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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết  

Nước là một tài nguyên phân bổ không đều theo không gian và thời gian,  

thường mâu thuẫn với nhu cầu sử dụng nước của con người. Chính vì vậy  cần  tính 

toán cân bằng nước hệ thống để có thể đưa ra các đánh giá, phương án, biện pháp 

khai thác tài nguyên nước hiệu quả và bền vững. Tính toán cân bằng nước sẽ xác 

định được một vùng, một lưu vực hay một phân khu tiểu lưu vực nào đó có đủ, thừa 

hay thiếu nước trong các trường hợp khác nhau; đánh giá sự tương tác về nước giữa 

các thành phần trong hệ thống, các tác động của môi trường lên nó. 

Sông Lam là lưu vực lớn ở Bắc Trung Bộ, bắt nguồn từ tỉnh Xiêng Khoảng, 

Lào, có tổng diện tích lưu vực là 27.200 km2 , trong đó phần thuộc lãnh thổ Việt 

Nam có diện tích 17.730 km2, chiếm 65,2%, phần lớn thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà 

Tĩnh. Đây là con sông có lượng dòng chảy khá dồi dào nhưng phân bố không đều 

trong năm. Lượng nước tập trung chủ yếu vào mùa lũ,  mùa kiệt nguồn nước khan 

hiếm, mực nước xuống rất thấp ảnh hưởng lớn đến các hộ dùng nước trên lưu vực.  

Do đó tính cân bằng nước cho lưu vực sông Lam có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh 

giá hiệu quả phân bổ nguồn nước trên lưu vực, đảm bảo phát triển kinh tế cho các 

ngành dùng nước giúp cho việc quản lý tài nguyên nước một cách tổng hợp và bền 

vững. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ 

2.1 Mục tiêu 

Mục tiêu của luận văn là thiết lập được mô hình MIKE BASIN tính cân bằng 

nước lưu vực sông Lam. Từ đó đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước 

trong mùa cạn. 

2.2 Nhiệm vụ 

• Xác định dòng chảy đến các tiểu vùng của lưu vực sông Lam 

• Xác định nhu cầu nước trên lưu vực sông Lam 
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• Phân vùng sử dụng nước, tính toán cân bằng nước lưu vực sông Lam 

• Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước mùa cạn 

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tài nguyên nước lưu vực sông Lam và  

các phương thức khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong lưu vực sông Lam (phần lãnh thổ 

Việt Nam) nằm trên địa phận các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

3.3 Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, khảo sát thực địa 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp 

- Phương pháp thống kê 

- Mô hình toán thủy văn: sử dụng mô hình mưa – dòng MIKE NAM khôi 

phục số liệu dòng chảy, CROPWAT tính nhu cầu sử dụng nước cây nông nghiệp và 

mô hình toán MIKE BASIN tính cân bằng nước. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

4.1 Ý nghĩa khoa học 

Tiếp cận bài toán cân bằng nước hệ thống bằng phương pháp sử dụng mô 

hình toán cụ thể trong nghiên cứu này là mô hình MIKE BASIN. 

4.2 Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả của nghiên cứu này phản ánh hiện trạng cân bằng nước của lưu vực 

sông Lam nên có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình 

quy hoạch, quản lý tài nguyên nước lưu vực sông với mục đích đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. 
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4.3 Cấu trúc luận văn: ngoài phần mở đầu và kết luận - kiến nghị, luận văn được 
trình bày trong 3 chương bao gồm: 

 Chương 1 - Tổng quan lưu vực sông Lam  

Chương 2 - Tổng quan về cân bằng nước hệ thống và mô hình MIKE BASIN 

Chương 3 - Áp dụng mô hình MIKE BASIN tính toán cân bằng nước hệ 

thống lưu vực sông Lam. 
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Chương 1 - TỔNG QUAN LƯU VỰC SÔNG LAM 
1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên 
1.1.1 Vị trí điạ lý 

Lưu vực sông Lam là lưu vực lớn thứ hai thuộc vùng Bắc Trung bộ bắt nguồn 

từ vùng rừng núi của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Toàn bộ lưu vực sông 

Lam nằm trên toạ độ địa lý từ: 18015' đến 20010'30'' vĩ độ Bắc, 103045'20'' đến 

105015'20'' kinh độ Đông. 

 

Hình 1. Bản đồ lưu vực sông Lam  
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Điểm đầu của lưu vực nằm ở toạ độ 20010'30'' độ vĩ Bắc; 103045'20'' kinh độ 

Đông. Cửa ra của lưu vực nằm ở toạ độ 18045’27” độ vĩ Bắc; 105046’40” kinh độ 

Đông.   

Phía Bắc giáp lưu vực sông Chu, sông Bạng, phía Tây giáp lưu vực sông 

Mêkông, phía Nam giáp lưu vực sông Gianh, phía Đông giáp huyện Quỳnh Lưu, 

Yên Thành tỉnh Nghệ An, huyện Can Lộc,Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh và biển Đông 

(hình 1).  

Sông Lam có tổng chiều dài là 531 km với tổng diện tích lưu vực là 27.200 

km2, phần chảy trên đất Việt Nam là 361 km, diện tích trên lãnh thổ Việt Nam là 

17.730 km2 bao trùm phần lớn địa phận tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần huyện 

Như Xuân tỉnh Thanh Hoá.[1] 

1.1.2 Đặc điểm địa hình 
Lưu vực sông Lam có các dạng địa hình chính sau: 

a) Địa hình đồng bằng và ven biển 

Đồng bằng sông Lam nằm dọc hai bên bờ sông tính từ phần trung lưu của 

sông trở xuống, địa hình đồng bằng sông Lam theo dạng lòng máng, sát mép sông 

cao độ cao dần đến vùng đáy máng trũng và sau đó sát với sườn đồi, điển hình của 

dạng địa hình này là vùng hữu Thanh Chương. 

Đồng bằng sông Lam thuộc loại nhỏ, hẹp và nằm sát với dòng chính vì vậy 

địa hình này được xác định là vùng chứa lũ khi mực nước sông Lam vượt báo động 

III. Tổng diện tích mặt bằng vùng đồng bằng khoảng 350.000 ha chiếm 10% diện 

tích lưu vực sông Lam và khu hưởng lợi.[1] 

b) Địa hình vùng đồi trung du 

Trung du lưu vực sông Lam có dạng địa hình phức tạp, dạng đồi bát úp và đồi 

cao xen kẽ các thung lũng thấp, dạng địa hình này bị chia cắt mạnh có thể dốc nhiều 

chiều do các sông nhỏ tạo nên. Ven các sông Hiếu, sông Dinh, sông Lam, sông 

Ngàn Sâu, Ngàn Phố địa hình tương đối bằng phẳng và có thế dốc chính vào các 

lòng sông, càng xa sông địa hình càng phức tạp. Dạng địa hình này ít khi ngập úng 

và ít bị lũ đe dọa nhưng lại thường xuyên thiếu nước cho cây trồng. [1] 
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c) Địa hình vùng núi cao 

Địa hình vùng núi cao tập trung ở phía Tây, Tây Bắc và Tây Nam lưu vực.Có 

độ cao từ 12000÷15000 m và có độ dốc lớn, thung lũng hẹp, chiếm tới 60% diện 

tích lưu vực nhưng diện tích đất canh tác chỉ chiếm 1,5÷2% tổng diện tích mặt 

bằng. Đây là vùng đất được xác định chủ yếu là vùng lâm nghiệp phòng hộ đầu 

nguồn và là vùng dự trữ cung cấp nước chủ yếu cho sông Lam về mùa kiệt, cắt lũ 

cho hạ du. [1] 

1.1.3 Đặc điểm địa chất thổ nhưỡng 
a) Đặc điểm địa chất  

Theo tài liệu của Cục địa chất Việt Nam, bản đồ địa chất và khoáng sản Việt 

Nam tỷ lệ 1/200.000 địa chất và khoáng sản Vinh (GEOLOGY AND MINERAL 

RESOURCES OF VINH SHEET). Trong vùng nghiên cứu xuất lộ gần như đầy đủ 

địa tầng địa chất có tuổi từ cổ đến trẻ. Toàn bộ lưu vực sông Lam thuộc hai đới kiến 

tạo chính là đới kiến tạo sông Lam và đới oằn võng Sầm Nưa, ngoài ra còn có đới 

nâng Phu Hoạt. 

Trong đó: 

- Phía Bắc vùng nghiên cứu thuộc đới nâng Phu Hoạt. 

- Từ Nghĩa Đàn trở xuống gần dòng chính sông Lam thuộc đới oằn võng Sầm 

Nưa. 

- Phần còn lại là thuộc đới kiến tạo sông Lam. 

Phương cấu tạo của các đới kiến tạo nhìn chung đều phát triển theo hướng Tây 

Bắc - Đông Nam, có một phần nhỏ chuyển hướng Đông Bắc - Tây Nam (dưới 

Nghĩa Đàn). Các hệ thống đứt gãy trong vùng bao gồm: 

- Đứt gãy sâu sông Lam kéo dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đứt gãy 

này có liên quan đến sự hình thành địa bào Neogen. 

-     Đứt gãy sâu Rào Nậy kéo dài hơn 100 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, 

góc dốc 80° đổ về Tây Nam, sâu 32 km. 

- Đứt gãy Sầm Nưa chạy theo hướng Đông Bắc- Tây Nam bị chặn bởi đứt gãy 

sông Lam. 
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- Đứt gãy Quỳ Châu - sông Hiếu. 

Các hệ thống đứt gãy trên đây có liên quan đến đặc điểm địa chất công trình, 

địa chất thủy văn và là tiền đề cho sự phát triển của các dòng sông lớn nhỏ trong 

vùng. 

Về địa chất thủy văn, nước dưới đất trong vùng nghiên cứu có nhiều hạn chế, 

không phong phú. Vấn đề này được giải thích trên cơ sở cấu tạo địa chất, đặc điểm 

địa mạo, điều kiện khí tượng thủy văn. Trên toàn vùng nghiên cứu nhận thấy: Các 

đất đá có khả năng chứa nước chiếm một khối lượng không lớn so với các loại đất 

đá thấm nước kém và chứa nước kém. Mặt khác do địa hình vùng nghiên cứu bị 

phân cắt mạnh, sườn núi dốc, độ dốc lòng sông, suối lớn làm cho nước không có 

điều kiện tích tụ lại mà thoát nhanh ra các hệ thống sông suối lớn. 

Chất lượng nước dưới đất của vùng thuộc loại nước siêu nhạt, nước mềm (có 

độ pH=6). Nói chung chất lượng nước tốt, đảm bảo cho ăn uống, sinh hoạt và có thể 

khai thác nước ngầm để tưới. 

Về khoáng sản, lưu vực sông Lam có cấu tạo địa chất rất phức tạp, các nham 

thạch có mặt đầy đủ các lớp tuổi từ cổ đến trẻ, tiếp theo là những hoạt động kiến tạo 

đã làm thay đổi các cơ cấu kiến trúc của nham thạch trong đó có mặt của các thành 

phần sa khoáng khác nhau. Nhìn chung trong toàn vùng gặp rất nhiều loại sa 

khoáng từ đơn giản đến phức tạp, từ nham thạch rẻ tiền như vật liệu xây dựng cho 

đến những khoáng sản quý như vàng, rubi. Các mỏ khoáng sản có giá trị như thiếc 

(Quỳ Hợp), sắt (Thạch Khê), rubi (Quỳ Châu), vàng gặp nhiều ở các thung lũng 

suối lớn. Tài nguyên khoáng trong vùng là một thế mạnh để tạo điều kiện cho việc 

phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai lâu dài. [1] 

b) Đặc điểm thổ nhưỡng 

Đất đai là sản phẩm của đá mẹ, khí hậu và thảm thực vật. Chất lượng của đất 

đai (hóa tính và lý tính) có ảnh hưởng quyết định đến sự sinh trưởng và phát triển 

của các loại cây trồng. Dựa vào những chỉ tiêu chuyên môn của ngành thổ nhưỡng, 

qua khảo sát, thí nghiệm các mẫu đất, Bộ Nông nghiệp đã tiến hành thiết lập bản đồ 

thổ nhưỡng ở lưu vực sông Lam. Các loại đất chính ở vùng lưu vực là: 
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- Đất phù sa và đất cát ven biển. 

- Đất bùn lầy. 

- Đất mặn. 

- Đất Feralitic mùn vàng nhạt trên núi. 

- Đất Feralitic trên núi. 

- Đất Feralitic điển hình nhiệt đới ẩm vùng đồi. 

- Đất Macgalit Feralitic. 

- Đất lúa nước vùng đồi. 

 Vùng đồng bằng sông Lam có các loại đất chủ yếu là đất phù sa và đất cát ven 

biển, đất bùn lầy, đất mặn và đất Feralitic điển hình nhiệt đới ẩm vùng đồi. 

 Đất đai vùng trung du khá đa dạng: Các loại đất chua, đất glay hoặc glay 

mạnh úng nước. Ở vùng đồi chuyển tiếp từ đồng bằng lên núi, loại đất chủ yếu là 

Feralitic. Do phải chịu ảnh hưởng tổng hợp của các nhân tố địa lý, địa hình, khí hậu, 

lớp phủ bề mặt... nên đất ở vùng đồng bằng và trung du sông Lam được xếp vào 

loại kém màu mỡ. [1] 

1.1.4  Thảm phủ thực vật 
 Lưu vực sông Lam có rừng tập trung chủ yếu thuộc lãnh thổ bên Lào, 6 huyện 

miền núi Nghệ An và hai huyện Hương Sơn, Hương Khê thuộc Hà Tĩnh. Phần đầu 

nguồn bên Lào, do dân cư còn thưa thớt nên chưa bị chặt phá nhiều, điều này có tác 

động tích cực đến việc điều hòa dòng chảy phần thượng nguồn sông Lam. 

Trên địa phận Việt Nam, diện tích rừng bị giảm nhanh do tốc độ phát triển dân 

số cao ở miền núi, cùng với tập quán du canh du cư của đồng bào các dân tộc. Năm 

1943 có khoảng 1,2 triệu ha rừng, đến nay diện tích rừng chiếm khoảng 35,5% diện 

tích tự nhiên, so với diện tích đất của các huyện miền núi và Hương Khê, Hương 

Sơn thì diện tích đất có rừng chiếm đến 43%. Diện tích rừng già và rừng trung bình 

toàn lưu vực phần Việt Nam chỉ còn chiếm khoảng 12 ÷14%. [1] 

1.1.5 Đặc điểm khí tượng thủy văn 
a) Khí tượng 
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Vị trí, hình thái địa hình, địa mạo, lớp phủ thực vật là những nhân tố chính 

quyết định chế độ khí hậu lưu vực. Các dãy núi chạy dài theo các hướng khác nhau 

nên những tâm mưa và vùng mưa lệch pha nhau, sự phân cách của địa hình và chế 

độ khí hậu đã làm cho chế độ thủy văn trên dòng chính và các phụ lưu lớn diễn ra 

phức tạp. 

¾   Chế độ nhiệt 

Mùa lạnh thường từ tháng XII năm trước đến tháng III năm sau. Mùa nóng 

kéo dài từ tháng V đến tháng VIII, tháng VII là tháng nóng nhất. Nhiệt độ tối đa đo 

được (tháng V/1966) ở Vinh là 42,7°C, nhiệt độ tối thấp đã quan trắc được ở Quỳ 

Châu từ -0,2°C xuống -0,5°C.  

                            Bảng 1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng 2011  
Đơn vị: ˚C 

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Con Cuông 14,2 18,3 17,6 23,8 27,1 29,3 28,4 27,8 27,1 23,7 18,4 16,9 

Đô Lương 14,1 18 17,2 23,2 27 29,5 28,8 28,1 27,6 23,8 23,1 17,2 

Hà Tĩnh 14,2 17,7 16,8 23 27,5 30,5 29,8 28,7 27 23,9 23,4 16,7 

Hòn Ngư 13,7 16,4 15,8 21,5 25,9 29,2 28,4 27,9 27,3 23,4 18,7 16,7 

Hương Khê 14,3 18,2 17,2 23,5 27,1 29,5 29,1 27,8 26,5 23,3 22,7 16,6 

Hương Sơn 14,1 18,1 17 23,4 26,6 29,6 29,2 28,3 26,9 23,5 22,9 16,4 

Quỳ Châu 14,1 18,2 17,5 23,6 26,6 28,2 28,0 27,5 26,4 23,5 22,2 16,5 

Quỳ Hợp 14,1 18,2 17,4 23,8 27,5 29 28,3 27,9 27 23,7 22,7 16,9 

Quỳnh Lưu 14,3 17,6 16,9 22,6 26,8 29,6 29,1 28,3 27,7 24 23,1 17,3 

Tây Hiếu 13,9 17,9 17,1 23,4 27,3 29,1 28,4 28 27,1 23,7 22,6 16,7 

Tương Dương 15 19 18,5 24,2 26,8 28,7 28 27,6 26,6 23,8 22,6 17 

Vinh 14,2 17,7 16,9 23 27,5 30,6 29,7 28,6 27,2 23,9 23,3 17,1 

 

¾    Chế độ ẩm 

Độ ẩm tương đối trung bình năm của lưu vực dao động từ 80% đến 85%. Độ 

ẩm trung bình tháng VII đạt trị số thấp nhất vì thường có gió Lào. Độ ẩm trung bình 

mùa lạnh ở đồng bằng cao hơn ở vùng núi, nhưng độ ẩm tương đối trung bình tháng 
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thì ngược lại. Vùng có độ ẩm bình quân năm cao là Con Cuông 86,5%, Đô Lương 

85,5; Tương Dương 81,5%; Quỳ Châu 86,6%. Độ ẩm cũng phù hợp với lượng bốc 

hơi năm vùng trung lưu có độ ẩm lớn - độ bốc thoát hơi nước nhỏ và vùng miền núi, 

đồng bằng có lượng bốc hơi lớn- độ ẩm không khí nhỏ. Tháng có độ ẩm cao nhất là 

tháng I, II độ ẩm cao đạt tới 94%, tháng có độ ẩm thấp nhất là tháng VII, có ngày độ 

ẩm thấp chỉ còn 36÷38%.[1] 

¾    Bức xạ 

Số giờ nắng trung bình năm lưu vực đạt từ 1500 ÷ 1800 giờ, bức xạ tổng 

cộng đạt 120 ÷130 kcal/cm2/năm... Từ tháng IX đến tháng XI hàng năm bức xạ tổng 

cộng nhỏ hơn 400 kcal/cm2/ngày, thời gian còn lại trong năm đều đạt lớn hơn trị số 

này. [1] 

¾   Lượng bốc hơi 

Lượng bốc hơi đo bằng ống Piche toàn vùng dao động từ 800÷900 m, vùng 

ven biển do tốc độ gió trung bình lớn hơn nên bốc hơi đạt cao hơn so với vùng núi. 

Bốc hơi ống Piche trung bình năm đạt 928 mm tại Vinh, 835 mm tại Cửa Rào, 832 

mm tại Tây Hiếu. Lượng nước bốc hơi bình quân năm đồng bằng nhỏ hơn miền núi 

nhưng phần trung lưu giữa lưu vực lại có lượng bốc hơi nhỏ hơn cả. Lượng nước 

bốc hơi bình quân tháng lớn nhất vào tháng VII khi gió Lào và nắng hoạt động lớn 

trên lưu vực. Tháng có lượng bốc hơi nhỏ nhất vào tháng II chỉ đạt 29,7 mm/tháng. 

Bốc hơi 4 tháng lớn nhất là V, VI, VII, VIII tổng lượng bốc hơi đạt tới 541 mm 

chiếm gần 60% tổng lượng bốc hơi năm. [1] 

¾    Chế độ mưa 

Mưa trên lưu vực sông Lam thuộc địa phận Việt Nam phân bố không đều 

theo không gian: 

- Vùng ít mưa nằm dọc theo thung lũng dòng chính sông Lam từ biên giới về 

Con Cuông có lượng mưa bình quân năm từ 1200 đến 1300 mm. 

