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MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết nghiên cứu của luận văn 

Trong những năm gần đây, tình hình biến động hình thái dải ven biển tại khu 

vực Trung Bộ như cửa sông di động bồi lắng và xói lở đang diễn ra theo chiều 

hướng bất lợi, gây ra những thiệt hại nặng nề. Đặc biệt vào mùa cạn các cửa sông bị 

bồi lấp làm ách tắc giao thông thủy, ngăn trở tàu thuyền ra vào, gây ảnh hưởng tới 

các hoạt động đánh bắt thủy hải sản. Ngoài ra, sự bồi lấp của cửa sông còn cản trở 

dòng chảy mùa lũ, làm gia tăng thời gian ngập lụt vùng hạ lưu các con sông.  

Từ năm 2011 đến nay, hiện tượng bồi lấp ở khu vực cửa Đà Diễn thuộc TP. 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra liên tục, khiến hàng chục tàu thuyền bị mắc cạn, 

thậm chí bị đánh chìm và hàng nghìn tàu thuyền không thể ra khơi. Cửa Đà Diễn là 

cửa của sông Ba (phía hạ nguồn còn gọi là sông Đà Rằng), đây là con sông lớn nhất 

khu vực Nam Trung Bộ, và là lưu vực sông nội địa lớn thứ hai trên lãnh thổ nước ta 

(Nguyễn Văn Cư, 2005) với diện tích lưu vực 13.900 km2, chiều dài dòng chính là 

380 km. Cửa Đà Diễn là cửa sông quan trọng hướng ra biển của tỉnh Phú Yên. 

Đồng thời, là nơi neo đậu cho gần 1.000 tàu cá của ngư dân và là trung tâm mua bán 

cá ngừ đại dương lớn nhất vùng duyên hải miền Trung. Những năm qua, cửa Đà 

Diễn đã bị bồi lấp nghiêm trọng, gây khó khăn, nguy hiểm cho tàu thuyền ra vào, 

tình trạng mắc cạn tàu thuyền ở cửa sông này diễn ra thường xuyên, gây thiệt hại 

nhiều tỷ đồng. Theo Sở NN và PTNT tỉnh, bình quân mỗi năm, bãi bồi khu vực cửa 

Đà Diễn bị bồi lấp khoảng 15 m bờ phải và 8,5 m bờ trái. Bãi chắn cửa sông ít bị 

phá vỡ hay di chuyển vị trí, mà nổi cao hoặc hạ thấp xuống mặt nước. 

Để ứng phó với phó với các thực trạng đó chính quyền địa phương và nhân 

dân đã có những biện pháp khắc phục tình thế như xây dựng kè, nạo vét luồng và 

một số hoạt động bảo vệ bờ chống sạt lở. Nhưng xét về lâu dài thì cần có những 

nghiên cứu khoa học chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân các yếu tố chính tác động 

đến vùng cửa sông để từ đó định hướng và đưa ra các giải pháp quy hoạch tổng thể 

cho cả vùng. Do đó luận văn: “Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói vùng hạ lưu 
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sông Ba đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên” được thực hiện 

nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn hồ trợ đề xuất các giải pháp phòng 

chống và khắc phục tình trạng xói lở và bồi tụ vùng hạ lưu sông Ba. 

2. Mục tiêu nghiên cứu:   

- Xây dựng được mô hình mô phỏng 1 và 2 chiều, tính toán  bồi xói đoạn 

sông nghiên cứu. 

- Đánh giá được hiện trạng cũng như dự tính tình hình bồi, xói đoạn sông 

nghiên cứu dưới tác động của dòng chảy, hồ chứa. 

3.   Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn là khu vực từ cầu Đà Rằng mới đến cửa Đà 

Diễn, tỉnh Phú Yên. 

4.  Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp phân tích, thống kê  

- Phương pháp kế thừa  

- Kỹ thuật Hệ thống thông tin địa lý (GIS)  

- Phương pháp mô hình toán  

5. Bố cục luận văn: 

Luận văn có bố cục gồm 3 chương chính cùng với phần mở đầu, kết luận và tài liệu 

tham khảo. Cụ thể: 

Chương 1. Tổng quan  

Chương 2. Cơ sở lý thuyết mô hình 

Chương 3. Nghiên cứu diễn biến bồi xói vùng hạ lưu sông Ba đoạn từ cầu Đà Rằng 

mới đến cửa Đà Diễn 

Kết luận, kiến nghị 

Tài liệu tham khảo. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Sông Ba là con sông lớn nhất vùng duyên hải miền Trung. Lưu vực sông có 

dạng dài và hẹp với tổng diện tích tự nhiên khoảng 13.900 km2, nằm trong phạm vi 

của 3 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và Phú Yên. Lưu vực ở vào khoảng 12055’ đến 14058’ 

vĩ độ Bắc và 108000’ đến 109055’ kinh độ Đông, phía bắc giáp với lưu vực sông Sê 

San và sông Trà Khúc, phía nam giáp với lưu vực sông Cái (Nha Trang) và sông 

Srêpôk, phía tây giáp với lưu vực sông Sê San và sông Srêpôk, phía đông giáp với 

lưu vực sông Kôn, sông Kỳ Lộ và biển Đông [1] (Hình 1.1). 
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Hình 1.1. Lưu vực sông Ba [5] 

Cửa sông Đà Diễn là một trong những cửa sông lớn của tỉnh Phú Yên và là 

cửa sông quan trọng nhất của thành phố Tuy Hòa. Đây là nơi ra vào của rất nhiều 

tàu thuyền chở hàng và tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân [5].  
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Hình 1.2. Bản đồ khu vực cửa Đà Rằng, sông Ba (nguồn: Google map 2018) 

1.1.1.2. Đặc điểm địa hình 

Địa hình tỉnh Phú Yên khá phức tạp với phần diện tích đồi núi chiếm khoảng 

70% diện tích toàn tỉnh. Địa hình của tỉnh có 6 đỉnh núi cao trên 1.000 m và đỉnh 

cao nhất là 1.470 m. Nửa phía Tây tỉnh Phú Yên là sườn phía Đông của dãy Trường 

Sơn, vì vậy địa hình của tỉnh thầp dần từ Tây sang Đông. Các vùng núi tương đối 

thấp ở phía Bắc và cao ở phía Nam tỉnh. Dãy núi Chư Mu, Hòn Bà cao trên 1.000 

m, ở biên giới phía Nam tỉnh. Thung lũng sông Ba kéo dài từ Gia Lai – Kon Tum, 

xuyên qua Phú Yên ra đến biển. 

Do vị trí địa lý và ảnh hưởng của địa hình mà vùng hạ du lưu vực sông Ba 

thường xuyên chịu tác động của các yếu tố tự nhiên như mưa, gió, sóng, bão, áp 

thấp nhiệt đới, phân bố bồi tích không đều … gây nên lũ lụt, bồi lấp, xói lở khu vực 

cửa sông. Ngoài ra, những tác động của con người như khai thác không hợp lý tài 

nguyên rừng, khoanh đắp các đầm nuôi hải sản, các công trình dân sinh, thủy lợi, 

thủy điện… làm thay đổi chế độ dòng chảy và lượng bùn cát từ sông đổ ra biển. 

Phía thượng nguồn rừng bị tàn phá làm suy thoái và cạn kiệt dòng chảy mùa khô ở 

hạ lưu dẫn đến hậu quả môi trường vùng ven biển như suy thoái hệ sinh thái, giảm 
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nguồn lợi thuỷ sản, thay đổi vận chuyển bùn cát của sông, nhiễm mặn và suy giảm 

chất lượng nước [6]. 

1.1.2. Đặc điểm khí hậu 

a.  Gió 

Nghiên cứu chuỗi số liệu quan trắc gió tại trạm Tuy Hoà, Miền Tây và Sơn 

Hòa (Phú Yên) có chiều dài 20 năm từ năm 1987 đến năm 2007 (Bảng 1.1), cho 

thấy vào mùa đông (từ tháng X, XI đến tháng III, IV năm sau) gió ở khu vực Phú 

Yên và cửa Đà Diễn có hướng thịnh hành nhất là hướng Bắc (tần suất 50 - 60%). 

Sau đó là gió Đông Bắc với tần suất 30 - 45%. Vào cuối mùa đông còn xuất hiện 

gió Đông với tần suất dưới 30%.  

Bảng 1.1. Tần suất (%) và hướng gió thịnh hành khu vực Phú Yên 

 

(Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia) 

Từ tháng VI đến tháng IX gió mùa mùa hạ phát triển mạnh, toàn lãnh thổ 

Phú Yên thịnh hành gió Tây với tần suất 30 - 65%, tháng VIII tần suất gió Tây lớn 

nhất trong năm. Từ cuối tháng IX, gió mùa mùa hạ bắt đầu bước vào thời kỳ suy 

thoái, đồng thời cũng là thời kỳ tranh chấp của hai thứ gió mùa.  
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Có thể nói chế độ gió ở Phú Yên thể hiện hai mùa rõ rệt, mùa mưa là thời kỳ 

thịnh hành gió Bắc (Bắc, Đông Bắc và Đông); mùa khô là thời kỳ thịnh hành gió 

hướng Tây. 

Tốc độ gió trung bình năm dao động trong khoảng 2 - 2,5 m/s. Nhìn chung 

các tháng mùa hè tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa đông. Tốc độ gió trong bình 

lớn nhất vào tháng V, VI và nhỏ nhất vào tháng XII hoặc tháng I [6]. 

b. Chế độ mưa  

Mưa là một yếu tố chính của khí hậu, thủy văn và, là một trong những thành 

phần quan trọng nhất của cán cân nước. Phú Yên có nền nhiệt độ cao nên mưa là 

nhân tố quan trọng chi phối thời vụ, cơ cấu cây trồng, năng suất và chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các vùng sản xuất còn lệ thuộc vào nước trời. Lượng 

mưa trung bình nhiều năm biến đổi từ 1.300 mm đến 2.200 mm, mưa ít nhất tại các 

vùng khuất gió như Cheo Reo, Phú Túc và mưa nhiều nhất là thượng nguồn sông 

Hinh và thượng nguồn sông Ba.  

Mùa mưa trên lưu vực sông Ba giữa khu vực Tây và Đông Trường Sơn có 

khác nhau, ở Tây Trường Sơn mùa mưa từ tháng V đến tháng X, còn Đông Trường 

Sơn là từ tháng IX đến tháng XII. Vì vậy dòng chảy mặt lưu vực sông Ba là phong 

phú, tính đến Tuy Hòa (diện tích 13.900 km2) thì tổng lượng nước trung bình nhiều 

năm khoảng 9,8 tỷ m3. Tuy nhiên lượng nước này phân bố không đều trong năm kết 

hợp với ảnh hưởng của địa hình tạo ra mùa mưa lớn (dễ gây lũ lụt) và mùa khô 

thiếu nước [6]. 

Lượng mưa ở đây khá phong phú và ổn định qua các năm, trung bình từ 

1.700-2.200 mm. Mùa mưa kéo dài 4 tháng trùng với thời kỳ gió mùa đông bắc, từ 

tháng IX-XII, lượng mưa mùa mưa chiếm 70% lượng mưa năm. Tháng XI có lượng 

mưa lớn nhất chiếm 28-33% lượng mưa năm, cao nhất đạt khoảng 600 mm, có năm 

đạt 1.920 mm (tháng XI/1982 ở Sông Hinh) và 1.310 mm (XI/1990 ở Tuy Hòa) [1]. 
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Bảng 1.2. Lượng mưa trung bình nhiều năm các tháng (mm) 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Phú Lạc 48 21 43 33 80 48 36 49 245 637 517 258 

Hòa Đồng 72 28 56 45 109 80 58 63 246 679 614 324 

SơnThành 46 17 54 52 124 100 77 76 235 621 563 272 

Sông Hinh 58 21 68 65 155 125 97 95 237 626 567 274 

MiềnTây 22 10 34 36 125 106 80 107 213 447 409 155 

Sơn Hòa 23 10 36 38 132 112 84 113 209 469 402 152 

Củng Sơn 21 9 38 35 89 113 75 106 180 487 399 154 

Hà Bằng 31 12 26 35 112 75 63 77 225 517 462 159 

Xuân Lãnh 43 17 36 48 155 104 87 107 239 550 491 169 

Cù Mông 59 26 34 31 96 74 44 81 269 594 607 315 

Sông Cầu 26 11 13 30 83 81 34 66 244 534 487 193 

Chí Thạnh 20 8 10 23 62 61 26 50 226 495 452 179 

Tuy Hòa 47 18 35 30 94 60 42 56 288 656 549 215 

Phú Lâm 40 19 32 30 89 56 39 51 267 612 498 200 

(Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ) 
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Hình 1.3. Bản đồ phân bố lượng mưa 

mùa mưa [6] 

 

Hình 1.4. Bản đồ phân bố lượng mưa mùa 

khô [6] 

c. Chế độ nhiệt 

Ở Phú Yên, những vùng có độ cao dưới 100 m nhiệt độ trung bình năm 

thường dao động trong khoảng 26 – 270C, ở độ cao từ 100 – 300 m nhiệt độ năm 

thường dao động từ 24 - 250C. Ở độ cao trên 400 m, nhiệt độ trung bình năm giảm 

xuống còn 23 - 240C, trên 1000 m nhiệt độ trung bình năm giảm xuống dưới210C. 

Vùng đồng bằng ven biển, ở độ cao dưới 100 m tổng nhiệt độ năm đạt 

95000C - 98000C, vùng núi ở độ cao dưới 400 m giảm còn trên dưới 85000C - 

95000C, ở độ cao 1000 m chỉ còn trên dưới 75000C. 

Hàng năm, nhiệt độ thấp nhất thường xảy ra vào tháng I (21-230C), sau đó 

tăng dần và thường đạt cực đại vào tháng VI (26-290C) rồi lại giảm dần đến tháng I 

năm sau.  

Bảng 1.3. Nhiệt độ trung bình tháng và năm (0C) 

Tháng Tuy Hòa Sơn Hòa Hà Bằng Sông Hinh MiềnTây 

I 23,3 22,1 22,5 21,4 20,6 

II 23,8 23,2 23,5 22,4 21,6 

III 25,4 25,5 25,3 24,4 23,7 



 
 

10 
 

IV 27,3 27,7 27,2 26,5 25,7 

V 28,8 28,7 28,6 27,4 26,6 

VI 29,2 28,6 29,1 27,5 26,5 

VII 29,0 28,5 29,1 27,4 26,3 

VIII 28,7 28,2 29,0 26,6 26,1 

IX 27,7 27,0 27,5 26,3 25,0 

X 26,4 25,5 25,8 24,8 23,7 

XI 25,2 24,1 24,5 23,0 22,4 

XII 23,8 22,5 23,0 21,6 21,0 

Năm 26,6 26,0 26,3 24,9 24,1 

(Nguồn: Đài KTTV Nam Trung Bộ) 

d. Bão và áp thấp nhiệt đới 

Khu vực Nam vĩ tuyến 17oN hàng năm có khoảng 9 cơn bão và ATNĐ đổ 

bộ, trong đó khoảng 28% đổ bộ vào Phú Yên. Phần lớn các cơn bão đổ bộ trực tiếp 

vào Phú Yên hay các tỉnh ven biển lân cận nhưng ảnh hưởng đến Phú Yên đều gây 

ra mưa lớn, với lượng mưa từ 100 - 500 mm. Phú Yên tuy là một trong những tỉnh 

ven biển nằm trong khu vực đón bão, song bão không nhiều như Bắc Trung Bộ và 

miền Bắc, xen kẽ có năm không có bão [2, 4]. 

e. Bốchơi 

Tổng lượng bốc hơi năm ở Phú Yên tương đối ổn định. Năm nhiều nhất và 

năm ít nhất không quá 30% so với tổng lượng bốc hơi trung bình. Hàng năm tổng 

lượng bốc hơi đạt từ 1.100 - 1.400 mm, phân bố không đều trong các tháng. Từ 

tháng X năm trước đến tháng III năm sau, tổng lượng bốc hơi hàng tháng trung bình 

từ 50 đến dưới 100 mm.Riêng thung lũng Sơn Hòa, tháng II, III hàng tháng trung 

bình 120 -130 mm, trong đó thấp nhất là tháng X và XI chỉ đạt từ 50 - 80 mm tháng. 

Từ tháng IV - IX, trung bình hàng tháng đạt 100 - 200 mm, trong đó cao nhất là 

tháng VII, VIII từ 150 - 200 mm. Sông Hinh ở độ cao 200 m, tổng lượng bốc hơi 

năm chỉ còn 1.100 mm, tháng bốc hơi nhiều nhất cũng không vượt quá 160 mm và 

tháng thấp nhất chỉ đạt 31 mm. Biên độ bốc hơi năm dao động 40 – 60 mm, bốc hơi 

ngày lớn nhất 11 - 12 mm, nhỏ nhất 0,4 - 0,5 mm, trung bình 2,5 -4,0 mm [5]. 
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1.1.3. Đặc điểm thủy văn 

a. Dòng chảy 

Xét chuỗi số liệu đo đạc 40 năm tại trạm Củng Sơn, tuyến đo thủy văn cuối 

cùng trên sông Ba, từ năm 1977 đến 2016 cho thấy, mùa lũ tại hạ lưu sông Ba bắt 

đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12, mùa kiệt bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8. 

Lưu lượng dòng chảy mùa lũ trên sông Ba chiếm 71,8% lưu lượng dòng chảy 

cả năm. Tháng có lưu lượng lớn nhất là tháng 11 với lưu lượng trung bình khoảng 

863,2 m3/s, chiếm 25,8% lưu lượng dòng chảy cả năm. 

 

Hình 1.5. Lưu lượng trung bình tháng nhiều năm (1978 – 2016) trạm CủngSơn[8] 

Dòng chảy mùa khô xuất hiện từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 8. Từ cuối 

tháng 12 đến tháng 1, dòng chảy trên các sông được hình thành chủ yếu là do thành 

phần nước trữ lại từ mùa mưa trước đó cung cấp, thường giảm xuống nhanh chóng, 

đến tháng 4 đạt giá trị trung bình nhiều năm thấp nhất chỉ chiếm khoảng 1,4% dòng 

chảy năm. Từ tháng 5 đến tháng 8, nhờ có mưa lũ tiểu mãn, và mưa sớm đầu mùa, 

nên tỉ lệ dòng chảy tăng lên đến 7,3% nhưng vẫn là mùa khô. Trong 8 tháng mùa 

khô, lượng dòng chảy chỉ chiếm khoảng 29,2% lượng dòng chảy năm, là thời kỳ 

thiếu nước cho sản xuất và dân sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân động lực vùng 

cửa sông không còn khả năng cân bằng với động lực biển và thời gian này các yếu 

tố biển trội hơn nhiều các yếu tố sông, gây ra các tác động bồi lấp cửa do bùn cát 
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được vận chuyển từ biển và ven bờ, một phần nhỏ bùn cát mịn từ sông cũng bị lắng 

đọng ngay ở vùng trong cửa sông [8]. 

Khi nghiên cứu về sự biến đổi chế độ thủy văn hạ lưu lưu vực sông Ba dưới 

tác động của hệ thống hồ chứa [9] cho thấy, hệ thống hồ chứa trên lưu vực đóng vai 

trò trong cắt giảm dòng chảy ngày cực đại nhưng lại tác động tiêu cực đến chế độ 

thủy văn hạ lưu thời đoạn ngắn mùa cạn tại trạm Củng Sơn. Dòng chảy mùa lũ có 

xu hướng tăng vào hai tháng XI, XII và dòng chảy cực đại trong thời đoạn ngắn 

(1,3,7 ngày) giảm. Dòng chảy 1 ngày cực tiểu giảm 17% và tần suất dòng chảy 

xung thấp tăng 57% (đặc biệt từ năm 2008, hồ Ba Hạ đi vào hoạt động). 

Lượng dòng chảy năm trên lưu vực sông Ba không lớn, modul dòng chảy 

năm (Mo) đạt 22,8 l/s.km2, hàng năm sông Ba đổ ra biển Đông xấp xỉ 10 tỷ m3 

nước [1]. 

Vào mùa mưa, dòng chảy lũ sông Ba có tác động rất lớn đến diễn biến cửa 

Đà Diễn, một mặt phá vỡ và đẩy bùn cát bị bồi lấp ở cửa sông trong thời kỳ mùa 

khô, mặt khác mang lượng bùn cát đáng kể từ thượng lưu về để phân bố lại ở vùng 

cửa sông. Theo số liệu thống kê gần 100 năm qua, tại Củng Sơn (diện tích lưu vực 

F=12.410 km2) đã xảy ra 3 trận lũ có đỉnh trên 20.000 m3/s, đó là lũ năm 1938 có 

Qmax = 24.000 m3/s, lũ năm 1964 có Qmax = 21.850 m3/s, và lũ 1993 có Qmax = 

20.700 m3/s.  

Thời gian duy trì  các trận lũ sông Ba thường chỉ 3 đến 5 ngày, biên độ lũ 

cao, cường suất nước lũ lớn, thời gian lũ lên ngắn, dạng lũ đỉnh nhọn. Tổng lượng 

lũ 1 ngày lớn nhất chiếm tới 40-50% tổng lượng của toàn trận lũ. Lũ lớn tập trung 

vào hai tháng X và XI, chiếm 81-88% tổng số các trận lũ trong năm.  

b. Bùn cát sông Ba  

Bùn cát là một trong những yếu tố thủy văn đặc biệt quan trong đối với ổn 

định lòng sông, cửa sông. Lượng bùn cát trên sông Ba cũng thay đổi rất lớn theo 

thời gian trong năm. Các kết quả phân tích thống kê cho thấy độ đục (hàm lượng 

bùn cát) trung bình nhiều năm của sông Ba tại Củng Sơn là 228,0 g/m3 nước. Trong 
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đó tháng cao nhất là tháng X đạt tới 294,2 g/m3, tháng thấp nhất là tháng 3 chỉ có 

18,3 g/m3, chênh nhau tới 16 lần. 

Kết quả điều tra nghiên cứu khảo sát cho thấy, đường kính cấp hạt (d50) của 

tất cả các mẫu trầm tích trong khu vực nghiên cứu biến đổi từ 0,003 - 1,4 mm, ngoại 

trừ có một số ít cuội sỏi với đường kính cấp hạt biến đổi từ 7,0 - 15,0 mm. Hầu hết 

các trầm tích hạt thô có màu trắng, vàng - trắng và xám nhạt, còn những trầm tích 

hạt mịn có màu xám xanh và vàng xám. Nhìn chung độ chọn lọc của các trầm tích 

hạt thô và trung khá tốt, biến đổi từ 1,1 - 1,6 (Bảng 1.4). Tuy nhiên độ chọn lọc của 

các trầm tích hạt mịn kém hơn, biến đổi từ 2,2 - 3,5. 

Bảng 1.4. Đường kính hạt trung bình (d50) và độ chọn lọc (so) của trầm tích 

vùngcửa sông Đà Diễn [8] 

Loại trầm tích D50 (mm) Độ chọn lọc (so) 

Cuội 7,0 - 15,0 - 

Cát thô 0,7 - 1,4 1,1 - 1,6 

Cát trung bình 0,2 - 0,8 1,2 - 1,4 

Cát mịn 0,08 - 0,2 1,3 - 1,6 

Bùn lẫn cát 0,008 - 0,1 2,2 - 2,7 

Bột sét 0,003 - 0,005 2,3 - 3,5 
 

Lượng bùn cát trong sông đổ ra khá lớn vào mùa lũ (chiếm khoảng 25% - 

30% tổng lượng bùn cát bồi lấp khu vực trước cửa sông) dưới tác động tổng hợp 

của sóng, dòng ven và dòng chảy từ thượng nguồn qua cửa sông đã tạo thành các 

dải cát, doi cát chắn trước khu vực cửa sông. 

Hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba gây ảnh hưởng lớn đến cán cân cân 

bằng bùn cát khu vực hạ lưu và đặc biệt là cửa sông Đà Diễn. Khi xét đến tổng 

lượng bùn cát cả năm tại trạm thủy văn Củng Sơn [8], sự thiếu hụt bùn cát thể hiện 

rõ rệt trong giai đoạn sau khi hồ Ba Hạ hoạt động. Chuỗi số liệu từ năm 1977 đến 
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năm 2016 được chia khoảng thành ba giai đoạn nghiên cứu để đánh giá được ảnh 

hưởng của từng hồ chứa đến lưu lượng bùn cát hạ lưu sông. Cụ thể: 

Giai đoạn I: 1977-1998, thời kỳ trước khi hồ Sông Hinh hoạt động. 

Giai đoạn II: 1999-2007, thời kỳ sau khi hồ Sông Hinh hoạt động - trước khi 

hồ Ba Hạ hoạt động. 

Giai đoạn III: 2008-2016, thời kỳ sau khi hồ Ba Hạ hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Tương quan Q-Qs tại trạm Củng Sơn trong ba giai đoạn (vẽ trên giấy 

Logrit) [10] 

Theo Hình 1.6, ở giai đoạn III, sự giảm mạnh bùn cát lơ lửng hạ lưu sông 

được thể hiện rõ rệt trên biểu đồ quan hệ Q - Qs. Đường quan hệ giữa Q - Qs ở giai 

đoạn III hạ thấp đáng kể so với cả hai giai đoạn trước đó và lưu lượng bùn cát có xu 

hướng càng giảm mạnh hơn khi lưu lượng càng tăng. Như vậy, có thể thấy tác động 

rất lớn của hồ Ba Hạ đến lưu lượng bùn cát tại Củng Sơn. Tác động này gây ra sự 

thiếu hụt đáng kể bùn cát đi về hạ lưu sông [8]. 

