình chuy n động: 

Phương trình liên tục : 
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Phương trình chuy n động : 
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Trong đó : 

),,( tyx :    mực nước (m) 

),,( tyxh :    độ sâu dòng chảy (m)    dh    

),,( tyxd :    cao độ đáy (m) 

),,(),,,( tyxqtyxp :   lưu lượng đơn v  theo phương x và y 

C(x,y):    hệ số Chezy (m
0.5

/s) 

g :     gia tốc trọng trường (m/s
2
) 

f(V):     hệ số sức cản của gió 

V,Vx,Vy(x,y,t):   vận tốc của gió theo phương x và y 

),( yx :    hệ số Coriolit 

),,( tyxpa  :    áp suất khí quy n (kg/m/s
2
)  
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W :     khối lượng riêng của nước. 

  yyxyxx  ,,
:    thành phần ma sát bên 

Đ  giải hệ phương trình trên, người ta sử dụng phương pháp ADI 

(Alternating Direction Implicit) đ  sai phân hoá theo lưới không gian – thời gian. 

Hệ phương trình theo từng phương và tại mỗi đi m trong lưới được giải theo 

phương pháp Double Sweep (DS). Bi u diễn các thành phần theo các phương được 

th  hiện trên Hình 2.6. 

 

Hình 2. 6. Các thành phần theo phương x và y 

2.4.4.  Mô hình MIKE FLOOD [5, 6] 

M c dầu mô hình MIKE11 và MIKE21 có những ưu đi m vượt trội trong 

việc mô phỏng dòng chảy 1 chiều trong mạng lưới sông phức tạp (MIKE11) và có 

th  mô phỏng bức tranh 2 chiều của dòng chảy tràn trên bề m t đồng ruộng 

(MIKE21). 

Tuy nhiên nếu xét riêng rẽ chúng vẫn còn một số hạn chế trong việc mô 

phỏng ngập lụt. Đối với MIKE11, sẽ rất khó khăn đ  mô phỏng dòng chảy tràn nếu 

không biết trước một số khu chứa và hướng chảy, không mô tả được trường vận tốc 

trên m t ruộng ho c khu chứa, còn trong MIKE21, nếu muốn vừa tính toán dòng 

tràn trên bề m t ruộng, vừa muốn nghiên cứu dòng chảy chủ lưu trong các kênh dẫn 

thì cần phải thu nhỏ bước lưới đến mức có th  th  hiện được sự thay đổi của đ a 

hình trong lòng dẫn mà hệ quả của nó là thời gian tính toán tăng lên theo cấp số 

nhân.   

Đ  kết hợp các ưu đi m của cả mô hình 1 và 2 chiều đồng thời khắc phục 

được các nhược đi m của chúng, MIKE FLOOD cho phép kết nối 2 mô hình 
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MIKE11 và MIKE21 trong quá trình tính toán, tăng bước lưới của mô hình (nghĩa 

là giảm thời gian tính toán) nhưng vẫn mô phỏng được cả dòng chảy trong lòng dẫn 

và trên m t ruộng ho c ô chứa. 

Trong MIKE FLOOD có 4 loại kết nối sau đây giữa mô hình 1 và 2 chiều: 

a. Kết nối tiêu chuẩn 

Trong kết nối này, thì một ho c nhiều ô lưới của MIKE21 sẽ được liên kết 

với một đầu của phân đoạn sông trong MIKE11. Loại kết nối này rất thuận tiện cho 

việc nối một lưới chi tiết của MIKE21 với một hệ thống mạng lưới sông lớn hơn 

trong MIKE11, ho c nối các công trình trong mô hình MIKE21. Các cách áp dụng 

có th  của nó được chỉ ra trong Hình 2.7 dưới đây.  

b. Kết nối bên 

Kết nối bên cho phép một chuỗi các ô lưới trong MIKE21 có th  liên kết vào 

hai bên của một đoạn sông, một m t cắt trong đoạn sông ho c toàn bộ một nhánh 

sông trong MIKE11. Dòng chảy khi chảy qua kết nối bên được tính toán bằng cách 

sử dụng các phương trình của các công trình ho c các bảng quan hệ Q–H. Loại kết 

nối này đ c biệt hữu ích trong việc tính toán dòng chảy tràn từ trong kênh dẫn ra 

khu ruộng ho c bãi, nơi mà dòng chảy tràn qua bờ đê bối sẽ được tính bằng công 

thức đập tràn đỉnh rộng. Một ví dụ của loại kết nối này được minh họa trong Hình 

2.8. 

c. Kết nối công trình (ẩn) 

Kết nối công trình là nét mới đầu tiên trong một loạt các cải tiến dự đ nh 

trong MIKE FLOOD. Kết nối công trình lấy thành phần dòng chảy từ một công 

trình trong MIKE11 và đưa chúng trực tiếp vào trong phương trình động lượng của 

MIKE21. Quá trình này là ẩn hoàn toàn và vì thế không ảnh hưởng đến các bước 

thời gian trong MIKE21. Ví dụ về loại kết nối này được minh họa trong Hình 2.9. 
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Hình 2. 7. Các ứng dụng trong kết nối tiêu chuẩn 

 

Hình 2. 8. Một ứng dụng trong kết nối bên 

 

Hình 2. 9. Một ví dụ trong kết nối công trình 
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d. Kết nối khô (zero flow link) 

Một ô lưới MIKE21 được gán là kết nối khô theo chiều x sẽ không có dòng 

chảy chảy qua phía bên phải của ô lưới đó. Tương tự, một kết nối khô theo chiều y 

sẽ không có dòng chảy chảy qua phía trên của nó. Các kết nối khô này được phát 

tri n đ  bổ sung cho các kết nối bên. Đ  chắc chắn rằng dòng chảy tràn trong 

MIKE21 không cắt ngang từ bờ này sang bờ kia của sông mà không liên kết với 

MIKE11, các kết nối khô này được đưa vào đ  đóng các dòng trong MIKE21. Một 

cách khác đ  sử dụng kết nối khô là gán cho các ô lưới là đất cao, mà tùy thuộc vào 

độ phân giải của lưới tính có th  chưa mô tả được. Kết nối khô cũng được sử dụng 

đ  mô tả các dải phân cách hẹp trong đồng ruộng ví dụ như đê bối, đường, ... và khi 

đó thay vì sử dụng một chuỗi các ô lưới được đ nh nghĩa là đất cao thì nên sử dụng 

chuỗi các kết nối khô. 

Sử dụng các kết nối trên đây ta có th  dễ dàng liên kết hai mạng lưới tính 

trong mô hình 1 chiều và 2 chiều với nhau. Khi chạy mô hình, đ  coupling chúng, 

MIKE FLOOD cung cấp 3 ki u coupling sau đây tùy thuộc vào mục đích sử dụng 

mô hình: 

Coupling động lực: các kết nối sẽ chỉ chuy n các thông tin và thủy động lực 

(cần thiết cho các tính toán trong MIKE11 và MIKE21) 

Coupling truyền tải chất: các kết nối chỉ truyền các thông tin liên quan đến 

các quá trình vận tải và khuyếch tán (cần thiết cho các tính toán trong MIKE11 và 

MIKE21) 

Coupling cả động lực và truyền tải chất: 

Các lựa chọn này sẽ được người sử dụng dễ dàng lựa chọn thông qua các 

hộp thoại trong mô hình. 

Bài toán trong luận văn sử dụng kết nối bên đ  một chuỗi các ô lưới trong 

MIKE21 liên kết vào hai bên của các đoạn sông trong MIKE11 trong modul MIKE 

FLOOD.  
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Chƣơng III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE FLOOD XÂY DỰNG BẢN 

ĐỒ NGẬP LỤT LƢU VỰC SÔNG SÊ SAN TỪ THƢỢNG NGUỒN ĐẾN 

THỦY ĐIỆN IALY 

 

3.1. Cơ sở d   iệu 

3.1.1. Tài liệu khí tượng, thủy văn 

• Khí tượng 

Trong lưu vực và lân cận có tổng số 4 trạm đo mưa, trong đó có 2 trạm khí 

tượng đo các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bốc hơi, nắng và gió đó là các trạm Kon Tum 

Đắk Tô và 2 trạm đo mưa nhân dân  kết hợp với số liệu mưa tại các trạm thủy văn. 

Số liệu sử dụng đ  xây dựng bản đồ ngập lụt cho luận văn gồm: số liệu đo mưa và 

bốc hơi của các năm 2009, 1996, 2011 và 2013 (Bảng 3.1) 

Bảng 3. 1. Các yếu tố quan trắc khí tượng,thủy văn sử dụng trong luận văn 

Tên trạ  Yếu t  qu n trắ  Th i gi n  

Thủy văn Kon Tum Qtrích lũ, Mưa 6h 1996, 2009,2011 và 2013 

Thủy văn Kon Plong Qtrích lũ, Mưa 6h 1996, 2009,2011 và 2013 

Thủy văn Đắk Mốt Qtrích lũ, Mưa 6h 1996, 2009,2011 và 2013 

Khí tượng Kon Tum Mưa 6h, Rmaxnăm, Engày 1996, 2009,2011 và 2013 

Khí tượng Đắk Tô Mưa 6h, Rmaxnăm,  Engày 1996, 2009,2011 và 2013 

Đo mưa Măng Cành Mưa 6h 1996, 2009,2011 và 2013 

Đo mưa Đắk Glei Mưa 6h 1996, 2009,2011 và 2013 

Thủy điện PleiKrông Qxả 2009 

Thủy điện Ialy Hthượng lưu 2009 

• Thủy văn 
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Trên lưu vực có 4 trạm đo thuỷ văn trong đó có 3 trạm đo mực nước và lưu 

lượng, 1 trạm đo mực nước là trạm Đắk Tô. Tài liệu được sử dụng phục vụ tính toán  

tại 3 trạm Đắk Mốt, Kon Plong và Kon Tum gồm: số liệu trích lũ của các năm 

2009,1996, 2011 và 2013. 