- Vùng mưa trung bình nằm ở đồng bằng hạ du và lưu vực sông Hiếu (1600÷ 

2000 mm/năm). 
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- Vùng mưa lớn nằm ở thượng nguồn sông Hiếu, sông Giăng và sông La có 

lượng mưa lớn hơn 2000 mm/năm. 

Sự phân bố theo thời gian: Ở thượng nguồn sông Lam, sông Hiếu mùa mưa 

bắt đầu từ tháng V, kết thúc vào tháng X. Vùng đồng bằng hạ du sông Lam, sông La 

mùa mưa bắt đầu từ tháng VI, kết thúc tháng XI. 

Bảng 2. Lượng mưa các tháng  năm 2011 

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

Quỳ Châu 7 6 70 102 137 426 243 300 462 120 24 7 

Quỳ Hợp 5 5 74 27 27 533 243 229 641 162 8 51 

Tây Hiếu 2 4 54 12 39 536 289 129 707 186 39 10 

Tương Dương 2 4 109 87 73 360 227 124 495 118 14 7 

Quỳnh Lưu 7 2 50 8 24 313 179 190 627 286 146 27 

Con Cuông 24 18 114 37 135 273 422 272 855 255 48 15 

Đô Lương 42 12 78 22 126 289 384 173 538 272 77 46 

Vinh 47 23 57 29 114 92 377 40 741 341 344 51 

 

¾    Gió, bão 

 - Gió: Các tháng mùa đông có hướng gió thịnh hành là Đông và Đông Bắc, 

vận tốc trung bình từ 1,5÷ 2 m/s. Về mùa hè hướng gió thịnh hành là gió Tây và 

Tây Nam, với vận tốc gió bình quân đạt từ 2÷ 3 m/s. Tốc độ gió lớn nhất có thể đạt 

tới 40 m/s. Hàng năm từ tháng V đến tháng VIII có 30-35 ngày có gió Lào và được 

chia thành 5-7 đợt. 

 - Bão: Bão thường độ bộ vào lưu vực trong tháng IX và tháng X gây ra mưa 

lớn trên diện rộng. Những đợt mưa lớn kéo dài từ 5-7 ngày gây lũ lụt nghiêm trọng. 

Cường độ mưa lớn nhất khi có bão đạt 700÷ 899 mm/ngày và xảy ra trên diện rộng 

tạo nên lũ lớn trên lưu vực như lũ năm 1978, 1996. 

    Trong những thập kỷ gần đây, số cơn bão đổ bộ và ảnh hưởng tới lưu vực 

sông Lam ngày càng gia tăng. Vùng Nghệ An, Hà Tĩnh trong năm bão đã bắt đầu 

ảnh hưởng từ tháng VI mặc dù chỉ với tần suất 5%, sang tháng VII là 20%, cao 
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điểm nhất là tháng IX đạt 65%, tháng X là 37%, tháng XI là 2%. Mùa bão ở Nghệ 

An, Hà Tĩnh từ tháng VII đến tháng XI. [1] 

b) Đặc điểm thủy văn 

¾ Đặc điểm sông ngòi 

Hệ thống sông Lam có mật độ lưới sông là 0,6 km/km2, dòng chính sông 

Lam dài 531 km bắt nguồn từ các dãy núi cao thuộc tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) có độ 

cao trên 2.000 m và chạy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam cho tới vị trí cách biển 

40 km thì chuyển theo hướng Tây - Đông rồi đổ ra biển tại Cửa Hội. Lòng chính 

sông Lam ổn định, ít bãi bồi, hệ số uốn khúc sông Lam là 1,74. Phần thượng  nguồn 

trên đất Lào có độ dốc lòng sông lớn, khi đến Việt Nam thì độ dốc giảm nhiều. 

Sông Lam có 44 phụ lưu cấp I (diện tích lưu vực từ 90 km2 trở lên). Trong đó đáng 

chú ý là sông Nậm Mô, sông Hiếu, sông Giăng, sông La. Các nhánh sông thường 

ngắn, bắt nguồn từ các tâm mưa lớn nên nước lũ tập trung nhanh. Sông Lam có hai 

nhánh sông lớn nhất là sông Hiếu và sông La (gồm hai sông Ngàn Phố và Ngàn 

Sâu). 

+  Sông Nậm Mô: Một phần nằm trên đất Lào với diện tích lưu vực 3970 

km2 chiều dài dòng chính 160 km, độ dốc dòng sông 0,35%, độ rộng bình quân 

30÷35 m và đổ vào sông Lam tại Cửa Rào. 

+  Sông Hiếu: Bắt nguồn từ dãy núi Phu Hoạt, dòng chính thượng nguồn 

chảy qua vùng có lượng mưa năm trên 2000 mm, càng về hạ lưu sông chảy qua các 

vùng có lượng mưa năm nhỏ hơn (1500÷1800 mm) và đổ vào sông Lam ở ngã ba 

Cây Chanh. Thượng nguồn sông Hiếu về đến Quỳ Châu lòng hẹp, có nhiều ghềnh 

thác. Sông Chàng, sông Dinh là hai chi lưu lớn của sông Hiếu. 

+ Sông La: Có diện tích lưu vực 3.210 km2 đổ vào sông Lam ở ngã ba Chợ 

Chàng. Sông La được tạo bởi hai nhánh lớn: Sông Ngàn Phố có diện tích 1.070 km2 

chảy trong địa phận của huyện Hương Sơn. Sông Ngàn Sâu chảy qua vùng mưa lớn 

của huyện Hương Khê (2200÷2400 mm/năm). 

 

 



18 
 

Bảng 3. Phân bố diện tích một số nhánh lớn của hệ thống sông Lam 

 
Lưu vực 

sông 

Toàn bộ Việt Nam Lào 

F(km2) %Flv F(km2) %Flv F(km2) %Flv 

1 S. Nậm Mô 3.970 14,6 2.390 8,8 1.580 5,8 

2 Sông Hiếu 5.340 19,6 5.340 19,6   

3 Sông Giăng 1.050 3,86 1.050 3,6   

4 Sông La 3.210 11,8 3.210 11,8   

5 Sông Lam 27.200 100 17.730 65,2 9.470 34,8 

 

 

Hình 2. Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Lam 
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¾ Đặc điểm dòng chảy 

Dòng chảy trên sông là kết quả của mưa và điều kiện mặt đệm của lưu vực. 

Mùa kiệt sông Lam tại trạm thủy văn Yên Thượng kéo dài 7 tháng (XII – VI). Mùa 

lũ sông Lam (Yên Thượng) kéo dài 5 tháng (VII – XI). Tại Yên Thượng dòng chảy 

bình quân tháng nhỏ nhất xấp xỉ 1/4 dòng chảy năm và 1/10 dòng chảy tháng lớn 

nhất. Tổng lượng dòng chảy năm của sông Lam là 23,5 tỷ m3 trong đó có 20,5 tỷ m3 

hay 87% tổng lượng dòng chảy năm được hình thành trên lãnh thổ Việt nam. Số còn 

lại 3.0 tỷ m3 (13%) từ nước bạn Lào chảy vào.  

Dòng chảy kiệt: Mùa kiệt trên lưu vực từ tháng I-VIII, nhưng do có lũ tiểu 

mãn nên ở đây có hai thời kỳ kiệt là tháng III tháng IV và tháng VII, tháng VIII. 

Tháng III, IV là tháng kiệt nhất trong năm.  

Dòng chảy lũ: Trên lưu vực có 2 thời kỳ lũ tiểu mãn vào tháng V, VI và lũ 

chính vụ tháng IX-XI. Thời kỳ xuất hiện lũ chính vụ trên các nhánh sông khác nhau. 

Phía dòng chính lũ bắt đầu từ tháng VI kết thúc vào tháng X, XI. Phía sông La lũ từ 

tháng VIII và kết thúc vào tháng XII. Lũ trên sông Lam kéo dài từ tháng VI-XII. Lũ 

trên các nhánh sông Lam không bao giờ xuất hiện đồng thời, nhất là các con lũ lớn. 

Lũ nhánh sông Hiếu, sông Lam thường xuất hiện lũ kép, sông Giăng, sông La lại 

xuất hiện lũ đơn.[9] 

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 
1.2.1 Dân cư 

Vùng lưu vực sông Lam là vùng có tốc độ tăng dân số khá cao, tỷ lệ tăng đạt 

tới 125%/ 10 năm, tức là trên mức tăng trung bình trên cả nước. Tổng số dân tại 

thời điểm năm 2011 trên hai tỉnh Nghệ An (2.942.875 người) và Hà Tĩnh 

(1.229.197 người) là 4.172.072 người (bảng 4). Tốc độ tăng trưởng dân số bình 

quân lưu vực là 1,98%, cơ cấu dân số là 20% dân đô thị và 80% dân sống ở vùng 

nông thôn. Số dân trong tuổi lao động chiếm 45% dân số, được phân chia theo các 

ngành nghề như sau: Nông nghiệp 69%, công nghiệp 12%, giáo dục đào tạo 3,5%, 

xây dựng 3,26%, lâm nghiệp quốc doanh 1,16%, giao thông 1,0% còn lại là các 
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ngành nghề khác. Nguồn nhân lực dồi dào với giá nhân công thấp là một lợi thế để 

thu hút đầu tư và tham gia vào lực lượng lao động xuất khẩu của cả nước. 

Bảng 4. Tình hình dân số lưu vực sông Lam năm 2011 [2,3] 

Tỉnh 
Dân số 2011 (người) 

Thành thị Nông 
thôn Tổng 

Nghệ An 392.241 2.550.634 2.942.875 

Hà Tĩnh 191.533 1.037.664 1.229.197 

Tổng 583.774 3.588.298 4.172.072 

 

1.2.2 Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và các vùng miền  
a) Nông nghiệp 

 Ngành nông nghiệp vùng nghiên cứu rất đa dạng , phát triển tương đối toàn diện 

và ổn định. 

  Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp. Diện tích đất nông 

nghiệp đang được sử dụng để sản xuất lương thực chiếm tới 80% tổng diện tích 

đang gieo trồng, trong đó có tới 70% là sản xuất lúa còn lại là các cây trồng khác 

như: ngô, khoai, cây công nghiệp ngắn ngày (lạc, đậu...), đối với cây dài ngày chủ 

yếu tập trung ở vùng đồi núi (cao su, cà phê, chè, dứa..) [1]. Năm 2011, lưu vực có 

khoảng 91.169 ha diện tích canh tác lúa đông xuân, 55,562 ha lúa hè thu, 39.741 ha 

lúa mùa, 25.473 ha lạc và 19.878 ha cao su…[2,3] 

Chăn nuôi phát triển nhanh, hình thức chăn nuôi hiện đại theo hộ gia đình. 

Một vài nơi đã hình thành trang trại nhỏ với quy mô đàn gia súc khoảng dưới 100 

con, đàn gia cầm dưới 10 nghìn con và đàn lợn dưới 200 con. Những điểm nuôi tập 

trung như vậy vẫn là hộ gia đình và có sự hợp tác của nhiều hộ. Vật nuôi chủ yếu 

đại gia súc là trâu, bò, gia cầm gà vịt, chim cút và lợn [1]. Năm 2011, toàn lưu vực 

có khoảng 316.732 con trâu, 423.932 bò, 903.085 lợn và 13.690.230 gia cầm…[2,3] 

b) Lâm nghiệp 
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Diện tích đất lâm nghiệp trên lưu vực sông Lam chiếm tới 65% diện tích nằm 

trên lãnh thổ Việt Nam. Do chế độ khai thác rừng không có bảo dưỡng, do đốt 

nương làm rẫy và do cháy rừng  nên trong giai đoạn từ 1945÷1990 rừng càng ngày 

càng cạn kiệt, diện tích đất trống đồi trọc tăng lên. Từ năm 1990÷2004 với chương 

trình 327, chương trình 5 triệu ha và chương trình giao đất giao rừng nên dần dần 

rừng được phục hồi; độ che phủ trên lưu vực ngày càng được nâng cao. Đây là một 

tiềm năng kinh tế lớn trên lưu vực và là khu vực có khả năng tạo công ăn việc làm 

cho nhiều lao động của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.[1] 

c) Thủy sản 

 Thủy sản đang là ngành được quan tâm đầu tư trên cả hai lĩnh vực, phương 

tiện đánh bắt, cảng cá, nuôi trồng thủy sản ven bờ phục vụ cho xuất khẩu. Việc nuôi 

trồng này đòi hỏi sử dụng một khối lượng nước lớn, chất lượng đảm bảo nhưng 

thường ở xa nguồn nước và nằm cuối hệ thống cấp nước. Tương lai của ngành thủy 

sản sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhất là khu vực nuôi trồng, đây cũng là ngành hướng 

tới xuất khẩu nhiều nhất [1].  Năm 2011, diện tích nuôi trồng thủy sản tính trên toàn 

lưu vực gần 17.000 ha.[2,3] 

d) Công nghiệp – xây dựng 

 Công nghiệp trên lưu vực sông Lam trong những năm qua đã có bước phát 

triển nhất định, công nghiệp đã hình thành cơ cấu đa ngành: Cơ khí luyện kim, hóa 

chất, dệt may, thuộc da, khai thác khoáng sản, chế biến nông sản, vật liệu xây 

dựng.v.v...Nhưng công nghiệp trong khu vực vẫn chưa phát triển tương xứng với 

tiềm năng và lợi thế của lưu vực. Vùng đã bước đầu hình thành các cụm công 

nghiệp tập trung thuộc sở hữu tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu 

xây dựng chế biến nông lâm sản, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đã phát triển 

theo hình thức làng nghề đã thu hút hàng vạn lao động dư thừa ở vùng nông thôn và 

thu hút lực lượng lao động nông nhàn.[1] 

e) Thương mại dịch vụ 

Ngành dịch vụ thương mại và dịch vụ đang trên đà phát triển mạnh, lưu vực 

sông Lam nằm ở vị trí cầu nối Bắc Nam và có hướng mở mạnh ra hướng Đông và 
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sang phía Tây. Các xã đều đã có nhà văn hóa, bưu điện trung tâm xã, bưu chính 

viễn thông trên toàn lưu vực phát triển mạnh đã phủ sóng điện thoại di động toàn bộ 

vùng đồng bằng hạ lưu. Việc thông tin liên lạc trong khu vực rất thuận lợi để hỗ trợ 

cho việc phát triển kinh tế xã hội trên khu vực.[1] 
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Chương 2 - TỔNG QUAN VỀ CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG VÀ MÔ 
HÌNH MIKE BASIN 

2.1. Tổng quan về cân bằng nước hệ thống 
2.1.1. Hệ thống nguồn nước 

Quá trình khai thác nguồn nước đã hình thành hệ thống các công trình thủy 

lợi. Những công trình thủy lợi được xây dựng đã làm thay đổi đáng kể những đặc 

điểm tự nhiên của nguồn nước.  

Mức độ khai thác nguồn nước càng lớn thì sự thay đổi thuộc tính tài nguyên 

nước càng lớn và chính nó lại ảnh hưởng đến quá trình khai thác sử dụng nước của 

con người. Chính vì vậy, khi lập các quy hoạch khai thác nguồn nước cần xem xét 

sự tác động qua lại giữa tài nguyên nước, phương thức khai thác và các biện pháp 

công trình. 

Theo quan điểm hệ thống người ta định nghĩa hệ thống nguồn nước như sau: 

“Hệ thống nguồn nước là một hệ thống tích hợp bao gồm hệ thống tài nguyên nước, 

hệ thống khai thác và quản lý, hệ thống sử dụng nước cùng mối quan hệ tương tác 

trong mỗi hệ thống và mối quan hệ tương tác giữa ba hệ thống con đó với nhau”.  

(1) Hệ thống tài nguyên nước: bao gồm các dạng tồn tại của nước có trong 

khí quyển, thủy quyển và sinh quyển, được đặc trưng bởi trữ lượng, chất lượng và 

sự phân bố của chúng theo không gian và thời gian. 

(2) Hệ thống khai thác và quản lý: bao gồm các công trình khai thác, vận 

hành bảo tồn và các luật, nghị định, chính sách, quy định, quy trình vận hành liên 

quan đến tài nguyên nước. 

(3) Hệ thống sử dụng nước: bao gồm các nhu cầu của các hộ sử dụng nước, 

phong tục, tập quán dùng nước… [6] 

2.1.2. Khái niệm cân bằng nước hệ thống 
Cân bằng nước là một vấn đề rất xưa nhưng lại luôn mới, nó vừa là phương 

pháp, vừa là đối tượng nghiên cứu. Cân bằng nước là mối quan hệ định lượng giữa 

nước đến và đi của hệ thống nguồn nước (toàn cầu, miền, lãnh thổ, lưu vực, đoạn 
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sông, ...). Lượng nước đi gồm bốc thoát hơi nước, ngấm xuống tầng sâu, nước cấp 

cho các nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực và dòng chảy ra khỏi lưu vực. Lượng 

nước đến hệ thống được thể hiện dưới các dạng nước mưa, dòng chảy và nước hồi 

quy sau khi sử dụng. 

Cân bằng nước hệ thống là sự cân bằng tổng thể giữa tài nguyên nước của hệ 

thống; định lượng nước đến, đi khỏi hệ thống, trong đó đã bao gồm các yêu cầu về 

nước, các cấp công trình và khả năng điều tiết nước. Từ đó đánh giá sự tương tác về 

nước giữa các thành phần trong hệ thống, các tác động của môi trường lên nó và đề 

ra các biện pháp khai thác, bảo vệ nguồn nước một cách hợp lý. 

2.1.3. Phương pháp tính toán cân bằng nước hệ thống 
Việc nghiên cứu cân bằng nước có ý nghĩa rất lớn về lý thuyết và thực tiễn. 

Từ góc độ lý thuyết, phương trình cân bằng nước cho phép ta cắt nghĩa nguyên 

nhân, các hiện tượng, chế độ thủy văn của một khu vực xác định, đánh giá các số 

hạng trong cán cân nước và mối quan hệ tương tác giữa chúng. Nghiên cứu cân 

bằng nước cho phép định lượng đầy đủ và chính xác tài nguyên nước để tìm ra 

phương thức sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên quý giá này. 

Trên quan điểm đó bài toán cân bằng nước hệ thống đã tập trung giải quyết 

các vấn đề: phân vùng tiềm năng nguồn nước, tính toán nhu cầu nước của các hộ 

dùng nước khác nhau và tính toán các phương án sử dụng nguồn nước hay thực chất 

là bài toán cân bằng kinh tế nước. [7] 

a. Tính toán nhu cầu dùng nước 

Nhu cầu sử dụng nước tính toán theo các hộ sử dụng nước trên lưu vực: 

- Nước dùng cho hộ nông nghiệp: Xác định nhu cầu nước cho cây trồng là 

vấn đề hết sức quan trọng, quyết định đến hiệu suất của hệ thống tưới. Vì vậy trong 

nhiều thập kỷ qua, nhiều tác giả đã tập trung nghiên cứu nhằm xác lập các công 

thức tính toán nhu cầu nước cho cây trồng. Hiện nay có hai hướng nghiên cứu 

chính: 
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+ Hướng thực nghiệm và đo đạc trực tiếp: Theo hướng này, tiến hành đo đạc 

xác định các thành phần trong phương trình cân bằng nước. Thiết bị đo là Lysimeter 

trọng lực có độ chính xác khá cao. Lượng bốc thoát hơi trên đồng ruộng với một 

mẫu cây trồng được xác định theo phương trình sau: 

ET = X + WR +(Wc – Wđ) – (Ym + Yng)                                 (1) 

Trong đó: X: Lượng mưa trong thời khoảng ∆t; WR: Lượng nước tưới trong 

thời khoảng ∆t; Wc – Wđ: thay đổi lượng ẩm trong Lysimeter, được xác định thông 

qua việc cân Lysimeter tại đầu và cuối thời khoảng ∆t; Ym: Lượng nước mặt được 

đo tại máng lưu lượng đặt trên khu thí nghiệm; Yng: Lớp dòng chảy ngầm quan trắc 

tại thùng đặt dưới đáy Lysimeter. 