1.1.4. Đặc điểm hải văn 

a. Thủy triều 
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Thuỷ triều tại khu vực này thuộc chế độ nhật triều không đều. Hàng tháng có 

từ 18 đến 22 ngày nhật triều. Thời kỳ triều cường thường xuất hiện nhật triều, khi 

triều kém thường xuất hiện bán nhật triều. Độ cao triều trung bình là 1,50 ± 0,20 m. 

Khi triều cường, độ cao mực nước là 1,70 m, khi triều kém độ cao triều là 0,50 m. 

Thời gian triều dâng thường kéo dài hơn thời gian triều rút. Vào mùa mưa thuỷ triều 

chỉ gây ảnh hưởng tối đa đến khoảng 4 km trong sông. Vào mùa khô, lưu lượng 

dòng chảy nhỏ, triều truyền xa hơn. 

Theo số liệu toàn cầu, cao độ và biên độ thủy triều được tính toán theo từng 

tháng như sau: 

Bảng 1.5. Bảng tính toán cao độ và biên độ thủy triều dựa trên số liệu toàn cầu[5] 

Tháng Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Biên độ 

1 1,65 2,12 1,19 0,93 

2 1,50 1,93 1,08 0,85 

3 1,42 1,79 1,01 0,78 

4 1,42 1,78 1,00 0,78 

5 1,46 1,86 1,00 0,86 

6 1,47 1,94 0,97 0,97 

7 1,46 1,94 0,96 0,98 

8 1,49 1,92 1,05 0,87 

9 1,59 1,96 1,21 0,75 

10 1,73 2,13 1,32 0,81 

11 1,82 2,28 1,37 0,92 

12 1,79 2,26 1,31 0,95 

 

Mực nước triều - diễn biến đặc trưng triều:  

Các số liệu khảo sát cho thấy bình quân đỉnh triều cao nhất vào tháng XI, 

thấp nhất vào tháng III và IV. Biên độ triều giảm dần từ cửa sông vào nội địa, song 

do điều kiện lòng sông thay đổi nên biên độ triều có chênh lệch giữa các đoạn sông.  
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Gió và sóng biển 

Khu vực ngoài khơi cửa Đà Diễn, do bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc 

(NE) và Tây Nam (SW) nên tương ứng với chúng là 2 hướng sóng thịnh hành NE 

và SW. Từ tháng I đến tháng IV, hướng sóng thịnh hành là NE. Độ cao trung bình 

của 2 hướng sóng trên trong khoảng thời gian này là 1,0 m và cực đại là 4,0 m. Từ 

tháng V đến tháng IX, hướng sóng chủ đạo là SW với độ cao trung bình là 0,8 m 

đến 1,0 m và lớn nhất là 3,5 m. Từ tháng X đến tháng XII, thịnh hành là hướng sóng 

N và NE với độ cao trung bình là 0,9 m và độ cao lớn nhất biến đổi từ 3,5 đến 4,0 

m. Nhìn chung, chế độ sóng trong mùa hè không ổn định và độ lớn nhỏ hơn so với 

mùa đông. Biểu đồ hoa sóng mô tả chế độ sóng ngoài khơi khu vực Tuy Hòa được 

thể hiện trên (Hình 1.6) [5]. 

Bảng 1.6. Độcao sóng bình quân (m) theo các tháng và mùa trong năm trạm Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên[6] 

 Tháng N NE E SE S SW W NW T.bình 

I 0.75 0.73 0.45 0.35 0.30 0.30 0.30 0.51 0.61 

II 0.73 0.83 0.50 0.53 0.30 0.33 0.30 0.81 0.63 

III 0.71 0.69 0.55 0.61 0.47 0.30 0.36 0.61 0.54 

IV 0.88 0.54 0.58 0.59 0.37 0.39 0.56 0.30 0.51 

V 0.55 0.49 0.57 0.66 0.45 0.47 0.48 0.57 0.46 

VI 0.46 0.40 0.52 0.55 0.56 0.67 0.81 0.64 0.59 

VII 0.56 0.52 0.57 0.57 0.58 0.60 0.76 0.69 0.59 

VIII 0.41 0.53 0.55 0.52 0.65 0.69 0.82 0.67 0.64 

IX 0.48 0.46 0.44 0.49 0.46 0.54 0.62 0.42 0.44 

X 0.91 0.66 0.44 0.78 0.30 0.38 0.90 0.58 0.60 

XI 0.97 1.02 0.77 0.50 0.30 1.14 1.40 0.94 0.91 

XII 0.97 1.01 0.75 0.49 0.30 1.07 1.38 0.91 0.88 

Cả năm  0.84 0.80 0.56 0.59 0.50 0.62 0.78 0.68 0.63 

Mùa mưa (IX-XII)  0.94 0.91 0.60 0.58 0.41 0.64 0.86 0.70 0.73 

Mùa khô (I-VIII) 0.72 0.71 0.55 0.59 0.52 0.61 0.76 0.66 0.57 

Đông Bắc (X-IV)  0.87 0.83 0.58 0.60 0.38 0.62 1.01 0.78 0.68 

Tây Nam (V-IX)  0.50 0.48 0.54 0.59 0.55 0.62 0.75 0.62 0.55 
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Hình 1.7. Hoa sóng tính từ số liệu gió đo tại trạm Tuy Hòa[6] 

a) T1

 

b) T2 

 

c) T3 

 

d) T4 

 

e) T5 

 

f) T6 

 

g) T7 

 

h) T8 

 

i) T9 

 
j) T10 

 

k) T11 

 

l) T12 
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1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %
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1.1.5. Đặc điểm kinh tế xã hội 

1.1.5.1. Các công trình thủy lợi trên lưu vực sông Ba 

Các hồ chứa thượng lưu có khả năng điều tiết sẽ tác động đáng kể đến hạ 

lưu, làm thay đổi chế độ dòng chảy hạ lưu, cụ thể là giảm lưu lượng đỉnh lũ do điều 

tiết và tăng dòng chảy trong mùa khô. Hồ chứa sẽ giữ lại một phần lớn lượng bùn 

cát lơ lửng của sông, làm cho dòng chảy xuống hạ lưu có lượng bùn cát nhỏ đi, đặc 

biệt trong mùa mưa khi hàm lượng bùn cát thượng lưu về lớn. Mỗi khi bùn cát trong 

sông bị giảm nhỏ, cân bằng bùn cát vùng cửa sông thay đổi ảnh hưởng tới diễn biến 

cửa sông. Khu vực hạ lưu sông Ba có hệ thống thuỷ lợi Đồng Cam được xây dựng 

từ thời Pháp thuộc (1930), lấy nước tưới tự chảy cho vùng đồng bằng Tuy Hoà. Hệ 

thống bao gồm một đập dâng lớn bằng đá xây chắn ngang dòng chính sông Ba 

khống chế lưu vực 12.800 km2. Trong mùa khô, hệ thống thủy lợi Đồng Cam lấy 

nước tưới với khối lượng lớn làm giảm hẳn dòng chảy hạ lưu, có những năm kiệt 

mực nước sông trước đập còn thấp hơn đỉnh đập, có nghĩa không còn nước chảy về 

hạ lưu, đoạn sông từ Đồng Cam đến cửa Đà Diễn bị khô cạn. 

Các công trình thuỷ lợi đã gây ra sự suy giảm về lượng và chất lượng nước 

mặt của lưu vực sông, giảm đỉnh lũ trong mùa mưa và giảm thiểu hạn kiệt trong 

mùa khô. Sau các hồ thuỷ lợi, trên đoạn sông khoảng 6 - 7 km là hiện tượng “chết” 

của các dòng sông do sự điều tiết của các hồ. Các công trình thuỷ điện gây ra suy 

giảm về chất lượng nước của lưu vực sông do được tích trong các hồ chứa và thay 

đổi quy luật của quá trình xâm nhập mặn vùng ven biển cửa sông. Lượng bùn cát 

lắng đọng lại trong các công trình thuỷ lợi là rất lớn, chỉ còn lại khoảng 10% được 

đổ xuống hạ du. Bờ sông vùng hạ lưu thường bị xói lở và đặc biệt vùng ven biển 

cửa sông, các bãi bồi có xu hướng bị xói lở để bù đắp lượng thiếu hụt đó. Đặc biệt 

trong những năm gần đây tốc độ xói lở tăng rất nhanh, tại cửa Đà Diễn, do dòng 

chảy được điều tiết nên các doi cát hai bên cửa có xu hướng kéo dài thu hẹp dần cửa 

sông. Tháng 7/2007 bãi bồi bờ bắc cửa Đà Diễn bị xói sâu vào trong làm sạt lở bờ 

sông từng đoạn lớn trên 400 m, sâu vào đất liền 80 m. 
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Các công trình thủy lợi trên lưu vực sông Ba đã tác động làm gia tăng hiện 

tượng xói lở bãi bồi cửa sông ven biển và đây chính là tác động trực tiếp tới cửa 

sông Đà Diễn và thành phố Tuy Hoà [6]. 

1.1.5.2. Hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba 

Tính đến nay, trên toàn lưu vực có khoảng 198 hồ chứa thủy lợi, thủy điện 

lớn, nhỏ (bao gồm cả những hồ đang vận hành, đang xây dựng và dự kiến xây 

dựng), trong đó có 39 hồ chứa thủy điện còn lại chủ yếu là các hồ chứa thủy lợi. 

Tổng dung tích của các hồ chứa trên lưu vực khoảng 1560,2 triệu m3 (Bảng 1.7). Hồ 

chứa có dung tích lớn nhất là hồ sông Hinh trên sông Hinh (357 triệu m3). Các hồ 

chứa và các công trình đi kèm với nó thường có nhiều mục tiêu và nhiệm vụ khác 

nhau. Các mục tiêu quan trọng là phát điện, cấp nước, góp phân giảm lũ hạ du. Xét 

riêng các hồ chứa có dung tích trên 100 triệu m3 trên lưu vực, thì hiện nay đã xây 

dựng hồ chứa Sông Hinh, Ayun Hạ, hồ Ba Hạ trên sông Ba Hạ; hồ Krong H’Năng 

trên sông Krông H’Năng và cụm hồ An Khê-Kanak trên sông Ba đã tích nước trong 

năm 2010 (Hình 1.8). 

Bảng 1.7. Bảng thông số một số hồ chứa chính trên lưu vực sông Ba 

Hồ chứa/ thông số 
Năm vận 

hành 

Flv 

(km2) 

MNDBT 

(m) 
MNC(m) 

Wtb 

(106m3) 

Whi 

(106m3) 

Ayun Hạ 1995 1670 204 195 253 201 

Sông Hinh 1999 772 209 196 357 323 

Ba Hạ 2008 11115 105 101 349.7 165.9 

Krông Hnăng 2010 1168 260 250 356.6 242.9 

Ankhê-KaNak 2010 833 515 485 313.7 285.5 
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Hình 1.8. Bản đồ hồ chứa trên lưu vực sông Ba 

1.1.5.3. Các đặc điểm kinh tế xã hội 

Lưu vực sông Ba nằm trong phạm vi ranh giới hành chính của 20 huyện thị 

thuộc 3 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, ĐaKlak và một tỉnh duyên hải miền 

Trung Trung Bộ là Phú Yên. Trong đó có một số huyện thuộc tỉnh Kon Tum là 

huyện KonPlong, 10 huyện thị thuộc tỉnh Gia Lai là: Kbang thị xã An Khê, ĐakPơ, 

Konch Ro, ĐakĐoa, Mang Yang, Chư Sê, Ayun Pa, Krông Pa. EaPa, 4 huyện thuộc 

tỉnh Đak Lak là: Ea Hleo, Krông HNăng, Eakar, MadRăk và 5 huyện thuộc tỉnh Phú 

Yên là: Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa, Tuy Hòa, và thị xã Tuy Hòa. 
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Dân số trong toàn lưu vực sông Ba tính đến 31/12/2004 có khoảng 1.391.701 

người. Trong đó vùng thượng và trung lưu thuộc Tây Nguyên bao gồm Nam Bắc 

An Khê, thượng Ayun, Ayun Pa, Krông Pa, Krông H’Năng có dân số khoảng 

804.364 nguời, mật độ dân số bình quân 76,8 người/km2, người kinh chiếm 55,57% 

dân số toàn vùng còn lại 44,23% là người dân tộc ít người (phần lớn là người Gia 

Lai). Dân số thị trấn huyện lỵ chiếm 19,5% và nông thôn chiếm 80,5%. Mật độ dân 

số phân bố không đều chủ yếu tập trung ở các thành thị, trục giao thông và những 

vùng kinh tế phát triển, mật độ có thể đạt từ (305-1314) người/km2. Còn các huyện 

thuộc vùng Nam Bắc An Khê, thượng Ayun như huyện KBang, Kon ChRo, Đắk 

Đoa mật độ dân số chỉ đạt từ (20-30) người/km2. Tỷ lệ tăng dân số 2,01%. 

Cơ cấu phát triển kinh tế từ trước đến nay vẫn lấy Nông - Lâm - Nghiệp là 

chính cho nên giá trị GDP trong nông nghịêp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá 

trị các ngành năm 1998 chiếm 52,6%, năm 2000 chiếm 48,5%, năm 2004 giảm còn 

46% trong tổng giá trị các ngành kinh tế trong lưu vực. Tuy vậy nền kinh tế nông 

lâm nghiệp đang có chiều hướng giảm dần để tăng giá trị cơ cấu công nghiệp - dịch 

vụ du lịch cho phù hợp với xu thế phát triển kinh tế chung của đất nước nhằm thúc 

đẩy và đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước. Nhìn chung cơ 

cấu kinh tế giữa các vùng trong lưu vực sông Ba biến động không đồng đều. 

Đối với vùng thượng và trung lưu cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm 

69,6% năm 1998 và năm 2004 chiếm 65%. Nhưng giữa các huyện biến động cũng 

khác nhau. Năm 1998 cơ cấu Nông lâm nghiệp huyện An Khê, Krông Pa là (45,9 – 

46,9%) trong khi đó các huyện liền kề như KBông, Kon Chro, Đắk Đoa, Ayun Pa 

cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm tới (68 -95,8%) tổng cơ cấu kinh tế các 

ngành. 

Hiện nay, bình quân thu nhập đầu người trên lưu vực sông Ba đạt khoảng 

335 USD/người/năm. Khu vực thượng trung lưu thuộc vùng Tây Nguyên có lợi thế 

về mặt hàng nông lâm sản có giá trị kinh tế cao như cao su, cafe, tiêu, điều nên mức 

thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 324 USD/người/năm. Còn khu vực hạ lưu 
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thuộc đồng bằng Duyên Hải ven biển miền Trung có nhiều lợi thế về điều kiện tự 

nhiên, xã hội nhất là dịch vụ du lịch, thuỷ hải sản nên mức thu nhập bình quân đầu 

người có phần cao hơn vùng thượng trung lưu một chút và mức thu nhập đạt 

khoảng 350 USD/người/năm. 

1.2. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CỬA SÔNG 

1.2.1. Các phương pháp nghiên cứu diễn biến cửa sông 

 Hiện nay,có nhiều phương pháp khác nhau nghiên cứu về diễn biến cửa sông 

trên thế giới cũng như tại Việt Nam,những phương pháp được sử dụng phổ biến là: 

 Phương pháp điều tra cơ bản và đo đạc thực địa vùng nghiên cứu 

Đây là phương pháp truyền thống thường được sử dụng trong nghiên cứu 

diễn biến bờ biển trước đây và hiện nay. Nhằm đánh giá định tính và định lượng các 

đặc trưng động lực vùng cửa sông ven biển thông qua đo đạc địa hình khu vực cửa 

sông theo các mùa trong một số năm để so sánh và đánh giá diễn biến. Đồng thời, 

đo một số yếu tố thủy, hải văn để bổ sung số liệu đầu vào cho việc áp dụng mô hình 

toán vì thực tế số liệu quan trắc thủy, hải văn ở vùng cửa sông ven biển miền Trung 

còn rời rạc, thiếu đồng bộ và khó khăn cho nghiên cứu diễn biến cửa sông. Đây là 

phương pháp được sử dụng sớm nhất, hiện nay đã được nâng cấp nhờ hiện đại hóa, 

chính xác hóa các thiết bị đo, như máy đo lưu tốc, lưu lượng ADCP, máy định vị vệ 

tinh DGPS, thiết bị đo sóng, đo bùn cát, đo độ mặn ...v.v, và nhờ các kỹ thuật tin 

học, vi tính trong chỉnh lý, phân tích số liệu để đưa ra những kết quả mang tính sát 

thực tế hơn. Tuy nhiên mức độ chính xác của phương pháp này hoàn toàn phụ thuộc 

vào số liệu đo đạc, mà độ chính xác của số liệu đo là do phương pháp đo và thiết bị 

đo. 

 Phương pháp GIS chập bản đồ 

Phương pháp viễn thám bản đồ nghiên cứu biến động hình thái đường bờ 

bằng cách chập ảnh và chập bản đồ cùng tỷ lệ như nhau và khác thời gian để so 

sánh. Từ các số liệu đo đạc khảo sát thực tế của một vùng tại các thời gian khác 
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nhau, xây dựng mô hình số độ sâu cho khu vực nghiên cứu. Mô hình số độ sâu 

(DEM) là mô hình số về độ cao hoặc độ sâu của địa hình, biến thiên liên tục tại bất 

kỳ một vị trí nào trên bề mặt trái đất. Chồng ghép các DEM với nhau để tìm ra sự 

biến động địa hình đáy qua các thời kỳ theo mùa và theo năm, trên cơ sở đó định 

lượng sự biến động địa hình đáy như: lượng bồi, xói lớn nhất, bồi, xói trung bình và 

thể tích bồi, xói cho một khu vực. 

             Phương pháp phân tích thống kê 

Các tư liệu thu thập được từ các phương pháp khác nhau được phân tích tổng 

hợp theo một hệ thống thống nhất, lập bảng biểu tổng hợp. Trên các bảng thống kê 

sẽ chỉ rõ địa điểm xảy ra các đoạn bờ đang xói lở và các số liệu quan trọng cần thiết 

đã được tổng hợp. 

         Phương pháp mô hình vật lý. 

Là phương pháp xây dựng mô hình nguyên mẫu ngoài thực tế cho một đoạn 

bờ biển cụ thể nào đó hoặc các công trình theo tỷ lệ thu nhỏ. Các tác động trong tự 

nhiên tới bờ biển như sóng, dòng chảy, sự biến đổi mực nước do thủy triều, được 

tạo ra trong phòng thí nghiệm với tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mô hình. Các số liệu về 

mực nước, dòng chảy và sự biến đổi của bờ biển được ghi nhận lại thông qua các 

thiết bị đo đạc tự động hoặc bán tự động đặt trong mô hình. 

Phương pháp mô hình toán 

Mô hình toán dùng để mô phỏng và xác định các quy luật liên quan đến diễn 

biến cửa sông như vận chuyển bùn cát, quá trình diễn biến đường bờ, diễn biến mực 

nước, thủy triều và sóng biển khu vực ngoài khơi và vùng cửa sông nói riêng. Các 

công cụ nghiên cứu xói lở, bồi tụ, dịch chuyển cửa sông, bờ biển bằng mô hình toán 

động lực hình thái 2 chiều, 3 chiều mô phỏng diễn biến hình thái của các cửa sông, 

lạch triều ngày càng được hoàn thiện và cho phép mô phỏng chi tiết hơn các hiện 

tượng diễn biến trong tự nhiên sát thực hơn với thời đoạn mô phỏng ngày càng dài 

hơn.  
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1.2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu xói lở, bồi tụ trong và ngoài nước 

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về vận chuyển bùn cát trong 

sông nói chung và bồi xói vùng cửa sông nói riêng. Những nghiên cứu này sử dụng 

các phương pháp khác nhau để tính toán, phân tích và dự báo tình hình bồi lắng 

trong tương lai. Để tính toán, dự báo quá trình bồi vùng trong sông và cửa sông có 

thể sử dụng các mô hình toán một chiều, hai chiều hoặc ba chiều. Trong đó, một số 

nghiên cứu dựa trên mô hình 1 chiều và 2 chiều tính toán bồi xói trong sông hồ 

cũng như vùng cửa sông như sau:  

Nghiên cứu nước ngoài:  

Nghiên cứu vận chuyển trầm tích bằng phương pháp lý thuyết và thực 

nghiệm sớm nhất được thực hiện bởi nhà khoa học DuBuat (1738-1809) người 

Pháp. Ông xác định vận tốc dòng chảy gây ra xói mòn đáy, trong đó có xem xét đến 

sự khác nhau của vật liệu đáy. Nghiên cứu quá trình phát tán các hạt trầm tính do 

khuếch tán rối trong dòng chảy bất đồng nhất dựa trên mô hình toán được Robert P. 

Apmann và Ralph R. Rumer công bố năm 1967 [18]. 

 “Xói mòn bề mặt, vận chuyển bùn cát và bồi lắng hồ chứa”(Surface erosion, 

sediment transport, and reservoir sedimentation), Chih Ted Yang, Timothy 

J.Randle [20]. 

Nghiên cứu đã phân tích tầm quan trọng của việc xác định tỉ lệ xói mòn bề 

mặt lưu vực, vận chuyển bùn cát, lắng đọng và phân phối bùn cát trong hồ chứa đối 

với tuổi thọ của hồ chứa và giảm thiểu tác động tiêu cực của bồi lắng. Nghiên cứu 

chỉ ra rằng mặc dù các phương trình mất đất kinh nghiệm tổng quát được sử dụng 

phổ biến ở miền đông Hoa Kỳ trong việc xác định lượng xói đất nông nghiệp nhưng 

vẫn tồn tại những vấn đề trong việc áp dụng các phương trình này vào các trường 

hợp tính toán khác. Phần lớn các mô hình ứng dụng tính toán xói mòn và bồi lắng là 

mô hình một chiều do các mô hình hai hoặc ba chiều gặp khó khăn về nguồn số 

liệu. Nghiên cứu đã cung cấp một miêu tả ngắn gọn về cách tiếp cận tổng hợp và hệ 

thống dựa trên những phương trình vận chuyển bùn cát đã thiết lập, lý thuyết tỉ lệ 
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tổn thất năng lượng tối thiểu và mô hình của Cục cải tạo đất cho mô phỏng đất phù 

sa sông. 

“Mô phỏng 2 chiều vận chuyển bùn cát để phục vụ quản lý bồi lắng hồ chứa” 

(Two-dimensional sediment transport modeling for reservoir sediment 

management: Reventazon River, Costa Rica) của Ian M Dubinski [21]. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng bồi lắng là mối quan tâm hiện nay đối với các hồ 

chứa và có thể giải quyết được bằng một loạt các phương án quản lý. Bồi lắng trong 

hồ chứa làm giảm dung tích trữ và làm thay đổi sự cung cấp phù sa cho hạ du. 

Nghiên cứu này tính toán sự phân bố theo không gian và thời gian của trầm tích 

lắng đọng trong một hồ chứa dự kiến thuộc sông Reventazón, Costa Rica trong thời 

gian hoạt động là 40 năm theo các kịch bản bồi lắng khác nhau. Mô hình vận 

chuyển bùn cát hai chiều Mike 21C xây dựng bởi DHI được sử dụng để mô phỏng 

trầm tích bồi lắng cho trường hợp cơ bản (không có quản lý bùn cát) và đánh giá 

hiệu quả dự đoán của hai chiến lược quản lý bùn cát (rút xả hoàn toàn và rút xả một 

phần). Mô phỏng trường hợp cơ sở chỉ ra rằng sự tổn thất dung tích trữ dự kiến 

trong trường hợp không có quản lý bùn cát sẽ lên đến khoảng 35% tổng số và 33% 

dung tích hoạt động trong khoảng thời gian 40 năm.  

Nghiên cứu trong nước:  

Ở Việt Nam, các nghiên cứu liên quan đến vấn đề thủy động lực và vận 

chuyển bùn cát bắt đầu được nghiên cứu từ những năm 60 của thế kỷ trước. Cho 

đến nay các vấn đề liên quan đến thủy động lực và vận chuyển trầm tích tại các 

vùng ven biển Việt Nam đang là mối quan tâm của nhiều nhà khoa học và các cơ 

quan nghiên cứu. Một số nghiên cứu tiêu biểu về diễn biến bồi tụ, xói lở cửa sông 

bờ biển bao gồm: 

 Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng 

dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở Đồng bằng sông 

Cửu Long” [11]: đã ứng dụng Mike 11, Mike 21C và đặc biệt là mô hình toán ba 

chiều lòng động vào nghiên cứu dự báo xói bồi biến hình lòng dẫn cho đoạn sông 
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Tiền khu vực Tân Châu - Hồng Ngự, khu vực Vàm Nao và đoạn sông Hậu khu vực 

thành phố Long Xuyên. Kết quả dự báo xói lở bờ được gửi đến các địa phương 

hàng năm vào trước mùa mưa lũ; là cơ sở đề xuất các giải pháp xử lý nhằm giảm 

nhẹ thiệt hại cho đoạn sông Tiền khu vực ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

 Đề tài KC08.07/06-10 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông 

ven biển miền Trung” [2] do Trường Đại học thủy lợi chủ trì thực hiện từ năm 2007 

đến năm 2010 với các mục tiêu chính: là xác định nguyên nhân và quy luật diễn 

biến (bồi, xói, dịch chuyển) các cửa sông ven biển miền Trung. Trên cơ sở tính toán 

đề xuất các giải pháp phù hợp ổn định các cửa sông điển hình, đó là cửa Tư Hiền 

(Thừa Thiên - Huế); cửa Mỹ Á (Quảng Ngãi); cửa Đà Rằng (Phú Yên) nhằm phát 

triển kinh tế, xã  hội, an toàn cho ngư dân và tàu thuyền tránh bão. Kết quả nghiên 

cứu đã tổng kết các quy luật diễn biến các cửa sông, ứng dụng mô hình toán 

Delft3D đưa ra những định hướng giải pháp tổng thể cho các cửa sông điển hình 

khu vực miền Trung. 