• Vết lũ  

Đ  xác đ nh diện tích ngập, độ sâu ngập trên lưu vực sông nghiên cứu, luận 

văn sử dụng tài liệu điều tra vết lũ trận lũ 9/2009 của dự án “Điều chỉnh bổ sung 

quy hoạch phòng chống lũ lưu vực sông Sê San có xét đến tính hợp lý của dung tích 

phòng lũ hồ chứa Đắk Bla” và dựa vào kết quả điều tra vết lũ năm 1996 “Quy 

hoạch tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Sê San” với cao độ đã được dẫn về cao 

độ quốc gia có 20 vết lũ (thiếu tọa độ của các vết lũ) và số liệu đo đạc được của Đài 

Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên có 10 vết lũ.  

Bảng 3. 2. Cao độ điều tra vết lũ tháng 11/1996 và trận lũ l ch sử 09/2009 

STT 
Tên vết 

   

Đị   iể    t vết    

(TP Kon Tu , tỉnh Kon 

Tum) 

X Y 

Cao 

trình 

ngập 

nă  

1996 (m) 

Cao trình 

ngập 

nă  2009 

(m) 

1 VL1 
Tường đầu hồi nhà ông Bùi Trí 

Dũng, tổ 1,P. Lê Lợi 
  520.36 522.16 

2 VL2 
Tường nhà ông Nguyễn Văn 

Sâm, tổ 1, P. Lê Lợi 
  520.01 521.81 

3 VL3 

Tường nhà ông Nguyễn Ngọt 

(con Nguyễn X Hường),tổ 1, P. 

Lê Lợi 

  519.99 521.74 

4 VL4 
Tường nhà máy phân bón hữu 

cơ,tổ 1, P. Lê Lợi 
  520.00 521.85 

5 VL5 
Tường nhà ông Võ Thấn 

Xuyên, tổ 1, P. Lê Lợi 
  519.92 521.73 

6 VL6 
Tường nhà trụ sở hội người cao 

tuổi, tổ 1,P. Lê Lợi 
  519.92 520.54 

7 VL7 
Tường nhà ông Phạm Hữu 

Nghĩa, P. Quang Trung 
  519.17 520.96 

8 VL8 
Tường nhà ông Long, P.Quyết 

Thắng 
  519.48 521.23 

9 VL9 
Tường nhà ông Bùi Tạo,81 

Chương Quang Trọng 
  519.61 521.37 
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STT 
Tên vết 

   

Đị   iể    t vết    

(TP Kon Tu , tỉnh Kon 

Tum) 

X Y 

Cao 

trình 

ngập 

nă  

1996 (m) 

Cao trình 

ngập 

nă  2009 

(m) 

10 VL10 

Tường nhà ông Nguyễn 

Thường, 48 Chương Quang 

Trọng 

  519.75 521.55 

11 VL11 
Tường nhà ông 48 Chương 

Quang Trọng 
  519.98 521.81 

12 VL12 

Tường nhà ông Phạm Đình 

Sơn,số 44 đường Chương 

Quang Trọng, P. Quyết Thắng 

  519.51 521.31 

13 VL13 

Tường nhà ông A Đưu, Xóm 

Kon Tum Kơn Âm, P. Thống 

Nhất. 

  522.91 524.69 

14 VL14 

Tường trại chăn nuôi bò, thôn 

Kon Tum Kơn Âm,P. Thống 

Nhất 

  522.89 524.61 

15 VL15 

B  nước nhà ông Nguyễn 

Thạnh–56 đường Nguyễn Huệ, 

P. Thống Nhất 

  522.64 524.37 

16 VL16 
Tường nhà ông Y Phíp, thôn 

Kon ha chót, P. Thống Nhất 
  522.21 524.03 

17 VL17 

Tường nhà cô Cô Nhi Vĩnh 

Sơn 2, thôn Kon ha chót, P. 

Thống Nhất 

  521.97 523.37 

18 VL18 

Tường nhà bà Y Lan,nhóm 9 

thôn Kon ha chót, P. Thống 

Nhất 

  522.31 523.41 

19 VL19 

Tường nhà ông A Jít, nhóm 

9,thôn Kon ha chót, P. Thống 

Nhất 

  520.82 521.95 

20 VL20 

Tường nhà ông A Ban, nhóm 

10 thôn Kon ha chót, P. Thống 

Nhất 

  521.26 522.41 

21 VL21 
Nhà dân (đường vào ngục Kon 

Tum) 
14.347409 107.99757 520.07 521.27 

22 VL22 Cổng trường học Lý Tự Trọng 14.318147 108.00082 520.62 521.78 

23 VL23 Nhà dân làng Kon Ra Klat 14.324029 108.0165 522.35 523.53 

24 VL24 Nhà dân làng Kon MNay 14.372419 108.03017 525.38 526.57 
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STT 
Tên vết 

   

Đị   iể    t vết    

(TP Kon Tu , tỉnh Kon 

Tum) 

X Y 

Cao 

trình 

ngập 

nă  

1996 (m) 

Cao trình 

ngập 

nă  2009 

(m) 

25 VL25 Nhà dân đường Đào Duy Từ 14.361978 108.02537 524.96 526.15 

26 VL26 Nhà dân làng Kon K'lor 14.346606 108.04049 523.73 524.87 

27 VL27 Đầu cầu nhà máy đường 14.357051 107.98711 518.09 519.30 

28 VL28 Ngục Kon Tum 14.343679 107.99176 520.07 521.19 

29 VL29 Trạm Bơm nước 14.363144 108.02600 525.14 526.41 

30 VL30 Trạm thủy văn Kon Tum 14.352625 
108.03462

9 
523.02 524.16 

Nguồn Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum và [24] 

Qua kết quả điều tra vết lũ cho thấy mức ngập sâu của lũ năm 2009 cao nhất 

từ trước tới nay,cao hơn mức ngập năm 1996 từ 0.62m đến 1.85m. Lũ 2009 cũng là 

trận lũ lớn nhất xảy ra trên lưu vực ghi nhận được cho đến thời đi m hiện tại. 

3.1.2. Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Sê San 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực 

sông Sê San ngày 17/7/2014. Theo đó, hàng năm, các hồ Thượng Kon Tum, 

PleiKrông, Ialy, Sê San 4 và Sê San 4A trên lưu vực sông Sê San phải vận hành 

theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên. 

Cụ th , trong mùa lũ (từ ngày 1/7 - 30/11) phải đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho công trình thuỷ điện PleiKrông và Sê San 4, không đ  mực nước hồ chứa vượt 

cao trình mực nước lũ ki m tra với mọi trận lũ có chu kỳ l p lại nhỏ hơn ho c bằng 

5.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thuỷ điện Ialy, Thượng Kon 

Tum không đ  mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ ki m tra với mọi trận 

lũ có chu kỳ l p lại nhỏ hơn ho c bằng 1.000 năm; trong quá trình vận hành hồ 

Thượng Kon Tum, PleiKrông, Ialy và Sê San 4 phải góp phần đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho công trình thuỷ điện Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4A, không đ  mực 

nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ ki m tra với mọi trận lũ có chu kỳ l p lại 

nhỏ hơn ho c bằng 5.000 năm. 
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Tiếp theo, việc vận hành các hồ phải góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du và 

không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia; 

hạn chế thiệt hại sản xuất ở vùng bán ngập trong lòng hồ Ialy từ ngày 1/7-30/9 hàng 

năm; góp phần giảm thi u tác động tiêu cực của hồ chứa Ialy tới khả năng thoát lũ ở 

vùng hạ du sông Đăk Bla và đảm bảo hiệu quả phát điện. 

Vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du: Quy trình nêu rõ, không cho phép sử 

dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực 

nước lũ ki m tra đ  điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái 

mở hoàn toàn, trừ trường hợp đ c biệt theo quyết đ nh của Thủ tướng Chính phủ 

ho c Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Khi vận hành giảm 

lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy đ nh về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van 

các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không gây lũ nhân 

tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu 

vực ven sông ở dưới hạ du các hồ chứa.Trong thời kỳ mùa lũ, khi chưa tham gia 

vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước cao 

nhất trước lũ đối với hồ Thượng Kon Tum 1.157m; hồ Pleikrông 569,5m; hồ Ialy 

514,2m (1/10-30/11); hồ Sê San 4 là 214,5m; trừ trường hợp quy đ nh. 

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về 

tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, lưu lượng 

đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo đ  vận hành, điều tiết cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Về quá trình giảm lũ cho hạ du đối với hồ Plei Krông:  

+ Trong điều kiện thời tiết bình thường hồ chủ động vận hành điều tiết đảm 

bảo mực nước hồ không vượt giá tr  mực nước cao nhất trước lũ; Khi mực nước tại 

trạm thủy văn Kon Tum đang trên báo động II (519,5m) và thấp hơn 519,7m vận 

hành điều tiết với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ đ  duy trì mực nước hiện tại 

của hồ;  

+ Khi mực nước tại Trạm thủy văn Kon Tum đang dưới báo động II, vận 

hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ đ  hạ dần mực nước hồ, 

nhưng không thấp hơn giá tr  mực nước đón lũ.  

Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết mực nước hồ đ  đón lũ theo quy 

đ nh tại hai đi m vừa nêu trên mà các điều kiện đ  vận hành giảm lũ cho hạ du theo 
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quy đ nh tại điều nêu phía dưới chưa xuất hiện thì vận hành hồ với lưu lượng xả 

bằng lưu lượng đến hồ đ  duy trì mực nước hiện tại của hồ và sẵn sàng chuy n sang 

chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du. 

+ Khi mực nước tại Trạm thủy văn Kon Tum vượt giá tr  519.7m, Trưởng 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum quyết đ nh 

vận hành hồ với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ nhằm giảm lũ cho hạ du 

nhưng phải bảo đảm mực nước hồ không vượt cao trình mực nước dâng bình 

thường; Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường, vận hành điều tiết 

hồ với lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ. 

+ Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ: Khi mực nước 

tại Trạm thủy văn Kon Tum đã xuống dưới mức báo động I, Trưởng Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum quyết đ nh việc vận 

hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ đ  đưa dần mực nước hồ 

về giá tr  cao nhất trước lũ; Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy 

văn Kon Tum đạt báo động II, vận hành điều tiết đ  duy trì mực nước hiện tại của 

hồ. 

Cụ th  chi tiết đối với các hồ khác được trình bày trong Quyết đ nh số 

1182/QĐ-TTg [14]. 

Trong khu vực nghiên cứu, có 03 hồ chứa thuộc quy trình vận hành liên hồ 

chứa, trong đó có 02 hồ chứa đã hoạt động trên lưu vực là hồ PleiKrông và Ialy, vì 

vậy mọi  tính toán trong bài toán được bám sát quy trình vận hành liên hồ chứa đ  

giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, khu vực nghiên cứu ngập lụt chỉ xảy ra khi trên lưu 

vực có lũ lớn khi mà mực nước tại các trạm thủy văn Kon Tum và trạm thủy văn 

KonPlong đã vượt quá báo động II. Do vậy, lưu lượng tại biên thủy điện PleiKrông 

sẽ được tính bằng Qxả cho các năm trong quá khứ, và bằng Qđến tính theo mô hình 

NAM cho các k ch bản trong tương lai, k  cả khi chuy n sang chế độ vận hành 

giảm lũ cho hạ du với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ  nhằm giảm lũ cho hạ 

du, luận văn vẫn tính bằng Qđến tính theo mô hình NAM vì đây là các k ch bản trong 

tương lai nên chưa xác đ nh được Qxả cụ th  và xây dựng bài toán cho trường hợp 

bất lợi nhất và gần với Qxả; biên dưới tại thượng hồ Ialy được sử dụng  theo mực 

nước cho phép tại mỗi thời kỳ tính toán.  
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3.1.4. Dữ liệu địa hình 

Dữ liệu đ a hình được sử dụng trong luận văn gồm hai loại: đ a hình bề m t và m t 

cắt ngang lòng sông.  

- Dữ liệu DEM 

Trong luận văn này tác giả đã tiến hành xây dựng bản đồ mô hình số độ cao khu 

vực nghiên cứu từ dữ liệu DEM của khu vực nghiên cứu độ phân giải 30x30m (nguồn: 

Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học – Đại học Khoa học Tự Nhiên), kết hợp số liệu 

đo đạc của vùng chính phục vụ tính toán [12] từ trạm thủy văn Kon Tum (trên nhánh 

ĐắkBla) và từ thủy điện PleiKrông (trên nhánh Krông Pô Kô) đến lòng hồ thủy điện Ialy 

đ  hiệu chỉnh thành một DEM mới phù hợp với bài toán trong luận văn. 

- M t cắt ngang 

Tiến hành thu thập, xây dựng các m t cắt đ a hình ngang sông cho khu vực nghiên 

cứu bao gồm: 10 m t cắt trên sông Krông Pô Kô từ thủy điện PleiKrông đến nhập lưu 

sông Sê San, 104 m t cắt trên sông ĐắkBla từ trạm thủy văn Kon Plong đến nhập lưu 

sông Sê San và 6 m t cắt trên sông Sê San từ nhập lưu của 2 sông Đắk Bla và Krông Pô 

Kô đến thủy điện Ialy. Số liệu m t cắt ngang sông được cơ quan Đài Khí tượng Thủy văn 

tỉnh Kon Tum tiến hành đo đạc năm 2014. 

3.2. Thiết  ập    h nh MIKE FLOOD cho  ƣu v   s ng Sê S n từ thƣợng 

nguồn  ến thủy  iện I  y 

Đ  sử dụng mô hình MIKE FLOOD cho tính toán, mô phỏng quá trình ngập lũ 

trên khu vực nghiên cứu là lưu vực sông Sê San từ thượng nguồn đến thủy điện Ialy cần 

phải xây dựng mạng tính toán thủy lực một và hai chiều. 

3.2.1. Thiết lập mạng thủy lực một chiều 

Sông Sê San từ thượng nguồn đến thủy điện Ialy, gồm có 2 nhánh sông lớn là 

Krông PôKô, Đắk Bla và nhiều nhánh sông suối nhỏ khác, tuy nhiên căn cứ mô hình thủy 

lực 1D được thiết lập cho hệ thống gồm hai nhánh nói trên và dòng chính sông Sê San từ 

trạm thủy văn Kon Plong  và thủy điện PleiKrông đến thượng lưu hồ thủy điện Yaly 

(Hình 3.2) gồm hai biên trên tại trạm KonPlong (nhánh Đắk Bla) và thủy điện PleiKrong 

(nhánh Krông PôKô), biên dưới là mực nước thượng lưu của hồ thủy điện Ialy. 
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Các biên gia nhập khu giữa được tính toán từ mô hình NAM và kết quả phân chia 

ti u lưu vực được trình bày trong Hình 3.4. 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ duỗi thẳng đoạn sông nghiên cứu 

 

Hình 3. 2. Mạng lưới sông được mô phỏng trong MIKE11 
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Hình 3. 3. M t cắt ngang sông được mô phỏng trong MIKE11 

 

  

Hình 3. 4.  Sơ đồ phân chia lưu vực tính toán bằng mô hình NAM 
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3.2.2. Thiết lập miền tính hai chiều 

Sử dụng  các tài liệu thực đo trong trận lũ l ch sử năm 2009 kết hợp với  phân tích 

đ c đi m đ a lý tự nhiên của khu vực nghiên cứu có ảnh hưởng đến quá trình gây ngập 

khu vực nghiên cứu, miền tính ngập lụt hai chiều đã được lựa chọn sao cho bao phủ toàn 

bộ vùng ngập trong quá khứ và vùng ngập tiềm năng  với diện tích 78 km
2 

(Hình 3.5). 

Miền tính này sau đó đã được chia thành 182078 phần tử với 167174 nút lưới, với nguyên 

tắc là độ phân giải cao ở các khu vực có sự thay đổi lớn của đ a hình và độ phân giải thấp 

hơn ở các khu vực bằng phẳng. Kích thước ô lưới lớn nhất là 2000m
2
, góc nhỏ nhất là 26

o
 

(Hình 3.6) 

 

 

Hình 3. 5. Vùng ngập được mô phỏng trong MIKE21 
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Hình 3. 6. Lưới phần tử hữu hạn dùng trong mô hình MIKE FLOOD 

3.2.3. Kết nối MIKE FLOOD 

Sau khi xây dựng mạng lưới thủy lực trong MIKE11 và MIKE21, chạy thông cả 2 

mạng thủy lực, tiến hành kết nối cả hai mạng thủy lực 1 và 2 chiều trong MIKE FLOOD 

(Bảng 3.3). 

 

Hình 3. 7. Mạng thủy lực MIKE11 và MIKE21 được Coupling 
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Bảng 3. 3. Các lựa chọn kết nối trong MIKE FLOOD 

Tên sông 
M  un 

Coupling 
Loại kết n i 

S     ƣ i kết n i trong 

MIKE21 

Krông Pô Kô HD Bên 6 

Đắk Bla HD Bên 72 

Sê San HD Bên 15 

3.3. Hiệu  hỉnh và kiể   ịnh    h nh 

Đ  có th  tiến hành tính toán, mô phỏng quá trình dòng chảy lũ trên lưu vực bằng 

mô hình thủy văn, thủy lực cần tiến hành các bước hiệu chỉnh và ki m đ nh bộ thông số 

cho mô hình tính toán, bao gồm: mô hình mưa – dòng chảy MIKE NAM, mô hình 

MIKE11 và mô hình kết nối MIKE FLOOD. 

3.3.1. Mô hình mưa– dòng chảy NAM 

Trên lưu vực nghiên cứu, có 2 nhánh sông với các đ c trưng về đ a lý tự nhiên có 

nhiều đi m khác biệt, lại có 2 trạm thủy văn đo lưu lượng là trạm Đắk Mốt (sông Krông 

Pô Kô) và KonPlong (sông Đắk Bla) vì thế luận văn tiến hành hiệu chỉnh và ki m đ nh 02 

bộ thông số mô hình NAM đối với các ti u lưu vực đến các trạm thủy văn này và làm cơ 

sở đ  ứng dụng phương pháp lưu vực tương tự cho các ti u lưu vực còn lại, cụ th  là ti u 

lưu vực 5 sẽ sử dụng bộ thông số đến trạm Đắk Mốt và ti u lưu vực 2 sẽ sử dụng bộ thông 

số đến trạm KonPlong. Căn cứ trên tài liệu thực đo đã thu thập được, trận lũ từ 1h ngày 

29/9/2009 đến 11h ngày 01/10/2009 (trạm thủy văn Kon Plong) được lựa chọn đ  hiệu 

chỉnh và trận lũ từ 4h ngày 15/11/2013 đến 1h ngày 17/11/2013 đ  ki m đ nh bộ thông số. 