+ Tính toán từ tài liệu khí hậu: Lượng nước cần cho cây trồng được quan 

niệm là lớp nước cần thiết đáp ứng quá trình mất nước thông qua bốc thoát hơi của 

cây trồng không bị bệnh, trên phạm vi rộng lớn, trong điều kiện không hạn chế ẩm 

và có đủ dinh dưỡng để cây trồng có thể đạt được năng suất theo dự kiến trong môi 

trường xác định và được tính toán thông qua bốc thoát hơi tiềm năng của cây trồng 

mẫu (ET0) và đặc tính cây trồng được thể hiện thông qua hệ số cây trồng Kc biểu thị 

bằng mối quan hệ sau: 

ET = Kc x ET0                                                        (2) 

Hướng phổ biến của thế giới những năm gần đây là xác định lượng nước cần 

cho cây trồng theo biểu thức (2). Các nhà nghiên cứu tập trung vào việc xác định 

hai thông số Kc và ET0 trên cơ sở tài liệu quan trắc. 

Nhóm công thức phổ biến vẫn là nhóm công thức bán kinh nghiệm và công 

thức kinh nghiệm, điển hình là công thức của Penman. Công thức Penman đã được 

FAO chọn làm công thức cơ bản để xây dựng các chương trình tính toán bốc thoát 

hơi thực tế cây trồng. Về mặt kết cấu, công thức đã phản ánh được khá đầy đủ các 

nhân tố ảnh hưởng tới quá trình bốc thoát hơi của cây trồng. Công thức có khả năng 

ứng dụng rộng rãi vì nó bao gồm những đặc trưng khí hậu cơ bản nhất mà bất cứ 

một trạm khí tượng nào cũng phải quan trắc. 
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Đề tính toán lượng bốc hơi nước mặt ruộng của cây trồng, nhu cầu nước của 

cây trồng, kế hoạch cung cấp nước và xác định lịch tưới tại mặt ruộng trong các 

điều kiện khác nhau thường sử dụng mô hình CROPWAT. Mô hình CROPWAT do 

tổ chức FAO xây dựng vào năm 1992 tại Roma (Italia).  

- Số liệu đầu cho vào mô hình CROPWAT gồm: Nhiệt độ không khí, tốc độ 

gió, độ cao, giờ nắng, độ ẩm bình quân tháng, lượng mưa bình quân tháng, lượng 

mưa có hiệu quả, các thông số cây trồng, các thông số địa lý, địa phương cần tính 

nhu cầu nước (hình 3). 

- Kết quả đầu ra gồm: Lượng bốc thoát hơi tiềm năng ETo theo phương pháp 

Penman-Monteith, lượng nước cần theo thời khoảng 10 ngày và cả vụ, tính toán lịch 

cấp nước. 

Mô hình CROPWAT phù hợp với việc tính toán quy hoạch vì kết quả đưa ra 

dưới dạng cân bằng toàn vụ.  

 



27 
 

 

Hình 3. Sơ đồ làm việc của mô hình CROPWAT [17] 
- Nước dùng cho hộ công nghiệp: Có nhiều phương pháp khác nhau để xác 

định nước dùng cho hộ công nghiệp. Có thể tóm tắt các phương pháp tính toán nước 

dùng cho hộ công nghiệp như sau: 

Phương pháp thống kê được dùng phổ biến nhất. Đây là một phương pháp cổ 

điển, yêu cầu khối lượng tài liệu rất lớn, các điều tra  nên phải rất tỉ mỉ mới có thể 

xác định được nhu cầu dùng nước của các hoạt động kinh tế - xã hội của một vùng 

hoặc một quốc gia. 

Việc xây dựng các mô hình toán xác định nhu cầu nước cho các hộ công 

nghiệp nhằm mô phỏng quá trình dùng nước của các ngành là hướng mà các nước 
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tiên tiến đang áp dụng. Các mô hình toán được xây dựng dựa trên đặc điểm của các 

ngành dùng nước khác nhau. 

- Nước dùng cho sinh hoạt: bao gồm nước dùng cho sinh hoạt ở đô thị và 

nông thôn. Yêu cầu dùng nước cho sinh hoạt phụ thuộc vào mức độ dân trí và trình 

độ phát triển của từng nước. Ngay ở khu vực đô thị thì định mức dùng nước của các 

quốc gia phát triển ở châu Âu tới 250 lít/người/ngày đêm, trong khi ở những nước 

chậm phát triển thì chỉ là 80 – 100 lít/người/ngày đêm. 

Việc xác định nhu cầu dùng nước được tiến hành trên cơ sở thống kê mẫu 

cho từng loại đô thị, nông thôn, cho các khu vực khí hậu khác nhau và được tổng 

hợp cho toàn khu vực tính toán. Khi khảo sát yêu cầu dùng nước cho sinh hoạt, cần 

lưu ý đến khả năng cung cấp nước cho sinh hoạt trên lưu vực, khu vực khí hậu, và 

mùa dùng nước, mức độ phát triển các hoạt động dịch vụ trong khu vực và cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị nội thất. 

- Nước dùng cho nuôi trồng thủy sản: Phương pháp chủ yếu thường được sử 

dụng là dựa trên việc thu thập số liệu thống kê về diện tích nuôi trồng thủy sản ở 

khu vực tính toán. Dựa trên định mức nước cần dùng cho mỗi đơn vị diện tích nuôi 

trồng, tính toán nhu cầu nước.  

b. Tính toán nguồn nước đến 

- Nước mưa: Có thể lấy trực tiếp từ tài liệu thực đo, cũng có thể thông qua 

các công thức kinh nghiệm, từ các lưu vực tương tự hoặc các mô hình tính từ các 

đặc trưng khí hậu. 

- Nước mặt: Nước mặt đến một hệ thống xác định có thể là nước vào từ lưu 

vực ngoài được lấy bằng tự chảy qua mặt cắt sông thiên nhiên, đập, cống hoặc trạm 

bơm. Việc tính lưu lượng hay mực nước căn cứ vào hình thức công trình (đập tràn 

hay cống ngầm), mực nước thượng lưu và hạ lưu công trình và hình thức chảy (chảy 

ngập hay chảy tự do, có áp hay không áp). Sử dụng các công thức thủy lực ứng với 

trường hợp dòng chảy qua công trình để tính toán lưu lượng cho một thời đoạn cụ 

thể. Với sông thiên nhiên thì áp dụng các mô hình toán thủy lực để tính toán. 
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- Nước ngầm: Nước ngầm được biểu thị dưới dạng nước hồi quy, là một 

phần nước mặt cấp trở lại các tầng đất. Hiện tượng thấm nước từ bề mặt do mưa và 

nước tưới cung cấp cho nước ngầm chảy trở lại kênh mương gọi là nước hồi quy, 

phụ thuộc vào đặc tính địa chất thủy văn, chiều dày của tầng đất từ bề mặt đất tới 

mực nước ngầm, địa hình, lớp phủ, quá trình sử dụng đất. Các mô hình tính nước 

dưới đất có thể tập hợp thành hai hướng: 

+ Hướng thực nghiệm: Đo đạc các thông số địa chất thủy văn, dao động mực 

nước ngầm và các đặc trưng khí tượng thủy văn. Từ đó tính lượng nước hồi quy. Để 

nâng cao độ chính xác trong tính toán ta thường chọn thời khoảng năm hoặc dài hơn 

để nghiên cứu. Lượng nước hồi quy thường được biểu thị dưới dạng phần trăm của 

tổng lượng mưa hoặc nước tưới. 

+ Hướng sử dụng mô hình toán: Những năm gần đây các mô hình toán nước 

ngầm một chiều, hai chiều, ba chiều phát triển cùng với sự trợ giúp của máy tính, 

việc giải các phương trình chuyển động của nước xuống tầng sâu và ước tính lượng 

nước hồi quy đã được tiến hành, góp phần lượng hóa lượng nước hồi quy cho các bể 

nước ngầm có cấu trúc địa chất khác nhau. Tuy nhiên do cấu trúc địa chất không 

đồng nhất, tính chất khác nhau của điều kiện tự nhiên, khí hậu mà không thể áp 

dụng một cách nguyên xi những trị số đã được nghiên cứu từ nơi này cho nơi khác. 

c. Cân bằng nước hệ thống và cân bằng nước cung cầu 

Trong một vài thập kỷ gần đây, việc quy hoạch phát triển nguồn nước đã 

chuyển từ những công trình chỉ thực hiện một chức năng chẳng hạn chỉ phục vụ 

tưới hoặc phòng lũ sang các công trình đa mục tiêu cho một lưu vực khép kín. Việc 

gia tăng dân số cùng với việc tăng nhanh sử dụng nguồn tài nguyên dẫn tới sự cạn 

kiệt nhanh chóng và điều đó bắt chúng ta phải nghĩ tới việc tái phân bố nguồn đầu 

tư nhằm cải thiện việc sử dụng nguồn nước, hoặc trên cơ sở nguồn nước hữu hạn 

làm sao phân bố nguồn nước để đạt lợi nhuận cao nhất. 

- Lý thuyết hệ thống ứng dụng trong bài toán nguồn nước: Trong những năm 

gần đây các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp phân tích hệ thống giải quyết 

các bài toán phức tạp trong lĩnh vực nguồn nước. Hệ thống được xem là một tổ hợp 
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của các thành phần khác nhau và nó được mô phỏng thành các biểu thức toán được 

gọi là mô hình hệ thống. Nó là những biểu thức toán học mô tả mối quan hệ nội tại 

bên trong các quá trình khác nhau mà việc phân tích nhằm đưa ra các quyết định 

hợp lý trong việc thiết kế, lựa chọn hoặc vận hành một hệ thống công trình. Quá 

trình phân tích hệ thống cần xác lập theo các bước sau: 

+ Lượng hóa các thành phần dưới dạng hàm mục tiêu và các ràng buộc. 

+ Mô phỏng các đại lượng bằng các hàm số với các giới hạn xác định. 

+ Xây dựng các mô hình mô tả các quá trình có thể xảy ra, mối quan hệ giữa 

các biến, các ràng buộc cũng phải bao gồm trong mô hình. 

+ Xác định các hệ số cần thiết trong mô hình từ các nghiên cứu lý thuyết 

hoặc nghiên cứu thực nghiệm. 

+ Triển khai các ứng dụng thử nghiệm để đánh giá tính khả thi của mô hình. 

Tất cả các bước đó được mô tả trong sơ đồ phân tích hệ thống. 

Phân tích hệ thống nguồn nước là sử dụng các công cụ toán học nhằm quản 

lý hệ thống nguồn nước bao gồm quy hoạch và điều khiển hệ thống (hình 4). 

Việc quy hoạch liên quan tới việc lựa chọn từ tất cả các phương án ra một tổ 

hợp để có hàm mục tiêu tốt nhất. 

Điều khiển hệ thống nguồn nước liên quan tới các quyết định để thực thi một 

cách tốt nhất các mục tiêu của hệ thống đã có. Việc quy hoạch phát triển hệ thống 

hiện có phải bao gồm các dự báo các quá trình xảy ra trong tương lai. Chính vì vậy 

điều khiển liên quan tới tối ưu các hệ thống hiện có.[17] 
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Hình 4. Sơ đồ phân tích hệ thống [17] 
2.2. Tình hình nghiên cứu cân bằng nước trong và ngoài nước 
2.2.1 Tình hình nghiên cứu cân bằng nước ngoài nước  

Do yêu cầu phát triển tài nguyên nước lưu vực sông để đáp ứng được các yêu 

cầu về phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay, trên thế giới đã tiến hành xây dựng các 

mô hình, hệ thống các mô hình để đánh giá tác động của con người, các điều kiện 

mặt đệm tới tài nguyên nước. Có thể điểm qua một số mô hình đang được sử dụng 

rộng rãi trên thế giới như sau: [8] 

a. Hệ thống mô hình GIBSI [8] 

Hệ thống mô hình GIBSI (Gestion Intégrée des Bassins versants à I’aide 

d’un Système Informatisé) là một hệ thống mô hình tổng hợp chạy trên máy PC cho 

các kết quả kiểm tra tác động của nông nghiệp, công nghiệp, quản lý nước về lượng 

và chất đến tài nguyên nước. GIBSI có một ngân hàng dữ liệu (bao gồm các số liệu 

và các đặc trưng) về thủy văn, xói mòn đất, lan truyền hóa chất trong nông nghiệp 
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và mô hình chất lượng nước. Mô hình GIBSI cũng có hệ thống thông tin địa lý GIS 

và phần mềm quản lý các dữ liệu có liên quan. 

Mô hình GIBSI cho khả năng dự báo các tác động của công nghiệp, rừng, đô 

thị, các dự án nông nghiệp đối với môi trường tự nhiên, có tác dụng cảnh báo các hộ 

dùng nước biết trước và tôn trọng các tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng nguồn 

nước dùng.  

b. Chương trình sử dụng nước (Water Utilization Project) [8] 

Mô hình lưu vực và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu là một hợp phần của 

Chương trình sử dụng nước của Ủy hội sông Mê Kông. Kết quả chủ yếu của dự án 

này là “Hệ thống Hỗ trợ ra Quyết định (DSF)”, trong đó bao gồm hệ thống cơ sở dữ 

liệu, bộ mô hình lưu vực và các công cụ đánh giá tác động. Khi hoàn thiện WUP 

DSF sẽ được sử dụng để hỗ trợ trong việc xây dựng các nguyên tắc phân bổ nguồn 

nước giữa các nước trong lưu vực sông Mê Kông và hỗ trợ ra quyết định cho công 

tác quản lý lưu vực sông thông qua các đánh giá về ảnh hưởng của các kịch bản 

phát triển đến tài nguyên môi trường. 

Ba mô hình con trong bộ mô hình lưu vực bao gồm: 

- Mô hình thủy văn (mưa – dòng chảy) (SWAT) cung cấp chuỗi dòng chảy 

đầu ra tại các nút trong hệ thống. Các số liệu này sẽ được sử dụng để đánh giá ảnh 

hưởng đến chế độ dòng chảy của lưu vực và các công tác quản lý môi trường, các 

kịch bản phát triển nguồn nước và các tiêu chuẩn vận hành. 

- Mô hình mô phỏng nguồn nước lưu vực (IQQM), mô phỏng các công trình 

thủy điện, tưới, chuyển nước và thu nước. Sử dụng các chuỗi số liệu mô phỏng và 

thực đo trong một hệ thống tổng thể với các kịch bản khác nhau để đưa ra một biện 

pháp tối ưu và dễ vận hành. 

- Mô hình thủy động lực học (ISIS) mô phỏng chế độ thủy văn, thủy lực 

vùng hồ Tonle Sap và hạ lưu Kratie, sông Mê Kông. 

c. Mô hình BASINS [8] 
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Mô hình BASINS được xây dựng bởi Văn phòng Bảo vệ Môi trường (Hoa 

Kỳ). Mô hình được xây dựng để đưa ra một công cụ đánh giá tốt hơn và tổng hợp 

hơn các nguồn phát thải tập trung và không tập trung trong công tác quản lý chất 

lượng nước trên lưu vực. Đây là một mô hình hệ thống phân tích môi trường đa mục 

tiêu, có khả năng ứng dụng cho một quốc gia, một vùng để thực hiện các nghiên 

cứu về nước bao gồm Lam lượng và chất trên lưu vực. Mô hình được xây dựng để 

đáp ứng ba mục tiêu: 

- Thuận tiện trong công tác kiểm soát thông tin môi trường. 

- Hỗ trợ công tác phân tích hệ thống môi trường. 

- Cung cấp hệ thống các phương án quản lý lưu vực. 

Mô hình BASINS là một công cụ hữu ích trong công tác nghiên cứu về chất 

và lượng nước. Với nhiều mô đun thành phần trong hệ thống, thời gian tính toán 

được rút ngắn hơn, nhiều vấn đề được giải quyết hơn và các thông tin được quản lý 

hiệu quả hơn trong mô hình. Với việc sử dụng GIS, mô hình BASINS thuận tiện 

hơn trong việc biểu thị và tổ hợp các thông tin (sử dụng đất, lưu lượng các nguồn 

thải, lượng nước hồi quy,...) tại bất kỳ một vị trí nào. Các thành phần của mô hình 

cho phép người sử dụng có thể xác định ảnh hưởng của lượng phát thải từ các điểm 

tập trung và không tập trung. 

Mô hình BASINS bao gồm các mô hình thành phần sau: 

- Mô hình trong sông: QUAL2K, phiên bản 3.2 mô hình chất lượng nước. 

- Các mô hình lưu vực: WinHSPF là một mô hình lưu vực dùng để xác định 

nồng độ các chất thải từ các nguồn thải tập trung và không tập trung trong sông; 

SWAT là một mô hình dựa trên cơ sở vật lý được xây dựng để dự đoán ảnh hưởng 

của các hoạt động sử dụng đất trên lưu vực đến chế độ dòng chảy, xác định lượng 

bùn cát và các chất hóa học dùng trong nông nghiệp trên toàn lưu vực. 
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- Các mô hình lan truyền: PLOAD, là một mô hình lan truyền chất ô nhiễm 

PLOAD xác định các nguồn thải không tập trung trung bình trong một khoảng thời 

gian nhất định. 

Các chức năng của mô hình BASIN cho phép người sử dụng có thể trình 

diễn, xuất dữ liệu và thực hiện các phân tích theo các mục tiêu khác nhau. 

Mô hình BASIN được sử dụng rộng rãi ở Mỹ, nó thuận tiện trong việc lưu 

trữ và phân tích các thông tin môi trường, và có thể sử dụng như là một công cụ hỗ 

trợ ra quyết định trong quá trình xây dựng khung quản lý lưu vực. 

d. Mô hình hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nước WEAP [26] 

WEAP (Water Evaluation and Planning System) là một mô hình kếp hợp 

giữa việc mô phỏng hệ thống và các chính sách cần áp dụng cho lưu vực. WEAP 

dựa trên nguyên tắc tính toán cân bằng giữa các nhu cầu của các dạng sử dụng 

nước, giá thành và hiệu quả của các công trình cấp nước và cơ sở phân bổ nguồn 

nước, với nguồn nước cung cấp bao gồm nước mặt, nước ngầm, nước hồ chứa và 

các vận chuyển nguồn nước. WEAP còn phân tích các thử nghiệm về các phương 

án phát triển và quản lý nguồn nước. WEAP là một mô hình toàn diện, đơn giản, dễ 

sử dụng và có thể xem là công cụ trợ giúp cho các nhà lập kế hoạch. 

WEAP đã được áp dụng trong nhiều dự án trên thế giới trong công tác quản 

lý tổng hợp tài nguyên nước, bao gồm: (1) Trung Quốc: xây dựng các kịch bản hỗ 

trợ công tác phân bổ nguồn nước giữa các hộ sử dụng; (2) Châu Phi: các dự án liên 

quan đến phát triển nguồn nước và các kịch bản phân bổ nguồn nước ở Isrel và 

Palestin; (4) Ấn Độ và Nêpal: các phương án khai thác và bảo vệ nguồn nước trong 

các điều kiện khác nhau; (5) California, Mỹ: đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu đến hệ sinh thái.  

e. Bộ mô hình MIKE (DHI) 

Viện thủy lực Đan Mạch (DHI) xây dựng các phần mềm để đánh giá và phân 

tích các vấn đề về chất lượng và số lượng nước, đây là các phần mềm hữu ích trong 

công tác lập kế hoạch phát triển và quản lý nguồn nước theo quan điểm bền vững. 
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Phần mềm MIKE BASIN với giao diện ArcGIS GIS là một mô hình mô phỏng 

nguồn nước lưu vực sông. 