“Nghiên cứu dự báo diễn biến lòng dẫn và chế độ thủy văn hạ du sông Lô – 

Gâm do ảnh hưởng của thủy điện Tuyên Quang” [15]: Nghiên cứu này đã tính toán 

về mức độ diễn biến lòng dẫn cũng như tác động của xói phổ biến lan truyền xuống 

hạ du và biến động quan hệ Q-H vùng hạ du sử dụng công cụ mô hình mô phỏng, 

tính toán vận chuyển bùn cát là Mike 11ST. Kết quả nhiên cứu đã khẳng định tác 

động của xói phổ biến sẽ gây ra mất ổn định, sạt lở bờ sông trên diện rộng ở các 

sông Gâm, sông Lô (từ đập tới hạ lưu Lô Chảy). Vùng hạ lưu Lô Gâm và thị xã 

Tuyên Quang chịu ảnh hưởng mạnh của điều tiết cắt xả lũ và vận hành theo phụ tải 

của hồ tuyên Quang ngay trong những năm đầu. Biến động xói lòng dẫn, sạt lở bờ ở 

khu vực thị xã Tuyên Quang sẽ gia tăng theo thời gian vận hành hồ. Trong vòng 10 

năm sau khu vực bờ hữu sông Lô (Tráng Đà, Nông Tiến) và bờ hữu sông Lô trung 

tâm thị xã từ nhà máy tới đền Mậu và khu vực Hùng Thắng sẽ bị xói sâu gây sạt lở 

bờ rất mạnh. 
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“Nghiên cứu về xu thế bồi tụ, xói lở khu vực cửa Đáy” của Nguyễn Xuân 

Hiển và nnk (Viện KH Khí tượng Thủy văn và Môi trường). Trong nghiên cứu này 

đã phân tích xu thế bồi tụ và xói lở khu vực cửa Đáy bằng cách ứng dụng bộ mô 

hình MIKE couple. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực cửa Đáy có xu thế bồi tụ 

là chủ yếu, tạo thành các cồn cát trước cửa Đáy và các đồi cát dọc bờ thuộc địa phận 

huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. Nguyên nhân do khu vực này được tiếp nhận 2 

nguồn bổ sung trầm tích từ: i) sông Đáy đưa ra và lắng đọng dưới tác động của 

động lực biển; ii)  lượng bùn cát được vận chuyển dọc theo bờ biển từ phía bắc (cửa 

Ba Lạt và Ninh Cơ). Ngoài ra, qua nghiên cứu này cho thấy, vào 4 tháng mùa lũ từ 

tháng 6 tới tháng 10 lượng trầm tích tích được các con sông đưa ra chiếm khoảng 

80% lượng trầm tích cả năm. 

Luận văn Thạc sỹ của Hoàng Văn Đại với đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mô 

hình TREM đánh giá diễn biến lòng dẫn đoạn sông Hồng từ Chèm đến Khuyến 

Lương” [13]: Nghiên cứu đã sử dụng mô hình diễn biến lòng dẫn 2 chiều trong hệ 

tọa độ phi trực giao TREM (Two-dimensional River bed Evolution Model) tính 

toán xói lở lòng sông theo 2 chiều. Kết quả tính toán cho thấy mô hình TREM có 

khả năng mô phỏng khá tốt trường tốc độ và phân bố tốc độ theo phương ngang, và 

được thể hiện qua kết quả tính toán và thực đo tốc độ theo thủy trực tại trạm thủy 

văn Hà Nội. 

Ngoài ra, còn có nhiều nghiên cứu về diễn biến, động lực hình thái các cửa 

sông ở miền Trung như luận án Tiến sỹ của Nguyễn Bá Quỳ (Đại học Thủy Lợi), 

Nguyễn Thảo Hương (Viện Địa Lý), Trần Văn Sung (Đại học Xây Dựng), Trần 

Thanh Tùng (2011) .... Như vậy, các nghiên cứu trên cho thấy việc tính toán mô 

phỏng quá trình bồi xói vùng cửa sông đã được các nhà khoa học trên thế giới và 

trong nước rất quan tâm và nghiên cứu. Nhìn chung, các nghiên cứu này đã thu 

được nhiều kết quả có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn, đã góp phần không nhỏ 

vào việc xây dựng cơ sở khoa học và công cụ hỗ trợ cho việc đề xuất giải pháp công 

trình chống bồi lấp, xói lở cửa sông và bờ biển.  
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Nhưng xét về tổng thể, các nghiên cứu ở trên mặc dù đã có nhiều đóng góp 

về mặt khoa học nhưng mới dừng lại ở đánh giá chung và đơn lẻ, chưa mang tính 

tổng hợp và hệ thống, nhất là trong đánh giá nguyên nhân và diễn biến cửa sông.  

1.3. THỰC TRẠNG BỒI XÓI LÒNG DẪN CỦA SÔNG VÀ CÁCH XÁC 

ĐỊNH XÓI BỒI VÙNG CỬA ĐÀ DIỄN 

1.3.1. Thực trạng xói lở bồi tụ cửa Đà Diễn 

Cửa sông Đà Diễn tương có chế độ thủy động lực và hình thái cửa sông biến 

động rất mạnh. Đó là hệ quả của tương tác giữa chế độ thủy động lực của biển và 

chế độ thủy động lực của sông. Tuy nhiên, do thủy vực và lượng dòng chảy của 

sông Ba (Đà Rằng) khá lớn nên chế độ thủy động lực biển không áp đảo được chế 

độ của sông. Vì vậy không khi nào cửa Đà Diễn bị bồi lấp hoàn toàn mà chỉ diễn ra 

hiện tượng bồi nông cửa sông. Hiện tượng xói sạt lở vùng ven biển sát cửa sông 

thường xuyên diễn ra theo vị trí biến động, dịch chuyển cửa sông. Điều đó thể hiện 

yếu tố động lực biển là nhân tố chủ đạo gây sạt lở khu vực, mà yếu tố chiếm ưu thế 

là sóng, nước dâng và dòng triều. 

 

 

Hình 1.9.Khắc phục tình trạng sạt lở ở 

cửa Đà Diễn 

Hình 1.10.Tình trạng bồi xói ở cửa Đà 

Diễn 

Cửa Đà Diễn dịch chuyển lên phía Bắc hoặc xuống phía Nam theo từng thời 

kỳ kế tiếp nhau. Trước đây khoảng 20 năm, cửa sông còn ở phía Nam, doi cát bờ 

Bắc kéo xuống phía Nam sau đó cửa sông dịch dần lên phía Bắc, doi cát bờ Bắc bị 
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xói dần. Hiện nay cửa sông nằm ở giới hạn cuối cùng phía Bắc, doi cát bờ Nam kéo 

dài lên phía Bắc. Trước đây 5,7 năm khi cửa sông dịch lên sát phía Bắc khu vực bờ 

Bắc (phường 6 thành phối Tuy Hòa ) bị xói lở mạnh. Nhiều nhà cửa và cả cảng cá 

Tuy Hòa bị sạt lở, tỉnh phải đầu tư xử lý cục bộ. Hiện nay khu vực này vẫn còn diễn 

biến mạnh. Tuy nhiên trong 3,4 năm nay sạt lở phía biển lại diễn ra mạnh ở bờ Nam 

khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông thành phố Tuy Hòa. 

Như vậy, các yếu tố động lực biển như sóng, triều, dòng ven,… trong những 

năm gần đây không những đưa bùn cát bồi nông khu vực cửa sông gây ách tắc tàu 

thuyền ra vào cửa Đà Điễn mà còn gây sạt lở khu vực hai bên cửa sông rất nghiêm 

trọng. Sạt lở diễn ra mạnh mẽ vào mùa gió Đông Bắc. Tình hình biến động mạnh và 

phức tạp ở vùng cửa Đà Diễn ảnh hưởng rất nhiều tới dân sinh kinh tế xã hội tỉnh 

Phú Yên.  

Tuy nhiên, cho đến nay ngoài những xử lý cục bộ một số khu vực nhỏ sát 

cửa sông vẫn chưa có một nghiên cứu và dự án nào bài bản cho tổng thể toàn cửa 

Đà Diễn. Thực tế mới chỉ có dự án kè bảo vệ bờ chống xói lở kết hợp chỉnh trang 

đô thị cho khu vực nội thành thành phố Tuy Hòa nằm ở bờ Bắc, phía trong sông mà 

chưa tới vùng cửa sông sát biển, các hoạt động nạo vét ở khu vực truớc cửa sông, 

và gần đây mới có đầu tư nhỏ của địa phương nhằm khắc phục khẩn cấp đoạn xói lở 

phía Nam cửa (khu vực xóm Rớ) cũng như đề xuất cho dự án kè biển mới sử dụng 

kinh phí trung ương.  

Những lợi ích ban đầu mang lại của các dự án này, đặc biệt là hệ thống các 

kè bảo vệ chống xói ở bờ sông Đà Rằng đoạn gần cửa đã phát huy tốt khả năng gây 

bồi, và có tác dụng rõ rệt tại những điểm xây dựng công trình. Các hoạt động nạo 

vét khơi thông từ tháng 3/2014 đã giúp cho nhiều lượt tàu thuyền ra vào cửa an toàn 

cũng như đoạn kè phía Nam đã góp phần làm giảm tốc độ xâm thực của biển, bảo 

vệ khu dân cư xóm Rớ.  

Tính bất định cao và thiếu bền vững như sự cố sạt lở bờ kè khu vực xóm Rớ, 

bối lấp trở lại cửa sông sau khi nạo vét cho thấy sự cần thiết về một nghiên cứu đầy 
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đủ, quy mô và có cơ sở khoa học cũng như các giải pháp đồng bộ và khả thi khắc 

phục hiện tượng bồi lấp và sạt lở khu vực cửa Đà Diễn. 

            Dựa theo đặc điểm hình thái luồng lạch vùng cũng như để thuận lợi cho việc 

so sánh, đánh giá sự biến đổi luồng tàu vào cửa Đà Diễn và quá trình bồi, xói địa 

hình đáy ven bờ biển Đà Diễn khu vực nghiên cứu được chia thành 6 vùng khác 

nhau (Hình 1.11). 

+ Vùng 1: khu vực trong sông từ cầu Đà Rằng cũ ra đến cầu Hùng Vương. 

+ Vùng 2: khu vực trong sôngphía bờ Bắc được tính cầu Hùng Vương ra đến 

cửa Đà Diễn. 

+ Vùng 3: khu vực trong sông phía bờ Nam được tính cầu Hùng Vương  ra 

đến cửa Đà Diễn. 

+ Vùng 4: khu vực phía bờ Bắc ngoài cửa Đà Điễn được tính từ đường bờ ra 

đến đường đẳng sâu -15 m. 

+ Vùng 5: luồng cửa Đà Diễn được tính từ cửa sông ra đến đường đẳng sâu -

15 m. 

+ Vùng 6: khu vực phía bờ Nam cửa Đà Điễn được tính từ đường bờ ra đến 

đường đẳng sâu -15 m. 
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Hình 1.11. Sơ đồ phân vùng tính toán bồi xói 

Tính toán khối lượng bồi lấp, xói lở qua các thời kỳ bằng các công cụ GIS tại 

khu vực cửa Đà Diễn thực hiện tính toán khối lượng bồi lấp, sạt lở của khu vực bờ 

và đáy cửa sông Đà Diễn. Việc phân tích dựa trên thu thập các tài liệu về địa hình 

trước đây kết hợp với các thế hệ địa hình đo đạc khảo sát của Đề tài ĐTĐL.CN 

15/15.  

Các bước thực hiện việc chuẩn hóa số liệu bản đồ được thể hiện như sơ đồ 

(Hình 1.12) dưới đây: 
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Hình 1..12. Các bước thực hiện số hóa và chồng ghép bản đồ địa hình 

Do hạn chế về mặt dữ liệu địa hình nên luận văn chỉ sử dụng số liệu của 2 

đợt đo khá đầy đủ, chi tiết tháng 11/2015 và tháng 3/2016 thực hiện tính toán khối 

lượng bồi lấp, sạt lở hiện trạng của khu vực bờ và đáy cửa Đà Diễn.Trong khoảng 

thời gian này khu vực nghiên cứu có hiện tượng bồi xói xen kẽ. Kết quả tính toán 

khối lượng bồi lấp sạt lở được thể hiện chi tiết như (Bảng 1.8, Hình 1.13) sau: 
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Hình 1.13. Kết quả chồng ghép bản đồ giai đoạn tháng 11/2015 – 03/2016 

- Vùng trong sông từ cầu Đà Rằng cũ ra đến Cầu Hùng Vương có hiện tượng 

bồi xói xen kẽ, có xu hướng xói nhẹ. Mức độ bồi xói trung bình của cả vùng là -

0,04 m với tổng lượng bồi xói là -114676 tấn. 

-  Vùng trong sông phía bờ Bắc từ cầu Hùng Vương ra đến cửa Đà Diễn hầu 

như được bồi lên, nơi xói mạnh nhất gần ngay sát bờ Bắc đạt -1,53 m, các khu vực 

còn lại có xu hướng bồi, mức bồi lớn nhất là 0,92 m. Mức độ bồi xói trung bình của 

khu vực này là 0,12 m với tổng lượng bồi xói là 173431,9 tấn. 

- Vùng trong sông phía bờ Nam từ cầu Hùng Vương ra đến cửa Đà Diễn có 

hiện tượng bồi xói xen kẽ, xuất hiện nhiều điểm xói hơn bên bờ Bắc đặc biệt ở khu 

vực thường hay khai thác cát, mức độ xói lớn nhất đạt 1,67 m, mức bồi lớn nhất đạt 

1,27 m, tổng mức bồi xói khu vực này là 132137 tấn. 

- Vùng phía bên bờ Bắc và phía bờ Nam ngoài cửa Đà Diễn đều có xu hướng 

bồi, mức bồi xói trung bình của vùng phía bờ Bắc là 0,22 m, với tổng mức bồi xói 

là 462523,1 tấn, lớn hơn mức trung bình bồi xói bên phía bờ Nam là 0,13 m, với 

tổng mức bồi xói là 309313,32 tấn. 

- Vùng luồng của khu vực nghiên cứu cũng có xu hướng bồi ở ngay sát cửa 

sông với cao độ bồi lớn nhất đạt 1,71 m, khi ra gần đến đường đẳng sâu -8 m có xu 

thế xói mức độ xói lớn nhất đạt -1,84 m. Mức bồi xói trung bình của khu vực này là 

-0.02 m với tổng mức bồi xói là -76728 tấn. 

Bảng 1.8. Lượng bồi xói khu vực ven biển cửa Đà Diễn (11/2015 - 3/2016) 

Vùng 
Diện tích 

(m2) 

Xói  đáy lớn 

nhất 

xói-max (m) 

Bồi đáy lớn 

nhất 

bồi-max (m) 

Bồi - xói 

trung bình 

(m) 

Tổng lượng bồi 

xói 

Wbồi - xói(tấn) 

Vùng 1 1164320 -0.94 0.78 -0.04 -114676 

Vùng 2 523674 -1.53 0.92 0.12 173431.9 

Vùng 3 640688 -1.67 1.27 0.08 132137 

Vùng 4 784386 -1.34 2.47 0.22 462523.1 
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Vùng 5 1363747 -1.84 1.71 -0.02 -76728.1 

Vùng 6 914736 -0.67 0.65 0.13 309313.3 

Tổng: 885987.8 

Dựa trên kết quả phân tích bản đồ địa hình qua hai thế hệ bản đồ, đã đánh giá 

sơ bộ về tình hình diễn biến bồi, xói vùng cửa Đà Diễn. Cụ thể trong giai đoạn từ 

tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau là giai đoạn lưu lượng từ thượng nguồn đổ 

ra cửa sông giảm dần do vào cuối mùa lũ và gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, cửa sông 

bồi tương đối nhiều, chủ yếu bồi ở phía bờ Bắc và phía bờ Nam ngoài cửa Đà Diễn. 

1.3.2. Nguyên nhân gây sạt lở, bồi lắng cửa Đà Diễn 

Xói lở, bồi tụ bờ biển và bồi lấp cửa sông là những quá trình động lực thuộc 

loại phức tạp nhất trong lĩnh vực động lực học sông, biển. Đây là một dạng thiên tai 

phổ biến xảy ra ở dọc bờ biển, cửa sông nước ta. Nguyên nhân xảy ra là do các yếu 

tố tác động liên quan đến tiến hoá tự nhiên của dải ven biển cửa sông và tác động 

của con người. Có thể thấy rằng ở một đoạn bờ cụ thể với cấu trúc địa chất và thành 

phần đất đá xác định bị xói lở hay bồi tụ là do một trong ba nhóm nguyên nhân: 

Ngoại sinh, nội sinh và nhân sinh, hoặc tổ hợp của 2 hoặc cả 3 nguyên nhân đó. 

Trên cơ sở các tài liệu tham khảo, phân tích hiện trạng và các tác nhân gây 

xói lở, bồi tụ bờ biển cửa Đà Diễn và lân cận, luận văn có thể rút ra một số nhận xét 

về nguyên nhân xói lở, bồi tụ bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực nghiên cứu như 

sau: 

1.3.2.1. Nguyên nhân nội sinh 

Do tác động của hoạt động tân kiến tạo và chuyển động hiện đại gây nên 

chuyển động nâng, hạ, tách dãn, trượt của lớp hoặc các mảng đất đá dẫn tới xói lở 

hoặc bồi tụ ở khu bờ. 

Khi nghiên cứu nguyên nhân nội sinh: không đề cập đến tất cả mọi tác động 

và những biểu hiện khác nhau của quá trình kiến tạo mà chỉ quan tâm đến những 

vấn đề như các vòm nâng, chậu trũng thông qua sự có mặt của chúng có thể phản 

ánh được mức độ tương phản, căng thẳng kiến tạo và xu hướng chuyển động lên, 
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xuống của từng phần địa hình của vùng. Trên cơ sở bình đồ cấu trúc đó có thể dự 

báo, phân tích để gián tiếp chỉ ra những nguy cơ gây ra ngập lụt, xói lở bờ biển bồi 

lấp cửa Đà Diễn. 

Như vậy, có thể thấy việc sử dụng các nguyên nhân nội sinh để lý giải các 

quá trình xói lở hay bồi tụ trầm trọng ở nhiều vị trí đặc biệt vùng cửa sông như Đà 

Diễn vẫn còn là bài toán chưa có giải pháp thỏa đáng. 

1.3.2.2. Nguyên nhân ngoại sinh 

Tác động của gió 

Gió làm dịch chuyển bùn cát trên bờ biển vào trong đất liền, hoặc khi nước 

dâng do bão cuốn bùn cát, và các trầm tích trên bề mặt bãi biển lên trên phần bãi 

cao hoặc vượt qua dải cát vào sâu trong lục địa. Một phần bùn cát bị vận chuyển 

dọc bờ dưới tác dụng của gió, sóng và dòng chảy và bị dòng triều đưa vào bên trong 

cửa sông, tạo thành các bãi bồi triền lên. 

Gió có tác động gián tiếp gây xói lở, bồi tụ bằng cách tạo ra sóng, dòng chảy 

là những yếu tố trực tiếp gây ra hiện tượng đó. Gió trong giông, bão có thể bốc đi 

một khối lượng đáng kể cát ở bờ biển, song tác động chính gây xói lở vẫn do các 

hậu quả chính của gió bão là sóng bão và dòng chảy trong bão. 

Sự phân bố không đều nguồn bồi tích ở khu bờ 

Nguồn gốc bùn cát trong vùng ven biển cửa sông nói chung là từ 2 nguồn cơ 

bản: bùn cát từ thượng lưu các con sông đổ ra biển từ các dòng chảy sông và từ biển 

mang vào khu bờ dưới tác động của sóng và dòng triều. Bùn cát lơ lửng từ thượng 

lưu mang về đóng vai trò chính trong việc hình thành các bãi bồi, đảo chắn ở vùng 

cửa sông ven biển, còn thành phần bùn cát do dòng triều mang từ biển vào đóng vai 

trò thứ yếu. Điều này cũng có nghĩa rằng những đoạn bờ gần cửa sông thường được 

bồi tụ và ít bị xói lở còn những đoạn bờ xa cửa sông thì thường bị xói lở. 

Biến đổi mực nước biển 
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   Theo các nghiên cứu về dao động mực nước đại dương trên thế giới cho thấy 

nhiều thập kỷ gần đây mực nước đại dương có chiều hướng tăng lên, với mức độ 

khác nhau. Ở Việt Nam qua số liệu thống kê nhiều năm của các trạm ven biển trong 

vòng mấy chục năm qua cũng thể hiện quá trình biến động của mực nước biển có 

chiều hướng tăng. Mức độ tăng trung bình nhỏ nhất là 0,05 mm/năm và lớn nhất là 

2,5 mm/năm. 

Trong những năm gần đây mực nước biển tăng trung bình 2,25 mm/năm (tại 

Hòn Dấu), trong khi đó phần lục địa ven biển Trung bộ chỉ được dâng lên với giá trị 

trung bình 0,5  1 mm/năm, nhỏ hơn hẳn so với mực nước biển dâng tại Hòn Dấu 

tới 3,7 lần. Điều đó chứng tỏ biển tiến đang xảy ra trên suốt dọc bờ biển của nước 

ta, dẫn đến nhiều đoạn bờ bị chìm ngập dưới mực nước biển và năng lượng sóng 

truyền vào bờ cũng được tăng lên, kết quả là mức độ xói lở bờ tăng lên. 

Sự gia tăng của bão và áp thấp nhiệt đới 

Cửa Đà Diễn là dạng lagoon với cửa thông ra biển hẹp và có một diện tích 

chứa nước lớn phía trong với nhiều nhánh sông đổ ra. Hiện tại, cửa Đà Diễn có 2 

nhánh sông chính trước khi đổ ra biển là: sông Chùa nằm ở bờ trái với độ rộng 

khoảng 140 m, sâu trung bình 2,5 m và sông chính Đà Rằng nằm ở phía phải, dòng 

bị chia cắt mạnh với nhiều bãi nổi và chìm, liên tục thay đổi trong lòng sông. Độ 

rộng lòng chính khoảng 1000 m, độ sâu tại dòng chính đạt từ 1,0 - 2,0 m, vào mùa 

kiệt chỉ còn lại những lạch nhỏ độ rộng chừng 15 – 20 m có thể lội qua được. Cửa 

Đà Diễn được bảo vệ bởi bờ cát (bar) phía trái cao khoảng 3 m và bờ cát phía phải 

cao khoảng 3 - 4 m. Do nằm ở khu vực biển thoáng, cửa sông ven biển Đà Rằng là 

đối tượng bị tác động mạnh của gió mùa và bão, ngoài ra còn bị ảnh hưởng của lũ 

trong sông nên hình thái của cửa sông luôn bị biến đổi. Sự biến đổi của cửa sông 

theo thời gian: với mức độ từng giờ, xảy ra trong những trận lũ, bão; thay đổi theo 

tháng xảy ra trong sự biến đổi của gió mùa và thay đổi theo năm phụ thuộc vào biến 

đổi của khí hậu toàn cầu. 
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Dựa trên những kết quả điều tra khảo sát cho thấy, lòng sông phía trong cửa 

sông đang bị biến đổi mạnh. Nhìn chung, lòng sông được mở rộng và nông hơn, 

những bãi cát nổi phía trong cửa sông được di chuyển ra phía gần cửa sông dạng 

đảo cát trôi.  

Bùn cát trong sông được sinh ra do tác động tương hỗ giữa dòng nước và bề 

mặt lưu vực. Lượng bùn cát trong sông có quan hệ mật thiết với: độ dốc lưu vực, tình 

hình mặt đệm, ở đây chủ yếu là lớp phủ thực vật trên bề mặt lưu vực. Đặc biệt những 

năm gần đây dòng chảy bùn cát không còn mang tính tự nhiên nữa, do có tác động 

của con người như việc chặt phá rừng, làm rẫy phát nương, cấy cày trồng trọt, làm 

thay đổi tình hình mặt đệm. 

Các công trình thủy điện trên lưu vực sông Ba 

Trên lưu vực sông Ba thì các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ trên các dòng 

nhánh của lưu vực sông Ba chủ yếu là đập dâng sử dụng lưu lượng cơ bản, sau đó 

được chuyển qua kênh dẫn hở vào đường ống áp lực và nhà máy thuỷ điện sau đập. 