Mức độ phù hợp và hiệu quả của bộ thông số mô hình được đánh giá bằng chỉ 

chiêu Nash-Sutcliffe (WMO – Tổ chức Khí tượng thế giới): 

 

     (3.1) 

  22   iio yyF        (3.2) 

  
2'2

ii yyF        (3.3) 

Trong đó :  yi : là giá tr   thực đo 

2

22
2

o

o

F

FF
R
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  yi’ : là giá tr  dự báo  

                     y  : là giá tr  trung bình của số liệu thực đo 

Bảng 3. 4. Đánh giá chỉ tiêu Nash-Sutcliffe của WMO 

Chỉ tiêu Mức Loại 

R
2
 

40 – 65 % Đạt 

65 – 85 % Khá 

     > 85% Tốt 

a. Kết quả hiệu chỉnh 

• Trận lũ l ch sử năm 2009 

Do ảnh hưởng của bão số 9 (Ketsana) các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, 

Gia Lai, Kon Tum đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tại Kon Tum phổ biến từ 200mm – 

400 mm. Lượng mưa đo đạc được từ ngày 28/IX–29/IX/2009 tại các v  trí như sau: Kon 

Plong 396.1mm, tại Kon Tum 317.2mm, tại Đắk Glei 550.6 mm, Đắk Tô 420.3mm, Đắk 

Đoa 225mm… Mưa lớn đã làm nước sông dâng cao,và đạt mức cao nhất trong l ch sử với 

mực nước tại Kon Tum 52.416cm vượt báo động cấp III là 3.66m (cao hơn lũ năm 1996 

là 1.14m),Qmax đo đạc được 5.910 m
3
/s, Tại Kon Plong Qmax đo được là 4.350 m

3
/s ứng 

với Hmax là 59.721 m. 
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Hình 3. 8. Kết quả hiệu chỉnh mô hình NAM tại trạm thủy văn Kon Plong trận lũ năm 

9/2009 

 

Hình 3. 9. Kết quả hiệu chỉnh mô hình NAM tại trạm thủy văn Kon Plong trận lũ năm 

9/2009 
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Hình 3. 10. Bộ thông số của mô hình NAM 

Nhận  ét: Đánh giá theo chỉ tiêu Nash-Sutcliffe tại trạm Kon Plong 92.78%, tại 

trạm thủy văn Đắk Mốt là 59.4%  (Bảng 1, Bảng 2 Phụ lục), sai số đỉnh lần lượt là 6.4% 

và 5.7 % đều đạt yêu cầu vì vậy bộ thông số này được sử dụng đ  đánh giá ở bước tiếp 

theo. 

b. Kết quả kiểm định 

Hai bộ thông số đã tìm được ở bước hiệu chỉnh đã được giữ nguyên và ki m đ nh 

với trận lũ độc lập năm 2013.  

• Trận lũ ngày 16 tháng 11 năm 2013 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 kết hợp với áp cao lục đ a tăng cường yếu, nhiễu 

động trong đới gió Đông trên cao ảnh hưởng các tỉnh từ Hà Tĩnh – Bình Thuận và khu 

vực Tây Nguyên đã gây ra mưa lớn diện rộng với lượng mưa trung bình lưu vực sông Sê 

San: 113mm (nhánh PoKo: 96.2 mm,nhánh Đắk Bla:150.4 mm). Qmax đo đạc được tại 

Kon Tum là 1580 m
3
/s, Qmax đo đạc được tại Kon Plong là 1250 m

3
/s. 
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Hình 3. 11. Kết quả ki m đ nh mô hình NAM tại trạm thủy văn Kon Plong 

cho trận lũ 2013 

 
Hình 3. 12. Kết quả ki m đ nh mô hình NAM tại trạm thủy văn Đắk Mốt cho trận lũ 2013 

 

Nhận  ét: Kết quả tính toán được đánh giá theo chỉ tiêu Nash-Sutcliffe là 60.1% 

tại KonPlong và 62.1% tại Đắk Mốt (Bảng 3 và Bảng 4 Phụ lục), sai số đỉnh lũ lần lượt là 

3.8 % và 1% đều đạt yêu cầu và các bộ thông số này sẽ được sử dụng đ  mô phỏng dòng 

chảy lũ đến trạm KonPlong và được sử dụng cho các lưu vực tương tự khác trong khu vực 

nghiên cứu. 
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3.3.2. Mô hình thủy lực một chiều MIKE11 

Với lưu lượng biên trên tại KonPlong là số liệu thực đo, số liệu đến PleiKrong và 

các nhập lưu khu giữa mô phỏng từ NAM, tiến hành hiệu chỉnh và ki m đ nh mô hình 

MIKE11 với hai trận lũ tương ứng là từ 13h ngày 19/10/2011 đến 13h ngày 20/10/2011và 

từ 4h ngày 15/11/2013 đến 1h ngày 17/11/2013 là các trận lũ về cơ bản chưa gây ngập lụt 

diện rộng, dòng chảy lũ đều khống chế trong lòng sông được mô tả trong mô hình 

MIKE11 và theo quy trình vận hành thì tại thủy điện PleiKrông tiến hành xả lũ bằng với 

lưu lượn đến hồ. Kết quả lưu lượng mô phỏng được so sánh với lưu lượng tại trạm thủy 

văn Kon Tum.  

a. Kết quả hiệu chỉnh 

Do ảnh hưởng của cao lạnh lục đ a kết hợp với nhiễu động gió Đông - đêm 18 và 

ngày 19/10/2011 lưu vực sông Sê San đã có mưa nhiều nơi, riêng vùng thượng nguồn 

sông Đắk Bla thuộc khu vực các huyện Kon Plong, Kon Rẫy đã có mưa to đến rất to với 

lượng mưa từ 100 – 160mm. Mưa lớn đã gây lũ trên nhiều sông suối. Các suối ở thượng 

nguồn sông Đắk Bla đã có lũ lớn lến nhanh với cường suất lũ lớn nhất đạt từ 0.50 – 

0.80m/giờ. Nước lũ trên dòng chính Đắk Bla  lên cao trên mức báo động cấp 2 đến xấp xỉ 

mức báo động cấp 3. Qmax đo đạc được tại Kon Tum là 1970 m
3
/s. 

 
Hình 3. 13. Kết quả hiệu chỉnh mô hình MIKE11 tại trạm thủy văn Kon Tum cho trận lũ 

10/2011 
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Nhận  ét: Bộ thông số được hiệu chỉnh với hệ số nhám dao động trong khoảng từ 0.023 – 

0.043 cho từng đoạn sông khác nhau và cho kết quả tốt. Kết quả tính toán được đánh giá 

theo chỉ tiêu Nash-Sutcliffe là 62% (Bảng 5 Phụ lục), sai số đỉnh lũ là 0.4 % đều đạt yêu 

cầu và các bộ thông số này được sử dụng cho khu vực nghiên cứu. 

b. Kết quả kiểm định  

 

Hình 3. 14. Kết quả ki m đ nh mô hình MIKE11 tại trạm thủy văn Kon Tum cho trận lũ 

11/2013 

Nhận  ét:.  Kết quả hiệu chỉnh tính toán được đánh giá theo chỉ tiêu Nash-

Sutcliffe là 83.5% (Bảng 6 Phụ lục sai số đỉnh lũ là 9.8 % đều đạt yêu cầu và các bộ thông 

số này được sử dụng cho khu vực nghiên cứu. 

3.3.3. Mô hình MIKE FLOOD 

Luận văn tiến hành đánh giá mô hình với số liệu ngập lụt trận lũ l ch sử 2009 và trận lũ 

1996. Các kết quả tính toán sử dụng 10 vết lũ do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum 

cung cấp và sử dụng Google Earth đ  tìm tọa độ tương đối bốn vết lũ được thu thập từ các 

đề tài khác, cho thấy mô hình có th  mô phỏng khá tốt mực nước đỉnh lũ (thông qua so 

sánh cao trình đỉnh lũ tính toán với kết quả đo đạc vết lũ), sai số giữa tính toán và thực đo 

nằm trong khoảng 0.06 – 0.62m , nằm trong khoảng chấp nhận được (Kết quả ở Bảng 3.5 
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và Bảng 3.6) và kết quả tương quan đều >95%, kết quả được đánh giá là tốt. Vì vậy, bộ 

mô hình tích hợp MIKE NAM – MIKE11 – MIKE 21 bằng MIKE FLOOD có th  xem là 

phù hợp với khu vực nghiên cứu và sẽ được ứng dụng đ  xây dựng bản đồ ngập lụt với 

các k ch bản khác nhau ở các bước tiếp theo. 