MIKE BASIN đòi hỏi một số lượng số liệu không nhiều, với các mô đun tính 

toán đơn giản để đưa ra các kịch bản tính toán các biến đổi của các đặc trưng dòng 

chảy theo không gian và thời gian, xác định các nhu cầu dùng nước, vận hành hồ 

chứa đa mục tiêu, công trình chuyển nước và đánh giá chất lượng nước, MIKE 

BASIN sử dụng giao diện GIS để tổ hợp cơ sở dữ liệu, xác định lưu vực, và trình 

diễn kết quả một cách thuận lợi cho người sử dụng. 

2.2.2 Tình hình nghiên cứu cân bằng nước ở Việt Nam [17] 
Các nghiên cứu về cân bằng nước và phát triển bền vững nguồn nước hệ 

thống trong nước thực sự phát triển từ những năm 1950 trở lại đây với việc áp dụng 

các thành tựu của khoa học thế giới và nghiên cứu cải tiến phù hợp với điều kiện 

Việt Nam. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta đã có những bước tiến dài trong 

nghiên cứu và sử dụng bền vững nguồn nước. 

Dựa vào các kết quả nghiên cứu có thể phân quá trình phát triển thành 2 thời 

kỳ: (a) thời kỳ nghiên cứu cân bằng nước tự nhiên và (b) cân bằng nước kinh tế. 

a. Cân bằng nước tự nhiên 

Các nghiên cứu cân bằng nước tự nhiên được tiến hành từ những năm 1950 

đến đầu những năm 1975. Trong thời kỳ này, kế thừa các tiến bộ trong nghiên cứu 

qui luật khí tượng khí hậu của thế giới và hệ thống thiết bị quan trắc, ở nước ta 

mạng lưới quan trắc các đặc trưng khí tượng, thủy văn, hải dương, các hiện tượng 

thời tiết nguy hiểm như bão, dông, lũ ống, lũ quét, các hệ thống Cảnh báo được 

thành lập nhằm nghiên cứu cân bằng nước với quy mô toàn lãnh thổ, miền, các khu 

vực. Chẳng hạn công trình nghiên cứu của GS. Ngô Đình Tuấn về chế độ dòng chảy 

của các sông suối Việt Nam. Tác giả đã đưa ra các khái niệm làm cơ sở cho việc lựa 

chọn các phương pháp nghiên cứu thích hợp. Sự hình thành dòng chảy trước hết đó 

là mối quan hệ giữa mưa và lớp dòng chảy tương ứng tại cửa ra của lưu vực, mối 

quan hệ giữa khí hậu và dòng chảy với 2 mùa khí hậu trong năm dẫn tới việc hình 
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thành dòng chảy. Qua nghiên cứu và tổng kết các tác giả xếp thứ tự các nhân tố như 

sau: Hồ ao, đầm lầy, thổ nhưỡng, thảm rừng. Một trong các đóng góp có giá trị là 

đưa ra chỉ tiêu phân vùng thủy văn làm cơ sở cho việc xác lập cán cân nước theo 

vùng, địa phương và ô thủy văn. 

Nghiên cứu căn nguyên quá trình hình thành dòng chảy trên các sông suối 

nước ta, PGS Nguyễn Lại đã xuất phát từ các khái niệm về các quá trình thủy văn 

chịu sự chi phối của các quá trình synop vĩ mô trên toàn miền Đông Á đồng thời với 

sự chi phối của điều kiện mặt đệm với mức độ khác nhau. Trên cơ sở đó xây dựng 

lý thuyết về kỳ dòng chảy sông ngòi gió mùa nhiệt đới Việt Nam. Tác giả đã đưa ra 

chỉ tiêu phân định kỳ dòng chảy “Đường tần suất dòng chảy của các kỳ kế cận nhau 

không được cắt nhau khi vẽ chúng trên cùng hệ tọa độ”. 

Hai công trình trên thực sự là các công trình nghiên cứu cơ bản làm cơ sở 

cho việc nghiên cứu cân bằng nước ở Việt Nam. 

Trong giai đoạn này công cụ chủ yếu nghiên cứu cân bằng nước tự nhiên là 

phương pháp tổng hợp địa lý kết hợp với một khối lượng khổng lồ các số liệu quan 

trắc về mưa, dòng chảy, bốc hơi. Một loạt các bản đồ hoàn lưu khí quyển, vùng khí 

hậu, bản đồ mưa, dòng chảy ra đời là các luận cứ khoa học giúp các nhà hoạch định 

chiến lược đưa ra các quyết định chính xác trên phạm vi toàn quốc. 

Tuy vậy do việc nghiên cứu còn gắn với địa giới hành chính cũng gây không 

ít khó khăn trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên nước. 

b. Giai đoạn nghiên cứu cân bằng nước có gắn với bài toán kinh tế nước 

Khi nền kinh tế xã hội phát triển thì nhu cầu về nước ngày càng nhiều và yêu 

cầu chất lượng ngày càng cao. Do vậy việc nghiên cứu nguồn nước được tiến hành 

tỉ mỉ hơn. Đó là chương trình nghiên cứu tổng thể về cân bằng nước hệ thống sông 

suối Việt Nam như KC12, quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng, sông Cửu 

Long, Tây Nguyên, Đồng Nai, vùng núi phía Bắc. 
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Ngoài việc đánh giá tổng lượng, nhiều mô hình toán đã được quan tâm 

nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng để dự tính sự thay đổi của nguồn nước ngắn hạn 

và dài kỳ. Một loạt các vấn đề như thủy văn – thủy lực hệ thống sông Hồng – Thái 

Bình, hệ thống sông Mê Kông, quy hoạch thủy lợi, hoàn chỉnh các hệ thống thủy 

nông đã được tiến hành. 

Về nghiên cứu sử dụng nguồn nước các hệ thống tưới, từ những năm 1960  

đã thành lập một mạng lưới các trạm, trại thí nghiệm ở các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, 

Hải Hưng, Thanh Hóa, Nghệ An, và sau năm 1975 là các trạm ở miền Trung và 

đồng bằng sông Cửu Long nhằm nghiên cứu về nhu cầu nước của cây trồng. Các 

nghiên cứu không dừng lại ở cây lúa nước mà còn nghiên cứu với nhiều loại cây 

trồng cạn và hoa màu. Các viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp, Viện nghiên cứu 

khoa học và kinh tế thủy lợi và các trường Đại học Nông nghiệp, Đại học Thủy lợi 

là những cơ quan hàng đầu nghiên cứu về lĩnh vực này. Các kết quả nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng nước cần cho lúa từ 5500 m3/ha đến 6700 m3/ha, thay đổi tùy theo địa 

phương và theo mùa, trong khi nước cần cho cây trồng cạn phổ biến dưới 4000 

m3/ha/vụ. Khi dịch chuyển mùa vụ với thời gian nhỏ hơn 10 ngày thì yêu cầu dùng 

nước của cây trồng cũng thay đổi từ 10 – 25%. Yêu cầu dùng nước của cây trồng có 

xu thế tăng lên khi áp dụng những loại cây trồng mới có năng suất cao. Một số kết 

quả nghiên cứu nhu cầu nước của cây trồng cạn như sau: Cà chua (250 – 340), bắp 

cải (230 - 240), đậu tương (230 – 290), thuốc lá (280 – 300), khoai tây (260 – 270). 

Bảng 5. Kết quả thực nghiệm về nhu cầu nước của lúa (mm)  

Địa điểm Thời gian Lúa chiêm Lúa mùa 

Đồng bằng sông Hồng 73 – 80 280 – 384 353 – 437 

Vĩnh Phú 59 – 80 304 – 389 494 – 571 

Hải Dương 60 – 65 300 – 385 475 – 589 

Thường Tín 75 – 80 325 – 455 433 – 645 
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Thanh Hóa 58 – 62 311 – 382 437 – 588 

Nghệ An 60 – 62 395 – 537 465 - 604 

Trên cơ sở các số liệu thực nghiệm một số tác giả như Hà Học Ngô, Đào Thế 

Tuấn, Nguyễn Duy Tính, tập thể các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu khoa học 

và kinh tế thủy lợi quốc gia đã kiểm định lại một số công thức phổ biến, xác định hệ 

số cây trồng Kc cho các vùng khí hậu khác nhau, đồng thời các tác giả cũng đề nghị 

một số công thức mới. Đối với cây trồng cạn, các kết quả nghiên cứu của FAO áp 

dụng vào điều kiện Việt Nam từ những năm 1970 – 1980 vẫn tỏ ra có hiệu quả cao.  

2.2.3 Các nghiên cứu cân bằng nước ở lưu vực sông Lam 
Các nghiên cứu về cân bằng nước và phát triển bền vững nguồn nước trên 

lưu vực phải kể đến một số nghiên cứu tiêu biểu như: 

Tiểu hợp phần 3.2 “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông 

Cả”  thuộc Dự án Hỗ trợ Chương trình ngành nước (WSPS) do Chính phủ Đan 

Mạch viện trợ. [5] 

TS. Hoàng Minh Tuyển [21] đã xây dựng thành công DSF cho lưu vực sông 

Cả trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ 

ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả” thực hiện năm 2004 - 

2006, trong đó áp dụng mô hình IQQM tính toán cân bằng nước lưu vực sông Cả và 

tổ hợp 15 kịch bản quy hoạch tài nguyên nước sông Cả được tính toán lưu trữ. 

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và phòng tránh thiên tai lưu vực Sông Cả” do Nguyễn Đăng Túc chủ trì [18] đã điều 

tra, đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên, môi trường lưu vực Sông Cả; xác 

định nguyên nhân, dự báo mức độ, quy mô ảnh hưởng của quá trình suy thoái tài 

nguyên, môi trường, và các loại thiên tai: lũ, lũ quét – lũ bùn đá, trượt lở, xói lở bờ 

sông, bờ biển, động đất trên lưu vực Sông Cả và xuất các giải pháp sử dụng hợp lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực Sông Cả. 
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Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai 

thực hiện dự án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước lưu vực các sông biên giới Việt 

Nam - Lào thuộc lưu vực sông Mã, sông Cả” [20] với các kết quả đạt được như: 

phân tích, đánh giá hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước mặt trong vùng dự án theo 

không gian và thời gian bao gồm cả chất lượng và số lượng, tính toán chi tiết theo 

từng lưu vực (để đảm bảo tính hệ thống), tính đến từng đơn vị hành chính (để phục 

vụ cho công tác quản lý) cho thấy toàn cảnh bức tranh về tài nguyên nước vùng biên 

giới Việt Nam – Lào; đo đạc, xác định lượng nước trên dòng chính sông Mã, Cả 

ra/vào lãnh thổ Việt Nam, có ý nghĩa to lớn trong việc khai thác, sử dụng dòng sông 

và nguồn nước của các sông quốc tế tại Việt Nam; xác định các vấn đề nổi cộm về 

tài nguyên nước tại lưu vực các sông biên giới Việt Nam - Lào, hỗ trợ hiệu quả cho 

các cấp quản lý, các ngành trong việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 

nước. Đồng thời là căn cứ cho việc đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ và khai 

thác tài nguyên nước mặt khu vực biên giới Việt Nam - Lào hiện nay. 

2.3. Mô hình MIKE BASIN 
2.3.1. Giới thiệu chung 

Bộ mô hình MIKE là một phần mềm kỹ thuật chuyên dụng do DHI (Viện 

Thủy lực Đan Mạch) xây dựng và phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây, được 

ứng dụng để mô phỏng lưu lượng, chất lượng nước và vận chuyển bùn cát ở cửa 

sông, cân bằng nước lưu vực, hệ thống tưới, kênh dẫn và các hệ thống dẫn nước 

khác. Bộ mô hình MIKE được ứng dụng nhiều và đem lại hiệu quả cao bởi vì nó 

đáp ứng được những tiêu chí sau: 

- Là bộ phần mềm thích hợp đa tính năng; 

- Là bộ phần mềm đã được kiểm nghiệm thực tế; 

- Cho phép tính cân bằng nước lưu vực với độ chính xác cao; 

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng; 
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- Có ứng dụng kỹ thuật GIS, một kỹ thuật mới, với tính hiệu quả cao. 

Trong bộ phần mềm MIKE bao gồm rất nhiều các phần mềm con có chức năng và 

nhiệm vụ khác nhau như: MIKE 11, MIKE 21, MIKE GIS, MIKE BASIN, MIKE 

SHE...trong số đó, mô hình MIKE BASIN là một phần mềm độc lập trong bộ phần 

mềm MIKE, có thể ứng dụng để tính toán phân phối nước trên lưu vực cả về lượng 

và chất, đã được ứng dụng để tính toán cân bằng nước đem lại hiệu quả cao cho 

nhiều lưu vực trên thế giới như: Lưu vực sông LeBa ở Balan, lưu vực sông Cape 

Fear ở phía bắc Carolina...[8] 

Trong khuôn khổ luận văn này tác giả tập trung vào nghiên cứu, tìm hiểu về 

mô hình MIKE BASIN và ứng dụng mô hình MIKE BASIN tính toán cân bằng 

nước hệ thống lưu vực sông Lam. 

2.3.2. Giới thiệu về MIKE BASIN 
  MIKE BASIN là một mô hình tính toán phân phối nước theo không gian và 

thời gian. Về kỹ thuật, nó là mô hình mạng lưới mà các sông và các nhánh chính 

được đặc trưng bởi mạng lưới của các nhánh và các nút. Các nhánh đặc trưng cho 

các phần dòng chảy riêng trong khi các nút thể hiện chỗ hợp dòng, tách dòng, hoặc 

những nơi mà mô hình yêu cầu tính toán. Việc tính toán của MIKE BASIN được 

đưa vào chương trình tính tự động, linh hoạt hơn giúp người sử dụng dễ dùng và có 

thể tự động thay đổi tính toán nếu muốn. 

Mô hình MIKE BASIN thực hiện các thao tác cơ bản trên mạng lưới sông 

được số hóa trực tiếp trên máy tính cùng các thông tin đánh giá hình dạng của mạng 

lưới sông, vị trí hộ sử dụng nước, kênh nhập, cửa ra đến và từ hộ sử dụng nước, bể 

chứa. 

MIKE BASIN sử dụng giao diện đồ họa, liên kết kỹ thuật tính toán của 

MIKE BASIN với ArcGIS. Giao diện được phát triển trong môi trường ArcGIS và 

làm việc sử dụng các hàm ArcGIS, tạo sự thuận lợi và thân thiện với người sử dụng. 
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Mô hình MIKE BASIN làm việc trong môi trường ArcGIS và dựa vào phân 

tích và cân bằng nước trên lưu vực đã giải quyết được những vấn đề sau: 

- Đánh giá tiềm năng của nguồn nước trên lưu vực và lập ra kế hoạch quản lý 

nguồn nước nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dùng cả về chất 

lượng và số lượng. 

- Đánh giá tác động của nguồn nước tới nhu cầu dùng nước trong hiện tại và 

trong tương lai cũng như dự báo việc sử dụng nước trên lưu vực có ảnh 

hưởng như thế nào đến chế độ thủy văn trên lưu vực. 

- Đưa ra những chương trình quản lí đầu tư nguồn tài nguyên nước trong việc 

xác định vị trí xây dựng những kho chứa nước và các kênh dẫn nước. 

- Phát triển những chương trình đầu tư cho việc bảo vệ chất lượng nước thông 

qua việc xây dựng các khu xử lý nước thải cho những nguồn điểm ô nhiễm 

sao cho hợp lý. 

-  Đánh giá tác động của sự phát triển, thay đổi đang diễn ra trên lưu vực tới 

cấu trúc của tầng nước mặt. [25] 

2.3.3. Cơ sở lý thuyết của mô hình MIKE BASIN 
Cân bằng nước là nguyên lý chủ yếu được sử dụng cho tính toán, quy hoạch 

và quản lý tài nguyên nước. Nó biểu thị mối quan hệ giữa lượng nước đến, lượng 

nước đi và lượng trữ lại ở một khu vực, một lưu vực hoặc của một hệ thống trong 

điều kiện tự nhiên hay có việc can thiệp của con người. 

Nguyên lý cân bằng nước xuất phát từ định luật bảo toàn vât chất, đối với 

một lưu vực có thể phát biểu như sau: “Hiệu số lượng nước đến và ra khỏi lưu vực 

bằng sự thay đổi lượng nước trên lưu vực đó trong một thời đoạn tính toán bất kỳ”. 

Phương trình cân bằng nước là sự diễn toán nguyên lý này. [11] 
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Xét một lưu vực phía trên có giới hạn bởi mặt đất của lưu vực, phía dưới giới 

hạn bởi lớp đất không thấm nước ngăn cách mọi trao đổi của nước trong lưu vực 

với các tầng phía dưới. Khi đó, phương trình cân bằng nước tồng quát là: 

                              (X+ Z1 + Y1 + W1) - (Z2 + Y2 + W2) = U2 –U1    

Trong đó: 

 X: Lượng nước mưa rơi xuống lưu vực. 

Z1: Lượng nước ngưng tụ từ khí quyển và đọng lại trên lưu vực. 

Y1: Lượng dòng chảy mặt đi vào lưu vực. 

W1: Lượng dòng chảy ngầm đi vào lưu vực. 

Z2: Lượng nước bốc hơi từ lưu vực. 

Y2: Lượng dòng chảy mặt ra khỏi lưu vực. 

W2: Lượng dòng chảy ngầm ra khỏi lưu vực. 

 Mô hình MIKE BASIN làm việc trong môi trường ArcGIS. Do đó, nó được 

tích hợp những tính năng và sử dụng các hàm trong ArcGIS trong việc phân tích và 

số hóa dữ liệu đầu vào. Cùng với việc sử dụng phương trình cân bằng nước trên lưu 

vực mô hình đã cho ta một cái nhìn tổng quát về tài nguyên nước của lưu vực. Từ 

đó hỗ trợ đưa ra các phương pháp quản lý nguồn tài nguyên nươc một cách hợp lý 

và tối ưu nhất. 

MIKE BASIN có nhiều mô đun có khả năng và nhiệm vụ khác nhau như: 

- Mô đun tính toán cân bằng nước lưu vực. 

- Mô đun mưa rào - dòng chảy (NAM). 

- Mô đun nước ngầm. 
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- Mô đung chất lượng nước và một số mô đun khác. 

Trong đó, mô đun cân bằng nước lưu vực là mô đun trung tâm của mô hình 

MIKE BASIN. Tuy nhiên, tùy theo mực đích sử dụng mà ta có thể kết hợp các mô 

đun đó với nhau một cách hợp lý và khoa học. 

Mô đun tính toán cân bằng nước lưu vực: 

Mô hình MIKE BASIN là một mô hình phân tích hệ thống bao gồm 7 loại 

nút cân bằng nước: 

- Nút đơn (Simple node): Là nút khởi đầu hệ thống (biên trên). 

- Nút nhận nước (Catchment node): Là nút được xác định ở cuối của lưu vực. 

- Nút chuyển nước (Offtake node): Là những nút từ đó nước được lấy ra để 

cung cấp cho các nhu cầu tưới hoặc sử dụng nước. 

- Nút tưới (Irrigation): Là những nơi sử dụng nước cho nông nghiệp. 

- Nút cung cấp nước (Water supply): Là những nơi sử dụng nước dùng cho 

sinh hoạt, công nghiệp và các nhu cầu khác. 

- Nút hồ chứa (Reservoir): Là vị trí các hồ chứa. 

- Nút thủy điện (Hydropower): Là nơi đặt các nhà máy thủy điện. 

a) Dữ liệu đầu vào 

    Dữ liệu vào của mô hình gồm có: 

- Bản đồ lưu vực số hóa theo độ cao (DEM) hoặc bản đồ lưu vực file ảnh dưới 
dạng bitmap (*.bmp) 

- Các chuỗi số liệu theo thời gian. 

- Các giá trị đặc trưng cho từng nút. 