Tuy nhiên cũng có một số trạm thuỷ điện dự kiến xây dựng bằng hồ chứa điều tiết ở 

thượng nguồn các nhánh suối nhỏ để phát điện đơn thuần như trạm thuỷ điện Đăk 

Dinh Dong, KrôngPa, ĐakBLe. 

Do lượng bùn cát bị lắng đọng rất lớn trong các hồ thuỷ điện gây nên thiếu 

hụt bùn cát vùng hạ du và ven biển cửa sông. Bờ sông vùng hạ lưu thường bị xói lở 

và đặc biệt vùng ven biển cửa sông, các bãi bồi có xu hướng bị xói lở để bù đắp 

lượng thiếu hụt đó. 
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH 

 

2. 1. TỔNG QUAN VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH 

2.1.1. Tổng quan các mô hình 

Để nghiên cứu, dự báo hiện tượng xói bồi trong sông và vùng cửa sông có 

thể sử dụng các mô hình toán một chiều, hai chiều hoặc ba chiều. 

Hiện nay,ở nước ta một số mô hình đã được áp dụng như: WENDY, 

FWQ86M, MEKSAL, MASTER MODEL, SOGREAH, VRSAP, KOD, HEC-RAS, 

MIKE11, EFDC, DEFT3D, MIKE21C, MIKE21FM…trong đó HEC-RAS, 

MIKE11, MIKE 21/3 đã và đang được áp dụng rộng rãi và cho hiệu quả tốt đối với 

tình hình sông ngòi thực tế tại việt nam. 

Trong các mô hình 1 chiều có khả năng mô phỏng thủy lực mạng lưới sông 

có MIKE11 do DHI Water & Environment phát triển.Là một gói phần mềm có khả 

năng mô phỏng dòng chảy, lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở các 

cửa sông, sông, kênh tưới và các vật thể nước khác.Modulthủy động lực (HD) là 

một phần trọng tâm của gói các ứng dụng của MIKE11. Các ứng dụng của nó bao 

gồm dự báo lũ, lan truyền khuyếch tán, chất lượng nước và các modul vận chuyển 

bùn lắng không có cố kết. Modul Mike 11ST có khả năng mô phỏng vận chuyển 

bùn cát trong sông, diễn biến đáy lòng dẫn theo chiều dọc sông dựa trên modul 

Mike 11HD là modul chính của mô hình.  

Mô hình toán thuỷ lực HEC-RAS (HEC- River Analysis System) của Hiệp 

hội các kỹ sư quân sự Hoa Kỳ là thế hệ phần mềm kế tiếp về mô hình phân tích hệ 

thống sông được phát triển bằng giao diện trong Windows. HEC - RAS là phần 

mềm tập hợp ba modul chính; gồm modun tính cho dòng chảy ổn định, modul tính 

cho dòng chảy không ổn định và modul tính vận chuyển bùn cát, chất lượng nước. 

Mô hình có khả năng tính toán ngập lụt và vận chuyển bùn cát trong mạng lưới 

sông cũng như bồi lấp hồ chứa. Có rất nhiều công thức để tính toán sự truyền tải 

bùn cát trong modul HEC-RAS, như công thức của Engelund – Hansen, Ackers – 
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White, Meyer Peter Muller, Engelund – Fredsoe, Van Rijn, …. Tùy thuộc đặc điểm 

hệ thống sông mà ta có thể lựa chọn các công thức khác nhau. 

Một số các mô hình 2 chiều phổ biến: 

Mô hình MIKE 21 là mô hình 2 chiều nằm trong bộ mô hình MIKE của Viện 

Thủy lực Đan Mạch (DHI). Bộ phần mềm này mô hình hóa thủy lực, lan truyền 

chất, sóng, vận chuyển bùn cát và biến đổi đáy [21]. 

GENESIS (Mỹ) (GENEralized Model for Simulating Shoreline Change) là 

mô hình toán được xây dựng nhằm mục đích mô tả diễn biến đường bờ trong 

khoảng thời gian dài (thường từ 1 - 100 tháng). Chiều dài của đường bờ mô phỏng 

phổ biến từ 1 - 100 km. Mô hình mô phỏng sự biến đổi đường bờ gây ra bởi biến 

thiên của lượng vận chuyển bùn cát dọc bờ theo không gian và thời gian. Mô hình 

cũng tính đến ảnh hưởng của nuôi dưỡng bãi và lượng bùn cát từ trong sông đổ ra. 

Delft3D là một bộ phần mềm tích hợp mô hình một cách linh hoạt, có thể mô 

phỏng dòng chảy 2 hoặc 3 chiều, vận chuyển trầm tích, hình thái, sóng, chất lượng 

nước và hệ sinh thái. Mô hình còn có khả năng xử lý tương tác giữa các quá trình 

này và cho phép mô phỏng mối tương tác của nước, trầm tích, sinh thái và chất 

lượng nước theo thời gian và không gian. 

  Mô hình EFDC (Environmental Fluid Dynamics Code) là một phần mềm mô 

hình toán có khả năng dự báo, tính toán và mô phỏng các quá trình dòng chảy, lan 

truyền có tính đến các quá trình sinh,địa,hóa trong sông, hồ, hồ chứa, các vùng cửa 

sông.. Mô hình được cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA) xây dựng trên cơ sở 

phương trình động lực, nguyên tắc bảo toàn khối lượng và thể tích. 

2.1.2. Lựa chọn mô hình 

Mô hình một chiều yêu cầu số liệu đầu vào tương đối đơn giản. Mô hình hai 

chiều, ba chiều có khả năng mô phỏng chi tiết hơn sự biến đổi của các đại lượng 

dòng chảy, bùn cát và quá trình bồi lắng trong không gian. Mô hình hai chiều trung 

bình theo độ sâu là công cụ tốt để nghiên cứu quy luật phân bố của nồng độ bùn cát 
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theo độ sâu dọc của sông, hồ, vùng cửa sông, xác định các đặc trưng của dòng chảy 

phân tầng làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu diễn biến bồi xói lòng sông và 

vùng cửa sông. Tuy nhiên, việc lựa chọn mô hình cho tính toán thực tế phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến: (1) Mục đích nghiên cứu và mức độ chi tiết 

của thiết kế, (2) Sự biến đổi của các yếu tố thủy lực, bùn cát trong không gian hay 

đặc điểm địa mạo (tỷ lệ giữa độ rộng, độ sâu và độ dài) của sông,hồ, (3) Tình hình 

số liệu đo đạc về địa hình, thủy văn, thủy lực, bùn cát. 

Luận văn đã lựa chọn mô hình 1 chiều HEC-RAS để tính toán dự báo bồi xói 

từ thượng lưu sau đập hồ chứa sông Ba Hạ và sông Hinh ra đến cửa biển. 

Mô hình HEC-RAS được lựa chọn dựa trên một số ưu điểm so với mô hình 

Mike 11ST sau: 

 HEC-RAS và MIKE 11 cả hai mô hình đều sử dụng các phương trình liên 

tục và phương trình động lượng để mô phỏng quá trình diễn biến thủy lực 

trong sông, kênh dẫn hở,… Kết quả mô phỏng thủy lực đều tốt, nhưng HEC-

RAS vận hành, điều khiển các công trình trên sông ( như đập, cầu, cống …) 

có nhiều ưu điểm hơn MIKE 11. 

 HEC-RAS có khả năng mô phỏng quá trình bồi xói các hạt bùn cát có kích 

cỡ thay đổi từ sét (d = 0,00024-0,004 mm) đến đá tảng (d > 256 mm), với các 

cấp phối hạt khác nhau, trong khi đó MIKE 11ST chỉ sử dụng kích phối hạt 

d50, nên kết quả bùn cát HEC-RAS chi tiết và tốt hơn MIKE 11ST. 



 
 

41 
 

 Trong khi MIKE 11ST chỉ sử dụng kích thước hạt d50 nên các phương trình 

quan hệ tính toán chỉ tính cho 1 hạt này. Trong khi đó HEC-RAS sử dụng 11 

quan hệ để tính toán sức tải cát cho từng cấp hạt khác nhau nên kết quả tính 

toán sẽ tốt hơn. 

 HEC-RAS có sự phân chia độ dày của lớp bùn cát tại các mặt cắt khác nhau 

trong khi MIKE 11ST thì không. 

 HEC-RAS đưa vào tính toán cho cấp phối hạt từng trên từng mặt cắt của 

đoạn sông với cấp phối hạt bùn cát lơ lửng và cấp phối hạt bùn cát đáy, trong 

khi MIKE 11ST chỉ tính toán trung bình hóa cho 1 lớp hạt. 

Mô hình hai chiều có khả năng mô phỏng chi tiết hơn sự biến đổi của các đại 

lượng dòng chảy, bùn cát và quá trình bồi lắng trong không gian. Đoạn hạ lưu sông 

Ba từ cầu Đà Rằng cũ ra đến cửa Đà Diễn do được kế thừa số liệu đo đạc chi tiết địa 

hình, khí tượng thủy văn vùng cửa Đà Diễn từ Đề tài ĐTĐL.CN 15/15 và đây là 

đoạn sông chịu ảnh hưởng của thủy triều và các yếu tố thủy thạch động lực ven biển 

nên luận văn lựa mô hình 2 chiều cho vùng này. Mô hình MIKE 21/3 được chọn vì 

bộ phần mềm bao gồm một số modul tính dòng chảy thông dụng mô phỏng và tính 

toán trường dòng chảy, trường sóng, sự vận chuyển bùn cát, chất lượng nước... cho 

vùng sông lục địa, cửa sông, vịnh và các vùng ven biển. 

Mô hình thủy lực MIKE21 có thể tính vận chuyển bùn cát và bồi xói tại vùng 

nghiên cứu diễn ra trên một địa hình đáy và bờ phức tạp, bị chia cắt (bởi nhiều cửa 

sông, cửa biển, đảo, các lạch triều, rừng ngập mặn, các luồng chạy tàu tự nhiên có 

các hoạt động nạo vét, duy tu….), đồng thời cho phép nâng cao độ phân giải theo 

phương ngang để mô phỏng xấp xỉ các ngõ ngách, đường bờ quanh co, các luồng 

tàu, các công trình bến, bể cảng, luồng tàu… bằng lưới tính tam giác. Mô hình cho 

phép mô phỏng bài toán thủy động lực, sóng, vận chuyển bùn cát tại vùng nước 

nông cho dòng không ổn định. 
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2.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH 

2.2.1.Mô hình HEC-RAS 

2.2.1.1.Cơ sở khoa học thuỷ lực mô hình HEC-RAS 

Cơ sở khoa học của mô hình thuỷ lực HEC-RAS là một công cụ có khả năng 

mô phỏng sự vận chuyển nước và diễn biến mực nước trong sông trên cơ sở giải hệ 

phương trình Saint-Venant 1 chiều. Hệ phương trình Saint-Venant trong mô hình 

HEC-RAS bao gồm hệ hai phương trình: phương trình liên tục và phương trình 

động lượng. 

Phương trình liên tục 

Phương trình liên tục: 

Phương trình liên tục mô tả định luật bảo toàn khối lượng trong bài toán một chiều: 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑆

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝑞1 = 0                                                         (2.1) 

Trong đó 

x: khoảng cách dọc theo sông 

t: Thời gian  

Q: Lưu lượng 

A: Diện tích mặt cắt ngang 

S: Lượng trữ 

q1: lưu lượng chảy nhập lưu khu giữa 

Phương trình trên có thể được viết cho lòng dẫn và bãi: 

𝜕𝑄𝑐

𝜕𝑥𝑐
+

𝜕𝐴𝑐

𝜕𝑡
= 𝑞𝑓                                                                        (2.2) 

Và  

𝜕𝑄𝑓

𝜕𝑥𝑓
+

𝜕𝐴𝑓

𝜕𝑡
+

𝜕𝑆

𝜕𝑡
= 𝑞𝑐 + 𝑞𝑙                                                   (2.3) 
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Các chỉ số dưới c và f biểu thị dòng chính và dòng bãi, ql là dòng chảy bên 

trên một đơn vị chiều dài dòng bãi, và ql là lượng trao đổi nước giữa lòng dẫn và 

bãi. 

Phương trình động lượng xuất phát từ đinh luật biến thiên động lượng  

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑉𝑄)

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕𝑧

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓) = 0                                                  (2.4) 

Trong đó 

g: Gia tốc trọng trường 

Sf: Độ dốc thủy lực  

V: Vận tốc 

Mô hình toán sử dụng lược đồ sai phân ẩn bốn điểm nút để sai phân hóa hệ 

phương trình chuyển động dòng không ổn đinh Saint-Venant (bao gồm phương 

trình liên tục và phương trình động lượng). 

2.2.1.2.Cơ sơ lý thuyết tính toán bùn cát của mô hình 

Phương trình liên tục của bùn cát là cơ sở cho việc mô phỏng sự vận động 

đáy sông, hồ theo chiều thẳng đứng có dạng: 

 Phương trình liên tục của bùn cát: 

(1 − 𝛼𝑝)𝐵
𝜕𝜂

𝜕𝑡
= −

𝜕𝑄𝑠

𝜕𝑥
                                              (2.5) 

B: Độ rộng lòng sông 

Η: Cao độ đáy sông 

αp: Lớp rào cản hoạt động 

t: Thời gian 

x: Khoảng cách dọc theo sông 

Qs: Lưu lượng bùn cát 
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Phương trình này chỉ ra rằng thay đổi thể tích bùn cát trong một thể tích 

khống chế (bồi tụ giảm lượng bùn cát), tương đương với hiệu số của lượng cát vào 

và ra. 

Phương trình này được giải bởi việc tính lượng vận chuyển bùn cát trong thể 

tích khống chế ứng với mỗi mặt cắt. Dung lượng bùn cát trong thể tích này (A) đi ra 

so sánh với lượng cung cấp bùn cát đưa vào thể tích khống chế (B). Nếu lượng ra 

(A) lớn hơn lượng cung cấp (B) thì gây thiếu hụt nên đáy sông bị xói. Nếu lượng ra 

(A) nhỏ hơn lượng cấp (B) thì lượng thừa bùn cát sẽ gây nên bồi lắng. 

Tính năng lực vận chuyển 

Phía bên phải của phương trình liên tục là độ dốc bùn cát dọc theo thể tích 

khống chế (độ dốc do dòng bùn cát vào và ra). Dòng bùn cát vào thì đơn giản là loại 

bùn cát nhập vào trong thể tích khống chế từ thể tích khống chế trước nó. Tổng 

lượng bùn lớn nhất có thể dời khỏi thể tích khống chế, tuy nhiên thì chức năng của 

lượng bùn cát này là nước có thể di chuyển nó đi. Cái đó gọi là năng lực vận chuyển 

bùn cát và được tính toán cho mỗi thể tích khống chế của từng bước thời gian 

bedmixing. 

Các lớp hạt  

HEC-RAS chia vật liệu bùn cát thành nhiều phần. Vật liệu vận chuyển được 

nằm trong 0.002 mm và 2048 mm, được chia thành 20 thành phần theo kích cỡ. Các 

thành phần hạt được mặc định dựa vào tiêu chuẩn là lớp trên gấp 2 lần lớp dưới nó. 

HEC-RAS sử dụng ý nghĩa hình học của thành phần hạt (căn bậc hai của cận trên và 

cận dưới của hạt) để biểu diễn kích thước hạt không đều. Có rất nhiều hàm vận 

chuyển được phát triển. 

Mô hình đã sử dụng các quan hệ khác nhau để tính khả năng vận tải của 

dòng nước đối với các hạt trầm tích, đó là các công thức của: Acker-White (1973), 

Engelund và Hansen, 3) Laursen 4), Meyer-Peter và Muller, 5) Toffaleti, 6) Yang. 
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2.2.2. GIỚI THIỆU CÁC MODUL TOÁN MÔ HÌNH MIKE21/3 FM 

COUPLE 

Các modul trong MIKE 21 FM COUPLE bao gồm: (Hình 3.1) 

- Modul thủy động lực học (MIKE21/3 HD) để xác định trường dòng chảy 

và trường độ sâu cột nước.  

- Modul phổ sóng (MIKE21/3 SW) để xác định trường sóng và ứng suất 

sóng.  

- Modul vận chuyển bùn cát và bồi xói (MIKE21/3ST) để mô phỏng quá 

trình diễn biến hình thái và tính vận chuyển bùn cát rời. 

Ngoài ra để tính toán các điều kiện biên của mô hình, trong luận án còn sử 

dụng các modul khác trong mô hình MIKE: 

- Modul thuỷ động lực MIKE 21 – HD: Mô phỏng trường dòng chảy tại khu 

vực nghiên cứu. 

- Modul phổ sóng gió ven bờ MIKE 21 - SW: Mô phỏng lan truyền sóng từ 

ngoài khơi vào khu vực nghiên cứu. 

 

Hình 2.1. Các modul mô hình MIKE21/3 FM COUPLED 
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2.2.2.1. Cơ sở lý thuyết modul dòng chảy (HD) 

MIKE 21HD là mô hình thủy động lực học hai chiều ngang mô phỏng mực 

nước và dòng chảy trên sông, vùng cửa sông, vịnh và ven biển. Mô hình mô phỏng 

dòng chảy không ổn định hai chiều ngang đối với một lớp dòng chảy. 

Hệ 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 tam giác. 

- Phương trình liên tục: 

 
Z p q

0
t x y

  
  

  
 (2.6)  

- Phương trình động lượng theo chiều x: 

 
2 22

2 2
w

gp p qp p pq Z 1
gh

t x h y h x C h

      
               

 

     a
xx xy x

w

ph
h h q fVV 0

x y x

   
        

    
 (2.7) 

- Phương trình động lượng theo chiều y: 

 
2 22

2 2
w

gq p qq q pq Z 1
gh

t y h x h y C h

      
               

 

     a
yy xy y

w

ph
h h p fVV 0

y x y

   
        

    
 (2.8) 

f. Trong đó: 

h - độ sâu mực nước tại điểm (x, y) tính từ đáy, h = h(x, y, t) (m); 

Z - cao trình mực nước (m), Z = Z(x, y, t) (m); 

p - lưu lượng đơn vị theo chiều x, p = p(x, y, t) (m3/s/m), p = uh 

u - vận tốc bình quân thủy trực theo chiều x; 

q - lưu lượng đơn vị theo chiều y, q = q(x, y, t) (m3/s/m), q = vh 

v - vận tốc bình quân thủy trực theo chiều y; 
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C - hệ số Chezy, C = C(x, y, t) (m0,5/s);g - gia tốc trọng trường (m/s2); 

f(V) - hệ số ma sát gió;V - vận tốc gió, V = V(x, y, t) (m/s); 

Vx, Vy - thành phần vận tốc gió theo hai chiều x và y; 

 - thông số Coriolis,  = (x, y), phụ thuộc vào vĩ độ, (s-1); 

pa - áp suất khí quyển, pa = pa(x, y, t) (kg/m/s2);w - mật độ nước (kg/m3); 

x, y - tọa độ không gian (m);t - thời gian (s); 

xx, xy, yy - các thành phần ứng suất tiếp. 

Các đại lượng biến đổi theo không gian trong hệ phương trình cơ bản được thể 

hiện trên lưới so le hai chiều x và y. 

 

Hình 2.2 Sơ đồ lưới tính so le theo hai chiều x, y 

Các phương trình được giải với thuật toán quét một chiều liên tục giữa hai 

chiều x và y. Trong bước quét theo x đối với phương trình liên tục (2.6) và phương 

trình động lượng theo x (2.7) thì lấy  từ n đến n + 1/2 và p từ n đến n + 1 còn q thì 

lấy các giá trị đã biết là n - 1/2 và n + 1/2. Trong bước quét theo y đối với phương 

trình (2.6) và phương trình động lượng theo y (2.8) thì lấy  từ n + 1/2 đến n + 1 và 

q từ n + 1/2 đến n + 3/2 còn p thì lấy các giá trị vừa tính được ở bước quét theo x tại 

n và n + 1 

k + 1

k - 1

k

j

pj - 1, k pj, k

hj, k

qj, k

qj, k - 1

y

x

j + 1j - 1



 
 

48 
 

 

Hình 2.3. Sơ đồ quét thời gian trung tâm 

Kết hợp hai bước quét theo x và y với nhau được một kết quả hoàn chỉnh tại 

n + 1/2, tức là điểm thời gian trung tâm được xác định bởi chuỗi quá trình cân bằng. 

Tại một bước thời gian giải quét theo x được thực hiện cùng quá trình giảm 

theo y được gọi là quá trình quét lùi và ở bước thời gian tiếp theo thực hiện quá 

trình tăng theo y gọi là quét tiến. 

Phương trình (2.6) và (2.7), (2.8) được sai phân hóa như sau: 

- Phương trình liên tục theo chiều x: 

 

1 n 1 nn n2
j j 1 j j 1

kj,k

p p p ph h 1
2

t 2 x x


 

                 
         

 

 

1 1n n
2 2

k k 1 k k 1

j

q q q q1
0

2 y y

 

 

 
     

      
      

 (2.9) 

- Phương trình liên tục theo chiều y: 

 

1 n 1 nnn 1 2
j j 1 j j 1

kj,k

p p p ph h 1
2

t 2 x x


 

                 
         

 

 

3 1n n
2 2

k k 1 k k 1

j

q q q q1
0

2 y y

 

 

 
     

      
      

 (2.10) 

- Phương trình động lượng theo chiều x: 

+ Thành phần đạo hàm theo thời gian: 

qp

QuÐt theo x

n + 3/2

n + 1/2

n - 1/2

n + 1

n

qp

QuÐt theo y

h h
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n 1 n

j,k

p p p

t t

  
     

 (2.11) 

+ Thành phần trọng lực: 

 

1n n
2

j,k j 1,k j 1,k j,kh h h hh
gh g

x 2 x



     
    

    
 (2.12) 

+ Thành phần đối lưu: 

 

1 1n n
2 2

j 1 j 1
k

pp 1 pp pp

x h 2 x h h

 

 

 
       

       
        

 (2.13) 

+ Thành phần ma sát gió: fVVx. Trong đó tất cả các giá trị đều đã biết tại các 

nút lưới. 

 

0 0

0
0 0 1

1 0

1 1

f khiV V

V V
f f khiV V V

V V

f khiV V

 



   


 

 (2.14) 

Với: f0 = 0,00063;   V0 = 0 (m/s) 

 f1 = 0,0026;      V1 = 30 (m/s). 

+ Thành phần lực ma sát: 

Thành phần lực ma sát biểu diễn theo công thức Chezy được xấp xỉ như sau: 

 
n 1 *2 *22 2
j,k

2 2 2 *2

gp p qgp p q

C h C h

 
  (2.15) 

g. Trong đó: 

* n
j,kp p ; 

1 1 1 1 1 1 1n n n n n n n* 2 2 2 2 2 2 2
j,k j 1,k j,k 1 j 1,k 1 j,k j,k 1 j 1,k 1

1
q q q q q q q q

8

      

      

 
       

 
; 

n *
j,k*

n *
j 1,k

h khi p 0
h

h khi p 0

 
 



; 
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1
6C Mh  (theo Manning). 

+ Thành phần lực Coriolis: 

 *q q   (2.16) 

h. Trong đó: q* - được xác định như trong (2.10). 

 

Từ (2.7) đến (2.16) được phương trình sai phân động lượng theo chiều x. 

Tương tự, có được phương trình sai phân động lượng theo chiều y. 

2.2.2.2. Cơ sở lý thuyết modulsóng (SW) 

MIKE 21 SW là mô hình tính trường sóng gió được tính toán dựa trên lưới phi 

cấu trúc. Mô hình này tính toán sự phát triển, suy giảm và truyền sóng tạo ra bởi gió 

và sóng lừng ở ngoài khơi và khu vực ven bờ. Động lực học của sóng trọng lực (the 

dynamics o the gravity wave) được mô phỏng dựa trên phương trình mật độ tác 

động sóng (wave action density). Khi áp dụng tính cho vùng nhỏ thì phương trình 

cơ bản được sử dụng trong hệ toạ độ Đề các, còn khi áp dụng cho vùng lớn thì sử 

dụng hệ toạ độ cầu (spherical polar coordinates). Phổ mật độ tác động sóng thay đổi 

theo không gian và thời gian là một hàm của 2 tham số pha sóng. Hai tham số pha 

sóng là vector sóng k với độ lớn k và hướng θ. Ngoài ra, tham số pha sóng cũng có 

thể là hướng sóng θ và tấn suất góc trong tương đối σ hoặc tần suất góc tuyệt đối ω. 

Trong mô đun này thì hướng sóng θ và tấn suất góc tương đối σ được chọn để tính 

toán. 