 

Hình 3. 15.  V  trí vết lũ và mô phỏng diện tích ngập lũ năm 2009 

 

Bảng 3. 5. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại các v  trí vết lũ trận lũ tháng  

9/2009 

Tên 

vết    

Đị   iể    t vết    

(TP Kon Tu , tỉnh Kon 

Tum) 

Tọ   ộ gần  úng Tính 

toán (m) 

Th    o 

(m) 

Sai 

s  

(m) X Y 

VL6 
Tường nhà trụ sở người cao 

tuổi, Phường Lê Lợi 
14.341702 107.999748 519.92 520.54 -0.62 

VL7  
Tường nhà ông Phạm Hữu 

Nghĩa, Phường Quang Trung 
14.359094 107.982774 521.3 520.96 0.34 

VL10 

Tường nhà ông Nguyễn 

Thường, 48 Chương Quang 

Trọng, Phường Quyết Thắng 

14.352495 107.99325 521.31 521.55 -0.24 

VL17 
Tường nhà Cô Nhi Vĩnh Sơn, 

Phường Thống Nhất 
14.342803 108.02442 523.19 523.37 -0.18 
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Tên 

vết    

Đị   iể    t vết    

(TP Kon Tu , tỉnh Kon 

Tum) 

Tọ   ộ gần  úng Tính 

toán (m) 

Th    o 

(m) 

Sai 

s  

(m) X Y 

VL21 
Nhà dân (đường vào ngục Kon 

Tum) 
14.347409 107.99757 521.55 521.27 0.28 

VL22 Cổng trường học Lý Tự Trọng 14.318147 108.00082 521.93 521.78 0.15 

VL23 Nhà dân làng Kon Ra Klat 14.324029 108.0165 523.41 523.53 -0.12 

VL24 Nhà dân làng Kon MNay 14.372419 108.03017 527.18 526.57 0.61 

VL25 Nhà dân đường Đào Duy Từ 14.361978 108.02537 525.79 526.15 -0.36 

VL26 Nhà dân làng Kon K'lor 14.346606 108.04049 525.11 524.87 0.24 

VL27 Đầu cầu nhà máy đường 14.357051 107.98711 519.36 519.3 0.06 

VL28 Ngục Kon Tum 14.343679 107.99176 521.02 521.19 -0.17 

VL29 Trạm Bơm nước 14.363144 108.02600 526.94 526.41 0.53 

VL30 Trạm thủy văn Kon Tum 14.352625 108.03462 523.85 524.16 -0.31 

 

 

 
Hình 3. 16. Kết quả tương quan giữa H tính toán và H thực đo tại các vết vũ năm 2009 
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Hình 3. 17. V  trí vết lũ và mô phỏng diện tích ngập lũ năm 1996 

 

Bảng 3. 6. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại các v  trí vết lũ trận lũ năm 1996 

Tên 

vết    

Đị   iể    t vết    

(TP Kon Tu , tỉnh Kon 

Tum) 

Tọ   ộ gần  úng Tính 

toán (m) 

Th    o 

(m) 

Sai 

s  

(m) X Y 

VL6 
Tường nhà trụ sở người cao 

tuổi, Phường Lê Lợi 
14.341702 

107.99974

8 
519.38 519.92 -0.54 

VL7  
Tường nhà ông Phạm Hữu 

Nghĩa, Phường Quang Trung 
14.359094 

107.98277

4 
518.71 519.17 -0.46 

VL10 

Tường nhà ông Nguyễn 

Thường, 48 Chương Quang 

Trọng, Phường Quyết Thắng 

14.352495 107.99325 520.03 519.75 0.28 

VL17 
Tường nhà Cô Nhi Vĩnh Sơn, 

Phường Thống Nhất 
14.342803 108.02442 522.29 521.97 0.32 

VL21 
Nhà dân (đường vào ngục Kon 

Tum) 
14.347409 107.99757 520.2 520.07 0.13 

VL22 Cổng trường học Lý Tự Trọng 14.318147 108.00082 520.17 520.62 -0.45 

VL23 Nhà dân làng Kon Ra Klat 14.324029 108.0165 522.59 522.35 0.24 

VL24 Nhà dân làng Kon MNay 14.372419 108.03017 525.05 525.38 -0.33 
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Tên 

vết    

Đị   iể    t vết    

(TP Kon Tu , tỉnh Kon 

Tum) 

Tọ   ộ gần  úng Tính 

toán (m) 

Th    o 

(m) 

Sai 

s  

(m) X Y 

VL25 Nhà dân đường Đào Duy Từ 14.361978 108.02537 524.69 524.96 -0.27 

VL26 Nhà dân làng Kon K'lor 14.346606 108.04049 523.37 523.73 -0.36 

VL27 Đầu cầu nhà máy đường 14.357051 107.98711 518.61 518.09 0.52 

VL28 Ngục Kon Tum 14.343679 107.99176 520.55 520.07 0.48 

VL29 Trạm Bơm nước 14.363144 108.02600 524.54 525.14 -0.6 

VL30 Trạm thủy văn Kon Tum 14.352625 108.034629 523.49 523.02 0.47 

 

 

 
Hình 3. 18. Kết quả tương quan giữa H tính toán và H thực đo tại các vết vũ năm 1996 

 

3.4. L    họn kị h bản  ƣ  tính toán  

Các nhà khoa học có nhiều lựa chọn các k ch bản mưa trong bài toán mô phỏng 

xây dựng bản đồ ngập lụt với các mục đích hoàn toàn khác nhau như: Theo các k ch bản 

mưa ứng với các k ch biến đổi đổi khí hậu và nước bi n dâng; Ứng với các tần suất trong 

các bài toán thiết kế… Xét thấy, hiện nay trong công tác dự báo thủy văn phục vụ đ a 

phương - tại khu vực nghiên cứu, chỉ mới đưa ra các yếu tố mực nước, lưu lượng tại các 

trạm thủy văn. Tác giả luận văn mong muốn kết quả bài toán của mình có th  được sử 
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dụng  một cách k p thời trong công tác cảnh báo mức độ ngập lụt chi tiết đến từng đ a 

phương cụ th  trong khu vực nghiên cứu, làm giảm nguy cơ thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Do đó, luận văn sử dụng dụng k ch bản mưa là các giá tr  cụ th  có khả năng cao xảy ra 

trên toàn khu vực nghiên cứu. 

Diện tích của toàn bộ lưu vực sông Sê San tham gia tính toán là 7837 km
2
, trong 

đó phần diện tích trên nhánh Krông Pô Kô là 3530km
2
 và ch u ảnh hưởng chủ yếu của khí 

hậu Tây Trường Sơn với hoàn lưu khí hậu chính là gió mùa Tây Nam th nh hàn; Nhánh 

sông Đắk Bla là 3507km
2
 ch u sự ảnh hưởng nhiều hơn của khí hậu Đông Trường Sơn. 

Nhằm xây dựng các k ch bản mưa phục vụ công tác dự báo, cảnh báo sớm ngập lụt, luận 

văn đã thống kê 20 trận mưa lớn trong các năm 2009, 2011 và 2013 đ  đánh giá tính 

tương quan mưa trên hai nhánh sông theo phương pháp hồi quy tuyến tính. Kết quả phân 

tích (Hình 3.19) cho thấy lượng mưa trên hai nhánh chính lưu vực sông Sê San có tương 

quan cao, vì thế việc xây dựng k ch bản mưa có th  được tính toán dựa trên phương trình 

tương quan hai biến đ  tính toán cho hai nhánh sông. 

Theo phương  pháp hồi quy tuyến tính được áp dụng cho tương quan hai biến X và 

Y  có hệ số tương quan: 

 
,  hệ số r

2
 được dùng đ  đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với 

những dữ liệu có sẵn. 

 

Bảng 3. 7. Bảng giá tr  hệ số tương quan 

Giá trị tuyệt   i  ủ  hệ s  tƣơng qu n S  thể hiện 

0.90 – 1 Tương quan rất cao 

0.70 – 089 Tương quan cao 

0.40 – 0.69 Tương quan trung bình 

0.20 – 0.39 Tương quan thấp 

0.0 – 0.19 Tương quan rất thấp 
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Bảng 3. 8 Lượng mưa bình quân trên 2 

nhánh sông Sê San 

Nă  Ngày 

Th i 

gian 

 ƣ  

(h) 

Mƣ  

nhánh 

PoKo 

(mm) 

Mƣ  

nhánh 

Đắk 

Bla 

(mm) 

2009 

14/7 6 64.0 28.0 

8/9 12 77.4 79.8 

28–

29/9 
48 485.3 356.7 

17/10 6 27 51.1 

2/11 6 25.2 41.2 

3/11 6 15.6 90 

2011 

29/7 6 41.9 21.4 

6/8 6 64.6 9.8 

24/9 12 96.6 57.7 

19/10 12 49 100.6 

7/11 12 35.6 25.9 

2013 

31/7 12 61.7 37 

3/8 6 40.6 16.6 

26/8 6 46.7 36.8 

18/9 6 105.4 59.8 

22–

23/9 
36 128 163.1 

25/9 6 54.6 27.5 

2/10 12 63.8 74.4 

15/10 24 125.5 166.5 

15/11 18 96.2 150.4 
 

 

Hình 3. 19. Bi u đồ tương quan mưa 

 

 

 

 

 

Nhận  ét: Lượng mưa trên hai nhánh sông 

có sự tương quan cao, vì vậy có th  lựa chọn 

lượng mưa cho một bên và tính toán cho bên 

còn lại bằng cách sử dụng phương trình 

tương quan như tính toán ở trên. 
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Trên lưu vực sông Kô Pô trong trận mưa l ch sử là từ ngày 28 đến 29/09/2009 với 

tổng lượng mưa tại Đắk Glei là 550.6mm, Đắk Tô là 420.3mm trong khi đó trên nhánh 