Chuỗi dữ liệu thời gian đưa vào mô hình gồm 2 loại dữ liệu cơ bản: Dữ liệu 
trạng thái và dữ liệu thông lượng. 
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- Dữ liệu trạng thái được hiểu là giá trị chính xác ở mốc thời gian, ví dụ mực 
nước; 

- Dữ liệu thông lượng được hiểu là những giá trị trung bình trong một khoảng 
thời gian bắt đầu ở mốc thời gian trên đến mốc thời gian ở hàng sau dữ liệu, 
ví dụ lưu lượng. 

 

Hình 5. Sơ đồ mô tả cấu trúc mô hình MIKE BASIN [17] 
Các chuỗi thời gian trong MIKE BASIN được cho dưới dạng dfs0-file. Các 

dfs0-file được ấn định một cách tự động trong phần TSEdit. Dữ liệu đưa vào TSEdit 

có thể thành cột từ file ASCII hoặc từ excel. Sơ đồ minh họa cấu trúc của mô hình 

Mike Basin được thể hiện trong hình 5. 

b) Dữ liệu đầu ra 

- Kết quả đầu ra là lượng nước đến và lượng nước thiếu tại các nút cân bằng. 

- Kết quả đẩu ra của mô hình được biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau như 

video*.avi, file *.html hay *.dfs0. 
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Các số liệu đầu ra được biểu diễn dưới  dạng các chuỗi số liệu theo thời gian 

tại các nút, khu tưới, khu sử dụng nước. [24] 

2.3.4. Mô đun mưa - dòng chảy NAM 
• Giới thiệu mô hình NAM 

Để tính toán quá trình hình thành dòng chảy từ mưa trên các lưu vực, mô 

hình NAM là công cụ khá mạnh. Mô hình NAM là cụm từ viết tắt của Nedbor-

Afstromnings Model. Mô hình NAM tính toán quá trình mưa dòng chảy theo cách 

tính liên tục hàm lượng ẩm trong các  bể chứa riêng biệt tương tác lẫn nhau (Hình 

6). 

 

 Hình 6. Cấu trúc mô hình NAM 
Cấu trúc của các bể bao gồm : 

Bể chứa tuyết được kiểm soát bằng các điều kiện nhiệt độ và bức xạ, tuy 

nhiên sẽ không được xét đến trong điều kiện ở Việt Nam. 

Bể chứa mặt bao gồm lượng ẩm bị chặn do lớp phủ thực vật, lượng điền 

trũng và lượng ẩm trong tầng mặt. Umax biểu thị giới hạn trên của lượng nước trong 

bể này. 
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Bể chứa tầng dưới là vùng rễ cây mà từ đó thảm thực vật có  thể lấy nước 

phục vụ cho sự thoát hơi nước của cây. Do vậy bể chứa này còn gọi là bể chứa ẩm. 

Lmax biểu thị giới hạn trên của bể chứa này. 

Sau  cùng là bể chứa ngầm  có xét đến khả năng khai thác nước ngầm. [23] 

x Các tham số quan trọng trong mô hình NAM 
Mô hình NAM có tổng cộng 19 thông số gồm các thông số về dòng chảy 

mặt, thông số bốc hơi, thông số tưới… Và theo thực tế tính toán cho thấy chỉ có 5 

thông số ảnh hưởng mạnh đến quá trình hình thành dòng chảy, đó là Umax; Lmax ; 

CK1,2; CQOF; CQIF [8]. 

Bảng 6. Các thông số chính của mô hình 

Thông số Mô tả thông số Giới hạn thông số 

Umax Lượng trữ nước mặt lớn nhất 10 – 25 mm 

Lmax Lượng trữ nước sát mặt lớn nhất 50 – 250 mm 

CQOF Hệ số dòng chảy mặt 0.01 – 0.99 

CKIF Hệ số dòng chảy sát  mặt 100 – 1000 giờ 

TOF Hệ số cản trở dòng chảy mặt 0.0 – 0.8 

TIF Hệ số cản trở dòng chảy sát mặt 0.0 – 0.8 

TG Hệ số cản trở dòng chảy ngầm 0.0 – 0.7 

CK1,2 Hằng số chảy truyền dòng chảy mặt 3 – 48 giờ 

x Dữ liệu đầu vào, đầu ra của mô hình 

1. Đầu vào của mô hình NAM 

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

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

hơi trung bình cùng với diện tích của lưu vực mà mưa rơi xuống. 
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2. Đầu ra của mô hình  

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

gian (thời gian có thể tính bằng giờ hoặc bằng ngày tuy thuộc vào thời gian của mưa 

thực đo).[23] 
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Chương 3 - ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE BASIN TÍNH TOÁN 
CÂN BẰNG NƯỚC HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG LAM 

3.1. Phân vùng tính cân bằng nước 
3.1.1. Quan điểm, nguyên tắc phân vùng tính toán cân bằng nước 

Nhận thức rằng đặc điểm cơ bản của tài nguyên nước là: thay đổi không 

ngừng theo không gian và thời gian; việc khai thác sử dụng nước, phát triển tài 

nguyên nước và các hệ quả do khai thác sử dụng nước là rất khác nhau giữa các 

vùng, miền, khu vực và thậm chí khác nhau giữa các tiểu lưu vực trong phạm vi một 

lưu vực sông; các tác hại do nước gây ra liên quan đến số lượng, chất lượng và động 

thái nguồn nước cũng rất khác nhau. Do vậy, không thể có được một giải pháp 

chung để xử lý các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước cho cả một vùng hay một 

lưu vực sông, nói cách khác để đảm bảo vấn đề được xem xét toàn diện và phản ánh 

đúng thực tế thì không thể xem xét trên bình diện chung của cả một lưu vực. 

Khi đó, xem xét cụ thể đối với từng không gian xác định để có thể xác định 

những đồng nhất về: tiềm năng nguồn nước, có chung sự tác động của các hoạt 

động khai thác sử dụng nước; cùng chịu tác động của những thiên tai do nước gây 

ra. Không gian đó được xem là các vùng quy hoạch hay là các tiểu lưu vực bộ phận. 

Khi tính toán cân bằng nước cho một hệ thống sông nào đó cần phải chia hệ 

thống lưu vực ra từng vùng, từng khu, từng ô... để thuận lợi cho việc tính toán và 

phân chia này dựa vào một số tiêu chí nhất định sau: [4] 

+ Dựa trên đặc điểm tự nhiên, sự phân cắt của địa hình tạo nên các khu có 

tính độc lập tương đối được bao bọc bởi các đường sông hoặc các đường phân thủy. 

+ Căn cứ theo ranh giới hành chính được xem xét theo góc độ quản lý nhà 

nước và quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi. 

+ Khu và tiểu khu thủy lợi được hình thành vừa là một hộ dùng nước trong 

hiện tại đồng thời sẽ là một hộ dùng nước trong tương lai. 
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+ Khu và tiểu khu thủy lợi có đủ điều kiện để xác định các nút lấy nước, 

thoát nước, xả nước... góp phần xây dựng được sơ đồ phát triển nguồn nước toàn 

lưu vực. 

+ Các vùng đều có tính độc lập tương đối trong quản lý khai thác tài nguyên 

nước và có liên hệ với các khu, tiểu khu khác. 

+ Theo các vùng cây trồng có tính chất khác nhau như lúa, cây trồng cạn và 

cây công nghiệp. 

 

Hình 7. Sơ đồ  phân vùng tính cân bằng nước lưu vực sông Lam 
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3.1.2. Các vùng cân bằng nước 
Trên cơ sở các quan điểm, nguyên tắc phân vùng tính cân bằng nước ở trên 

và áp dụng công cụ phần mềm MapInfo để phân chia và tính toán các đặc trưng 

thống kê, lưu vực sông Lam được phân chia thành 19  tiểu vùng cân bằng nước với 

các thông tin liên quan được ghi ở bảng 7 và hình 7. 

Bảng 7. Tổng hợp các tiểu vùng tính toán cân bằng nước lưu vực sông Lam 

TT Tên vùng Ký 
hiệu 

Diện tích 
(km2) 

Nguồn nước chính 

1 Nậm Mô SC1 1.509,49 Sông Nậm Mô 

2 Thượng Bản Là SC2 1.734,62 Sông Lam 

3 Thượng Sông Hiếu SC3 1.783,79 Sông Hiếu 

4 Khu giữa sông Hiếu SC4 1.034,63 Sông Hiếu 

5 Sông Dinh SC5 822,017 Sông Dinh 

6 Sông Huổi Nguyên SC6 887,594 Sông Huổi Nguyên 

7 Sông Chà Lạp SC7 558,504 Sông Chà Lạp, sông Lam 

8 Khe Choang SC8 1.342,53 Sông Khe Choang, sông Lam 

9 Hạ Sông Hiếu SC9 1.675,83 Sông Hiếu 

10 Anh Sơn SC10 571,18 Sông Lam 

11 Sông Giăng SC11 1.072,61 Sông Giăng 

12 Thanh Chương - Đô Lương SC12 1.022,85 Sông Lam 

13 Nghi Lộc SC13 363,043 Sông Lam 

14 Hạ sông Lam SC14 594,467 Sông Lam 

15 Sông La SC15 110,942 Sông La 

16 Hạ Ngàn Sâu SC16 186,764 Sông Ngàn Sâu 

17  Ngàn Phố SC17 1079,61 Sông Ngàn Phố 

18 Ngàn Trươi SC18 520,666 Sông Ngàn Trươi 

19 Thượng Ngàn Sâu SC19 1265,35 Sông Ngàn Sâu 
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3.2. Tính toán dòng chảy đến tại các tiểu vùng 
Qua đánh giá tình hình tài liệu quan trắc trên địa bàn nghiên cứu, mô hình 

NAM đã được lựa chọn để đánh giá dòng chảy hình thành từ mưa cho các tiểu vùng 

trên lưu vực sông Lam. 

3.2.1. Tài liệu sử dụng trong mô hình NAM 
a) Số liệu dùng hiệu chỉnh, kiểm định: 

Số liệu mưa ngày (giai đoạn 1961-2007) tại các trạm: Quỳ Châu, Tây Hiếu, 

Quỳnh Lưu, Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương, Hương Khê, Hà Tĩnh, Vinh;  

Số liệu bốc hơi ngày tại các trạm:  Tương Dương, Vinh, Hà Tĩnh, Hương 

Khê. 

Số liệu lưu lượng ngày tại các trạm: 

Yên Thượng giai đoạn (1975-1998) 

Nghĩa Khánh giai đoạn ( 1975-1989) 

Hòa Duyệt giai đoạn (1961-1981) 

Sơn Diệm giai đoạn (1961-1980). 

b) Số liệu dùng trong khôi phục dòng chảy các tiểu lưu vực năm 2011: 

Số liệu mưa giờ năm 2011 tại các trạm: Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Tây Hiếu,  

Quỳ Châu KT, Quỳ Châu TV,  Nghĩa Khánh, Mường Xén, Cửa Rào, Tương Dương, 

Con Cuông KT, Con Cuông TV, Dừa, Đô Lương, Yên Thượng, Nam Đàn, Cửa Hội, 

Vinh, Hòn Ngư, Linh Cảm, Hà Tĩnh, Hương Sơn, Hương Khê, Sơn Diệm, Hòa 

Duyệt, Chu Lễ. 

Số liệu bốc hơi ngày của năm 2011 tại các trạm: Tương Dương, Vinh, Hà 

Tĩnh, Hương Khê. 

3.2.2. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình  
Các phương pháp để tiến hành hiệu chỉnh mô hình NAM bao gồm phương 

pháp thử sai và phương pháp tối ưu hóa. Ở đây, sử dụng kết hợp hai phương pháp 

này, cụ thể tối ưu hóa các hàm mục tiêu: 
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- Cực tiểu hóa sai số tổng lượng dòng chảy 

- Cực tiểu hóa sai số dạng đường quá trình 

Kết quả hiệu chỉnh mô hình cho bộ thông số ứng với lưu vực đến các trạm 

khống chế trong Bảng 8. 

Bảng 8. Bộ thông số mô hình MIKE NAM 

Tên Umax Lmax CQOF CKIF CK1,2 TOF TIF TG CKBF 
Yên Thượng 19,9 299 0,352 208,1 49,8 0,0918 0,248 0,375 2.125 
Nghĩa Khánh  14,6 259 0,931 235,6 49,6 0,209 0,049 0,00958 1.510 
Hòa Duyệt  13,4 114 0,715 205,1 51 0,435 0,136 0,081 2.081 
Sơn Diệm  10,2 104 0,628 209,6 24 0,739 0,207 0,233 1.018 

Mức độ phù hợp giữa tính toán và thực đo được đánh giá theo tiêu chuẩn của 

WMO. Theo tiêu chuẩn này độ hữu hiệu của mô hình được đánh giá qua chỉ tiêu 

Nash: 

𝑅 = 1 −  ∑ 𝑄 , −  𝑄 ,

∑ 𝑄 , −  𝑄
 

Trong đó:  

Qobs,i : lưu lượng thực đo tại thời điểm thứ i 

Qsim,i  :lưu lượng tính toán tại thời điểm thứ i 

𝑄 : lưu lượng thực đo trung bình các thời đoạn. 

Kiểm định mô hình là công tác kiểm tra lại mức độ phù hợp của mô hình với 

bộ thông số tìm được tại lưu vực tính toán sử dụng tập số liệu độc lập với tập số liệu 

đã sử dụng trong giai đoạn hiệu chỉnh. 

Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định cho thấy độ phù hợp khá tốt giữa lưu lượng 

quan trắc và tính toán tổng lượng dòng chảy mô phỏng và thực đo (Bảng 9 và các 

Hình 8- Hình 15), cho thấy bộ thông số được lựa chọn có thể sử dụng để khôi phục 

số liệu lưu lượng. 
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Bảng 9.  Đánh giá kết quả hiệu chỉnh và kiểm định  

Lưu vực Tên trạm 
thủy văn 

Chỉ số Nash R2 (%) 

Hiệu chỉnh Kiểm định 

Sông Lam tính đến trạm Yên Thượng  Yên Thượng 84 85 

Sông Hiếu tính đến trạm Nghĩa Khánh Nghĩa Khánh 76 77 

Sông Ngàn Sâu tính đến trạm Hòa 
Duyệt Hòa Duyệt 77 76 

Thượng nguồn sông Ngàn Phố  Sơn Diệm 75 75 

 

  
Hình 8. Đường quá trình lưu lượng thực đo và 

tính toán tại Trạm Yên Thượng giai đoạn 
1975-1986 

 

Hình 9. Đường quá trình lưu lượng thực và 
tính toán tại Trạm Yên Thượng giai đoạn 
1987-1998 
 

  
Hình 10. Đường quá trình lưu lượng thực đo 
và tính toán tại trạm Nghĩa Khánh giai đoạn 

1975-1981 
 

Hình 11. Đường quá trình lưu lượng thực đo 
và tính toán tại trạm Nghĩa Khánh giai đoạn 

1982-1989 
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Hình 12. Đường quá trình lưu lượng thực đo và 
tính toán tại trạm Hòa Duyệt  giai đoạn 1961-

1970 

Hình 13. Đường quá trình lưu lượng thực 
đo và tính toán  tại trạm Hòa Duyệt  giai 

đoạn 1971-1981 

  
Hình 14. Đường quá trình lưu lượng thực đo và 

tính toán tại trạm Sơn Diệm  giai đoạn 1961-1970 
 

Hình 15. Đường quá trình lưu lượng thực 
đo và tính toán tại trạm Sơn Diệm  giai 

đoạn 1971-1980 
 

3.2.3. Ứng dụng mô hình khôi phục số liệu 
Sử dụng bộ thông số thu được, khôi phục số liệu lưu lượng cho các tiểu 

vùng. Kết quả khôi phục số liệu dòng chảy cho các tiểu vùng thể hiện trong bảng 

10. 

Bảng 10.  Kết quả tính toán lưu lượng dòng chảy đến  
các tiểu vùng năm 2011 từ mô hình NAM 

Tiểu 
vùng 

Lưu lượng dòng chảy đến trung bình tháng, m3/s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 14,5 10,3 21,3 16,3 25,1 56,6 72 83,6 133,3 108,3 55,1 31,6 
SC2 14,5 10,3 23,3 17,9 28,3 69,4 87,8 97,2 165 127,8 66,2 38,4 
SC3 10,9 6,8 17,8 14,1 58,5 123,9 158,8 211 271,4 114,9 29,2 16 
SC4 10,9 6,7 11,9 9,1 34,4 69,3 86,8 119,3 171,8 102 21,2 13,1 
SC5 11,9 7,3 8,8 3,8 4 81,2 80,6 90,1 198,7 75,7 16,6 9,5 
SC6 15 10,4 14,8 10,7 25,6 61,9 78,6 102,8 129,6 107,8 53,2 37,1 
SC7 14,5 10,3 12,5 9,3 11,6 24,6 30,2 27,9 54 38,1 16,6 11,5 
SC8 15,5 10,6 24,1 23,5 57,5 66,1 122 158,7 203,6 182,3 90,4 61,7 
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Tiểu 
vùng 

Lưu lượng dòng chảy đến trung bình tháng, m3/s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC9 12,2 6,8 15,6 7,5 26 196,6 243,9 235,6 458,5 213,5 47,3 33,6 
SC10 16,8 10,5 11,1 8,3 16,2 18,8 36 55,9 70 74,5 37,8 29,5 
SC11 18,7 10,9 19,1 13,9 44,1 36,7 75,4 115,1 173,8 155,5 83,2 65,4 
SC12 24,6 14,9 34 18,9 43,5 42,8 51,2 98,5 154,8 157,9 101,1 78,9 
SC13 18,7 12,7 12,6 8 12,9 6,4 9,4 18,8 44 47,4 33,6 27,2 
SC14 20,3 11,8 10,1 4,7 17,2 7,9 17,5 42,9 119,6 109,7 73,6 35,6 
SC15 6,3 3,2 2,2 1,2 3,6 2,8 3,7 8,3 17,1 25,5 17,7 7,7 
SC16 9 6,3 5,9 4,2 10,8 8,4 6 18,4 36,5 47,1 32,7 14,5 
SC17 19,6 13,2 289,5 78,1 69,7 44,5 40,3 83,8 194,2 243,2 123,8 65,6 
SC18 14,5 10,7 151,1 26,5 39,6 28,8 23,7 55 108,9 131,4 77,6 41,2 
SC19 30,9 15,5 20,6 25,2 45,7 22,9 33,2 119,2 244,3 418,2 179,2 83,7 

3.3. Tính toán nhu cầu dùng nước tại các tiểu vùng 
3.3.1. Xác định, nhận diện các hộ ngành sử dụng nước chính 
Tổng hợp các hộ ngành sử dụng nước chính trên từng tiểu vùng trong bảng 11. 

Bảng 11. Các hộ, ngành sử dụng nước chính trên lưu vực 

STT Tiểu 
vùng 

Các hộ sử dụng nước chính 

Sinh hoạt 

Công 
nghiệp và 
tiểu thủ 

công 
nghiệp 

Thương 
mại, du 

lịch, hoạt 
động đô thị 

Nông 
nghiệp, 
thủy sản 

Bảo vệ 
môi 

trường 

1 SC1 + +   + + 
2 SC2 + + + + + 
3 SC3 + + + + + 
4 SC4 + + + + + 
5 SC5 + + + + + 
6 SC6 + +   + + 
7 SC7 + +   + + 
8 SC8 + +   + + 
9 SC9 + + + + + 
10 SC10 + +   + + 
11 SC11 + + + + + 
12 SC12 + +   + + 
13 SC13 + + + + + 
14 SC14 + + + + + 
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STT Tiểu 
vùng 

Các hộ sử dụng nước chính 

Sinh hoạt 

Công 
nghiệp và 
tiểu thủ 

công 
nghiệp 

Thương 
mại, du 

lịch, hoạt 
động đô thị 

Nông 
nghiệp, 
thủy sản 

Bảo vệ 
môi 

trường 

15 SC15 + + + + + 
16 SC16 + + + + + 
17 SC17 + + + + + 
18 SC18 + +   + + 
19 SC19 + +   + + 

3.3.2. Căn cứ tính toán nhu cầu sử dụng nước 
- Định mức sử dụng nước: là lượng nước cần để sản xuất ra một đơn vị sản 

phẩm của ngành kinh tế đó. Từ hệ thống chỉ tiêu định mức dùng nước được Nhà 

nước Việt Nam ban hành, tiến hành trích dẫn các định mức áp dụng cụ thể trong lưu 

vực sông Lam như bảng 12, bảng 13, bảng 14. 