Tần số phổ được giới hạn giữa giá trị tần số cực tiểu σ min và tấn số cực cực 

đại σ max 

Năng lượng mật độ khi đó là:  

𝐸(𝜎, 𝜃) = 𝐸(𝜎𝑚𝑎𝑥 , 𝜎)𝜋𝑟2(
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎
)−𝑚với m = 5              (2.17) 

MIKE 21 SW bao gồm hai công thức khác nhau: 

- Công thức tham số tách hướng 

- Công thức phổ toàn phần 

Công thức tham số tách hướng được dựa trên việc tham số hoá phương trình 

bảo toàn hoạt động sóng. Việc tham số hoá được thực hiện theo miền tần số bằng 

cách đưa vào mô men bậc không và bậc một của phổ hoạt động sóng giống như các 
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giá trị không phụ thuộc (theo Holtuijsen 1989). Xấp xỉ tương tự được sử dụng trong 

mô đun phổ sóng gió ven bờ MIKE 21 NSW. Công thức phổ toàn phần được dựa 

trên phương trình bảo toàn hoạt động sóng, như được mô tả bởi Komen và cộng sự 

(1994) và Young (1999), tại đó phổ hướng sóng của sóng hoạt động là giá trị phụ 

thuộc. Các phương trình cơ bản được xây dựng trong cả hệ toạ độ Đề các với những 

áp dụng trong phạm vi nhỏ và hệ toạ độ cầu cho những áp dụng trong phạm vi lớn 

hơn. MIKE 21 SW bao gồm các hiện tượng vật lý sau: sóng phát triển bởi tác động 

của gió; tương tác sóng-sóng là phi tuyến; tiêu tán sóng do sự bạc đầu;tiêu tán sóng 

do ma sát đáy; tiêu tán sóng do sóng vỡ; khúc xạ và hiệu ứng nước nông do sự thay 

đổi độ sâu; tương tác sóng-dòng chảy; ảnh hưởng của thay đổi độ sâu theo thời 

gian. 

Việc rời rạc hoá phương trình trong không gian địa lý và không gian phổ được 

thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn lưới trung tâm. Sử dụng 

kỹ thuật lưới phi cấu trúc trong miền tính địa lý. Việc tích phân theo thời gian được 

thực hiện bằng cách sử dụng xấp xỉ chia đoạn trong đó phương pháp hiện đa chuỗi 

được áp dụng để tính truyền sóng. 

Phương trình cơ bản chính là phương trình cân bằng tác động sóng được xây 

dựng cho cả hệ toạ độ Đề các và toạ độ cầu (xem Komenvà cộng sự (1994) và 

Young (1999) . 

Phương trình cho tác động sóng được viết như sau: 

∂N

∂t
+ ∇ . (v⃗ N) =  

S

σ
                 (2.18) 

trong đó N(σ,θ) là mật độ hoạt động; t là thời gian�̅�=(x,y) là toạ độ Đề các đối với 

hệ toạ độ Đề các và �̅�=(ϕ,λ) là toạ độ cầu trong toạ độ cầu với ϕ là vĩ độ và λ là kinh 

độ;  

�̅� =(cx,cy,cσ, cϕ) là vận tốc truyền nhóm sóng trong không gian bốn chiều 𝑣 , σ và θ; 

và S là số hạng nguồn cho phương trình cân bằng năng lượng, ∆ là toán tử sai phân 

bốn chiều trong không gian 𝑣  ,    σ vàθ. 

2.2.2.3. Cơ sở lý thuyết modulbùn cát (ST) 

MIKE 21ST là modul tính toán tốc độ vận chuyển bùn cát không kết dính 

dưới tác động của cả sóng và dòng chảy. Các thành phần vận chuyển bùn cát có thể 

gây ra biến đổi đáy. Việc tính toán được thực hiện dưới điều kiện thủy động lực cơ 
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bản tương ứng với độ sâu đã cho. Không có sự tương tác trở lại của thay đổi độ sâu 

đến sóng và dòng chảy. Do đó, kết quả cung cấp bởi MIKE 21ST có thể được sử 

dụng để xác định được việc cập nhật độ sâu ở cuối mỗi chu kỳ tính toán. 

Đặc trưng chính của modul vận chuyển bùn cát không kết dính MIKE 21ST 

được mô tả như sau: 

- Các đặc trưng của vật chất đáy có thể không đổi hoặc biến đổi theo không 

gian (ví dụ tỉ lệ và cỡ hạt trung bình). 

- Năm lý thuyết vận chuyển bùn cát khác nhau đều có giá trị cho việc tính 

toán tốc độ vận chuyển bùn cát trong điều kiện chỉ có dòng chảy: 

+ Lý thuyết chuyển tải tổng cộng Engelund và Hansen; 

+ Lý thuyết chuyển tải tổng cộng Engelund và Fredsoe (được xác định như 

tải đáy + tải lở lửng); 

+ Công thức chuyển tải tổng cộng Zyerman và Fredsoe (tải đáy + tải lơ lửng) 

+ Lý thuyết vận chuyển tải đáy Meyer – Peter; 

+ Công thức chuyển tải tổng cộng Ackers và White; 

- Hai phương pháp có giá trị để tính toán tốc độ vận chuyển bùn cát kết hợp 

giữa sóng và dòng chảy; 

+ Áp dụng modul vận chuyển bùn cát ST (Sediment Transort của DHI); 

+ Phương pháp chuyển tải tổng cộng của Bijker; 

- Phương pháp vận chuyển cát do người sử dụng xác định (2 chiều hoặc 3 

chiều) trong tính toán kết hợp sóng và dòng chảy khi modul ST được sử dụng. Tính 

toán tốc độ vận chuyển được đẩy mạnh thông qua việc sử dụng bảng vận chuyển 

bùn cát được tạo ra trướcđó. 

- Sử dụng modul ST cho phép tính toán ảnh hưởng tổng hợp của dòng chảy 

và sóng đến tốc độ vận chuyển bùn cát: 

+ Hướng truyền sóng bất kỳ tác động đến dòng chảy; 
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+ Sóng vỡ hoặc sóng không vỡ; 

+ Cát đồng nhất kích thước hay cát có kích thước phân tán; 

+ Đáy biển bằng phẳng hay dạng gợn sóng; 

- Tính ổn định chuẩn Courant – Fridrich – Lewy. 

Phân bố thẳng đứng của bùn cát lơ lửng trong tính toán sóng kết hợp với 

dòng chảy dùng để đánh giá vận chuyển bùn cát trong biển. Cách thông thường 

để mô tả phân bố thẳng đứng của bùn cát lơ lửng đó là áp dụng phương pháp 

khuếch tán: 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝑤

𝜕𝑐

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑦
(𝜀𝑠

𝜕𝑐

𝜕𝑦
)                                                         (2.19) 

Trong đó c là nồng độ bùn cát, t là thời gian, w là tốc độ chìm lắng của bùn 

cát lở lửng, y là tọa độ thẳng đứng, εs là thừa số trao đổi rối. 
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CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN BỒI XÓI VÙNG HẠ LƯU SÔNG 

BA ĐOẠN TỪ CẦU ĐÀ RẰNG MỚI ĐẾN CỬA ĐÀ DIỄN 

 

3.1. BÀI TOÁN NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN BỒI XÓI HẠ LƯU SÔNG BA 

Việc tính toán dự báo bồi, xói vùng cửa sông dựa vào cán cân vận chuyển 

bùn cát tại khu vực nghiên cứu. Do đó để nghiên cứu diễn biến cửa Đà Diễn phải 

xuất phát từ các nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng tới cân bằng bùn cát trong sông và 

vùng cửa sông theo các thời kỳ khác nhau. Cụ thể, bài toán đặt ra là phải xác định 

được tác động của dòng chảy trong sông, sóng, triều đến diễn biến khu vực hạ lưu 

sông Ba ra đến cửa Đà Diễn vào kiệt và mùa lũ, từ đó tìm ra quy luật bồi, xói khu 

vực nghiên cứu thông qua việc ứng dụng mô hình toán để mô phỏng quá trình này. 

Trên cơ sở các nguồn số liệu ban đầu, việc nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi 

xói vùng hạ lưu sông Ba được chia ra làm 2 phần tính toán trên 2 phân khu địa lý 

sau: 

+ Khu vực từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ do không có đầy đủ số 

liệu đo đạc chi tiết địa hình và vùng này gần như không chịu ảnh hưởng của thủy 

triều nên sẽ dùng mô hình 1 chiều HEC-RAS đã được lựa chọn để tính toán diễn 

biến bùn cát khu vực trong sông. Xây dựng mô hình HEC-RAS tính toán thủy lực, 

bùn cát cho sông Ba từ các dữ liệu địa hình, khí tượng thủy văn, bùn cát ..., tính 

toán lưu lượng nhập lưu khu giữa sẽ lựa chọn mô hình Mike NAM, để tính toán lưu 

lượng từ các lưu vực khu giữa từ sau đập hồ chứa sông Ba Hạ, sông Hinh ra đến 

cửa Đà Diễn. Khi đã thiết lập được mô hình thủy lực, bùn cát mô phỏng cho sông 

Ba sẽ tiến hành hiệu chỉnh, kiểm định mô hình. Trên cơ sở kết quả mô phỏng mô 

hình 1 chiều bùn cát từ trạm thủy văn Củng Sơn ra đến cửa Đà Diễn,  sẽ phân tích, 

đánh giá được mức độ bồi xói khu vực từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ. 

Kết quả lưu lượng dòng chảy, bùn cát trích tại vị trí mặt cắt ngay sau cầu Đà Rằng 

cũ sẽ làm đầu vào cho mô hình tính toán bùn cát 2 chiều. Để đồng nhất với dữ liệu 

chi tiết đầy đủ cho cả mô hình 1 chiều và mô hình 2 chiều trong việc đánh giá 
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nghiên cứu diễn biễn bồi xói cho vùng cửa Đà Diễn luận văn chọn năm 2016 là năm 

có số liệu đo đạc địa hình, khí tượng thủy văn, bùn cát, đầy đủ nhất vùng cửa sông 

Đà Diễn làm cơ sở cho việc đánh giá cả mô hình 1 chiều và 2 chiều. 

+ Khu vực từ cầu Đà Rằng cũ ra đến cửa Đà Diễn đây là vùng có số liệu đo 

đạc địa hình khá chi tiết, đầy đủ với các đợt đo đạc và cũng là vùng chịu ảnh hưởng 

mạnh của triều cũng như sóng, gió, dòng ven bờ nên sẽ lựa chọn mô hình Mike21/3 

có nhiều ưu điểm trong mô phỏng diễn biến bồi xói vùng cửa sông.Từ các nguồn số 

liệu đo đạc và tính toán như: địa hình, lưu lượng dòng chảy, bùn cát, sóng, gió, mực 

nước... tại khu vực nghiên cứu được đưa vào MIKE 21/3 để thiết lập mô hình mô 

phỏng quá trình diễn biến bồ xói vùng cửa sông Đà Diễn. Sau khi thiết lập mô hình 

xong tiến hành hiệu chỉnh, kiểm định mô hình với các modul sóng, thủy lực, bùn cát 

2 chiều, cho khu vực nghiên cứu. Kết quả của việc hiệu chỉnh, kiểm định sẽ xác 

định được bộ thông số của mô hình 2 chiều mô phỏng tốt quá trình diễn biến thủy 

lực, bùn cát cho cửa sông Đà Diễn. Trên cơ sở bộ mô hình thủy lực bùn cát 2 chiều 

hoàn thiện đã được xây dựng sẽ tính toán diễn biến bùn cát đoạn từ cầu Đà Rằng cũ 

ra đến cửa Đà Diễn theo các trường hợp thay đổi lưu lượng dòng chảy, bùn cát theo 

mùa của năm 2016 để đánh giá diễn biến bồi, xói đối với từng khu vực của cửa Đà 

Diễn. 

Khái quát các bước nghiên cứu, số liêu đầu vào cho các mô hình được thể 

hiện trên (Hình 3.1), khu vực nghiên cứu (Hình 3.2). 
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Hình 3.1. Các bước nghiên cứu diễn biến bồi, xói vùng cửa Đà Diễn 

 

Hình 3.2. Khu vực nghiên cứu đối với mô hình 1 chiều và 2 chiều 

1 CHIỀU 

2 CHIỀU 
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3.2. MÔ PHỎNG BỒI, XÓI KHU VỰC TỪ CẦU ĐÀ RẰNG MỚI RA ĐẾN 

CẦU ĐÀ RẰNG CŨ 

3.2.1.Mô hình thủy văn MIKE NAM tính toán nhập lưu khu giữa 

Các lưu vực nhập lưu khu giữa bao gồm dòng chảy từ các nhánh sông, suối 

trên đoạn sông từ sau đập hồ chứa sông Hinh và hồ Ba Hạ ra đến cửa Đà Diễn đổ 

vào sông Ba. Do các lưu vực khu giữa không có trạm đo lưu lượng nên để tính toán 

được lưu lượng nhập lưu khu giữa cần tiến hành phân chia các lưu vực khu giữa, 

xác định vị trí nhập lưu vào sông Ba (Bảng 3.1, Hình 3.5), rồi tính toán dòng chảy 

của các lưu vực này bằng mô hình Mike NAM. Các lưu vực nhập lưu khu giữa có 

diện tích nhỏ nên không có số liệu đo lưu lượng để hiệu chỉnh, kiểm định mô hình 

nên để đảm bảo độ chính xác của mô hình cần lựa chọn một lưu vực có sự tương 

đồng về địa hình, mặt đệm, diện tích, có số liệu đo đạc khí tượng, thủy văn đầy đủ, 

thời gian đo đạc dài, để tính toán tìm ra bộ thông số mô phỏng tốt cho lưu vực. Để 

đảm bảo đầy đủ các điều kiện trên luận văn đã lựa chọn trạm thủy văn sông Hinh có 

số liệu đo đạc đầy đủ đến trước năm 1995 để tiến hành hiệu, chỉnh kiểm định bộ 

thông số mô hình Mike NAM, rồi tiến hành sử dụng bộ thông số đã mô phỏng tốt 

cho lưu vực sông Hinh áp dụng cho các lưu vực nhập lưu khu giữa để tính toán lưu 

lượng nhập lưu khu giữa cho mô hình thủy lực sông Ba. 

Trên lưu vực sông Hinh các trạm mưa với số liệu đo đạc ngày được đưa vào 

tính toán gồm 3 trạm mưa Mdak, Củng Sơn, Sơn Hòa. Dùng chuỗi số liệu ngày 

trạm thủy văn Sông Hinh, để hiệu chỉnh và kiểm định, số liệu khí tượng thủy văn 

được chia thành 2 chuỗi số liệu từ năm 1980 ÷ 1991, để hiệu chỉnh và năm 1992 ÷ 

1995, để kiểm định mô hình. Các thông số mô hình được xác định theo phương 

pháp thử sai bằng cách hiệu chỉnh thông số lưu vực sông Hinh cho kết quả tốt sẽ 

tiến hành kiểm định bộ thông số này. Sau khi hiệu chỉnh kiểm định sẽ tìm ra được 

bộ thông số mô phỏng tốt cho quá trình mưa rào dòng chảy trên lưu vực sông Hinh. 

Từ bộ thông số tìm được sẽ được sẽ sử dụng đưa vào tính toán trong mô hình Mike 

NAM cho các lưu vực bộ phận khu giữa làm đầu vào lưu lượng nhập lưu khu giữa 
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cho mô hình thủy lực từ sau hồ chứa ra đến cửa Đà Diễn. Kết quả hiệu chỉnh, kiểm 

định mô hình Mike NAM cho lưu vực sông Hinh (Hình 3.3, hình 3.4, Bảng 3.1). 

 

Hình 3.3. So sánh quá trình dòng chảy tính toán và thực đo tại trạm sông Hinh – 

Hiệu chỉnh mô hình 

 

Hình 3.4. So sánh quá trình dòng chảy tính toán và thực đo tại trạm sông 

Hinh – Kiểm định mô hình 

Bảng 3.1. Kết quả hiệu chỉnh kiểm định mô hình Mike NAM tại trạm sông Hinh 

Trạm thủy văn Hiệu chỉnh Kiểm định 

Sông Hinh 0,81 0,83 
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Kết quả hiệu chỉnh kiểm định bộ thông số cho lưu vực sông Hinh cho kết quả 

tốt, đường quá trình lưu lượng tính toán, thực đo tại trạm sông Hinh tương đối tốt về 

hình dạng đường quá trình và đỉnh lũ, chỉ tiêu đánh giá sai số về đường quá trình 

NASH>0,8. Như vậy bộ thông số của mô hình thủy văn cho các lưu vực là phù hợp 

và đảm bảo độ tin cậy mô phỏng. 

Bảng 3.2. Bộ thông só mô hình Mike NAM sông Hinh 

Thông số chính 

của mô hình 

Umax 

[mm] 

Lmax 

[mm] 

Lmax 

[mm] 
CKIF CK12 TOF TIF CKBF 

Sông Hinh 18,3 206 0,544 508,6 24 0,737 0,561 1400 

Căn cứ vào mạng lưới trạm thủy văn, mạng lưới sông suối, bản đồ sử dụng 

nước và bản đồ địa hình DEM, toàn bộ lưu vực nhập lưu khu giữa  được chia làm 8 

lưu vực bộ phận (Hình 3.5). Khu vực nhập khu giữa có 3 trạm mưa:Củng Sơn, Sơn 

Hòa, Hòa Đồng được đưa vào tính toán do đó lượng mưa bình quân cho các lưu vực 

bộ phận được xác định theo phương pháp đa giác Theissen tích hợp sẵn trong mô 

hình Mike NAM đảm bảo tính toán đến ảnh hưởng của các trạm mưa trong và lân 

cận của lưu vực (Hình 3.6). Sử dụng bộ thông số của lưu vực sông Hình để dòng 

chảy của các lưu vực khu giữa trong mô hình Mike NAM. Kết quả lưu lượng tại cửa 

ra của các lưu vực (Hình 3.7), sẽ làm đầu vào nhập lưu khu giữa cho mô hình thủy 

lực trên sông Ba. 
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Hình 3.5. Phân chia các lưu vực nhập lưu khu giữa 

 

Hình 3.6.Tính toán trọng số mưa các lưu vực khu giữa theo đa giác Thieson 
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Bảng  3.3. Diện tích các lưu vực và vị trí nhập lưu khu giữa trên sông Ba 

Tên lưu vực 
Diện tích 

(km2) 
Sông 

Vị trí nhập lưu 

trên sông (m) 

SH-CS  250,5 Ba Hạ 9246 

BH-CS  181,4 Sông Hinh 8215 

Sông Bạc 246,5 

Hạ lưu sông 

Ba 

4873 

Sông Con 146,4 7678 

Suối Cái - Qúy Hậu 82,2 17398 

Sông Đồng Bộ 144,9 25203 

Suối Cái 158,3 30369 

Sông Chùa 125,7 47000 

 

 

Hình 3.7. Kết quả dòng chảy các lưu vực nhập lưu khu giữa sông Ba từ năm 2009 

đến năm 2016 

Kết quả dòng chảy ngày tại các lưu vực khu giữa tính toán ra sẽ được dùng 

làm đầu vào nhập lưu tại các vị trí dọc trên sông Ba trong mô hình HEC-RAS mô 

phỏng quá trình thủy lực cho sông Ba. 

3.2.2.Mô hình thủy lực một chiều trong sông HEC-RAS 

3.2.2.1. Số liệu địa hình 

- Hình dạng 31 mặt cắt ngang biểu diễn dưới dạng các điểm trong hệ tọa độ Đề 

các được đo đạc của Đề tài ĐTĐL.CN 15/15. 



 
 

62 
 

- Độ nhám tại các mặt cắt ngang, bao gồm độ nhám lòng sông và độ nhám của 

hai bãi sông. 

3.2.2.2. Thiết lập mô hình 

- Biên trên của mô hình là quá trình lưu lượng theo giờ xả ra từ hồ chứa 

thủy điện Ba Hạ, hồ sông Hinh và lưu lượng của 8 tiểu lưu vực từ sau hồ ra đến 

cửa biển, nhập lưu khu giữa được nhập vào các vị trí dọc sông. 

- Biên dưới là mực nước triều theo giờ tại cửa sông Đà Diễn, vị trí mặt cắt 

cuối cùng trên sông Ba có khoảng cách 49600 m. 

- Nhiệt độ nước bình quân ngày tại biên và tại các nhập lưu. 

Sử dụng trạm thủy văn Củng Sơn, điểm đo Phú Sen để hiệu chỉnh, kiểm định 

mực nước và lưu lượng, trạm Phú Lâm hiệu chỉnh, kiểm định mực nước. Sơ đồ 

mạng thủy lực mô hình HEC-RAS sông Ba theo như (Hình 3.8, Hình 3.9): 

 

Hình 3.8. Sơ đồ các vị trí trên sông Ba 
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Hình 3.9. Sơ đồ mô phỏng và vị trí mặt cắt trên sông Ba 

3.2.2.3.Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực 

Mục đích của hiệu chỉnh mô hình là sử dụng phương pháp thử sai tìm ra bộ 

thông số mô hình phù hợp như hệ số nhám Manning n, điều kiện ban đầu, hệ số co 

hẹp, mở rộng, để điều chỉnh kết quả mô phỏng tiến đến các giá trị thực đo. Việc 

hiệu chỉnh thông số mô hình được tiến hành bằng cách điều chỉnh các thông số mô 

hình bằng phương pháp thử sai (Hình 3.7). Trong trường hợp dòng chảy lũ có hiện 

tượng tràn bãi thì trên mỗi mặt cắt còn chia ra nhám lòng dẫn và nhám bãi.  
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Hình 3.7. Sơ đồ quá trình hiệu chỉnh bộ thông số mô hình 

Quá trình hiệu chỉnh có thể tóm tắt thành các bước sau đây: 

Bước 1: Giả thiết bộ thông số, điều kiện ban đầu. 

Bước 2: Sau khi đã có bộ thông số giả thiết, tiến hành chạy mô hình. 

Bước 3: So sánh kết quả tính toán với số liệu thực đo tại các trạm có số liệu 

đo đạc lưu lượng và mực nước. 

Việc so sánh này có thể tiến hành bằng trực quan (so sánh hai đường quá 

trình tính toán và thực đo trên biểu đồ), đồng thời kết hợp chỉ tiêu NASH để kiểm 

tra. Sai số giữa mực nước, lưu lượng tính toán và thực đo trong bước hiệu chỉnh mô 

hình được đánh giá theo chỉ số Nash-Sutcliffe. 

Sai số giữa lượng tính toán và thực đo trong bước hiệu chỉnh mô hình được 

đánh giá theo chỉ số Nash –Sutcliffe. 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

′)2𝑛
1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛
1

 

Trong đó:𝑦𝑖 là giá trị thực đo thứ i, 

𝑦𝑖
′ là giá trị tính toán thứ i  

𝑦là giá trị thực đo trung bình. 
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Bảng 3.4: Mức độ mô phỏng của mô hình tương ứng với chỉ số Nash 

R2 0.9-1 0.7-0.9 0.5-0.7 0.3-0.5 

Mức độ mô phỏng Tốt Khá Trung bình Kém 

Các thông số thủy lực được hiệu chỉnh chủ yếu là hệ số nhám lòng dẫn. điều 

kiện ban đầu và hệ số co hẹp, mở rộng. Điều kiện ban đầu trong lần chạy đầu tiên 

được xác định dựa trên mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn từ đó nội suy 

tuyến tính cho các mặt cắt còn lại. Đối với các lần chạy sau, điều kiện ban đầu được 

xác định bằng cách lấy toàn bộ trạng thái thủy lực ở bước thời gian trước đó làm 

điều kiện ban đầu, tính năng này được tích hợp trong mô hình và như vậy có thể dễ 

dàng xác định được điều kiện ban đầu cho mỗi lần tính toán. Người sử dụng đưa ra 

thông số thủy lực tổn thất do thu hẹp và mở rộng ở thượng và hạ lưu đập. Những 

tổn thất này được tính bởi việc nhân các thông số này với chênh lệch bình phương 

vận tốc giữa hai mặt cắt trên. Nếu vận tốc này tăng lên theo hướng hạ lưu, thì sử 

dụng thông số thu hẹp. Khi vận tốc này giảm thì dùng mở rộng. Đối với hệ số 

nhám, việc hiệu chỉnh được chỉnh theo thứ tự, ban đầu là xác định sơ bộ hệ số nhám 

căn cứ vào địa hình lòng dẫn của từng đoạn sông, tiếp theo tiến hành thay đổi thủ 

công với hàm mục tiêu là sự phù hợp giữa mực nước, lưu lượng tính toán và thực 

đo tại các vị trí kiểm tra. Sau nhiều lần thay đổi thông số của mô hình, sẽ tìm được 

bộ thông số phù hợp. 

 Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình mùa lũ 

Hiệu chỉnh mô hình 

Mô hình được hiệu chỉnh, kiểm định theo số liệu thực đo của các trận lũ. Sử 

dụng số liệu mùa lũ năm 2016 để hiệu chỉnh và kiểm định với mùa lũ năm 2015, 

năm 2013.  