Đắk Bla trận mưa l ch sử là từ ngày 28 đến 29/09/2009 với tổng lượng mưa tại Kon Plong  

396.1mm, tại Kon Tum 317.2mm. Nhằm mục đích xây dựng các k ch bản mưa phục vụ 

cảnh báo sớm ngập lụt cho khu vực hạ lưu sông Sê San, cần tập trung vào các trận mưa 

lớn, có lượng mưa ngày từ 170mm đến 350mm trên nhánh Kô Pô và từ 120mm đến 

250mm trên nhánh Đắk Bla. Căn cứ trên phân tích hình thế thời tiết ở các trận ngập lụt 

lớn đã xẩy ra, trong khuôn khổ luận văn đề xuất 5 k ch bản tính toán gồm có: 

 K ch bản 1: Lượng mưa tương ứng trận lũ l ch sử năm 2009 (nhánh sông Krông Pô 

Kô 240mm, nhánh Đắk Bla 180mm) 

 K ch bản 2: Lượng mưa ngày trên nhánh sông Krông Pô Kô 170mm, nhánh Đắk 

Bla 120mm (tương tự lũ năm 1996)  

 K ch bản 3: Lượng mưa ngày trên nhánh sông Krông Pô Kô 280mm, nhánh Đắk 

Bla 200mm.  

 K ch bản 4: Lượng mưa ngày trên nhánh sông Krông Pô Kô 310mm, nhánh Đắk 

Bla 220mm. 

 K ch bản 5: Lượng mưa ngày trên nhánh sông Krông Pô Kô 350mm, nhánh Đắk 

Bla 250mm. 

Số liệu mưa giờ của hai k ch bản 1 và 2 ứng với các trận lũ năm 2009 và 1996 đã xảy 

ra trong quá khứ. Còn đối với ba k ch bản 3, 4 và 5 số liệu mưa giờ được thu phóng từ 

trận mưa có tổng lượng gần với nhất là trận mưa năm 2009. 

3.5. Xây d ng bản  ồ ngập  ụt theo  á  kị h bản  

Từ cơ sở dữ liệu về GIS đã thu thập, bản đồ nền khu vực nghiên cứu luận văn tiến 

hành xây dựng bản đồ ngập lụt cho khu vực thành phố Kon Tum và các xã của một số 

huyện lân cận -  khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn. 

Bản đồ được xây dựng bao gồm các lớp: 



72 

 

 

 

Ranh giới: bao gồm ranh giới tỉnh, ranh giới huyện và xã. Dạng dữ liệu: dạng 

đường, ký hiệu: Ranhgioi.Tab 

Giao thông: bao gồm các đường quốc lộ, đường Hồ Chí Minh. Dạng dữ liệu: dạng 

đường, ký hiêu: giaothong.Tab 

Sông ngòi: gồm sông một và hai nét, hồ ao, đầm lầy. Dạng dữ liệu: đường, ký 

hiệu: thuyhe.Tab 

Đ a danh: bao gồm tên tỉnh, tên huyện,... Dạng dữ liệu: dạng text, ký hiệu: 

Diadanh.Tab 

Khung có dạng dữ liệu: đường và text, ký hiệu Khung.Tab 

Sử dụng công cụ ArcGIS nhập số liệu trên cùng với bản đồ DEM khu vực nghiên 

cứu, tiến hành tính toán bản đồ mức độ ngập lụt (bằng hiệu giữa mực nước lũ với cao độ 

đ a hình tại đi m đang xét).  

Các kết quả tính toán từ mô hình MIKE FLOOD được trích xuất ra bao gồm các 

thông tin về: mực nước lũ tại các v  trí (file chứa các thông tin X, Y, h). Các thông tin này 

được cập nhật vào thành các layer trong ArcGIS. 

Và kết quả được th  hiện như các bản đồ dưới đây: 
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Hình 3. 20. Bản đồ ngập lụt trận lũ năm 2009 

 

Hình 3. 21. Bản đồ ngập lụt tương ứng với lượng mưa ngày dự báo trên nhánh sông 

Krông Pô Kô đạt 170mm, nhánh Đắk Bla đạt 120mm 
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Hình 3. 22. Bản đồ ngập lụt tương ứng với lượng mưa ngày dự báo trên nhánh sông 

Krông Pô Kô đạt 280mm, nhánh Đắk Bla đạt 200mm 
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Hình 3. 23. Bản đồ ngập lụt tương ứng với lượng mưa ngày dự báo trên nhánh sông 

Krông Pô Kô đạt 310mm, nhánh Đắk Bla đạt 220mm 

 

Hình 3. 24. Bản đồ ngập lụt tương ứng với lượng mưa ngày dự báo trên nhánh sông 

Krông Pô Kô đạt 350mm, nhánh Đắk Bla đạt 250mm 
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Nhận  ét: Từ các Hình 3.20, Hình 3.21, Hình 3.22, Hình 3.23 và Hình 3.24 cho 

thấy: Đ c đi m tự nhiên của khu vực tính toán có ảnh hưởng lớn đến kết quả của luận 

văn, đoạn hạ lưu sông Đắk Bla là đoạn sông không có đê, bề rộng của sông là rất lớn, 

nhưng có đoạn lại co hẹp chỉ còn 175m (ở cầu  Đắk Bla) và 185m (ở cầu treo Kon Klor). 

Khi lũ lớn sẽ dẫn đến việc tiêu thoát lũ không k p ở những đoạn co hẹp này do đó, vùng 

ngập lụt thường xuyên là vùng ven sông Đắk Bla đoạn qua thành phố Kon Tum, khu vực 

xã IaLy thuộc huyện Sa Thầy là vùng mức ngập sâu nhất.  

Bộ bản đồ ngập lụt xây dựng cho trận lũ l ch sử tháng 9/2009 và các trận lũ thiết kế 

là cơ sở cho việc quy hoạch phòng chống lũ, di dời dân ra khỏi vùng b  ảnh hưởng, cảnh 

báo, dự báo, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch 

phát tri n kinh tế - xã hội trên khu vực nghiên cứu nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. 

Trong khuôn khổ luận văn, do thời gian hạn chế nên mới chỉ xây dựng được 5 k ch bản tổ 

hợp mưa lớn, và các tổ hợp còn lại có th  được thực hiện tương tự đ  có bộ bản đồ có ứng 

dụng tốt hơn trong thực tiễn. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trong quá trình thực hiện luận văn, học viên đã thực hiện được các nội dung: 

1. Tổng quan về điều kiện kinh tế tự nhiên- xã hội của lưu vực sông Sê San nói chung 

và lưu vực tính đến thủy điện IaLy nói riêng. 

2. Tiếp cận các phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt đ  làm cơ sở cho việc lựa 

chọn phương pháp kết hợp giữa các tài liệu GIS và kết quả mô phỏng từ mô hình thủy 

động lực học MIKE FLOOD cho khu vực nghiên cứu  

3. Luận văn đã hiệu chỉnh lại nền DEM cho khu vực nghiên cứu dựa trên các nguồn 

dữ liệu mở kết hợp với các đi m đo cao độ, kết hợp với các mô hình thủy văn thủy lực đ  

xây dựng thành công mô hình MIKE FLOOD tính toán, mô phỏng diện ngập, độ sâu ngập 

tại các v  trí thành phố Kon Tum đến thủy điện IaLy.  
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4. Ứng dụng mô hình NAM cho kết quả hiệu chỉnh và ki m đ nh được đánh giá là đạt 

theo chỉ tiêu Nash-Sutcliffe-Sutcliffe từ 59% đến 92.78% và sai số đỉnh lũ từ 1% đến 

6.4%; ứng dụng mô hình MIKE11 cũng được đánh giá là tốt với sai số từ 62% đến 83.3% 

và sai số đỉnh lũ từ 0.4 đến 9.8% ; ứng dụng mô hình MIKE FLOOD cho kết quả tương 

quan giữa mực nước tính toán và mực nước thực đo tại các vết lũ đạt trên 90%. Bộ thông 

số của mô hình được đánh giá là tốt và nên được áp dụng trong thực tế. 

5. Luận văn đã xây dựng được các bản đồ cảnh báo cho khu vực nghiên cứu ứng với 

trận lũ l ch sử 2009 và các trận lũ theo 4 k ch bản khác nhau, là cơ sở khoa học cho những 

người làm công tác dự báo có th  hoàn toàn chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo 

ngập lụt cũng như đề xuất các phương án di dời cho các cấp quản lý có các kế hoạch 

phòng chống lũ cũng như phát tri n kinh tế xã hội cho khu vực nghiên cứu. 

Hạn  hế  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả cũng g p phải một số những 

hạn chế: 

+ Cao độ trên bản đồ DEM được hiệu chỉnh còn thiếu chính xác nên việc mô 

phỏng còn có những hạn chế. 

+ Sông Sê San là một con sông miền núi đi n hình, với nhiều nhánh suối nhập lưu, 

nhưng hiện nay mạng lưới quan trắc còn quá thưa thớt (cả khí tượng, thủy văn và tài liệu 

đ a hình), nên các kết quả tính toán còn nhiều hạn chế. 