Bảng 12. Định mức dùng nước sinh hoạt [15] 
Đơn vị: l/ngày/đêm 

STT Khu vực 
Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt 

2004 2010 2020 

1 Nông thôn 70 100 120 

2 Thị trấn 100 120 150 

3 Thị xã 120 150 170 

4 Thành phố 150 200 250 

Bảng 13. Định mức dùng nước trong chăn nuôi [15] 
Đơn vị: l/ngày/đêm 

Vật nuôi 
Nước ăn, 

uống 
Nước vệ sinh 

Nước tạo 
môi trường 

Tổng nhu cầu 

Trâu 20 65 50 135 

Bò 20 65 50 135 
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Vật nuôi 
Nước ăn, 

uống 
Nước vệ sinh 

Nước tạo 
môi trường 

Tổng nhu cầu 

Gia súc có sừng khác 10 20 20 50 

Lợn 10 40 10 60 

Gia cầm 1 2 8 11 

Bảng 14. Định mức dùng nước trong công nghiệp chủ chốt [16] 
Đơn vị: 103m3/ngày/đêm 

STT Hạng mục Tiêu chuẩn 

1 Nhà máy xi măng 5 m3/tấn 

2 Khai thác quặng kim loại màu 130 m3/tấn 

3 Cơ sở sản xuất thép cán 200 m3/tấn 

4 Nhà máy đông lạnh, thủy hải sản 15 m3/tấn 

5 Cơ sở sản xuất ngói nung 2 m3/103 viên 

6 Cơ sở sản xuất gạch nung 1 m3/103 viên 

7 Nhà máy rượu 1.5 m3/10 lít 

8 Nhà máy bia 2 m3/10 lít 

9 Nhà máy sản xuất phân bón 23 m3/tấn 

- Đối với sinh hoạt lấy mức bảo đảm là 95%. Sản xuất năng lượng điện là 

85%. Đối với các công trình phòng lũ lấy tần suất đảm bảo 5%. Nước giao thông 

vận tải, đảm bảo môi trường sinh thái và đẩy mặn hạ du lấy tương đương bằng 95% 

nước mùa kiệt. Nước cho các hoạt động đô thị lấy bằng 50% tổng nhu cầu nước cho 

sinh hoạt. 

- Lượng nước dùng cho công nghiệp chủ chốt có thể tính theo định mức và 

sản lượng. Ngoài ra còn áp dụng định mức bằng 100% nước sinh hoạt cho công 

nghiệp nhỏ và tiểu thủ công nghiệp ở những  tiểu vùng không có số liệu.[17] 
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- Lượng nước cho nuôi trồng thủy sản được tính từ 8.000 – 12.000 

m3/ha/năm cho diện tích nuôi trồng. 

1.1.1. Nhu cầu dùng nước của các tiểu vùng 

a. Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt 
Theo định mức dùng nước cho sinh hoạt (Nguồn: TCVN – 1995) và Niên 

giám thống kê Nghệ An và Hà Tĩnh 2011 tính được hiện trạng dân số từ đó tính 

được nhu cầu dùng nước sinh hoạt như bảng 15: 

Bảng 15. Nhu cầu nước cho sinh hoạt trong các tiểu vùng thuộc  

lưu vực sông Lam 
Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 0,152 0,138 0,152 0,148 0,152 0,148 0,152 0,152 0,148 0,152 0,148 0,152 

SC2 0,158 0,143 0,158 0,153 0,158 0,153 0,158 0,158 0,153 0,158 0,153 0,158 

SC3 0,214 0,194 0,214 0,207 0,214 0,207 0,214 0,214 0,207 0,214 0,207 0,214 

SC4 0,176 0,159 0,176 0,17 0,176 0,17 0,176 0,176 0,17 0,176 0,17 0,176 

SC5 0,324 0,292 0,324 0,313 0,324 0,313 0,324 0,324 0,313 0,324 0,313 0,324 

SC6 0,078 0,071 0,078 0,076 0,078 0,076 0,078 0,078 0,076 0,078 0,076 0,078 

SC7 0,045 0,04 0,045 0,043 0,045 0,043 0,045 0,045 0,043 0,045 0,043 0,228 

SC8 0,139 0,126 0,139 0,135 0,139 0,135 0,139 0,139 0,135 0,139 0,135 0,139 

SC9 0,915 0,833 0,88 0,877 0,893 0,877 0,893 0,9 0,877 0,893 0,877 0,893 

SC10 0,479 0,432 0,479 0,463 0,479 0,463 0,479 0,479 0,463 0,479 0,463 0,479 

SC11 0,535 0,505 0,535 0,525 0,535 0,525 0,535 0,535 0,525 0,535 0,525 0,535 

SC12 0,885 0,799 0,885 0,856 0,885 0,856 0,885 0,885 0,856 0,885 0,856 0,885 

SC13 0,791 0,715 0,791 0,766 0,791 0,766 0,791 0,791 0,766 0,791 0,766 0,791 

SC14 2,127 1,921 2,127 2,058 2,127 2,058 2,127 2,127 2,058 2,127 2,058 2,127 

SC15 0,18 0,162 0,18 0,174 0,18 0,174 0,18 0,18 0,174 0,18 0,174 0,18 

SC16 0,126 0,114 0,126 0,122 0,126 0,122 0,126 0,126 0,122 0,126 0,122 0,126 

SC17 0,362 0,327 0,362 0,35 0,362 0,35 0,362 0,362 0,35 0,362 0,35 0,362 
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Tiểu vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC18 0,079 0,071 0,079 0,077 0,079 0,077 0,079 0,079 0,077 0,079 0,077 0,079 

SC19 0,313 0,282 0,313 0,303 0,313 0,303 0,313 0,313 0,303 0,313 0,303 0,313 

b. Nhu cầu dùng nước cho nông nghiệp 

* Nhu cầu tưới 

Nhu cầu nước cho nông nghiệp không những phụ thuộc vào loại cây trồng 

mà còn theo thời vụ. Việc lựa chọn cây trồng và thời vụ thích hợp với nhu cầu dùng 

nước ít nhất mà năng suất cao nhất là rất phức tạp. Trong nghiên cứu này dùng mô 

hình CROPWAT để tính toán nhu cầu nước các loại cây trồng.  

Số liệu đầu vào mô hình CROPWAT bao gồm:  

- Tài liệu khí hậu: Số liệu mưa, nhiệt độ, độ ẩm, số giờ nắng, tốc độ gió năm 

2011 các trạm: Quỳ Hợp, Tây Hiếu,  Quỳ Châu, Mường Xén, Cửa Rào, 

Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương, Vinh, Hà Tĩnh, Hương Sơn , Hương 

Khê, 

- Thời vụ tính toán của 30 loại cây trồng: 

• Cây lương thực: lúa đông xuân, hè thu, lúa mùa, ngô, khoai, sắn, vừng, 

lạc 

• Cây hàng năm, cây lấy sợi, rau đậu, mía 

• Cây lâu năm: nhãn, vải, xoài, cam, chanh, cao su…. 

Toàn bộ sông Lam được chia làm 19 tiểu vùng để tính cân bằng nước, mỗi 

vùng có chế độ canh tác, chế độ mưa và khí hậu ít nhiều khác nhau. 

Bảng 16. Hệ số cây trồng Kc đối với cây lúa 

 

Số 
ngày 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Kc 1,04 1,04 1,04 1,08 1,15 1,25 1,30 1,38 1,35 1,25 1,10 0,95 
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Bảng 17. Hệ số cây trồng Kc đối với cây trồng cạn 

Loại cây trồng Kc thời kỳ đầu Kc thời kỳ giữa Kc thời kỳ cuối 

Ngô 0,30 1,20 1,05 

Khoai lang 0,50 1,10 0,50 

Lạc 0,55 1,15 0,90 

Rau 0,70 1,05 0,60 

Mía 0,40 1,25 0,95 

Đậu tương 0,40 1,15 0,75 

Hệ số cây trồng Kc: là thông số thực nghiệm được xác định bằng tỉ số giữa 

nhu cầu nước cây trồng và lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong từng giai đoạn sinh 

trưởng. Hệ số Kc được tham khảo từ kết quả nghiên cứu của Trung tâm Thủy văn 

ứng dụng và Kỹ thuật môi trường – Trường Đại học Thủy lợi (Bảng 16 và 17). 

- Các chỉ tiêu làm đất dùng trong tính toán: 

    +  Lượng nước làm đất vụ Đông Xuân: 100 mm 

    +  Lượng nước làm đất vụ Hè Thu: 180 mm 

    +  Lượng nước vụ Mùa: 180 mm 

    +  Cường độ ngấm ổn định tại mặt ruộng: 2.5 mm/ngàyđêm. 

* Nhu cầu nước cho chăn nuôi 

Nhu cầu nước cho ngành chăn nuôi được tính theo định mức dùng nước 

trong chăn nuôi (Nguồn: TCVN – 1995) và số lượng vật nuôi trên từng tiểu vùng 

thuộc lưu vực sông Lam (theo: Niên giám thống kê Nghệ An và Hà Tĩnh 2011) 

Nhu cầu dùng nước cho thủy sản 

Ngành thuỷ sản đang là ngành có ưu thế phát triển cả hai phương diện đánh 

bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Trong nuôi trồng thuỷ sản phát huy cả hai thế mạnh nuôi 

trồng thuỷ sản nước mặn, nước ngọt thành mô hình lúa cá. 
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Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt nhờ vào mặt nước các hồ chứa thuỷ lợi, hệ 

thống sông thiên nhiên để nuôi cá lồng. Nuôi trồng trên phần đất trũng thấp chuyển 

đổi từ cây lúa không hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. 

Nuôi thuỷ sản nước mặn, lợ đang có xu hướng phát triển trên quy mô  lớn 

bằng việc lợi dụng vùng đất cát ven biển, vùng đất trũng hay nhiễm mặn tại các cửa 

sông cải tạo thành ruộng nuôi thuỷ sản và lợi dụng vùng triều lên xuống ở cửa sông 

để nuôi ngao. 

Dựa vào diện tích nuôi trồng thủy sản trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông 

Lam (theo Niên giám thống kê Nghệ An và Hà Tĩnh 2011) và Tiêu chuẩn dùng 

nước của Viện quy hoạch thủy lợi JNN – 2002 là 10.000 m3/ha/năm cho diện tích 

nuôi trồng tính được diện tích và nhu cầu nước cho thủy sản tại từng tiểu vùng. 

Tổng hợp nhu cầu nước cho nông nghiệp và thủy sản được trình bày trong bảng 18. 

Bảng 18. Nhu cầu nước cho nông nghiệp và thủy sản trên các tiểu vùng thuộc  
lưu vực sông Lam 

Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 0,90 1,97 0,39 0,68 4,36 5,10 0,47 2,16 0,18 0,21 0,59 1,00 

SC2 1,01 1,96 0,40 0,70 4,24 4,85 0,48 2,11 0,20 0,24 0,72 1,25 

SC3 2,32 5,17 1,23 4,90 6,02 3,55 1,17 2,58 1,50 0,34 2,04 5,82 

SC4 2,20 4,90 1,06 4,92 6,15 2,53 1,04 2,35 1,53 0,28 1,83 4,68 

SC5 5,77 11,76 1,89 13,49 16,19 3,76 2,22 6,97 6,57 0,51 4,69 8,02 

SC6 0,64 1,16 0,25 0,87 1,95 1,78 0,27 0,81 0,20 0,14 0,54 1,11 

SC7 0,33 0,52 0,11 0,20 1,06 1,16 0,13 0,54 0,06 0,08 0,25 0,46 

SC8 1,30 2,70 0,58 3,41 3,52 2,28 0,60 0,77 0,58 0,26 1,28 2,82 

SC9 13,94 57,65 20,36 37,73 31,98 32,74 24,66 22,15 2,62 1,19 5,44 23,64 

SC10 5,11 27,15 6,30 18,15 15,59 15,44 13,31 12,47 0,80 0,72 3,58 15,85 

SC11 3,67 17,41 4,19 12,63 10,82 7,35 8,30 6,71 0,94 0,74 2,80 10,64 

SC12 11,34 56,18 13,46 34,34 37,26 23,40 24,04 20,15 1,32 1,31 7,10 31,85 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC13 7,23 24,68 6,31 15,53 16,95 23,56 5,68 12,80 0,60 0,61 3,93 15,30 

SC14 13,78 46,00 12,28 27,56 44,14 28,36 11,30 19,49 1,07 1,08 9,78 29,27 

SC15 2,58 9,55 3,05 6,28 7,63 4,97 2,87 2,81 0,19 0,20 3,76 4,40 

SC16 1,37 5,13 1,96 4,19 4,16 2,72 1,80 1,39 0,13 0,14 3,43 2,24 

SC17 2,69 11,74 4,07 11,68 7,35 7,24 3,77 3,36 0,33 0,35 6,48 4,29 

SC18 0,60 2,74 0,95 3,05 1,08 1,07 0,66 0,66 0,09 0,09 1,43 0,96 

SC19 3,54 8,91 1,80 3,62 5,45 8,46 3,73 0,88 0,34 0,35 1,79 5,99 

c. Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 
Việc xác định nhu cầu nước cho công nghiệp được thể hiện theo số liệu về 

định mức dùng nước và theo yêu cầu do các xí nghiệp nhà máy địa phương cung 

cấp. Nhu cầu nước cho công nghiệp được lấy theo: Đối với các khu công nghiệp tập 

trung thì nhu cầu sử dụng nước được tính theo chỉ tiêu cấp nước được lấy theo tiêu 

chuẩn 33:2006 của Bộ Xây Dựng; đối với các xí nghiệp cơ sở phân tán, không có số 

liệu cụ thể, do đó, trong luận văn lấy sơ bộ theo tỷ lệ 100% của lượng nước sinh 

hoạt (bảng 19). 

Bảng 19. Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  
trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam 

Đơn vị: 106 m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 0,152 0,138 0,152 0,148 0,152 0,148 0,152 0,152 0,148 0,152 0,148 0,152 

SC2 0,158 0,143 0,158 0,153 0,158 0,153 0,158 0,158 0,153 0,158 0,153 0,158 

SC3 0,755 0,682 0,755 0,73 0,755 0,73 0,755 0,755 0,73 0,755 0,73 0,755 

SC4 0,489 0,442 0,489 0,473 0,489 0,473 0,489 0,489 0,473 0,489 0,473 0,489 

SC5 0,573 0,517 0,573 0,554 0,573 0,554 0,573 0,573 0,554 0,573 0,554 0,573 

SC6 0,078 0,071 0,078 0,076 0,078 0,076 0,078 0,078 0,076 0,078 0,076 0,078 

SC7 0,045 0,04 0,045 0,043 0,045 0,043 0,045 0,045 0,043 0,045 0,043 0,228 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC8 0,139 0,126 0,139 0,135 0,139 0,135 0,139 0,139 0,135 0,139 0,135 0,139 

SC9 1,422 1,291 1,387 1,368 1,401 1,368 1,401 1,407 1,368 1,401 1,368 1,401 

SC10 0,479 0,432 0,479 0,463 0,479 0,463 0,479 0,479 0,463 0,479 0,463 0,479 

SC11 0,841 0,781 0,84 0,821 0,841 0,821 0,841 0,841 0,821 0,841 0,821 0,841 

SC12 0,885 0,799 0,885 0,856 0,885 0,856 0,885 0,885 0,856 0,885 0,856 0,885 

SC13 0,895 0,829 0,902 0,88 0,902 0,88 0,906 0,902 0,88 0,902 0,88 2,141 

SC14 2,315 2,09 2,314 2,24 2,315 2,24 2,315 2,315 2,24 2,315 2,24 2,315 

SC15 0,215 0,194 0,215 0,208 0,215 0,208 0,215 0,215 0,208 0,215 0,208 0,215 

SC16 0,538 0,114 0,126 0,122 0,126 0,122 0,126 0,126 0,122 0,126 0,122 0,126 

SC17 0,973 0,879 0,973 0,941 0,973 0,941 0,973 0,973 0,941 0,973 0,941 0,973 

SC18 7,274 0,071 0,079 0,077 0,079 0,077 0,079 0,079 0,077 0,079 0,077 0,079 

SC19 0,313 0,282 0,313 0,303 0,313 0,303 0,313 0,313 0,303 0,313 0,303 0,313 

d. Nhu cầu nước cho dịch vụ và du lịch, các hoạt động đô thị 
Nhu cầu nước cho khu vực thương mại, dịch vụ và du lịch tính bằng 15% 

lượng nước dùng cho sinh hoạt. Nhu cầu nước cho các hoạt động đô thị tính bằng 

50% lượng nước dùng cho sinh hoạt. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng 20. 

e. Nhu cầu nước cho giao thông thủy và bảo vệ môi trường 
Lượng nước dùng cho môi trường, giao thông thủy và đẩy mặn cũng chính là 

lượng nước cần để duy trì sức sống của dòng sông và lượng nước dùng để pha loãng 

nước thải của công nghiệp, dân sinh (bảng 21). 

Bảng 20. Nhu cầu nước cho dịch vụ du lịch, hoạt động đô thị  

trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam 
Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC2 0,095 0,086 0,095 0,092 0,095 0,092 0,095 0,095 0,092 0,095 0,092 0,095 

SC3 0,129 0,116 0,129 0,124 0,129 0,124 0,129 0,129 0,124 0,129 0,124 0,129 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC4 0,105 0,095 0,105 0,102 0,105 0,102 0,105 0,105 0,102 0,105 0,102 0,105 

SC5 0,194 0,175 0,194 0,188 0,194 0,188 0,194 0,194 0,188 0,194 0,188 0,194 

SC9 0,549 0,5 0,528 0,526 0,536 0,526 0,536 0,54 0,526 0,536 0,526 0,536 

SC11 0,321 0,303 0,321 0,315 0,321 0,315 0,321 0,321 0,315 0,321 0,315 0,321 

SC12 0,531 0,48 0,531 0,514 0,531 0,514 0,531 0,531 0,514 0,531 0,514 0,531 

SC13 0,475 0,429 0,475 0,459 0,475 0,459 0,475 0,475 0,459 0,475 0,459 0,475 

SC14 1,276 1,152 1,276 1,235 1,276 1,235 1,276 1,276 1,235 1,276 1,235 1,276 

SC15 0,108 0,097 0,108 0,104 0,108 0,104 0,108 0,108 0,104 0,108 0,104 0,108 

SC16 0,076 0,068 0,076 0,073 0,076 0,073 0,076 0,076 0,073 0,076 0,073 0,076 

SC17 0,217 0,196 0,217 0,21 0,217 0,21 0,217 0,217 0,21 0,217 0,21 0,217 

Xuất phát từ thực tế tài nguyên nước ngày càng bị khai thác quá mức dẫn đến 

tình trạng suy thoái cạn kiệt nguồn nước trên các vùng, các lưu vực sông ngày càng 

phổ biến, khi đó, việc duy trì một chế độ dòng chảy trên sông vừa đảm bảo được 

tính bền vững về mặt môi trường, sinh thái, vừa đáp ứng được các nhu cầu sử dụng 

nước khác nhau để mang lại lợi ích tổng hợp cao nhất về kinh tế - xã hội - môi 

trường là một trong những vấn đề hết sức cấp bách.  

Nhu cầu nước cho giao thông thủy và bảo vệ môi trường được lấy bằng 95 % 

tổng lượng nước mùa kiệt. 