 Kết quả so sánh đường quá trình lưu lượng, mực nước thực đo và tính toán 

tại  các vị trí kiểm tra thời kỳ mùa lũ trên sông Ba (Hình 3.10a đến Hình 3.10d), bộ 

thông số hiệu chỉnh của mô hình mô phỏng dòng chảy lũ trên sông Ba (Bảng 3.5). 
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Hình 3.10a. Đường quá trình lưu lượng 

tính toán thực đo tại Củng Sơn mùa lũ 

năm 2016 

Hình 3.10b. Đường quá trình mực nước 

tính toán thực đo tại Củng Sơn mùa lũ 

năm 2016 

 

Hình 3.10c. Đường quá trình lưu lượng 

tính toán thực đo tại Phú Sen mùa lũ 

năm 2016 

Hình 3.10d. Đường quá trình mực nước 

tính toán thực đo tại Phú Lâm mùa 

lũnăm 2016 

Bảng 3.5.  Bảng thông số hệ số nhám trên các sông mùa lũ 

Đoạn sông Hệ số nhám 

Đoạn từ hồ Ba Hạ tới nhập lưu sông Hinh 0,031 ÷ 0,030 

Đoạn từ hồ Sông Hinh  tới đoạn nhập lưu 0,033  ÷ 0,031 

Đoạn từ nhập lưu tới trạm Phú Lâm 0,026  ÷ 0,024 

 

Kết quả hiệu chỉnh tại các trạm cho thấy với bộ thông số tìm được trong 

mô hình đã mô phỏng khá tốt dòng chảy lũ tại các vị trí kiểm tra trên hệ thống 

sông Ba, cho thấy mô hình đã mô phỏng tốt dạng đường quá trình lũ và thời 

gian xuất hiện đỉnh lũ. 
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Theo chỉ tiêu đánh giá NASH như trong (Bảng 3.6), cũng cho thấy các vị trí 

kiểm tra đều có chỉ số NASH đạt từ trên 0,84; tại vị trí kiểm tra lưu lượng, mực 

nước tại trạm thủy văn Củng Sơn và Phú Sen đều đạt kết quả hệ số NASH cao trên 

0,88. Đây là kết quả mô phỏng khá tốt dòng chảy lũ trên lưu vực. 

Kiểm định mô hình 

Bộ thông số mô phỏng dòng chảy lũ tìm được trong bước hiệu chỉnh cần 

được kiểm tra đối với trận lũ ở thời gian khác để xác định độ tin cậy của nó. Trên cơ 

sở đó chọn trận lũ năm 2015 và 2013 để kiểm định bộ thông số của mô hình thủy 

lực, kết quả đường quá trình mực nước, lưu lượng tính toán thực đo tại các trạm 

kiểm định (Hình 3.11a ÷ Hình 3.11d). 

 

Hình 3.11a. Quá trình lưu lượng tính 

toán thực đó tại Củng Sơn mùa lũ năm 

2015 

Hình 3.11b. Quá trình mực nước tính 

toán thực đó tại Củng Sơn mùa lũ năm 

2013 

 

Hình 3.11c. Quá trình lưu lượng tính 

toán thực đo tại Phú Sen mùa lũ năm 

2015 

Hình 3.11d.Quá trình mực nước tính 

toán thực đo tại Phú Lâm mùa lũ năm 

2015 
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Bảng 3.6. Kết quả đánh giá sai số tính toán và thực đo mùa lũ tại 2 trạm thủy văn 

TT Trạm Yếu tố 

NASH 

Hiệu chỉnh Kiểm định 

Năm 2016 Năm 2013 Năm 2015 

1 Củng Sơn 
H 0,88 0,85 0,83 

Q 0,92 0,94 0,91 

2 Phú Sen 
H 0,90 

 
0,86 

Q 0,93 
 

0,91 

3 Phú Lâm H 0,87 0,85 0,84 

Đường quá trình tính toán và thực đo tại các trạm kiểm tra khá phù hợp với 

nhau. Mô hình mô phỏng khá tốt đường quá trình lũ, thời gian xuất hiện đỉnh lũ và 

chênh lệch đỉnh lũ giữa tính toán và thực đo là không nhiều. Kết quả kiểm định 

(Bảng 3.5), cho thấy phần lớn các trạm đều có kết quả đạt khá tốt, đặc biệt tại trạm 

Củng Sơn chỉ số NASH đạt trên 0,85. 

Từ kết quả hiệu chỉnh trên đây với kết quả mô phỏng đạt mức tin cậy trong 

bài toán thuỷ lực, mô hình HEC-RAS được tiếp tục áp dụng cho bài toán tính toán 

thủy lực cho hệ thống sông Ba  

 Hiệu chỉnh kiểm định dòng chảy mùa kiệt 

Hiệu chỉnh mô hình 

Mô hình được hiệu chỉnh theo số liệu thực đo của mùa kiệt.Sử dụng số liệu 

đo đac mùa kiệt năm 2014 để hiệu chỉnh mô hình thủy lực sông Ba. Kết quả hiệu 

chỉnh của mô hình mô phỏng lưu lượng, mực nước mùa kiệt tại trạm Củng Sơn và 

Phú Lâm, trên sông Ba được thể hiện như trên Hình 3.12a đến Hình 3.12c). 
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Hình 3.12a. Quá trình lưu lượng tính 

toán thực đo tại Củng Sơn mùa kiệt năm 

2014 

Hình 3.12b. Quá trình mực nước tính 

toán thực đo tại Củng Sơn mùa kiệt năm 

2014 

 

Hình 3.12c. Quá trình mực nước tính 

toán thực đo tại Phú Lâm mùa kiệt năm 

2014 

 

Bảng 3.7.  Bảng thông số hệ số nhám trên các sông mùa kiệt 

Đoạn sông Hệ số nhám 

Đoạn từ hồ Ba Hạ tới nhập lưu sông Hinh 0,028 ÷ 0,025 

Đoạn từ hồ Sông Hinh  tới đoạn nhập lưu 0,03  ÷ 0,026 

Đoạn từ nhập lưu tới trạm Phú Lâm 0,024  ÷ 0,018 

Từ hình vẽcó thể thấy đường quá trình lưu lượng, mực nước tính toán và 

thực đo tại trạm Củng Sơn, khá phù hợp về hình dạng. Tại trạm Phú Lâm ảnh 

hưởng của triều kết quả so sánh giữa đường mực nước tính toán thực đo cũng khá 

phù hợp, chênh lệch giữa đỉnh triều và chân triều không lớn. Chỉ tiêu đánh giá hệ số 

NASH (Bảng 3.8) về lưu lượng, mực nước của trạm Củng Sơn và Phú Lâm đều đạt 
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trên 0,86, cho kết quả khá tốt. Bộ thông số thủy lực mùa liệt đã được hiệu chỉnh cho 

năm 2014 (Bảng 3. 6), cho kết quả tương đối tốt. 

Kiểm định mô hình 

Từ bộ thông số thủy lực đã được hiệu chỉnh cho năm 2014, để đảm báo tính 

ổn định của mô hình, bộ thông số này tiếp tục được kiểm định lại cho năm 2016. 

Kết quả so sánh đường quá trình lưu lương, mực nước tính toán tại hai vị trí trên 

sông Ba (Hình 3.13a đến Hình 3.13c). 

 

Hình 3.13a. Qúa trình lưu lượng tính 

toán thực đo tại Củng Sơn mùa kiệt năm 

2016 

Hình 3.13b. Quá trình mực nước tính 

toán thực đo tại Củng Sơn mùa kiệt năm 

2016 

 

Hình 3.13c. Quá trình lưu lượng tính 

toán thực đo tại Phú Lâm mùa kiệt năm 

2016 
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Bảng 3.8. Kết quả đánh giá sai số tính toán và thực đo mùa kiệt tại 2 trạm thủy văn 

TT Trạm Yếu tố 
NASH 

Hiệu chỉnh Kiểm định 

1 Củng Sơn 
H 0.90 0.87 

Q 0.88 0.85 

2 Phú Lâm H 0.86 0.88 

Dựa trên kết quả so sánh đường quá trình tính toán lưu lương, mực nước và 

thực đo tại trạm Củng Sơn cho thấy sự phù hợp về hình dạng đường, sai số hệ số 

NASH đều đạt từ 0,85 trở lên đạt kết quả khá tốt. Xu thế mực nước tính toán, thực 

đo tại trạm Phú Lâm có sự đồng pha khi triều lên và triều xuống, mức chênh lệch 

chân triều, đỉnh triều khá nhỏ, sai số hệ số NASH đạt 0,88. Do đó bộ thông số thủy 

lực cho mùa kiệt đã mô phỏng khá tốt, phản ảnh đúng xu thế điễn biến thủy lực 

trong mùa kiệt trên sông Ba, được sử dụng để tính toán trong các bài toán tiếp theo. 

3.2.3. Mô hình bùn cát một chiều trong sông 

 Thiết lập mô hình bùn cát  

Dùng bộ mô hình thủy lực HEC-RAS đã xây dựng và hiệu chỉnh, kiểm định 

tốt cho sông Ba từ trên tiến hành kết hợp chạy mô hình bùn cát cho sông Ba từ sau 

hồ thủy điện sông Hinh và Ba Hạ ra đến cửa Đà Diễn. Dựa vào tình hình số liệu, số 

liệu từ 01/1/2009 đến 31/12/2016 được chọn để chạy mô phỏng bùn cát hệ thống 

sông Ba. 

Số liệu bùn cát được đưa vào mô hình là số liệu bùn cát tháo ra từ hồ chứa. 

Tỷ lệ bùn cát xả xuống hạ lưu được xác định thông qua tính toán hệ số bồi lắng thay 

đổi theo thời gian của hồ Tr(Trap efficency). Có nhiều công thức tính Tr. Luận văn 

áp dụng các công thức của Brown và Brune 

Công thứcBROWN 
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Trong đó: 
                         Vmax: dung tích hồ ở mực nước dâng cao nhất 

  Kb: Hệ số thay đổi từ 0,046 đến 1 

  Ac: Diện tích lưu vực (m2) = 14972 km2 

 Công thức Brune 

 

Trong đó: 

                         MAG: Lượng nước đến trung bình một năm (m3) 

  LR: Chiều dài hồ (m) 

Bùn cát tháo xuống hạ lưu được tính toán bằng ahạluu= 100 – Tr, kết quả tính 

như sau: 

Phương pháp BROWN 

Bảng 3.9. Kết quả tính toán hệ số tháo bùn cát ra khỏi hồ theo phương pháp Brown 

Thủy điện 
Vmax 

(106 m3) 
Kb 

Ac Tr ahạluu 

(106 m2) (%) (%) 

Ba Hạ 394,7 0.4 1115 87.60 12,40 

Sông Hinh 357 0.4 1040 87.93 12,07 
 

Phương pháp BRUNE 

Bảng 3.10. Kết quả tính toán hệ số tháo bùn cát ra khỏi hồ theo phương pháp Brune 

Thủy điện 
Vmax 

(106 m3) 

MAG LOG Tr ahạluu 

(WTB năm ) (Vmax/MAR) (%) (%) 

Ba Hạ 394,7 7164979200 -0.767 89.31 10,69 

Sông Hinh 357 1906981920 -0.834 88.34 11,64 

Căn cứ vào độ tin cậy về tài liệu tính của 2 phương pháp trên và theo kết quả 

[15], tỷ lệ lưu lượng bùn cát tháo qua đập đã sử dụng công thức Brune để tính toán. 

Do không có số liệu đo đạc bùn cát vào hồ nên việc tính toán lưu lượng bùn cát tháo 

ra từ hồ dùng phương pháp nội suy tính toán từ trạm Củng Sơn sau hồ sử dụng 
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tương quan Qs ~ Q giai đoạn II thời kỳ chưa có hồ chứa sông Ba Hạ trích ra trong 

bài báo [10],  (Bảng 3.11), để đưa vào tính toán. 

Bảng 3.11. Quan hệ lưu lượng nước và lưu lượng bùn cát tại trạm Củng Sơn 

Trạm thuỷ văn 

văn 

 

Giai đoạn Sông Phương trình quan hệ 
R

2 

Củng Sơn 2008 - 2014 Ba Qs= 0,003.Q1,6448 0,77 

Dựa trên các tài liệu tham khảo, đo đạc về địa hình đáy sông Ba cũng như 

các đặc trưng bùn cát có trong lưu vực cho thấy lưu vực khảo sát vùng hạ lưu sông 

Ba có địa hình đáy sông tương đối bằng phẳng và bùn cát trong sông chủ yếu là cát 

và sỏi. Vậy nên hàm vận chuyển bùn cát được chọn để tiến hành mô phỏng bùn cát 

cho mô hình HES RAS là hàm Meyer Peter Muller. Thuật toán sử dụng để tính toán 

lớp bọc là Exner 5.  

Số liệu các lớp hạt bùn cát đáy được đo đạc từ đề tài của Đề tài ĐTĐL.CN 

15/15 với 4 điểm đo tại các vị trí và số liệu theo (Bảng 3.12, Bảng 3.13). Các lớp 

hạt bùn cát lơ lửng do không có số liệu, nên các lớp hạt được sử dụng từ số liệu tính 

toán của luận văn thạc sỹ [16]: với Q=10000cfs, (Bảng 3.14). 

Bảng 3.12. Vị trí các điểm đo mẫu bùn cát đáy 

Điểm đo Sông Vị trí 

Mẫu 1 Ba Hạ  13° 3'3.53"N 108°56'40.20"E 

Mẫu 2 Sông Hinh  13° 1'20.47"N 109° 6'51.58"E 

Mẫu 3 Sông Ba  12°59'21.86"N 108°56'48.80"E 

Mẫu 4 Sông Ba  13° 2'31.74"N 108°59'58.06"E 

Bảng 3.13. Tỷ lệ (%) các lớp hạt thành phần của các mẫu bùn cát đáy 

d (mm) Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Mẫu 4 

0,002 – 0,004   0.05   

0,004 – 0,008 0,047 0,053 0,0175 0,0045 

0,008 – 0,016 0,037 0,044 0,0115 0,005 

0,016 – 0,032 0,0196 0,057 0,009 0,0008 
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d (mm) Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Mẫu 4 

0,032 -0,0625 0.,0574 0,138 0,037 0,0045 

0,0625 – 0,125 0,131 0,194 0,151 0,0092 

0,125 – 0,250 0,165 0,199 0,457 ,034 

0,25 – 0,5 0,239 0,25 0,288 0,145 

0,5 – 1,0 0,214 0,015 0,029 0,397 

1,0 – 2,0 0,09     0,362 

2,0 – 4,0       0,038 

Bảng 3.14. Tỉ lệ lưu lượng bùn cát tương ứng với kích cỡ hạt và lưu lượng 

nước(cfs-1993) 

Q = 10000(cfs) d(mm) % 

  0,002 –0,004 0,2592 

 0,004 -0,008 0,2151 

  0,008 -0,016 0,187 

  0,016 -0,032 0,1742 

  0,032 -0,0625 0,0636 

  0,0625 – 0,125 0,0433 

  0,125 –0,250 0,0425 

  0,25 – 0,5 0,0143 

  0,5 – 1,0 0,0009 

Tổng 1 

 Hiệu chỉnh mô hình  

Hiệu chỉnh mô hình là quá trình dò tìm bộ thông số thích hợp của mô hình 

trên cơ sở so sánh kết quả tính toán với số liệu thực đo. Đây là khâu quan trọng 

không thể thiếu được trong quá trình mô phỏng bồi lắng trong sông bằng mô hình. 

Để hiệu chỉnh và kiểm nghiệm mô hình HEC-RAS mô phỏng quá trình vận chuyển 

bùn cát trong sông, luận văn đã sử dụng chỉ tiêu sai số tương đối để đánh giá. 

Các thông số khác của mô hình bao gồm: ngưỡng ứng suất để bồi lắng các 

hạt sét và bùn là 0,021 lb/ft2 hay 1N/m2, ngưỡng ứng suất để xói các hạt sét và bùn 

là 1 lb/ft2 hay 50 N/m2, ngưỡng ứng suất để xói khối hạt bùn-sét là 0,050-0,125 
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lb/ft2 hay 2,4-6,0 N/m2, tốc độ xói của các hạt sét và bùn là 0,10-0,23 lb/ft2/h hay 

0,49-1,12 kg/m2/h, hệ số nén chặt của các hạt sét và bùn tương ứng là 16 lb/ft3/năm 

hay 256 kg/m3/năm và 5,7 lb/ft3/năm hay 91 kg/m3/năm, khối lượng riêng của các 

hạt cát bồi lắng là 93 lb/ft3 hay 1490 kg/m3. 

Mô hình bùn cát được hiệu chỉnh bằng cách so sánh lượng bùn cát tổng cộng 

tính toán và thực đo năm 2010, năm 2013 lượng bùn cát tổng cộng thực đo tại trạm 

thủy văn Củng Sơn. Kết quả hiệu chỉnh theo số liệu thực đo 2 năm cho thấy hàm 

sức tải và bộ thông số của mô hình đều đảm bảo khá tốt các yêu cầu mô phỏng, sai 

số tương đối là 2,9% với năm 2010 và 4,8% với năm 2013 (Bảng 3.12), (Hình 

3.12a). 

 Kiểm định mô hình 

           Kiểm nghiệm mô hình là quá trình so sánh kết quả tính toán với số liệu thực 

đo nhằm đánh giá độ tin cậy của mô hình. Luận văn đã kiểm nghiệm mô hình với 

bộ thông số đã lựa chọn và chuỗi số liệu từ năm 2009 đến năm 2016 trừ 2 năm đã 

hiệu chỉnh ra. Kết quả kiểm nghiệm mô hình bùn cát (Bảng 3.15), (Hình 3.14b đến 

Hình 3.14c). Qua đó nhận thấy, sai số tương đối dao động trong khoảng 2,34 ÷ 

7,27% (Bảng 3.15), là tương đối tốt. 

Bảng 3.15. Kết quả đánh giá sai số bùn cát tính toán và thực đo tại trạm Củng Sơn 

Năm Thực đo (tấn) Tính toán (tấn) Sai số (%) 

2009 2650642 2457848 -7,27 

2010 792310 815263 2,90 

2011 1248930 1178392 -5,65 

2012 741123 792163 6,89 

2013 1479560 1408180 -4,82 

2014 178050 182213 2,34 

2015 227199 213554 -6,01 

2016 2395432 2321245 -3,10 

Tổng 9713246 9368857 -3,54 
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Hình 3.14a. Đường diễn biến hàm lượng 

bùn cát thực đo, tính toán năm 2016 

Hình 3.14b. Đường diễn biến hàm lượng 

bùn cát thực đo, tính toán năm 2013 

 

Hình 3.14c. Đường diễn biến hàm lượng 

bùn cát thực đo, tính toán năm 2014 

 

 

Hình 3.15. Đường quá trình tích lũy tổng lượng bùn cát từ năm 2009 đến năm 2016 

tại trạm thủy văn Củng sơn 

Kết quả hiệu chỉnh, kiểm định cho thấy đường quá trình hàm lượng bùn cát 

tính toán và thực đo tương đối phù hợp nhau về hình dạng đường, mô phỏng tốt 

đỉnh vào thời kỳ mùa lũ. Đường tương quan Q – Qs cho thấy sự phân bố khá tốt của 

các giá trị tính toán và thực đo. Tuy nhiên những thời điểm nồng độ bùn cát rất nhỏ 
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trong mùa kiệt và khi có trận lũ lớn nhất trong năm thì chưa được tốt. Đường quá 

trình lũy tích bùn cát từ năm 2009 đến năm 2016 giữa tính toán và thực đo có sai số 

tương đối 3,54%, khá tốt thể hiện sự ổn định của mô hình qua mô phỏng quá trình 

diễn biến nhiều năm. Vậy bộ thông số tìm được đảm bảo độ tin cậy khi khi đánh giá 

quá trình vận chuyển bùn cát trong sông. 

3.2.4. Đánh giá xói bồi vung từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ 

3.2.4.1. Mô phỏng quá trình thủy lực bùn cát trong sông 

 Sơ dồ tính toán 

Do từ trạm thủy văn Củng Sơn ra đến cửa Đà Diễn không có số liệu trạm đo 

lưu lượng bùn cát so sánh, kiểm chứng với kết quả tính toán nên để đảm bảo mô 

hình mô phỏng tốt quá trình vận chuyển bùn cát trong sông. Sơ đồ tính toán được 

thay đổi với biên trên tại trạm thủy văn Củng Sơn ra đến cửa Đà Diễn (Hình 3. 16). 

 

Hình 3.16.Sơ đồ hóa sông và vị trí mặt cắt trên sông Ba từ Củng Sơn đến cửa Đà 

Diễn 

 Điều kiện tính toán 
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Biên trên của mô hình là số liệu lưu lượng dòng chảy, số liệu bùn cát lơ 

lửng theo ngày tại trạm thủy văn Củng Sơn, số liệu bùn cát di đáy lấy theo kết 

quả tính toán tại trạm Trung Nghĩa sông Pô Kô là 25% so với lượng bùn cát lơ 

lửng dựa trên nghiên cứu [12]. 

Biên nhập lưu khu giữa tại 6 vị trí dọc sông 

Biên dưới là mực nước triều theo giờ tại cửa sông Đà Diễn, vị trí mặt cắt 

cuối cùng trên sông Ba có khoảng cách 49600 m. 

Nhiệt độ nước bình quân ngày tại biên và tại các vị trí nhập lưu. 

Sử dụng bộ thông số hiệu chỉnh thủy lực bùn cát theo mô hình bùn cát từ sau 

đập hồ Ba Hạ và sông Hinh ở trên áp dụng cho sơ đồ tính toán bùn cát với biên trên 

có lưu lượng dòng chảy và lưu lượng bùn cát tại trạm thủy văn Củng Sơn ra đến cửa 

Đà Diễn. Thông số tính toán bùn cát sử dụng để dự đoán sự thay đổi đáy sông 

không có cơ sở chắc chắn và nếu ta dùng một lý thuyết để tính thì thường theo kinh 

nghiệm và có kết quả nằm trong vùng rất rộng. Để hạn chế sai số tính toán luận văn 

tiến hành sử dụng phương pháp tổ hợp lựa chọn 3 hàm sức tải bùn cát là Meyer 

Peter Muller, Acker and White và Laursen tính toán tổ hợp với ba cấp lưu lượng đại 

diện lớn (Q = 400000(cfs) hay 11320(m3/s)), trung bình (Q = 100000(cfs) hay 

2830(m3/s)), nhỏ (Q = 10000(cfs) hay 283(m3/s)) có phân tích lớp hạt (Bảng 3.16), 

ký hiệu các phương trình và cấp lưu lượng tổ hợp (Bảng 3.17). 

Bảng 3.16. Tỉ lệ lưu lượng bùn cát tương ứng với kích cỡ hạt và lưu lượng nước (cfs 

– 1993) 
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Bảng 3.17. Lựa chọn tổ hợp các phương trình với các cấp lưu lượng phân tích lớp 

hạt 

Phương trình 

hàm sức tải 
Ký hiệu Cấp hạt ứng với lưu lượng Ký hiệu 

Meyer Peter Muller 1 Q = 10000(cfs) A 

Acker and White 2 Q = 100000(cfs) B 

Laursen 3 Q = 400000(cfs) C 

Tiến hành tích hợp các phương trình hàm sức tải bùn cát vào mô hình tính 

toán bùn cát đã được hiệu chỉnh kiểm định trên với các cấp hạt khác nhau ta trích ra 

kết quả tính toán lưu lượng bùn cát giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2016 tại vị trí 

cầu Đà Rằng cũ (Bảng 3.18) sau: 

Bảng 3.18. Kết quả tính toán bùn cát tại vị trí cầu Đà Rằng cũ(2009-2016) 

 

 

Hình 3.17. Đường quá trình tíchlũy tổng lượng bùn cát các phương án từ năm 2009 

đến năm 2016 tại vị trí sát cầu Đà Rằng 
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 Phân tích lựa chọn mô hình bùn cát 

Dựa vào kết quả tính toán dải giá trị tích lũy của tổ hợp các trường hợp trên 

tính ra được lượng bùn cát tích lũy trung bình trong giai đoạn năm 2009 đến 2016 

(Bảng 3.18) là PTB= 6.87 (triệu tấn)  để đảm bảo mức độ sai khác tương đối của tổ 

hợp các trường hợp trên ta lựa chọn kết quả trường hợp sử dụng hàm sức tải và 

thành phần cấp phối hạt bùn cát cho kết quả đường lũy tích bùn cát gần với giá trị 

trung bình nhất đó là trường hợp TH1A (hàm sức tải Meyer Peter Muller và cấp 

phối hạtứng với cấp Q = 10000(cfs)) với lưu lượng bùn cát tích lũy P = 7,22 (triệu 

tấn). Giá trị lưu lượng Q = 10000(cfs) tương ứng với lưu lượng trung bình nhiều 

năm Củng Sơn (Hình 1.5). Đường cấp phối hạt với lưu lượng này sẽ được lựa chọn 

đưa vào mô hình như đường cấp phối hạt gốc và được tiếp tục hiệu chỉnh thêm đối 

với các cấp lưu lượng nhỏ hơn và lớn hơn. Bộ mô hình được lựa chọn sẽ sử dụng để 

mô phỏng diễn biến hình thái lòng sông dưới đây và trích xuất dữ liệu lưu lượng 

dòng chảy và bùn cát làm đầu vào cho mô hình 2 chiều khu vực cửa Đà Diễn. 

3.2.4.2. Diễn biến bồi xói khu vực từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ 

Trong sông chế độ dòng chảy tác động rất lớn đến xu thế vận chuyển bùn, sự 

thay đổi chế độ lưu lượng trong sông rõ rệt nhất là mùa kiệt và mùa lũ. Để đánh giá 

được diễn biến bồi xói và đưa ra được lượng bùn cát vận chuyển hàng năm, luận 

văn đưa ra 2 kịch bản tính toán gồm: 

+ Kịch bản 1: mô phỏng chế độ thủy động lực và diễn biến hình thái khu vực 

cầu Đà rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ trong mùa kiệt theo 2 trường hợp dòng chảy 

(có hồ chứa và không có hồ chứa); 

+ Kịch bản 2: mô phỏng chế độ thủy động lực và diễn biến hình thái khu vực  

cầu Đà rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ trong mùa lũ theo 2 trường hợp dòng chảy. 

a. Mô phỏng diễn biến hình thái mùa kiệt 

 Điều kiện tính toán 
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              Thời kỳ mùa kiệt trên sông Ba là từ tháng 1÷8, đây là thời kỳ có lượng 

dòng chảy nhỏ trung bình nhiều năm chỉ chiếm 28,2% cả năm. Kịch bản 1 mô 

phỏng cho 2 trường hợp: 

+ Trường hợp 1: dòng chảy trong điều kiện có hồ chứa, sử dụng bộ mô hình 

với các điều kiện tính toán đã được thiết lập với mùa kiệt năm 2016 với biên trên là 

lưu lượng dòng chảy, bùn cát tại Củng Sơn. 