+ Các k ch bản mưa mới chỉ được xây dựng dựa trên các tổ hợp độc lập giữa các 

nhánh mà chưa có điều kiện đi sâu phân tích hơn về các hình thế thời tiết và tổ hợp lũ 

giữa các nhánh đ  có th  xây dựng các k ch bản phù hợp hơn với thực tế. 

+ Hiện nay trên phần lưu vực thượng lưu IaLy mới chỉ có 1 đập thủy điện đã vận 

hành là PleiKrông nhưng trong năm 2018 sẽ tiếp tục có 02 đập thủy điện Thượng Kon 

Tum và Đắk Bla1 đi vào hoạt động và sẽ có tác động đến dòng chảy lũ ở khu vực hạ lưu. 

Tuy nhiên, cho đến hiện nay chưa có quy trình vận hành liên hồ chứa hoàn chỉnh cho các 

đập thủy điện này, vì thế trong khuôn khổ luận văn chưa đưa vào tính toán 02 hồ trên 

nhánh Đắk Bla. 



78 

 

 

 

Kiến nghị 

Các bản đồ đã được xây dựng có th  được sử dụng trong công tác cảnh báo ngập 

lụt ở các đơn v  dự báo liên quan như: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, Phòng dự 

báo – Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên và các đơn v  quản lý cấp nhà nước 

phục vụ công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai. Tuy 

nhiên, do hạn chế về m t thời gian cũng như kinh phí khi tri n khai thực hiện luận văn, 

nên tác giả còn nhiều thiếu sót trong việc thiết lập mạng lưới tính toán, cũng như về số 

liệu quan trắc đo đạc. Hiện nay, luận văn chỉ mới đưa ra được một vài trường hợp về các 

mức dự báo mưa khác nhau trên hai nhánh của sông Sê San. Sau khi hoàn thành luận văn, 

tác giả hy vọng có th  sử dụng những hi u biết, kinh nghiệm và kế thừa kết quả luận văn 

của mình đ  có th  xây dựng bài toán ở quy mô lớn hơn, thêm các k ch bản mưa có xét 

đến tổ hợp lũ xảy ra trên cả hai nhánh sông. 

Dự kiến một số các công trình thủy điện lớn như Đắk Bla1 và Thượng Kon Tum 

(trên nhánh Đắk Bla) chuẩn b  được đưa vào hoạt động trong thời gian sắp tới,  việc vận 

hành của các thủy điện sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến dòng chảy tự nhiên của sông. Tuy 

nhiên, bộ thông số trong mô hình NAM của bài toán vẫn được sử dụng tốt cho các bài 

toán trong tương lai. Và đ  nâng cao khả năng áp dụng vào thực tiễn cho cả trường hợp 

mưa lũ nhỏ, luận văn cũng mong muốn sẽ xây dựng bài toán với các công trình thủy điện 

sắp đưa vào đ  có th  tác nghiệp dự báo tại đ a phương một các hiệu quả hơn. 
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PHỤ LỤC 

Bảng 1. Kết quả hiệu chỉnh mô hình NAM tại trạm thủy văn Kon Plong 

Thời gian Qthực đo Qdự báo 
(Qthực đo - TBQthực đo 

)
2
 

(Qdự báo - Qthực đo )
2
 

09/27/2009 1:00 56.5 110 155488 2862.25 
09/27/2009 7:00 111 106.767 115477 17.9183 

09/27/2009 

13:00 

75.8 100.23 140640 596.825 
09/27/2009 

19:00 

63.4 92.378 150094 839.724 
09/28/2009 1:00 62.2 84.381 151025 491.997 
09/28/2009 7:00 75.8 80.606 140640 23.0976 

09/28/2009 

13:00 

187 195.232 69600.7 67.7658 
09/28/2009 

19:00 

546 1067.14 9059.34 271583 
09/29/2009 1:00 563 1276.76 12584.5 509452 
09/29/2009 7:00 921 1623.32 221070 493258 

09/29/2009 

13:00 

2430 2871.13 3917155.67 194591 
09/29/2009 

19:00 

4010 3750.69 12667766.2 67243.8 
09/30/2009 1:00 2280 2528.84 3345901.5 61918.9 
09/30/2009 7:00 1200 1012.84 561272 35029.2 

09/30/2009 

13:00 

413 553.323 1430.31 19690.5 
09/30/2009 

19:00 

334 343.251 13646.8 85.581 
10/01/2009 1:00 274 236.759 31265.1 1386.89 
10/01/2009 7:00 216 183.12 55140.2 1081.09 

10/01/2009 

13:00 

202 155.532 61911.1 2159.28 
10/01/2009 

19:00 

178 132.751 74430.4 2047.47 
10/02/2009 1:00 158 114.149 85743.2 1922.91 
10/02/2009 7:00 146 99.103 92914.9 2199.33 

10/02/2009 

13:00 

150 87.027 90492.3 3965.6 
10/02/2009 

19:00 

150 77.398 90492.3 5271.05 
10/03/2009 1:00 146 81.828 92914.9 4118.05 
10/03/2009 7:00 140 91.015 96608.7 2399.53 

10/03/2009 

13:00 

135 92.579 99741.9 1799.54 
10/03/2009 

19:00 

128 89.902 104212 1451.46 
10/04/2009 1:00 121 85.106 108781 1288.38 
10/04/2009 7:00 117 79.496 111435 1406.55 

10/04/2009 

13:00 

119 73.834 110104 2039.97 
10/04/2009 

19:00 

111 68.535 115477 1803.28 
10/05/2009 1:00 106 63.799 118900 1780.92 
10/05/2009 7:00 103 59.691 120978 1875.67 

10/05/2009 

13:00 

101 56.204 122374 2006.68 
10/05/2009 

19:00 

99.8 53.288 123215 2163.37 
TB 450.819 

   
SUM 

  
23579981.8 1701918 

Hệ số Nash-Sutcliffe-Sutcliffe: 92.78 % 



83 

 

 

 

 

Bảng 2. Kết quả hiệu chỉnh mô hình NAM tại trạm thủy văn Đắk Mốt 

 

Thời gian Qthực đo Qdự báo 
(Qthực đo - TBQthực đo 

)
2
 

(Qdự báo - Qthực đo )
2
 

09/29/2009 

14:00 

1070 365.379 589056.3 496490.75 
09/29/2009 

15:00 

1170 365.204 445556.3 647696.6 
09/29/2009 

16:00 

1420 374.748 174306.3 1092551.7 
09/29/2009 

17:00 

1670 397.629 28056.25 1618928 
09/29/2009 

18:00 

1880 448.536 1806.25 2049089.2 
09/29/2009 

19:00 

2130 535.874 85556.25 2541237.7 
09/29/2009 

20:00 

3400 854.471 2441406 6479717.9 
09/29/2009 

21:00 

3560 2265.138 2967006 1676667.6 
09/29/2009 

22:00 

3720 3303.93 3543806 173114.24 
09/29/2009 

23:00 

4090 3856.369 5073756 54583.444 
09/30/2009 0:00 3790 4192.651 3812256 162127.83 
09/30/2009 1:00 3550 3914.532 2932656 132883.58 
09/30/2009 2:00 3300 3650.154 2138906 122500 
09/30/2009 3:00 3170 3317.818 1775556 21850.161 
09/30/2009 4:00 2960 2915.123 1260006 2025 
09/30/2009 5:00 2680 2366.543 709806.3 98255.291 
09/30/2009 6:00 2400 2154.564 316406.3 60516 
09/30/2009 7:00 2070 1813.416 54056.25 65835.349 
09/30/2009 8:00 1840 1567.214 6.25 74529 
09/30/2009 9:00 1650 1486.056 35156.25 26879.603 

09/30/2009 

10:00 

1520 1335.254 100806.3 34225 
09/30/2009 

11:00 

1400 1298.367 191406.3 10404 
09/30/2009 

12:00 

1300 1256.154 288906.3 1936 
09/30/2009 

13:00 

1200 1186.586 406406.3 196 
09/30/2009 

14:00 

1110 1005.546 529256.3 11025 
09/30/2009 

15:00 

1030 997.124 652056.3 1089 
09/30/2009 

17:00 

949 965.546 789432.3 256 
09/30/2009 

19:00 

865 864.246 945756.3 1 
09/30/2009 

21:00 

799 762.256 1078482 1369 
09/30/2009 

23:00 

765 753.468 1150256 144 
10/01/2009 1:00 732 724.856 1222130 64 
10/01/2009 4:00 683 694.689 1332870 121 
10/01/2009 7:00 640 664.642 1434006 576 

10/01/2009 

10:00 

602 612.235 1526460 100 
10/01/2009 

13:00 

535 530.621 1696506 25 
10/01/2009 

16:00 

500 485.512 1788906 225 
TB 1837.5 

 

   
SUM   43518769 17658620 
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Hệ số Nash-Sutcliffe-Sutcliffe: 59.42% 
 

 

Bảng 3. Kết quả ki m đ nh mô hình NAM tại trạm thủy văn Kon Plong cho trận lũ 2013 

Thời gian Qthực đo Qdự báo 
(Qthực đo - TBQthực đo 

)
2
 

(Qdự báo - Qthực đo )
2
 

11/14/2013 1:00 39.7 110 61889 4942.09 
11/14/2013 7:00 39.7 106.767 61889 4497.98 

11/14/2013 

13:00 

39.7 100.23 61889 3663.88 
11/14/2013 

19:00 

38.7 92.378 62387.6 2881.33 
11/15/2013 1:00 39.7 84.363 61889 1994.78 
11/15/2013 7:00 74.9 90.482 45614.3 242.799 