Bảng 21. Nhu cầu nước cho giao thông thủy và bảo vệ môi trường 
 trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam 

Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 7,736 7,202 7,685 8,005 8,219 8,286 8,168 7,421 6,6 6,471 6,74 7,472 

SC2 8,841 8,231 8,783 9,149 9,394 9,47 9,335 8,481 7,543 7,395 7,702 8,539 

SC3 9,774 9,099 9,708 10,113 10,385 10,467 10,32 9,374 8,339 8,174 8,513 9,438 

SC4 5,67 5,279 5,632 5,867 6,024 6,072 5,987 5,438 4,838 4,742 4,938 5,475 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC5 4,502 4,192 4,472 4,659 4,784 4,822 4,754 4,318 3,841 3,765 3,921 4,348 

SC6 2,953 2,749 2,933 3,055 3,137 3,163 3,117 2,832 2,519 2,47 2,572 2,852 

SC7 4,644 4,324 4,613 4,805 4,934 4,976 4,904 4,455 3,963 3,885 4,047 4,486 

SC8 11,166 10,398 11,093 11,555 11,863 11,964 11,792 10,711 9,529 9,342 9,731 10,787 

SC9 9,18 8,546 9,117 9,498 9,753 9,83 9,692 8,803 7,831 7,676 7,995 8,864 

SC10 3,01 2,803 2,99 3,115 3,199 3,225 3,179 2,888 2,568 2,518 2,623 2,908 

SC11 5,526 5,144 5,489 5,718 5,871 5,919 5,835 5,301 4,714 4,622 4,814 5,337 

SC12 5,392 5,02 5,356 5,58 5,729 5,775 5,693 5,172 4,6 4,51 4,697 5,208 

SC13 2,074 1,93 2,06 2,146 2,203 2,221 2,19 1,989 1,769 1,734 1,806 2,003 

SC14 3,395 3,161 3,373 3,513 3,607 3,637 3,585 3,257 2,896 2,84 2,958 3,279 

SC15 0,632 0,589 0,628 0,654 0,672 0,677 0,668 0,607 0,539 0,529 0,551 0,611 

SC16 0,941 0,876 0,934 0,973 0,999 1,007 0,993 0,902 0,802 0,787 0,819 0,908 

SC17 4,974 4,63 4,94 5,145 5,285 5,325 5,25 4,771 4,243 4,16 4,333 4,803 

SC18 2,618 2,438 2,601 2,709 2,782 2,803 2,764 2,512 2,234 2,19 2,281 2,529 

SC19 6,37 5,931 6,328 6,59 6,769 6,821 6,725 6,11 5,435 5,328 5,549 6,152 

* Nhận xét về nhu cầu dùng nước 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của các hộ sử dụng nước trên lưu vực thu 

được kết quả tổng nhu cầu sử dụng nước của từng tiểu vùng theo tháng, tổng lượng 

nước sử dụng trên toàn lưu vực (bảng 22). Tổng nhu cầu sử dụng nước năm 2011 

trên lưu vực sông Lam là 2.992,5 triệu m3. 

Trên toàn bộ lưu vực, trong các hộ dùng nước chính hiện nay, nông nghiệp là 

hộ dùng nước chủ yếu, chiếm 50% tổng nhu cầu, tiếp đến là nước sử dụng cho hoạt 

động giao thông thủy, bảo vệ môi trường (37%), nhu cầu nước cho sinh hoạt (3%), 

thương mại, du lịch và hoạt động đô thị (2%) chiếm tỉ trọng nhỏ nhất (hình 16).  

 

 



66 
 

Bảng 22. Tổng cộng nhu cầu sử dụng nước trên các tiểu vùng  
thuộc lưu vực sông Lam năm 2011 

Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

cộng 

SC1 8,94 9,45 8,38 8,99 12,88 13,69 8,95 9,89 7,08 6,99 7,63 8,77 111,64 

SC2 10,27 10,56 9,59 10,25 14,04 14,72 10,22 11,00 8,14 8,05 8,82 10,20 125,86 

SC3 13,19 15,26 12,03 16,08 17,51 15,08 12,59 13,06 10,90 9,61 11,61 16,35 163,27 

SC4 8,64 10,87 7,46 11,53 12,95 9,35 7,80 8,56 7,11 5,79 7,52 10,93 108,51 

SC5 11,37 16,94 7,45 19,20 22,07 9,64 8,07 12,38 11,47 5,36 9,66 13,46 147,07 

SC6 3,75 4,05 3,34 4,08 5,24 5,10 3,55 3,80 2,87 2,77 3,26 4,12 45,93 

SC7 5,06 4,92 4,81 5,09 6,09 6,23 5,12 5,08 4,11 4,05 4,38 5,40 60,34 

SC8 12,74 13,35 11,96 15,23 15,66 14,51 12,67 11,76 10,37 9,88 11,28 13,88 153,29 

SC9 26,01 68,82 32,28 50,00 44,56 45,34 37,19 33,80 13,23 11,69 16,21 35,34 414,47 

SC10 9,08 30,81 10,24 22,19 19,75 19,59 17,44 16,31 4,29 4,20 7,13 19,72 180,75 

SC11 10,89 24,14 11,37 20,01 18,39 14,93 15,83 13,71 7,31 7,06 9,27 17,67 170,58 

SC12 19,03 63,28 21,11 42,14 45,29 31,40 32,04 27,62 8,15 8,12 14,02 39,36 351,56 

SC13 11,47 28,58 10,54 19,78 21,32 27,89 10,04 16,95 4,48 4,51 7,84 20,71 184,11 

SC14 22,89 54,32 21,37 36,61 53,47 37,53 20,61 28,47 9,50 9,64 18,27 38,27 350,95 

SC15 3,72 10,59 4,19 7,42 8,81 6,14 4,04 3,92 1,22 1,23 4,80 5,51 61,59 

SC16 3,06 6,31 3,22 5,48 5,49 4,04 3,12 2,62 1,25 1,25 4,56 3,47 43,87 

SC17 9,21 17,77 10,56 18,32 14,18 14,07 10,57 9,69 6,07 6,06 12,31 10,64 139,45 

SC18 10,57 5,32 3,70 5,91 4,02 4,03 3,58 3,33 2,48 2,44 3,87 3,65 52,9 

SC19 10,54 15,41 8,75 10,82 12,84 15,89 11,08 7,62 6,38 6,31 7,95 12,77 126,36 

Tổng 
cộng 210,43 410,75 202,35 329,13 354,56 309,17 234,51 239,57 126,41 115,01 170,39 290,22 2.992,5 
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 Hình 16. Cơ cấu nhu cầu nước của các hộ dùng nước chủ yếu  
trên lưu vực sông Lam 

3.4. Cân bằng nước hiện trạng lưu vực sông Lam 
Sơ đồ mô hình hóa tính toán cân bằng nước hiện trạng lưu vực sông Lam 

trong mô hình MIKE BASIN với các nút cân bằng (các hộ sử dụng nước) trên các 

tiểu vùng và Lam lưu vực sông như hình 17, gồm: 88 nút sử dụng nước thuộc các 

nhu cầu: 

 Môi trường (19),  

 Sinh hoạt (19),  

 Thương mại, du lịch và hoạt động đô thị (12) 

 Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (19)  

 Nông nghiệp và thủy sản (19) 

Trong quá trình phát triển, trên lưu vực sông Lam đã xây dựng nhiều công 

trình hồ chứa lớn nhỏ khác nhau. Các công trình hồ chứa này đã góp phần rất lớn 

trong phát điện, cung cấp nước cho phát triển nông nghiệp, cấp nước phục cụ dân 

sinh, công nghiệp, dịch vụ... Đặc biệt là những năm gần đây, hàng trăm hồ chứa các 

cấp trên hệ thống sông Lam và vùng phụ cận ven biển đã được xây dựng đem lại 

hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn và đang làm thay đổi rõ rệt đời sống của người dân 

trong vùng.  

3% 

50% 

2% 

8% 

37% 

Sinh hoạt 

Nông nghiệp, thủy sản 

Thương mại, du lịch, hoạt 
động đô thị 
Công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp 
Giao thông thủy và bảo vệ 
môi trường 
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Bên cạnh những công trình vừa và nhỏ, trên lưu vực sông Lam có khá nhiều 

các công trình hồ chứa lớn được xây dựng chủ yếu là các hồ phục vụ mục đích cấp 

nước. Các công trình hồ, đập nhỏ khác chủ yếu phục vụ mục đích cấp nước cục bộ 

với quy mô nhỏ ít ảnh hưởng đến cán cân nước, trong luận văn không xét đến. 

Do khả năng tài liệu thu thập được có hạn nên các công trình thuỷ lợi – thuỷ 

điện ở hiện trạng chỉ xét các công trình: hồ -thủy điện Bản Vẽ, hồ -thủy điện Khe 

Bố và hồ Sông Sào. Một số đặc trưng công trình được tóm tắt trong bảng 23. 

 

 

Hình 17. Sơ đồ thiết lập tính toán trong MIKE BASIN  

cho hiện trạng lưu vực sông Lam 

Bảng 23. Các hồ chứa thiết lập trong mô hình [19] 

Tên hồ chứa Bản Vẽ Khe Bố Sông Sào 

Sông Lam Lam Sào 
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Tên hồ chứa Bản Vẽ Khe Bố Sông Sào 

Flv (km2) 8700 14300 132 

Mực nước dâng bình thường (m) 200 65 75,7 

Mực nước chết (m) 177,5 63 68,0 

Dung tích toàn bộ (triệu m3)   1834,6 97,8 51,42 

Dung tích chết (triệu m3) 451,6 80,6 11,5 

Dung tích hữu ích (triệu m3) 1383 17,2 39,92 

Dung tích phòng lũ (triệu m3) 320,00 - - 

Công suất lắp máy (MW) 320 100 - 
Kiểm nghiệm mô hình: 

Nhằm đánh giá độ phù hợp của mô hình, luận văn tiến hành kiểm nghiệm 

dòng chảy tại một số nút có trạm đo lưu lượng thu thập được (bảng 24). Kết quả 

kiểm nghiệm mô hình cân bằng nước là tốt, từ đó có thể sử dụng để tính toán cân 

bằng nước lưu vực sông Lam cho hiện trạng và các phương án khác. 

Bảng 24. Kết quả kiểm nghiệm mô hình MIKE BASIN tại một số nút 

Tên trạm thủy văn Chỉ số Nash R2 (%) 
Dừa 98 
Yên Thượng 98 
Hòa Duyệt 95 

 

 Hình 18. Đường quá trình lưu lượng thực đo và tính toán  
tại trạm Dừa năm 2011 
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Hình 19. Đường quá trình lưu lượng thực đo và tính toán  

tại trạm Yên Thượng năm 2011 

 

Hình 20. Đường quá trình lưu lượng thực đo và tính toán  
tại trạm Hòa Duyệt năm 2011 

Với phương án hiện trạng 2011 thu được kết quả lượng nước thiếu hụt trong 

như bảng 25. 

Bảng 25. Lượng nước thiếu hụt hiện trạng tại các tiểu vùng năm 2011 
Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tổng 
cộng 

SC1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC3 0,000 0,000 0,000 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,276 
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Tiểu 
vùng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tổng 
cộng 

SC4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC5 0,000 2,920 0,000 14,660 19,090 0,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,460 

SC6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC9 0,000 11,220 0,000 19,920 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,468 

SC10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC11 0,000 5,440 0,000 2,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,148 

SC12 0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,261 

SC13 0,000 7,940 0,000 6,460 3,530 20,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,874 

SC14 0,000 0,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,958 

SC15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC17 0,000 1,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,652 

SC18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC19 0,000 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,466 

Tổng 
cộng 0,000 30,861 0,000 44,021 22,953 21,728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 119,564 

Nhận xét:  

Lượng nước thiếu tập trung vào các tháng mùa kiệt: 2, 4, 5, 6, trong đó tháng 

4 lượng thiếu hụt lớn nhất (44,021 triệu m3). 

Các tiểu vùng thiếu nước (hình 21, 23): sông Dinh (SC5), thượng và hạ sông 

Hiếu (SC3, SC9), sông Giăng (SC11), Thanh Chương - Đô Lương (SC12), Nghi Lộc 

(SC13), hạ sông Lam (SC14), sông Ngàn Phố (SC17), thượng Ngàn Sâu (SC19).  

Tiểu vùng sông Dinh chính là phần lớn huyện Quỳ Hợp, tiểu vùng hạ sông 

Hiếu (bao gồm: huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, huyện Tân Kỳ, xã Mậu Đức, xã 

Thạch Ngàn thuộc huyện Con Cuông; xã Thọ Sơn, xã Thành Sơn và xã Bình Sơn 
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huyện Anh Sơn)  và tiểu vùng Nghi Lộc (bao gồm các xã phía Tây huyện) là các 

tiểu vùng thiếu nước nhiều nhất. Riêng tiểu vùng Nghi Lộc còn có hệ thống cấp 

nước liên quan đến sông Cấm nhưng trong khuôn khổ luận văn chỉ nghiên cứu lưu 

vực sông Lam nên không xét đến. 

 

Hình 21. Các tiểu vùng thiếu nước hiện trạng (năm 2011) 
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Hình 22. Lượng nước thiếu năm 2011 theo tháng 

 

Hình 23. Lượng nước thiếu năm 2011 theo các tiểu vùng 

3.5. Tính toán cân bằng nước theo năm đại biểu ít nước  
Từ kết quả hiện trạng cân bằng nước năm 2011 được đánh giá khá tốt, luận 

văn tiến hành tính toán cân bằng nước lưu vực sông Lam với số liệu nhu cầu sử 

dụng nước năm 2011 và dòng chảy đến theo năm đại biểu ít nước. 

Lưu vực sông Lam do các nhánh sông khác nhau hợp thành do vậy chế độ 

dòng chảy trên các nhánh có nét khác biệt, trong khuôn khổ của luận văn này xác 

định năm đại biểu ít nước dựa trên chuỗi số liệu dòng chảy tại trạm Yên Thượng. 
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Dựa vào kết quả xây dựng đường tần suất dòng chảy năm (Phụ lục 9) và phân phối 

dòng chảy trong năm tại trạm Yên Thượng  xác định được năm đại biểu ít nước 

tương ứng là  2010 (bảng 26). 

Bảng 26. Chọn năm đại biểu theo tần suất tương ứng 

  
Năm ít nước 

QP=85% Q đại biểu Năm 
Dòng chảy trung bình năm 
(m3/s) 370,62 362,5 2010 

 

Tiến hành tính toán cân bằng nước với  năm đại biểu ít nước thu được kết 

quả lượng nước thiếu hụt  trong bảng 27: 

Bảng 27. Lượng nước thiếu hụt tại các tiểu vùng  
năm đại biểu ít nước  (năm 2010) 

Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

SC1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC2 0,000 0,000 0,330 6,135 15,328 12,813 5,535 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,141 

SC3 0,000 0,000 0,000 0,000 1,854 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,854 

SC4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC5 0,000 1,574 0,000 15,586 16,492 0,311 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 34,074 

SC6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC9 0,000 0,168 0,000 17,098 10,682 3,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31,082 

SC10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC11 0,000 0,718 0,000 4,681 1,177 1,733 5,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,524 

SC12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC13 0,000 4,835 0,000 6,226 7,172 25,704 2,133 1,082 0,000 0,000 0,000 0,000 47,152 

SC14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC15 0,000 0,000 0,000 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,225 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

SC16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC17 0,000 0,604 0,157 7,615 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,421 

SC18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC19 0,000 0,000 0,000 0,927 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,927 

Tổng 
cộng 0,000 7,898 0,487 58,493 52,751 43,695 12,883 1,082 0,000 0,000 0,000 0,111 177,401 

 

 

Hình 24. Lượng nước thiếu năm đại ít nước biểu theo tháng 

 

Hình 25. Lượng nước thiếu  năm đại biểu ít nước theo các tiểu vùng 
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Nhận xét: 

Trên cơ sở tính toán cân bằng nước cho trường hợp năm đại biểu ít nước 

nhận thấy rằng: 

Với hiện trạng nhu cầu sử dụng nước (2011) thì năm điển hình ít nước xảy ra 

tình trạng thiếu nước với tổng lượng thiếu là 177,4 triệu m3. Các tháng thiếu nước 

chủ yếu là tháng 2, 4, 5, 6, 7 trong đó tình trạng thiếu nghiêm trọng nhất  xảy ra vào 

tháng 4 là thời điểm cuối của mùa kiệt, lượng nước đến ít. Các tháng 5, 6 nhờ có lũ 

tiểu mãn nên lượng nước thiếu hụt giảm ( hình 24).  

Theo không gian: các tiểu vùng SC2, SC5, SC9, SC11, SC13, SC17, SC19 xảy 

ra tình trạng thiếu nước (hình 25). 

3.6. Tính toán cân bằng nước theo phương án quy hoạch đến năm 2020 
3.6.1. Lượng nước đến theo phương án quy hoạch đến năm 2020 

Dựa trên “ Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam của Bộ 

Tài nguyên – Môi trường (2012)”, theo kịch bản B2 đến năm 2020 lượng mưa ở 

Nghệ An tăng thêm 1,2%, nhiệt độ ở Nghệ An tăng thêm 0,5oC; lượng mưa ở Hà 

Tĩnh tăng thêm 0,7%, nhiệt độ ở Hà Tĩnh tăng thêm 0,6oC so với thời kỳ 1890 -

1999. Kết quả tính toán dòng chảy đến theo kịch bản B2 đến năm 2020 trình bày 

trong bảng 28. 

Bảng 28.  Kết quả tính toán lưu lượng dòng chảy đến các tiểu vùng năm 2020 từ 
mô hình NAM 

Tiểu 
vùng 

Lưu lượng dòng chảy đến trung bình tháng, m3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 14,47 10,34 21,47 16,49 25,59 57,73 73,22 85,12 135,50 109,90 56,14 32,23 

SC2 14,47 10,34 23,57 18,17 28,86 70,70 89,28 99,00 167,63 129,77 67,45 39,16 

SC3 23,16 14,86 14,96 17,08 66,16 157,64 168,41 225,20 278,64 109,49 23,67 12,59 

SC4 23,15 14,86 12,69 12,36 40,13 89,04 91,05 128,00 178,67 101,78 16,98 10,43 

SC5 12,44 7,92 8,07 4,03 3,85 111,48 85,19 95,51 209,99 73,48 12,60 6,98 

SC6 15,04 10,43 14,97 10,83 26,03 63,08 79,82 104,30 131,47 109,29 54,16 37,71 
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Tiểu 
vùng 

Lưu lượng dòng chảy đến trung bình tháng, m3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC7 14,47 10,34 12,61 9,40 11,80 25,07 30,64 28,43 54,90 38,67 16,96 11,73 

SC8 15,54 10,59 24,39 23,89 58,44 67,36 123,91 161,02 206,46 184,84 91,89 62,70 

SC9 11,48 7,27 7,36 5,44 21,29 240,91 259,03 243,52 474,05 205,82 38,90 25,54 

SC10 16,81 10,54 11,20 8,35 16,42 19,18 36,62 56,80 70,99 75,50 38,46 29,92 

SC11 18,78 10,88 19,30 14,16 44,83 37,42 76,70 116,90 176,23 157,63 84,53 66,43 

SC12 24,84 15,02 34,40 19,06 44,13 43,61 52,17 100,08 157,12 160,04 102,60 80,10 

SC13 18,78 12,78 12,64 8,01 13,04 6,49 9,60 19,17 44,72 48,05 34,12 27,60 

SC14 20,38 11,88 10,20 4,81 17,64 8,08 17,98 43,72 121,38 111,11 74,60 36,07 

SC15 6,37 3,25 2,27 1,26 3,67 2,88 3,79 8,46 17,40 25,80 17,92 7,81 

SC16 9,07 6,30 5,92 4,27 11,01 8,58 6,16 18,70 37,02 47,67 33,13 14,69 

SC17 19,82 13,39 293,53 79,01 70,84 45,24 41,12 85,39 196,96 246,25 125,34 66,42 

SC18 14,68 10,81 153,14 26,86 40,15 29,30 24,15 55,89 110,50 133,05 78,61 41,63 

SC19 31,30 15,68 20,91 25,68 46,55 23,43 34,09 121,41 247,98 423,43 181,34 84,72 

3.6.2. Nhu cầu sử dụng nước theo phương án quy hoạch đến năm 2020 
a) Phương hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 

Dân số 

Từ nay đến năm 2020 toàn vùng phấn đấu hạ tỷ lệ tăng dân số xuống 1,21%, 

tính đến năm 2020 dân số vùng nghiên cứu sẽ vào khoảng 3,3 triệu người. [9,10] 

Nông nghiệp 

- Trồng trọt 

Tận dụng mọi khả năng đất đai để sản xuất nông nghiệp, cây công nghiệp. 