+ Trường hợp 2: dòng chảy trong điều kiện khi không có tác động của hồ 

chứa, sử dụng bộ mô hình với các điều kiện tính toán đã được thiết lập với mùa kiệt 

năm 2016 với biên trên là lưu lượng nước vào hồ, lưu lượng bùn cát sử dụng tương 

quan Qs ~ Q giai đoạn II thời kỳ chưa có hồ chứa sông Ba Hạ. 

 Điều kiện bên, điều kiện ban đầu và thời gian tính toán cho các kịch bản 

- Điều kiện biên trên: 

+ Trường hợp 1: Lưu lượng dòng chảy, bùn cát thực đo tại trạm thủy văn 

Củng Sơn;  

+ Trường hợp 2: Lưu lượng dòng chảy, bùn cát tính toán đến trạm thủy văn 

Củng Sơn trong trường hợp hoàn nguyên không có hồ chứa; 

- Biên khu giữa nhập lưu tại 6 điểm dọc sông Ba 

- Biên dưới mực nước triều 1h tại cửa Đà Diễn 

- Nhiệt độ nước bình quân ngày tại biên và tại các vị trí nhập lưu. 

 Cân bằng bùn cát trên đoạn sông 

Nguyên tắc xác định xói bồi trên từng đoạn sông trong mô hình 1 chiều dựa 

trên diễn biến bùn cát tại mặt cắt và xác định cân bằng bùn cát trên sông. Cân bằng 

bùn cát trên đoạn sông được tính toán dựa trên cơ sở nguyên lý bảo tồn vật chất, 

phương trình cân bằng bùn cát đoạn sông trong một thời đoạn nào đó được viết như 

sau: 

 



 
 

82 
 

Trong đó:- Wcb,v và Wcb,r tương ứng là tổng lượng bùn cát trong giai đoạn / 

thời kỳ tính toán cân bằng được dòng nước chuyển tải qua mặt cắt chảy vào đoạn 

sông và chảy ra khỏi đoạn sông (tấn); 

-  Wcb,kg là tổng lượng bùn cát gia nhập khu giữa của đoạn sông từ  mặt cắt 

trên đến mặt cắt dưới (tấn); 

-  W là tổng lượng bùn cát bồi (-) hay xói (+) trong đoạn sông ( tấn); 

Trong tính toán cho khu vực này đã bỏ qua lượng bùn cát gia nhập khu giữa. 

Các vị trí mặt cắt tính toán trong khu vực (Hình 3.18). 

 

Hình 3.18. Các mặt cắt khu vực từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ 

 Kết quả tính toán diễn biến bồi xói mùa kiệt 

            Sau thời kỳ mùa kiệt xu thế xói phổ biến diễn ra ở tất cả 4 mặt cắt của đoạn 

sông nghiên cứu, kết quả tính toán bồi xói trong trường hơp 1 (Hình 3.19, Bảng 

3.19), trường hợp 2 (Hình 3.20, Bảng 3.19). 
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Hình 3.19. Thay đổi cao độ đáy sông trong mùa kiệt trường hợp 1 

 

 

Hình 3.20. Thay đổi cao độ đáy sông trong mùa kiệt trường hợp 2 
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Bảng 3.19. Kết quả chênh lệch cao độ địa hình đáy của các mặt cắt mùa kiệt 

Mặt cắt  
Chênh lệch cao độ đáy lớn nhất mùa kiệt (m) 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Mặt cắt ĐR1 -0,262 -0,163 

Mặt cắt ĐR2 -0,184 -0,107 

Mặt cắt ĐR3 -0,243 -0,118 

Mặt cắt ĐR4 -0,317 -0,210 

Bảng 3.20. Kết quả khối lượng bồi xói khu vực cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng 

cũ 

Kịch bản 1 
Tổng lượng bùn cát bồi xói mùa kiêt (tấn) 

Wvào cầu Đà Rằng mới Wracầu Đà Rằng cũ W 

Trường hợp 1 +35589 +54225 -18636 

Trường hợp 2 +85847 +97605 -11758 

Từ kết quả mô hình HEC-RAS mô phỏng cho thời kỳ mùa kiệt cho 2 trường 

hợp cho thấy tất cả 4 mặt cắt trong đoạn sông nghiên cứu đều có xu hướng xói với 

mức khác nhau. Trong kịch bản 1 thì mức xói lớn hơn kịch bản 2 ở tất cả các mặt 

cắt là do dưới tác động của hồ chứa thì lượng bùn cát xuống hạ du giảm theo nghiên 

cứu [10], làm mất quá trình cân bằng cát tự nhiên, hàm lượng bùn cát trong nước 

thiếu hụt sẽ được bù đắp thêm bằng cách dòng chảy sẽ có xu hướng xói sâu xuống 

lòng sông lấy bùn cát mang đi làm cho mức độ xói gia tăng trong mùa kiệt. Ngoài ra 

dưới sự tác động điều tiết của hồ thủy điện cũng là một yếu tố làm thay đổi mức độ 

xói của lòng sông. 

Trong trường hợp 1 sau thời kỳ mùa kiệt mặt cắt ĐR4 ngay sát cầu Đà Rằng 

cũ có mức độ xói xuống đáy nhiều nhất với mức thay đổi cao độ đáylớn nhất là -

0,317 m, mặt cắt ĐR2 ở khu vực giữa của vùng nghiên cứu có mức thay đổi cao độ 

đáy nhỏ nhất là -0,184 m cho thấy mặt cắt này ít bị xói xuống đáy hơn. Tổng lượng 

bồi xói của khu vực này là -18636 tấn. 
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Trong trường hợp 2 giả thiết khi không có hồ chứa thì hàm lượng bùn cát 

trong nước cao hơn hiện trạng do đó mức độ xói thấp hơn so với trường hợp 1 và 

dòng chảy ở đây hoàn toàn tự nhiên chưa có tác động điều tiết của hồ thủy điện. 

Mức độ xói ở các mặt cắt cao nhất vẫn là mặt cắt ĐR4 với mức thay đổi cao độ đáy 

lớn nhất đạt -0,21 m, mặt cắt ĐR2 có mức có mức thay đổi cao độ đáy nhỏ nhất là -

0,107 m. Các mặt cắt ít bị xói hơn làm cho tổng lượng xói ở khu vực này giảm 

xuống so với trường hợp 1 còn -11758 tấn. 

Do vùng này có nhiều bãi bồi nên trong mùa kiệt lưu lượng từ trên thượng 

nguồn xuống ít làm cho nước không thể tràn qua các khu bãi bồi trên sông nên sẽ 

không làm thay đổi địa hình đáy ở những khu vực này. Xói chủ yếu xuất hiện ở các 

lạch trong sông có nước chảy qua trong thời kỳ mùa kiệt, xói mạnh nhất là ở khu 

vực lạch sâu giữa sông nơi thường xuyên có dòng chảy qua. 

b. Mô phỏng diễn biến hình thái mùa lũ 

 Điều kiện tính toán 

Trong kịch bản 2 tính cho mùa lũ từ tháng 9÷12, các điều kiện tính toán 

trong kịch bản này cũng như đối với kịch bản 1 với 2 trường hợp: 

+ Trường hợp 1: dòng chảy trong điều kiện bình thường, mô hình được thiết 

lập với các điều kiện tính toán như trường hợp1 kịch bản1 cho mùa lũ năm 2016. 

+ Trường hợp 2: dòng chảy trong điều kiện khi không có hồ chứa, mô hình 

được thiết lập với các điều kiện tính toán như trường hợp 2 kịch bản 1 cho mùa lũ 

năm 2016. 

 Kết quả tinh toán diễn biến bồi xói mùa lũ 

Qua mô phỏng diễn biến quá trình vận chuyển bùn cát trong sông thời kỳ 

mùa lũ, kết quả phân tích tính toán bồi xói tại các mặt cắt trong khu vực nghiên cứu 

trong trường hợp 1 (Hình 3.21, Bảng 3.21) và trường hợp 2 ở (Hình 3.22, Bảng 

3.21). 
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Hình 3.21. Thay đổi cao độ đáy sông trong mùa lũ trường hợp 1 

 

 

Hình 3.22. Thay đổi cao độ đáy sông trong mùa lũ trường hợp 2 
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Bảng 3.21. Kết qủa chênh lệch cao độ địa hình đáy của các mặt cắt mùa lũ 

Mặt cắt  
Chênh lệch cao độ đáy lớn nhất mùa lũ (m) 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Mặt cắt ĐR1 -0,224 -0,176 

Mặt cắt ĐR2 +0,183 +0,308 

Mặt cắt ĐR3 +0,685 +0,946 

Mặt cắt ĐR4 +0,537 +0,915 

Bảng 3.22. Kết qủa khối lượng bồi xói khu vực cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng 

cũ 

Kịch bản 1 
Tổng lượng bùn cát bồi xói mùa lũ(tấn) 

  Wvào cầu Đà Rằng mới Wra cầu Đà Rằng cũ W  

Trường hợp 1 +1685124 +1572700 +112425 

Trường hợp 2 +2876077 +2516320 +359757 

Kết quả diễn biến bồi xói tại các mặt cắt trong cả 2 trường hợp của kịch bản 

2 cho thấy mặt cắt ĐR1 thể hiện cả bồi và xói tại vị trí của mặt cắt trong đó khu vực 

luồng sâu nhất của mặt cắt bị xói còn phần phía 2 bên bờ của mặt cắt được bồi lên. 

Các mặt cắt còn lại đều được bồi lên, khu vực bồi nhiều nhất là khu đáy sông có cao 

độ thấp. Năm 2016 là năm có lũ lớn nên lưu lượng bùn cát đổ ra khu vực cửa sông 

khá lớn làm cho khu vực gần cửa sông có xu hướng bị bồi nhiều hơn xói. Trường 

hợp 2 mức độ bồi tại các mặt cắt lớn hơn trường hợp 1 do dòng chảy không chịu tác 

động điều tiết lũ của hồ chứa và hàm lượng bùn cát trong nước cao làm cho tốc độ 

bồi khu vực hạ lưu gần cửa sông lớn. Hai mặt cắt gần cầu Đà Rằng cũ có sự chênh 

lệch cao độ đáy sông sau mùa lũ khá lớn, cho thấy khu vực càng gần cửa biển hơn 

sẽ bị bồi nhiều do ở đây gần vị trí giao thoa giữa giữa dòng trong sông, sóng, triều 

từ ngoài biển vào cửa sông làm cho tốc độ dòng chảy bị giảm làm tăng khả năng 

lắng đọng bùn cát. 

   Trường hợp 1 mặt cắt ĐR1 có chênh lệch cao độ đáy sông lớn nhất thấp 

hơn các mặt cắt còn lại với mức độ xói cao nhất đạt -0,224 m, bồi cao nhất 0,138 m; 

mặt cắt ĐR3 có mức chênh lệch cao độ đáycao nhất đạt +0,685 m. Trong 3 mặt cắt 
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bị bồi lên thì khu vực giữa sông với địa hình thấp bị bồi nhiều nhất thể hiện chênh 

lệch cao độ đáy luôn dương và lớn. Tổng mức độ bồi trong khu vực nghiên cứu này 

là +112425 tấn. 

Lượng bùn cát trong trường hợp 2 dưới sự vận chuyển của dòng chảy lũ 

mang ra sông nhiều hơn trong trường hợp 1 làm cho xu thế bồi tại các mặt cắt tăng 

lên cao, mức chênh lệch cao độ lớn nhất là tại mặt cắt ĐR3 đạt +0,946 m, mức độ 

xói tại mặt cắt ĐR1 cũng giảm chênh lệch cao độ đáy lớn nhất còn -0,176 m. Tổng 

lượng bồi trong khu vực nghiên cứu tăng hơn rất nhiều so với trường hợp 1 đạt 

+359757 tấn. 

  Kết quả mô phỏng quá trình vận chuyển bùn cát trên sông Ba cho thấy khu 

vực cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ có xu hướng xói vào mùa kiệt, bồi vào 

mùa lũ. Khối lượng bồi trong mùa mưa lớn hơn nhiều so với mức xói vào mùa kiệt 

nên xét trong cả năm thì khu vực này sẽ bị bồi lên, vị trí gần càng biển thì mức độ 

bồi sẽ lớn hơn do tốc độ dòng chảy giảm xuống và địa hình gần biển có độ dốc nhỏ 

hơn. 

3.3. MÔ PHỎNG BỒI XÓI KHU VỰC TỪ CẦU ĐÀ RẰNG CŨ RA ĐẾN 

CỦA ĐÀ DIỄN 

3.3.1. Cơ sở dữ liệu mô hình hai chiều Mike 21/3 

3.3.1.1.Số liệu địa hình 

a. Số liệu địa hình 

Dữ liệu địa hình khu vực nghiên cứu là một trong những điều kiện đầu vào 

quan trọng không thể thiếu được để thiết lập miền tính toán. Số liệu địa hình được 

cung cấp bởi Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở 

và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên 

phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội” thực hiện tháng 11 

năm 2015. Đối với khu vực cửa đo với tỷ lệ 1:5.000, còn khu vực khác lân cận cửa 

là 1:10.000.  
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Hình 3.23a. Địa hình khu vực tháng 

3/2016 

Hình 3.23b. Địa hình khu vực tháng 

9/2016 

3.3.1.2. Sóng, gió 

Số liệu gió và số liệu sóng theo giờ (1 giờ), trong mô hình được trích xuất từ 

số liệu tái phân tích toàn cầu của ECMWF (http://weather.unisys.com/ecmwf/) tại 

tọa độ 13.125o và 109.375o, chuỗi số liệu có chiều dài 37 năm từ năm 1979 đến năm 

2016.  

3.3.1.3 Số liệu thủy, hải văn 

Các số liệu về sóng, dòng chảy, mực nước khu vực cửa Đà Diễn sử dụng để 

tính toán trong được kế thừa từ đề tài qua hai đợt đo: tháng 11/2015 và 5/2016. Tọa 

độ và các yếu tố đo đạc của các trạm đo cụ thể như sau: 
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Hình 3.24. Sơ đồ các trạm đo trong đợt khảo sát tháng 11/2015 

- Tháng 11/2015(Hình3.24): 

+ Trạm A (13.092218o, 109.347771o): đo sóng, dòng chảy, mực nước.  

+ Trạm C (13.089259o, 109.324811o): sóng, gió, mực nước, độ đục, độ mặn.  

+ Trạm D (13.084058o, 109.313209o): lưu lượng, mực nước trầm tích lơ 

lửng. 

- Tháng 5/2016 (Hình 3.25): 

+ Trạm E (13.09690o, 109.34043o): đo sóng, dòng chảy. 

+ Trạm F (13.09465o, 109.33002o): sóng, gió, mực nước. 

+ Trạm G (13.08579o, 109.33424o): dòng chảy, sóng. 
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Hình 3.25.Sơ đồ các trạm đo trong đợt khảo sát tháng 5/2016 

3.3.2. Thiết lập mô hình 

3.3.2.1. Miền tính và lưới tính 

Miền tính phía trên được lấy là cầu Đà Rằng cũ, phía biển giới hạn bởi các 

góc có tọa độ là: (13.110935o, 109.333130o) và (13.076723o, 109.354569o) (Hình 

3.26). Với mong muốn chú trọng vào các khu vực cửa và lân cận, nhằm tạo thuận 

lợi cho việc nghiên cứu tác động và hiệu quả của các biện pháp công trình, hệ lưới 

thay đổi đã được sử dụng, với lưới tương đối chi tiết được thiết lập cho khu vực 

trong cửa và lưới thô hơn ở phía ngoài biển xa. Điều kiện biên ở vùng cửa được lấy 

từ kết quả của miền tính lớn. 

Miền lớn được lấy phía trên (thượng lưu) là trạm D của Đề tài ĐTĐL.CN 

15/15với các điểm giới hạn phía ngoài biển là (13.25o, 109.5o) và (12.875o, 

109.625o). Hai miền tính được thể hệ trong (Hình 3.24). Lưới Mesh I chính là lưới 

miền tính của luận văn, lưới Mesh II là lưới miền lớn (được lấy từ kết quả Đề tài 

ĐTĐL.CN 15/15). Bước thời gian tính toán đồng bộ cho cả hai lưới là 30 giây.  
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Hình 3.26. Miền tính của khu vực nghiên cứu 

Lưới Mesh I được lấy từ cầu Đà Rẵng cũ, qua cửa sông Đà Diễn khoảng 3,5 

km, kéo dài dọc hai phía cửa sông 6 km, ra ngoài biển khoảng 1,8 km; có 4.074 nút 

lưới và 7.571 ô lưới, kích thước trung bình mỗi ô lưới là 50 m, ô lưới nhỏ nhất có 

kích thước là 10 m (Hình 3.27a). Trong lưới này, phần lạch trái (lạch Chùa) cho đến 

qua cửa ra đến ngoài biển 300 m được chia chi tiết hơn với kích thước trung bình là 

20 m. Phần lưới ở ngoài biển được chia thô hơn, kích thước trung bình ô lưới là 80 

m. 

Lưới Mesh II được lấy từ trạm D ra đến biển khoảng 21 km, kéo dài dọc bờ 

biển khoảng 44 km. Lưới có 15.386 nút và 25.733 ô lưới; kích thước ô lưới lớn nhất 

0,25o, ô lưới bé nhất là 0.05o, lưới được chia chi tiết hơn ở khu vực cửa sông (Hình 

3.27b). Thời gian tính toán: 15/11 - 28/11/2015; 18/5 - 31/5/2016. Kỹ thuật giải 

được chọn lựa là kỹ thuật sai phân bậc cao theo không gian và thời gian với bước 

thời gian lớn nhất 30s, nhỏ nhất 0,01s; Kỹ thuật khô/ướt: sử dụng mặt định (Dry 

depth: 0,005 m; Flood depth: 0,05 m, Wetting depth: 0,1 m). Mật độ sử dụng 
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Barotropic, sử dụng nhám phân bố theo lưới với số M từ 25 đến 34; hệ số nhớt động 

học 1.8exp - 006 m2/s; lực Coriolis biến đổi theo lưới. Trường gió biến đổi theo 

lưới, sử dụng gió toàn cầu của ECMWF với ứng suất gió thay đổi tuyến tính (tốc độ 

7 m/s tương ứng ứng suất 0,00125; 25 m/s tương ứng ứng suất 0,002425). 

3.3.2.2 Điều kiện biên 

Miền tính I sử dụng tính toán trong luận văn sử dụng các điều kiện biên trên 

là lưu lượng dòng chảy, bùn cát tại cầu Đà Rằng cũ được trích từ mô hình HEC-

RAS tính toán thủy lực một chiều trong sông. Điều kiện biên ngoài biển gồm có 

sóng, dòng chảy và mực nước tại biên lỏng được trích xuất từ miền tính lưới thô 

hơn hoặc trích xuất từ số liệu tái phân tích toàn cầu của ECMWF. 

3.3.3.Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

3.3.3.1.Hiệu chỉnh mô hình 

Số liệu mực nước sóng, dòng chảy thực đo tại trạm C và mực nước tại trạm 

D thời gian đo đạc từ ngày 15/11 - 28/11/2015 sẽ được dùng để hiệu chỉnh mô hình. 

Nhằm đơn giản hóa, luận văn sử dụng các số liệu trích xuất từ ECMWF tại 

điểm gần nhất với khu vực tính toán: Điểm 1 (13.25o, 109.375o), điểm 2 (15.125o, 

 

 

Hình 3.27a. Lưới Mesh II cho miền tính 

lớn 

Hình 3.27b. Lưới tính Mesh I cho khu vực 

nghiên cứu 
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109.5o), điểm 3 (13o, 109.5o) làm điều kiện biên cho các tính toán phục vụ hiệu 

chỉnh mô hình. Tuy nhiên, do điểm trích xuất còn ở khá xa so với khu vực tính toán, 

đồng thời các giá trị từ ECMWF có xu hướng thiên bé so với các kết quả phân tích 

và thực đo, do vậy nếu sử dụng trực tiếp các số liệu này sẽ dẫn đến những sai số hệ 

thống trong quá trình mô phỏng đặc biệt ở các hiện tượng thời tiết dị thường (bão, 

áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc...). Vì thế, về nguyên tắc cần tiến hành mô 

hình hóa cho khu vực rộng hơn hoặc toàn bộ Biển Đông và sử dụng kỹ thuật lưới 

lồng cho khu vực nghiên cứu. 

Trong khuôn khổ luận văn chỉ mô phỏng trường thủy động lực khu vực cửa 

Đà Diễn với lưới Mesh I và các điều kiện biên ngoài biển sẽ sử dụng các kết quả 

tính toán của lưới Mesh II  được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc đề tài 

ĐTĐL.CN 15/15. 

Qua quá trình mô phỏng chế độ thủy thạch động lực học cửa Đà Diễn, dựa 

vào các điều kiện biên và bộ thông số mô hình được hiệu chỉnh. Kết quả hiệu chỉnh 

mô hình được trích tại các vị trí trạm C và trạm D so sánh với số liệu thực đo cho 

thấy, mực nước đã được mô phỏng khá tốt, chỉ số Nash-Sutcliffe ở trạm C là 0,89, 

đường quá trình mực nước tính toán và thực đo phù hợp về pha dao động, đỉnh và 

chân triều khá sát nhau (Hình 3.28, Hình 3.31). 

Các mô phỏng về dòng chảy tại trạm C cũng cho thấy có sự phù hợp cả về xu 

hướng và pha dao động tuy còn một số sai khác nhất định có thể sự phân chia tỷ lệ 

lưu lượng tại biên dòng chảy trong sông vào các lạch chưa sát với điều kiện thực 

tiễn. 
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Hình 3.28. Mực nước trạm C và mực nước tính toán được từ mô hình 

 

Hình 3.29. So sánh dòng chảy tính toán với thực đo ở trạm C 

 

Hình 3.30. So sánh độ cao sóng trung bình tính toán với thực đo ở trạm C 
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Hình 3.31. So sánh mực nước tính toán với thực đo ở trạm D 

 Các mô phỏng về sóng nhìn chung có sự tương đồng khá cao, tuy nhiên có 

một số đỉnh sóng thực đo mà trong tính toán chưa thể hiện được có thể là do việc bố 

trí trạm C ở gần cửa biển nơi thường xuyên có tàu bè qua lại nên xuất hiện một số 

các đỉnh nghi là do sóng tàu gây nên. Xu thế tương tự cũng có thể quan sát thấy ở 

các trạm đo còn lại, điều đó chứng tỏ bộ thông số đã lựa chọn và các dữ liệu địa 

hình đã bám sát thực đo và có thể sử dụng cho bước đánh giá kiểm định tiếp theo. 

3.3.3.2.Kiểm định mô hình 

 Sử dụng lưới, địa hình của đợt tháng 3 năm 2016 và bộ thông số mô được 

giữ nguyên sau quá trình hiệu chỉnh để mô phỏng lại trường thủy động lực khu vực 

nghiên cứu giai đoạn từ 18/5 -31/5/2016 nhằm mục đích kiểm định lại mô hình. Cụ 

thể, mô hình được kiểm định với độ cao sóng, dòng chảy thực đo tại trạm E và mực 

nước, độ cao sóng tại trạm F (Hình 3.32 đến Hình 3.35). 
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 Hình 3.32. Dòng chảy tính toán với thực đo ở trạm E 

 

Hình 3.33. Độ cao sóng tính toán với thực đo ở trạm E 

 

Hình 3.34. Mực nước triều tính toán với thực đo ở trạm F 
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Hình 3.35. Độ cao sóng tính toán với thực đo ở trạm F 

Kết quả cho thấy, tương tự như khi hiệu chỉnh, mực nước tính toán và thực 

đo tại trạm F tương đối bám sát nhau, hệ số Nash-Sutcliffe tính toán được là 0,84, 

đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, ở các yếu tố về dòng chảy và sóng, vẫn còn sự khác biệt 

khá rõ nét giữa tính toán và thực đo tại các trạm E, F. Tuy nhiên, điều đó có thể giải 

thích được là do hạn chế về thời gian, trong khuôn khổ luận văn. Các kết quả nêu 

trên có thể chấp nhận được để sử dụng cho các mô phỏng trường thủy động lực 

vùng cửa Đà Diễn theo các kịch bản tính toán. 

3.3.4. Mô phỏng chế độ động lực và diễn biến bồi xói khu vực từ cầu Đà Rằng 

mới ra đến cửa Đà Diễn 

3.3.4.1.Các trường hợp tính toán 

Thời gian mô phỏng: mùa kiệt từ tháng 4÷8 và mùa lũ từ tháng 9 ÷12 năm 

2002. Thời kỳ này, gió chủ yếu thổi theo hướng Tây Nam, song song với đường 

biển Phú Yên, còn vào tháng 10÷12 gió chủ yếu theo hướng Đông Bắc vuông góc 

với đường bờ. Hai hướng này tạo nên hướng sóng chủ đạo có tác động đáng kể tới 

diễn biến đường bờ theo mùa. 