11/15/2013 

13:00 

1250 450.514 924530 639178 
11/15/2013 

19:00 

820 1203.22 282519 146854 
11/16/2013 1:00 719 1013.12 185352 86507.8 
11/16/2013 7:00 615 654.583 106619 1566.81 

11/16/2013 

13:00 

583 417.459 86745 27403.8 
11/16/2013 

19:00 

427 290.205 19189.2 18712.9 
11/17/2013 1:00 167 213.781 14756.2 2188.46 
11/17/2013 7:00 223 333.107 4286.98 12123.6 

11/17/2013 

13:00 

440 361.331 22959.8 6188.81 
11/17/2013 

19:00 

317 281.889 813.676 1232.78 
11/18/2013 1:00 179 215.668 11984.8 1344.54 
11/18/2013 7:00 162 173.332 15995.9 128.414 

11/18/2013 

13:00 

145 151.959 20585.1 48.4277 
11/18/2013 

19:00 

130 132.725 25114.3 7.42562 
11/19/2013 1:00 124 115.986 27052 64.2242 
11/19/2013 7:00 120 101.765 28383.8 332.515 

11/19/2013 

13:00 

116 89.897 29747.6 681.367 
11/19/2013 

19:00 

114 80.129 30441.5 1147.24 
TB 288.475    

SUM   2192633.25 863933 
Hệ số Nash-Sutcliffe-Sutcliffe: 60.1% 
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Bảng 4. Kết quả ki m đ nh mô hình NAM tại trạm thủy văn Đắk Mốt cho trận lũ 2013 

Thời gian Qthực đo Qdự báo 
(Qthực đo - TBQthực đo 

)
2
 

(Qdự báo - Qthực đo )
2
 

11/14/2013 1:00 132 142 17963.4452 100 
11/14/2013 7:00 129 145.777 18776.6119 281.468 

11/14/2013 

13:00 

127 145.235 19328.723 332.515 
11/14/2013 

19:00 

126 144.466 19607.7785 340.993 
11/15/2013 1:00 126 143.547 19607.7785 307.897 
11/15/2013 7:00 127 157.144 19328.723 908.661 

11/15/2013 

10:00 

153 182.183 12775.2785 851.647 
11/15/2013 

13:00 

255 275.386 121.611883 415.589 
11/15/2013 

15:00 

451 385.032 34214.723 4351.78 
11/15/2013 

16:00 

533 496.461 71274.1674 1335.1 
11/15/2013 

17:00 

591 596.529 105606.945 30.5698 
11/15/2013 

18:00 

623 622.974 127429.167 0.00068 
11/15/2013 

19:00 

617 634.733 123181.501 314.459 
11/15/2013 

20:00 

586 627.162 102382.223 1694.31 
11/15/2013 

21:00 

491 602.834 50612.5008 12506.8 
11/15/2013 

23:00 

412 569.419 21307.8897 24780.7 
11/16/2013 1:00 369 531.894 10603.2785 26534.5 
11/16/2013 4:00 314 493.378 2301.3341 32176.5 
11/16/2013 7:00 253 455.739 169.722994 41103.1 

11/16/2013 

10:00 

228 420.03 1446.11188 36875.5 
11/16/2013 

13:00 

215 386.78 2603.8341 29508.4 
11/16/2013 

16:00 

201 356.195 4228.61188 24085.5 
11/16/2013 

19:00 

192 335.179 5480.11188 20500.2 
11/16/2013 

22:00 

187 323.69 6245.38966 18684.2 
11/17/2013 1:00 184 314.831 6728.55633 17116.8 
11/17/2013 4:00 175 295.453 8286.05633 14508.9 
11/17/2013 7:00 165 276.88 10206.6119 12517.1 

11/17/2013 

10:00 

174 259.356 8469.11188 7285.65 
11/17/2013 

13:00 

179 246.162 7573.8341 4510.73 
11/17/2013 

16:00 

187 229.346 6245.38966 1793.18 
11/17/2013 

19:00 

196 215.254 4903.88966 370.717 
11/17/2013 

22:00 

199 195.912 4492.72299 9.53574 
11/18/2013 1:00 194 180.019 5188.00077 195.468 
11/18/2013 7:00 170 164.971 9221.3341 25.2908 

11/18/2013 

13:00 

162 150.883 10821.7785 123.588 
11/18/2013 

19:00 

154 137.817 12550.223 261.889 
TB 266.0277778 

 

   
SUM   891284.972 336739 

Hệ số Nash-Sutcliffe-Sutcliffe: 62.21% 
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Bảng 5. Kết quả hiệu chỉnh mô hình MIKE 11 tại trạm Kon Tum 

Thời gian Qthực đo Qdự báo 
(Qthực đo - TBQthực đo 

)
2
 

(Qdự báo - Qthực đo )
2
 

10/17/2011 1:00 393 392 9114.28223 1 
10/17/2011 7:00 371 400 13798.9072 841 

10/17/2011 

13:00 

353 456.393 18351.7822 10690.1 
10/17/2011 

19:00 

347 382.038 20013.4072 1227.66 
10/18/2011 1:00 350 318.99 19173.5947 961.62 
10/18/2011 7:00 353 267.514 18351.7822 7307.86 

10/18/2011 

13:00 

356 230.519 17547.9697 15745.5 
10/18/2011 

19:00 

340 204.051 22042.9697 18482.1 
10/19/2011 1:00 337 185.424 22942.7822 22975.3 
10/19/2011 7:00 355 491.932 17813.9072 18750.4 

10/19/2011 

13:00 

951 1470.813 213935.157 270206 
10/19/2011 

19:00 

1970 1889.809 2194934.84 6430.6 
10/20/2011 1:00 1240 1720.461 564799.22 230843 
10/20/2011 7:00 730 938.122 58337.3447 43314.8 

10/20/2011 

13:00 

579 576.092 8195.90723 8.45646 
10/20/2011 

19:00 

495 437.139 42.6572266 3347.9 
10/21/2011 1:00 442 341.525 2159.34473 10095.2 
10/21/2011 7:00 422 280.318 4418.09473 20073.8 

10/21/2011 

13:00 

418 240.044 4965.84473 31668.3 
10/21/2011 

19:00 

406 211.812 6801.09473 37709 
10/22/2011 1:00 397 192.186 8366.53223 41948.8 
10/22/2011 7:00 391 178.511 9500.15723 45151.6 

10/22/2011 

13:00 

385 168.886 10705.7822 46705.3 
10/22/2011 

19:00 

382 162.001 11335.5947 48399.6 
10/23/2011 1:00 378 156.973 12203.3447 48852.9 
10/23/2011 7:00 374 153.216 13103.0947 48745.6 

10/23/2011 

13:00 

372 150.338 13564.9697 49134 
10/23/2011 

19:00 

369 148.079 14272.7822 48806.1 
10/24/2011 1:00 360 146.261 16504.2197 45684.4 
10/24/2011 7:00 359 144.764 16762.1572 45897.1 

10/24/2011 

13:00 

356 143.504 17547.9697 45154.6 
10/24/2011 

19:00 

300 142.421 35520.4697 24831.1 
TB 488.46875 

 

   
SUM   3417127.97 1289990 

Hệ số Nash-Sutcliffe-Sutcliffe: 62.2% 
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Bảng 6. Kết quả ki m đ nh mô hình MIKE 11 tại trạm Kon Tum 

 

Thời gian Qthực đo Qdự báo 
(Qthực đo - TBQthực đo 

)
2
 

(Qdự báo - Qthực đo )
2
 

11/14/2013 1:00 169 350 219726.563 32761 
11/14/2013 7:00 142 488.889 245768.063 120332 

11/14/2013 

13:00 

131 407.979 256795.563 76717.4 
11/14/2013 

19:00 

285 340.054 124432.563 3030.94 
11/15/2013 1:00 297 285.759 116110.563 126.36 
11/15/2013 7:00 289 285.603 121626.563 11.5396 

11/15/2013 

13:00 

917 714.851 77980.5625 40864.2 
11/15/2013 

19:00 

2360 2128.268 2966145.06 53699.7 
11/16/2013 1:00 1680 1590.251 1086285.06 8054.88 
11/16/2013 7:00 1200 985.793 316125.063 45884.6 

11/16/2013 

13:00 

933 662.548 87172.5625 73144.3 
11/16/2013 

19:00 

797 507.885 25360.5625 83587.5 
11/17/2013 1:00 610 408.465 770.0625 40616.4 
11/17/2013 7:00 496 517.11 20093.0625 445.632 

11/17/2013 

13:00 

668 539.98 915.0625 16389.1 
11/17/2013 

19:00 

850 451.649 45050.0625 158684 
11/18/2013 1:00 655 374.281 297.5625 78803.2 
11/18/2013 7:00 503 319.277 18157.5625 33754.1 

11/18/2013 

13:00 

436 287.094 40703.0625 22173 
11/18/2013 

19:00 

432 259.603 42333.0625 29720.7 
11/19/2013 1:00 383 236.876 64897.5625 21352.2 
11/19/2013 7:00 374 218.412 69564.0625 24207.6 

11/19/2013 

13:00 

354 203.551 80514.0625 22634.9 
11/19/2013 

19:00 

345 191.665 85702.5625 23511.6 
TB 637.75 

 

   
SUM   6112526.5 1010506 

Hệ số Nash-Sutcliffe-Sutcliffe: 83.5 % 
 

 