Để có được bức tranh tổng thể về chế độ dòng chảy đặc trưng của khu vực 

cửa Đà Diễn theo mùa và xu thế vận chuyển bùn cát của khu vực làm cơ sở cho việc 
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đánh giá nguyên nhân diễn biến bồi, xói và đưa ra được lượng bùn cát vận chuyển 

hàng năm phục vụ công tác phòng tránh xói lở - bồi bụ bờ biển.  

Chế độ vận chuyển bùn cát cửa sông khu vực cửa Đà Diễn rất phức tạp. 

Nguyên nhân gây ra biến đổi địa hình đáy phân bố bùn cát phụ thuộc vào các điều 

kiện tự nhiên như dòng chảy trong sông, sóng, dòng dọc bờ. Cho đến nay chưa có 

nghiên cứu chuyên sâu khẳng định vai trò quyết định của yếu tố nào ảnh hưởng lớn 

nhất đến chế độ bồi xói cửa sông Đà Diễn. Luận văn đưa ra hai kịch bản tính toán 

gồm: 

   + Kịch bản 1: mô phỏng chế độ thủy động lực và diễn biến hình thái khu 

vực cửa Đà Diễn trong mùa kiệt xét cho 2 trường hợp biên lưu lượng sông trích từ 

mô hình 1 chiều tại vị trí sau cầu Đà Rằng cũ. 

  + Kịch bản 2: mô phỏng chế độ thủy động lực và diễn biến hình thái khu 

vực cửa Đà Diễn trong mùa lũ xét cho 2 trường hợp biên lưu lượng sông trích từ mô 

hình 1 chiều tại vị trí sau cầu Đà Rằng cũ. 

3.3.4.2. Mô phỏng trong thời kỳ mùa kiệt 

 Các điều kiện biên đầu vào của mô hình, bao gồm: 

- Điều kiện địa hình: Địa hình sử dụng của đợt đo tháng 3/2016; 

- Điều kiện biên sóng mực nước: sóng, mực nước dạng quá trình được trích từ 

miền tính lớn với lưới tính Mesh II; 

- Điều kiện biên lưu lượng sông:lưu lượng dòng chảy, lưu lượng bùn cát dạng 

quá trình đươc trích từ mô hình 1 chiều cho 2 trường hợp; 

- Điều kiện bùn cát: đường kính hạt bùn cát trung bình d50 =0.22 mm; 

- Thời gian tính toán do chỉ có số liệu từ đợt đo tháng 3 nên thời gian mô 

phỏng mùa kiệt từ tháng 4÷8; 

 Kết quả tính toán 

Trường sóng 
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             Thời kỳ mùa kiệt, độ cao sóng có xu hướng giảm khi đi vào bờ nhưng khi 

tiến gần đến cửa sông (cách cửa sông) thì độ cao sóng có sự phân hóa rõ rệt theo 

không gian do ảnh hưởng của bar và doi cát ngay trước cửa. Trong thời kỳ mùa kiệt, 

sóng chủ yếu theo hướng Đông Nam, men theo đường bờ biển với chiều cao sóng 

khoảng trên 0,32 m (Hình 3.36).  

 

Hình 3.36. Kết quả trường sóng tháng 6 

Trường dòng chảy 

Dòng chảy trong sông thời kỳ này tương đối nhỏ chủ yếu theo hướng Tây 

Nam gây nên dòng ven bờ. Dòng triều thời kỳ này đóng vai trò chủ yếu tác động 

đến diễn biến cửa sông. Cụ thể khi triều lên dòng triều kết hợp với dòng ven bờ 

tiến sâu vào cửa sông khu vực phía bờ trái. Khu vực cửa sông bên trong bờ phía 

bên phải dòng chảy có vận tốc nhỏ đạt khoảng 0,18 m/s đến 0,26 m/s (Hình 3.37) 

và địa hình vùng đáy khu vực này thấp nên tạo điều kiện cho bùn cát lắng đọng 

lại. Trong thời gian này bùn cát đều bị lắng lại trong sông nên trong sông có xu 

thế bồi nhưng lượng bồi không lớn do lượng bùn cát trong sông đi ra phía cửa 

nhỏ. 
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Hình 3.37. Trường dòng chảy vào mùa kiệt tại cửa Đà Diễn (triều lên) 

 

Hình 3.38. Trường dòng chảy vào mùa kiệt tại cửa Đà Diễn (triều rút) 

 

Hình 3.39. Dòng chảy tại luồng giữa cửa sông Đà Rằng vào mùa khô (Từ tháng 

4÷6) 
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        Khi triều rút, dòng chảy hướng ra ngoài cửa sông kết hợp với dòng ven bờ 

hướng về phía Bắc, vận tốc lớn nhất tại cửa sông lên tới 0,75 m/s. Bùn cát có xu 

hướng dịch chuyển lên phía Bắc (Hình 3.39). 

 Kết quả biến động địa hình đáy sông trong mùa kiệt 

             Sơ đồ mặt cắt nghiên cứu: Mặt cắt 1 đến mặt cắt 8 (Hình 3.40), kết quả biến 

đổi địa hình đáy mùa kiệt trong 2 trường hợp (Hình 3.41, Hình 3.42). 

 

Hình 3.40. Sơ đồ mặt cắt khu vực nghiên cứu 

 

Hình 3.41. Biến đổi địa hình đáy khu vực cửa Đà Diễn cuối mùa kiệt trường hợp 1 
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Hình 3.42. Biến đổi địa hình đáy khu vực cửa Đà Diễn (mùa kiệt) trường hợp 2 

Thời kỳ mùa kiệt dòng trong sông nhỏ nên hiện tượng bồi xói vùng cửa Đà 

Diễn phụ thuộc chính vào hai yếu tố là dòng triều và dòng ven bờ. Tác động biến 

đổi địa hình mùa này không nhiều (Hình 3.43), thể hiện các mặt cắt 1, mặt cắt 2 là 

mặt cắt ngang sông từ bờ phía Bắc sang bờ phía Nam có mức độ bồi xói nhỏ chênh 

lệch cao độ bồi xói lớn nhất là -0,12 m đối với trường hợp 2 và -0,14 m với trường 

hợp, cắt số 3 có sự biến động mức độ bồi xói lớn nhất so với các mặt cắt còn lại chỗ 

bồi nhiều nhất đạt +0.38 m. đối với trường hợp 1 và +0,62 m đối với trường hợp 2. 

Các mặt cắt 4 đến mặt cắt 8 do ảnh hưởng của dòng ven bờ nên khi vực gần bờ sẽ bị 

bồi nhiều nhất, mức bồi lớn nhất mặt cắt 6, chênh lệch cao độ đáy lớn nhất trường 

hợp 1 đạt +1,54 m và trường hợp 2 đạt + 1,63 m, còn khi xa bờ đến vùng nước sâu 

thì mặt cắt bị xói một phần nhỏ nhưng không đáng kể. Kết quả tính toán cho thấy 

trong trường hợp 1 có hồ thì mức độ xói trong sông lớn hơn trường hợp không có 

hồ. 
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Hình 3.43. Biến đổi địa hình đáy cửa Đà Diễn đến tháng 8 năm 2016 
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Lượng bùn cát vận chuyển khu vực cửa Đà Diễn: căn cứ vào sự biến đổi địa 

hình đáy khu vực cửa sông, để tính lượng bùn cát, chia khu vực cửa sông thành 6 

vùng như trong phần tính toán hiện trạng xói bồi trong chương 2. 

Bảng 3.23. Tổng lượng bùn cát bồi xói đến tháng 8 năm 2016 

Mặt cắt  
Chênh lệch cao độ đáy lớn nhất mùa kiệt (m) 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Mặt cắt 1 -0,14 -0,12 

Mặt cắt 2 +0,15 +0,16 

Mặt cắt 3 +0,38 +0,62 

Mặt cắt 4 +1,12 +0,13 

Mặt cắt 5 +1,17 +1,21 

Mặt cắt 6 +1,54 +1,63 

Mặt cắt 7 +0,98 +0,99 

Mặt cắt 8 +0,87 +0,87 

Bảng 3.24. Tổng lượng bùn cát bồi xói đến tháng 8 năm 2016 

Tên 

Mùa kiệt từ tháng 4-8/2016 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Xói (-) Bồi (+) Tổng (tấn) Xói (-) Bồi (+) Tổng (tấn) 

Vùng 1 -2625 +23680 +21055 -1925 +26758 +24833 

Vùng 2 -1026 +12453 +11427 -752 +41396 +40644 

Vùng 3 -705 +36634 +35929 -517 +13325 +12808 

Vùng 4 -369 +9543 +9174 -246 +10211 +9965 

Vùng 5 -1596 +28746 +27150 -1064 +30758 +29694 

Vùng 6 -636 +8547 +7911 -424 +9145 +8721 

 

Vào thời kỳ mùa kiệt, khu vực cửa sông phía biển chủ yếu chịu ảnh hưởng 

của tác động dòng ven bờ (do sóng hướng Đông Nam) từ phía Nam đi lên. Khi 

dòng ven bờ mang bùn cát ở khu vực bờ biển phía Nam lên gặp dòng triều hướng ra 

ngoài cửa sông và bị chắn lại, lượng bùn cát này được bồi lắng lại khu vực bờ Nam 
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cửa sông (vùng 3), lượng bùn cát bồi lắng trung bình khoảng +36634 tấn, với 

trường hợp 1 và +41396 tấn, với trường hợp 2. Ở khu vực cửa phía trong sông, 

dòng chảy tại khu vực này chủ yếu do dòng triều chi phối, dòng chảy sông hầu như 

không còn do hệ thống thủy lợi Đồng Cam đã lấy gần như hết nước để tưới cho hai 

kênh Bắc và Nam, lượng nước hồi quy của hai kênh xuống hạ lưu không đáng kể. 

Bởi vậy, khi dòng ven bờ kết hợp đồng pha với dòng triều lên tiến vào trong cửa 

sông mang bùn cát từ biển vào được bồi lắng lại trong vùng cửa sông (vùng 5) 

khoảng +27150 tấn, với trường hợp 1 và +29694 tấn, với trường hợp 2.  

3.3.4.3.Mô phỏng trong thời kỳ mùa lũ 

 Các điều kiện biên đầu vào của mô hình, bao gồm: 

- Điều kiện địa hình: Địa hình sử dụng của đợt đo tháng 9/2016; 

- Các điều kiện biên, thông số tính toán như trong mùa kiệt, số liệu tính toán 

từ tháng 9÷12; 

- Số liệu bùn cát trích dạng quá trình theo thời gian từ kết quả tính toán bùn 

cát mô hình 1 triều tại vị trí ngay sau cầu Đà Rằng cũ; 

- Điều kiện bùn cát: đường kính hạt bùn cát trung bình d50 =0.22 mm; 

 Kết quả tính toán 

Trường sóng 

         Trong thời kỳ mùa lũ, sóng và gió theo hướng Đông Bắc, do hướng đường 

bờ nằm theo hướng Tây Nam nên sóng tới tác dụng vuông góc với đường bờ và 

hướng trực tiếp đến cửa sông. Vì vậy, vào thời điểm này cửa sông chịu tác động 

mạnh nhất của sóng và dòng chảy, lòng sông mở rộng đều cả hai bên, chiều cao 

sóng tại cửa sông khoảng trên 0,6 m. 
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Hình 3.44. Kết quả trường sóng tại cửa Đà Diễn– mùa lũ 

Trường dòng chảy 

      Trong thời kỳ mùa lũ sóng chủ yếu theo hướng Đông Bắc vuông góc với cửa 

Đà Diễn, kết hợp với dòng chảy lũ từ trong sông đổ ra. Dòng chảy trong sông lớn 

hơn dòng triều rất nhiều nên dòng chảy hướng ra ngoài cửa sông chủ yếu theo 

hướng Đông. Vận tốc lớn nhất tại cửa sông đạt tới 4,2 m/s khi triều rút và 2,6 m/s 

khi triều lên (Hình 3.45 đến Hình 3.47). Vận tốc dòng chảy trong sông lớn làm cho 

bùn cắt bị cuốn ra ngoài cửa sông nhiều và cửa sông dưới tác động của dòng chảy lũ 

sẽ mở rộng ra hai bên. Thời kỳ lũ đạt đỉnh nhất là đối với trận lũ năm 2016, với lưu 

lượng dòng chảy lớn, các roi cát chắn ngang cửa sông sẽ dễ bị phá vỡ. Khi dòng 

chảy hướng ra ngoài cửa sông, kết hợp với dòng chảy do sóng hướng Đông Bắc gây 

ra, bùn cát từ sông ra bị đẩy về phía Nam, cửa sông cũng vì thế mà mở rộng và dịch 

chuyển về phía Nam. 
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Hình 3.45. Trường dòng chảy vào mùa lũ tại cửa Đà Diễn (triều lên) 

 

Hình 3.46. Trường dòng chảy vào mùa lũ tại cửa Đà Diễn (triều rút) 

 

Hình 3.47.  Dòng chảy tại luồng giữa cửa sông Đà Rằng vào mùa lũ tháng 11 
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Mặc dù dòng chảy lũ trong sông lớn nhưng hướng sóng đổ ra trực diện với 

hướng sóng vào mùa gió Đông Bắc (Hình 3.45), nên vận tốc dòng chảy khi triều rút 

sẽ giảm đi nhưng vẫn cao đạt 4.2 m/s, với vận tốc này lớn này sẽ đẩy bùn cát ra phía 

biển, phá các doi cát đã được hình thành trong thời kỳ mùa khô. 

 Kết quả biến động địa hình: 

Kết quả biến đổi địa hình đáy sau mùa lũ cho trường hợp 1 và trường hợp 2 

cho các mặt cắt nghiên cứu (Hình 3.48), Biến đổi địa hình đáy mùa lũ trong 2 

trường hợp (Hình 3.49, Hình 3.50), mức chênh lệch cao độ địa hình đáy lớn nhất 

các mặt cắt (Bảng 3.25), tổng lượng bùn cát bồi xói (Bảng 3.26). 
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Hình 3.48. Biến đổi địa hình đáy cửa Đà Diễn đến cuối tháng 12 năm 2016 

 

Hình 3.49. Biến đổi địa hình đáy khu vực cửa Đà Diễn (mùa lũ) trường hợp 1 
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Hình 3.50. Biến đổi địa hình đáy khu vực cửa Đà Diễn( mùa lũ) trường hợp 2 

Trong thời kỳ mùa lũ gió mùa Đông Bắc gây biến động đáy khá lớn. Thời kỳ 

mùa lũ, dòng chảy lũ ở khu vực gần cửa sông (từ cầu Đà Rằng tới cửa sông) có lưu 

tốc khá lớn, gây xói lở khu vực cửa sông và các lạch, độ sâu xói lớn nhất lên tới –

1,21 m đối với trường hợp 2, và -1,14 m ở mặt cắt 3. Khu vực bên trong sông có 

hiện tượng bồi xói xen kẽ, nhưng xu hướng bồi là chủ yếu, mức bồi lớn nhất là ở 

mặt cắt 2 với chênh lệch cao độ đáy lớn nhất đạt +4,23 m với trường hợp 1, và 

trường hợp 2 đạt +5,64 m. Nhưng trong thời gian này gió mùa Đông Bắc hoạt động 

rất mạnh tạo sóng lớn ở khu vực trước cửa sông, dòng chảy sau khi ra khỏi đường 

bờ bị sóng đẩy lùi, tốc độ dòng chảy giảm đột ngột nên hầu hết bùn cát trong sông 

đưa ra lắng đọng tạo thành các doi cát và có xu thế lệch về phía Nam cửa sông. 

Khu vực ngoài cửa sông bị bồi rất nhanh vào thời kỳ mùa lũ, bùn cát từ trong 

sông dưới tác động của dòng chảy lũ lớn đẩy ra cửa tạo thành các cồn ngầm, chắn 

trước cửa sông, cao độ bồi lớn nhất tại những mặt cắt này khoảng từ 0,28÷1,78 m 

đối với trường hợp 1 và 0,31÷1,96 m đối với trường hợp 2, có những vị trí cao độ 

bồi cao nhất đạt khoảng 2,5 m. 
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Bảng 3.25. Tổng lượng bùn cát bồi xói tính đến tháng 12 năm 2016 

Mặt cắt  
Chênh lệch cao độ đáy lớn nhất mùa kiệt (m) 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Mặt cắt 1 +1,56 +1,78 

Mặt cắt 2 +4,23 +5,64 

Mặt cắt 3 -1,14 -1,21 

Mặt cắt 4 +0,28 +0,31 

Mặt cắt 5 +1,62 +1,87 

Mặt cắt 6 +1,78 +1,96 

Mặt cắt 7 +1,67 +1,89 

Mặt cắt 8 +0,37 +0,41 

Bảng 3.26. Tổng lượng bùn cát bồi xói đến cuối tháng 12 năm 2016 

Tên 

Mùa lũ từ tháng 9-12/2016 

Trường hợp 1 Trường hợp 2 

Xói (-) Bồi (+) Tổng (tấn) Xói (-) Bồi (+) Tổng (tấn) 

Vùng 1 -34263 +373653 +339390 -26040 +469230 443190 

Vùng 2 -23678 +112733 +89055 -12549 +159547 146998 

Vùng 3 -17673 +234736 +217063 -9367 +294779 285412 

Vùng 4 -8536 +64373 +55837 -6487 +90349 83862 

Vùng 5 -53674 +686374 +632700 -28447 +861942 833494 

Vùng 6 -6864 +35615 +28751 -5972 +49987 44015 

Thời kỳ mùa lũ sóng hướng Đông Bắc hướng thẳng vào cửa sông, kết hợp 

với dòng lũ từ sông đổ ra mang lượng lớn bùn cát ra phía ngoài cửa sông, lượng bùn 

cát lắng đọng chủ yếu khu vực ngoài cửa sông, lớn nhất tại vùng cửa sông (vùng 5) 

vào khoảng +632700 tấn cho trường hợp 1 và trường hợp 2 là +861942 tấn.. Mặc dù 

trong tháng này, lượng bùn cát bồi là chủ yếu, nhưng phía trong sông dòng chảy lũ 

từ sông ra có tốc độ lớn, mang rất nhiều bùn cát từ thượng lưu đổ ra cửa sông, mặt 

khác sóng hướng Đông Bắc gây ra dòng chảy hướng thẳng vào cửa sông, kết hợp 

với dòng triều lên, xuống gây nên biến động mạnh mẽ khu vực cửa sông địa hình 

chỗ bồi chỗ xói (vùng 2 và vùng 3). Tại khu vực ngoài cửa sông (vùng 2), có nhiều 

nơi bị xói mạnh, tổng lượng bùn cát những nơi bị xói lên tới -23678 tấn (Bảng 

3.26). Trong cửa sông (vùng 4) lượng xói lên tới -8536 tấn, đối với trường hợp 1 và 

giảm còn – 6487 m3 với trường hợp 2. 
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu diễn biến bồi xói vùng cửa sông là vấn đề rất khó và phức tạp, 

đặc biệt là đối với những cửa sông chịu tác động của nhiều yếu tố thủy thạch động 

lực mạnh. Trong đó vùng cửa sông Đà Diễn được coi là vùng chịu tác động rất lớn 

của sóng, dòng ven bờ vào thời kỳ mùa kiệt và dòng chảy trong sông rất lớn vào 

thời kỳ mùa lũ. Qua nghiên cứu bồi xói vùng cửa Đà Diễn, luận văn rút ra được các 

kết luận sau: 

Mô hình HEC-RAS đã mô phỏng tốt quá trình thủy động lực cũng như diễn 

biến quá trình vận chuyển bùn cát trên sông Ba. Mô hình được ứng dụng để tính 

toán, phân tích xu thế bồi xói theo mùa vùng từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng 

cũ cụ thể:  

+ Trong thời kỳ mùa kiệt tất cả các mặt cắt trong khu vực nghiên cứu đều bị 

xói với mức chênh lệch cao độ đáy sông khác nhau. Trong trường hợp 1 sau thời kỳ 

mùa kiệt mặt cắt ĐR4 ngay sát cầu Đà Rằng cũ có mức độ xói xuống đáy nhiều 

nhất với mức thay đổi cao độ đáy lớn nhất là -0,317 m, mặt cắt ĐR2 ở khu vực giữa 

của vùng nghiên cứu có mức thay đổi cao độ đáy nhỏ nhất là -0,184 m, cho thấy 

mặt cắt này ít bị xói xuống đáy hơn. Tổng lượng bồi xói của khu vực này là -18636 

tấn. Trong trường hợp 2, mức độ xói thấp hơn so với trường hợp 1. Mức độ xói ở 

các mặt cắt cao nhất vẫn là mặt cắt ĐR4 với mức thay đổi đáy lớn nhất đạt -0,21 m, 

mặt cắt ĐR2 có mức có mức thay đổi cao độ đáy nhỏ nhất là -0,107 m. Tổng mức 

bồi xói thấp hơn trường hợp 1. 

+ Trong thời kỳ mùa lũ trong cả 2 trường hợp của kịch bản 2 cho thấy mặt 

cắt ĐR1 thể hiện cả bồi và xói tại vị trí của mặt cắt trong đó khu vực luồng sâu nhất 

của mặt cắt bị xói còn phần phía 2 bên bờ của mặt cắt được bồi lên. Khối lượng bồi 

trong mùa lũ lớn hơn nhiều so với mức xói vào mùa kiệt nên xét trong cả năm thì 

khu vực này sẽ bị bồi lên, vị trí gần càng biển thì mức độ bồi sẽ lớn hơn do tốc độ 

dòng chảy giảm xuống và địa hình gần biển có độ dốc nhỏ hơn. 
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Luận văn cũng đã thiết lập mô hình (lưới tính) cho khu vực cửa Đà Diễn, 

điều kiện biên, điều kiện ban đầu tại khu vực nghiên cứu; hiệu chỉnh và kiểm định 

các môdul: triều, sóng, dòng chảy và bùn cát tại khu vực cửa Đà Diễn. Kết quả tính 

toán mô phỏng diễn biến xói lở, bồi tụ trong điều kiện thường (theo 2 kịch bản: mùa 

kiệt và mùa lũ) cho khu vực cửa Đà Diễn. Từ các kết quả tính toán mô phỏng cho 

thấy các xu thế vận chuyển bùn cát theo mùa như sau: 

Vào mùa kiệt, tại khu vực nghiên cứu khi triều lên sóng có khả năng tiến sâu 

vào trong cửa bồi lắng phía trong cửa sông. Do cửa Đà Diễn có hướng vuông góc 

với hướng Đông Bắc nên trong mùa kiệt, sóng có hướng tác động trực tiếp vào cửa 

sông, chiều cao sóng tại cửa sông khoảng trên 0,32 m. Vào mùa kiệt, dòng chảy 

sông ngòi hầu như không có vai trò đáng kể, ngược lại các nhân tố động lực biển 

giữ vai trò chủ đạo trong quá trình biến động và phát triển bồi tụ, xói lở ở cửa sông, 

bồi tụ nhiều nhất tại khu vực cửa sông vào khoảng 0,16 m ÷ 1,63 m. 

Vào mùa lũ, dòng triều, dòng chảy lũ kết hợp với dòng chảy sóng ven bờ có 

hướng Tây Bắc – Đông Nam tạo thành dòng chảy tổng hợp có tốc độ cao. Dòng 

chảy lũ về cộng với thuỷ triều lên và sóng vào sâu làm cho lượng bùn cát sẽ bị lắng 

đọng gây bồi phía trong cửa. Khi triều rút lượng nước trong sông thoát ra gây phá 

cửa sông. do dòng chảy ven bờ có hướng Tây Bắc – Đông Nam nên bùn cát được 

đưa xuống phía nam cửa. Mức độ bồi xói trong sông phía Bờ Nam đạt +234736 tấn 

lớn hơn phía bờ Bắc chỉ đạt +112733 tấn, của trường hợp 1, trường hợp 2 tăng lên 

đáng kể và phía bờ Bắc ngay sát bờ bị xói. Trong khi đó khu vực ngoài cửa sông thì 

ngoài mặt cắt ở luồng ngang trước của sông mặt cắt 3 bị xói xuống do dòng chảy lũ 

trong sông lớn, còn các mặt cát bên ngoài đều được bối lên cao, với mức độ chênh 

lệch cao độ lớn nhất sau mùa lũ là +1,78 m, đối với trường hợp 1 và 1,96 m, đối với 

trường hợp 2 ở mặt cắt 6. 
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KIẾN NGHỊ 

  Luận văn đã đưa ra được một số kết quả nghiên cứu về sự tác động tới chế 

độ thủy lực tại khu vực nghiên cứu thông qua các phương án tính toán và kịch bản 

lựa chọn, tuy nhiên cần có những nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của các công 

trình chỉnh trị, cân bằng bùn cát, dòng chảy bùn cát và xói lở tại khu vực cửa Đà 

Diễn. 

         Ngoài ra, luận văn cũng chưa đề cập tới tác động của mực nước biển dâng 

do biến đổi khí hậu, do đó các những nghiên cứu tiếp theo cần phải phân tích, đánh 

giá, cập nhật những thông tin và triển khai nghiên cứu rộng hơn. 
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