Trên lưu vực giảm diện tích trồng lúa, cà phê, tăng diện tích trồng ngô, lạc, vừng, 

chè...đến 2020 có 158.885 ha lúa, 15.000 ha chè, 27.498 ha mía, 20.000 ha dứa... 

[9,10, 13, 22] 

- Chăn nuôi 

Đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp lên 40%. Chú trọng phát 

triển mạnh chăn nuôi về số lượng và chất lượng đàn, với các loại con nuôi chủ lực 
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là trâu, bò thịt, bò sữa, lợn và gia cầm. Phấn đấu đưa đàn trâu đạt 379.710 con, bò 

910.300,  lợn 1,46 triệu con và gia cầm 17 triệu con/năm. [9,10, 13, 22] 

Thủy sản 

Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản trên các diện tích mặt nước, đa dạng hình thức 

nuôi và cơ cấu giống nuôi, trong nuôi trồng cần chú trọng công tác bảo vệ môi 

trường để tránh bị ô nhiễm, phát triển các hình thức nuôi sạch, nuôi sinh thái, luân 

canh, xen canh, phục hồi các loài bản địa có giá trị. Xây dựng kế hoạch khai thác và 

bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản trên biển và nội địa (sông Lam, sông Hiếu... và các hồ 

chứa). Đến 2020 diện tích nuôi trồng đạt khoảng 23.121 ha. [9,10, 13, 22] 

Công nghiệp [9,10, 13, 22] 

- Tỉnh Nghệ An: Rà soát quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến để đầu tư 

chiều sâu, hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản, bảo vệ tài 

nguyên môi trường. Tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - 

thuỷ sản, thực phẩm có thế mạnh của tỉnh. Bổ sung quy hoạch: Xây dựng nhà máy 

sữa ở Nghĩa Đàn, công suất 180 triệu lít sữa/năm; đến năm 2020, đạt công suất 

khoảng 450-500 triệu lít sữa/năm; nhà máy chế biến thực phẩm ăn liền 20.000 

tấn/năm; Nhà máy chế biến sản phẩm từ cao su công suất 30.000 tấn/năm. 

Tập trung khai thác hết công suất các nhà máy bia hiện có để tiếp tục đầu tư 

mở rộng, nâng cấp đảm bảo sản đến năm 2020 công suất các nhà máy bia đạt 400-

500 triệu lít/năm. 

Phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thành một ngành 

công nghiệp chủ lực của tỉnh. Sản xuất xi măng đến năm 2020 có công suất khoảng 

10-12 triệu tấn... 

- Tỉnh Hà Tĩnh: phát triển sản xuất sắt thép hiện đại và bền vững, đến năm 

2020 đạt 8,5 triệu tấn/năm; phát triển ngành sản xuất vật liệu… 

Ngành dịch vụ 

Chuyển dịch cơ cấu khu vực dịch vụ theo hướng tăng nhanh các dịch vụ chủ 

lực; hình thành các phân ngành, các sản phẩm dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao 
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phù hợp với lợi thế của tỉnh; tăng dần các dịch vụ cao cấp, chất lượng cao; tăng tỷ 

trọng của khu vực tư nhân.  Điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng giá trị sản xuất dịch vụ 

phù hợp thực tế, đến năm 2020 đạt 12,0-12,5%. [9,10, 13, 22] 

c) Nhu cầu sử dụng nước theo theo phương án quy hoạch đến năm 2020 

Dựa trên phương hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tiến hành 

tính toán nhu cầu sử dụng nước trên các tiểu vùng với các hộ sử dụng nước chính, 

kết quả trình bày trong bảng 29. 

Bảng 29. Tổng cộng nhu cầu sử dụng nước trên các tiểu vùng thuộc lưu vực 

sông Lam theo phương án quy hoạch đến năm 2020 
Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 10,89 11,37 10,27 10,97 15,29 16,18 10,95 11,90 8,70 8,59 9,32 10,67 

SC2 12,50 12,74 11,75 12,51 16,72 17,48 12,51 13,27 10,00 9,88 10,76 12,39 

SC3 16,25 18,41 14,98 19,46 21,09 18,41 15,66 16,06 13,55 12,12 14,35 19,71 

SC4 10,56 12,95 9,26 13,77 15,36 11,38 9,68 10,45 8,77 7,31 9,23 13,06 

SC5 13,52 19,58 9,20 22,17 25,36 11,64 9,91 14,61 13,54 6,82 11,56 15,81 

SC6 4,54 4,84 4,09 4,92 6,21 6,05 4,34 4,59 3,52 3,40 3,96 4,94 

SC7 6,16 5,97 5,88 6,21 7,33 7,48 6,26 6,16 5,04 4,96 5,34 6,67 

SC8 15,48 16,04 14,60 18,26 18,78 17,52 15,46 14,33 12,67 12,10 13,69 16,69 

SC9 30,92 77,95 37,79 57,37 51,43 52,27 43,29 39,45 16,62 14,94 19,93 41,15 

SC10 10,76 34,66 12,04 25,22 22,55 22,36 20,00 18,72 5,41 5,31 8,55 22,47 

SC11 13,35 27,87 13,87 23,40 21,66 17,82 18,83 16,43 9,29 9,02 11,46 20,80 

SC12 22,40 71,08 24,69 47,89 51,40 36,06 36,78 31,85 10,28 10,26 16,77 44,80 

SC13 13,66 32,46 12,64 22,82 24,54 31,77 12,11 19,71 5,90 5,96 9,62 24,72 

SC14 27,66 62,09 25,98 42,73 61,40 43,76 25,16 33,79 12,76 12,98 22,44 44,60 

SC15 4,36 11,92 4,87 8,44 9,97 7,02 4,72 4,57 1,58 1,60 5,53 6,33 

SC16 3,88 7,16 3,77 6,27 6,28 4,68 3,67 3,11 1,58 1,58 5,24 4,05 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC17 11,49 20,82 12,98 21,53 17,01 16,86 13,02 11,99 7,91 7,92 14,80 13,05 

SC18 17,05 6,21 4,45 6,90 4,83 4,83 4,34 4,03 3,06 3,01 4,60 4,38 

SC19 12,62 17,91 10,65 12,95 15,21 18,57 13,26 9,37 7,92 7,84 9,66 15,06 

 

Hình 26. Sơ đồ thiết lập tính toán trong MIKE BASIN  
theo phương án quy hoạch đến năm 2020 

Công trình thủy lợi bổ sung đến năm 2020 
a) Công trình thuỷ lợi Bản Mồng 

x Địa điểm xây dựng:  

- Công trình đầu mối: Tại Bản Mồng, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. 
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- Các trạm bơm và hệ thống kênh: Trải dài theo hai bờ sông Hiếu, từ xã Yên 

Hợp, huyện Quỳ Hợp đến xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. 

x Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án: 

- Cấp nước tưới cho 18.871 ha ven sông Hiếu, trong đó tưới tự chảy 2.713 

ha, còn lại tưới động lực; cấp nước cho sông Lam về mùa kiệt khoảng 

22m3/s. 

- Phát điện với công suất lắp máy 42 MW. 

- Cấp nước cho công nghiệp dân sinh và chăn nuôi trong vùng dự án; phát 

triển nuôi trồng thủy sản và tham gia cải tạo môi trường. 

- Kết hợp giảm một phần lũ cho hạ du sông Hiếu. [19]    

b) Công trình thủy lợi Thác Muối 

Dự án thủy lợi - thủy điện Thác Muối là dự án hồ chứa lợi dụng tổng hợp 

vừa có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp đủ nước cho yêu cầu tưới cho 7212ha, cấp 

nước sinh hoạt - công nghiệp đồng thời phát điện với công suất lắp máy 23MW. 

Ngoài ra dự án còn có nhiệm vụ chống lũ cho hạ lưu sông Lam, đẩy mặn, ngọt hoá 

nguồn nước hạ du sông Lam đồng thời kết nuôi thủy sản, du lịch sinh thái. [19]    

c) Công trình thủy lợi Ngàn Trươi 

        Mục tiêu, nhiệm vụ dự án: 

- Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi để cấp nước cho: 

          +  Khai thác mỏ sắt Thạch Khê với lưu lượng khoảng Q = 6,0 m3/s và các khu 

công nghiệp khác. 

          + Tưới khoảng 32.585 ha đất canh tác nông nghiệp (trong đó có 9.162 ha tưới 

bằng động lực của trạm bơm Linh Cảm chuyển sang tưới tự chảy) ở các huyện 

Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, một phần phía Bắc huyện 

Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh. 
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          +  Nuôi trồng 5.991 ha thủy sản (nước ngọt 3.500 ha và 2.491 ha nước lợ). 

-  Kết hợp phát điện với công suất lắp máy khoảng 15 MW. 

-  Cấp nước cho các ngành công nghiệp khác và dân sinh. 

 Giảm lũ và  tạo môi trường sinh thái hạ du (với lưu lượng Q = 4,0 m3/s). Phát 

triển du lịch.  

Từ kết quả tính toán lượng nước đến và nhu cầu sử dụng nước theo phương án 

quy hoạch đến năm 2020, áp dụng mô hình MIKE BASIN tính toán cân bằng nước 

cho lưu vực (hình 26). Kết quả lượng nước thiếu hụt theo phương án quy hoạch đến 

năm 2020 được trình bày trong bảng 30. 

Bảng 30. Lượng nước thiếu tại các tiểu vùng theo phương án quy hoạch  
đến năm 2020 

Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

SC1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,151 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,151 

SC3 0,000 0,000 0,000 1,365 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,365 

SC4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC5 0,000 0,304 0,000 0,611 1,285 1,596 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,296 4,093 

SC6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,299 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,324 

SC9 0,000 0,625 0,055 13,947 1,138 1,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,365 

SC10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,543 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,543 

SC11 0,000 0,784 0,000 0,725 0,451 0,661 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,621 

SC12 0,000 0,183 0,000 0,000 0,376 2,393 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,953 

SC13 0,000 6,680 0,287 8,317 7,461 19,538 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,568 

SC14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

SC15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC17 0,000 2,197 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,430 

SC18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC19 0,000 2,451 0,000 0,500 0,000 2,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,304 

Tổng 
cộng 0,00 13,224 0,576 25,465 11,011 34,859 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,296 86,716 

 

 Hình 27. Lượng nước thiếu theo phương án quy hoạch đến năm 2020  

theo tháng 

 

Hình 28. Lượng nước thiếu theo phương án quy hoạch đến năm 2020  
tại các tiểu vùng 
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Nhận xét: 

Theo phương án quy hoạch đến năm 2020, toàn lưu vực thiếu khoảng 86,716 

triệu m3. Lượng nước thiếu giảm đi so với hiện trạng do có quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội đúng hướng và xây thêm các hồ chứa giúp chống hạn cho vùng hạ du. 

Dưới tác động của BĐKH, thời kỳ thiếu nước kéo dài, tình trạng thiếu nước 

xuất hiện thêm vào các tháng 3,7,8 và tháng 12, tuy nhiên lượng thiếu này không 

đáng kể (hình 27). 

Lượng nước thiếu tập trung chủ yếu ở tiểu vùng SC5, SC9, SC11và SC13 

(khu vực huyện Nghi Lộc) (hình 28, 29). So với năm 2011, phương án quy hoạch 

đến năm 2020 có thêm các tiểu vùng SC8, SC10 thiếu nước. Lượng nước thiếu ở 

tiểu vùng SC9 đã giảm rõ rệt do có hồ thủy lợi Bản Mồng điều tiết nước, cung cấp 

nước cho mùa hạn, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng đủ cho khu vực huyện Quỳ Hợp 

(tiểu vùng SC5). Tiểu vùng SC14 không còn rơi vào tình trạng thiếu nước, do sự 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
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Hình 29. Các tiểu vùng thiếu nước phương án quy hoạch đến năm 2020 

3.7. Tính toán cân bằng nước với kịch bản đến năm 2050 
Lượng nước đến tính toán dựa trên “ Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng cho Việt Nam của Bộ Tài nguyên – Môi trường (2012)”, theo kịch bản B2 đến 

năm 2050 lượng mưa ở Nghệ An tăng thêm 3,1%, nhiệt độ ở Nghệ An tăng thêm 

1,4oC; lượng mưa ở Hà Tĩnh tăng thêm 1,9% so với thời kỳ 1890 -1999, nhiệt độ ở 

Hà Tĩnh tăng thêm 1,7oC so với thời kỳ 1890 -1999. 

Kịch bản kinh tế xã hội giữ mức gia tăng như ở phương án quy hoạch đến 

năm 2020, riêng nước cho nông nghiệp, thủy sản và bảo vệ môi trường không đổi. 
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Kết quả tính toán dòng chảy đến theo kịch bản B2 đến năm 2050 và nhu cầu 

sử dụng nước năm được trình bày trong bảng 31, 32. 

Bảng 31.  Kết quả tính toán lưu lượng dòng chảy đến các tiểu vùng năm 2050 từ 
mô hình NAM 

Tiểu 
vùng 

Lưu lượng dòng chảy đến trung bình tháng, m3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 14,47 10,34 21,80 16,85 26,34 59,45 75,22 87,51 138,96 112,50 57,79 33,28 

SC2 14,47 10,34 23,95 18,58 29,71 72,84 91,63 101,80 171,84 132,81 69,40 40,40 

SC3 23,16 14,86 15,22 17,52 68,21 162,33 172,54 230,63 284,72 111,72 24,15 12,78 

SC4 23,15 14,86 12,85 12,62 41,33 91,68 93,22 131,11 182,57 103,85 17,31 10,63 

SC5 12,45 7,92 8,12 4,04 3,89 112,64 85,91 96,32 211,57 74,00 12,71 7,02 

SC6 15,08 10,44 15,19 11,09 26,70 64,89 81,73 106,73 134,39 111,67 55,62 38,71 

SC7 14,47 10,34 12,73 9,53 12,08 25,79 31,39 29,20 56,26 39,58 17,48 12,08 

SC8 15,62 10,61 24,90 24,57 59,99 69,32 126,95 164,77 211,00 188,79 94,29 64,31 

SC9 11,49 7,27 7,52 5,62 22,21 247,92 264,92 249,23 483,95 209,66 39,90 26,03 

SC10 16,90 10,55 11,32 8,47 16,84 19,74 37,60 58,20 72,62 77,11 39,47 30,65 

SC11 18,95 10,92 19,66 14,49 46,03 38,55 78,74 119,72 180,12 160,95 86,71 68,00 

SC12 25,15 15,19 34,96 19,39 45,20 44,87 53,69 102,65 160,75 163,42 104,97 81,97 

SC13 18,86 12,85 12,78 8,09 13,30 6,63 9,88 19,74 45,84 49,08 34,92 28,24 

SC14 20,55 12,02 10,43 4,93 18,37 8,32 18,74 45,06 124,19 113,32 76,21 36,80 

SC15 6,40 3,27 2,30 1,28 3,82 2,97 3,94 8,71 17,82 26,31 18,29 7,96 

SC16 9,17 6,36 6,01 4,35 11,29 8,81 6,35 19,20 37,88 48,58 33,79 14,95 

SC17 20,18 13,66 299,92 80,47 72,63 46,42 42,49 87,85 201,32 251,03 127,84 67,77 

SC18 14,54 10,70 151,15 26,54 39,57 28,81 23,72 54,95 108,91 131,44 77,62 41,15 

SC19 31,95 16,00 21,45 26,38 47,97 24,24 35,44 124,86 253,73 431,74 184,72 86,39 
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Bảng 32. Tổng cộng nhu cầu sử dụng nước trên các tiểu vùng thuộc lưu vực 
sông Lam theo kịch bản đến năm 2050 

Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 11,90 12,29 11,28 11,95 16,30 17,17 11,96 12,91 9,68 9,60 10,31 11,69 

SC2 13,90 14,01 13,15 13,87 18,12 18,83 13,91 14,67 11,35 11,28 12,12 13,79 

SC3 19,78 21,59 18,50 22,86 24,61 21,81 19,18 19,58 16,95 15,64 17,75 23,23 

SC4 13,06 15,20 11,76 16,18 17,85 13,80 12,17 12,95 11,19 9,81 11,64 15,56 

SC5 17,14 22,84 12,81 25,66 28,97 15,14 13,53 18,23 17,04 10,43 15,06 19,43 

SC6 5,06 5,32 4,61 5,43 6,73 6,56 4,86 5,11 4,03 3,92 4,46 5,46 

SC7 6,46 6,23 6,18 6,49 7,63 7,77 6,56 6,46 5,32 5,26 5,63 8,19 

SC8 16,40 16,88 15,52 19,16 19,70 18,42 16,39 15,26 13,57 13,03 14,59 17,61 

SC9 40,54 86,70 47,11 66,61 60,86 61,51 52,72 48,94 25,86 24,37 29,17 50,59 

SC10 13,95 37,54 15,23 28,30 25,74 25,44 23,19 21,91 8,49 8,50 11,63 25,66 

SC11 19,00 33,17 19,53 28,94 27,31 23,36 24,49 22,08 14,82 14,67 17,00 26,46 

SC12 30,24 78,15 32,53 55,47 59,24 43,64 44,62 39,68 17,87 18,10 24,36 52,63 

SC13 20,98 39,13 19,98 29,94 31,88 38,90 19,46 27,05 13,02 13,30 16,74 35,77 

SC14 47,06 79,61 45,38 61,50 80,80 62,54 44,56 53,19 31,53 32,38 41,21 64,00 

SC15 6,06 13,45 6,57 10,08 11,67 8,67 6,42 6,27 3,23 3,30 7,17 8,03 

SC16 6,23 8,16 4,89 7,35 7,40 5,76 4,79 4,23 2,66 2,70 6,32 5,17 

SC17 16,53 25,37 18,01 26,40 22,04 21,73 18,06 17,03 12,79 12,96 19,68 18,09 

SC18 39,16 6,69 4,98 7,41 5,35 5,34 4,86 4,55 3,57 3,54 5,11 4,91 

SC19 14,71 19,79 12,73 14,96 17,29 20,58 15,35 11,46 9,94 9,92 11,68 17,14 

Từ kết quả tính toán lượng nước đến và nhu cầu sử dụng nước theo kịch bản 

đến năm 2050, áp dụng mô hình MIKE BASIN tính toán cân bằng nước cho lưu 

vực. Kết quả lượng nước thiếu hụt theo kịch bản đến năm 2050 được trình bày trong 

bảng 33. 
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Bảng 33. Lượng nước thiếu tại các tiểu vùng theo theo kịch bản đến năm 2050 
Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

SC1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC2 0,000 0,000 0,000 0,740 8,202 6,981 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,924 

SC3 0,000 0,000 0,000 3,752 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,777 

SC4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC5 0,000 1,852 0,040 2,645 4,626 3,643 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,907 14,713 

SC6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC8 0,000 0,000 0,000 0,352 0,452 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,947 

SC9 0,000 4,064 1,531 24,748 3,507 5,853 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,703 

SC10 0,000 0,000 0,000 0,641 0,137 1,674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,452 

SC11 0,000 3,943 0,000 3,666 2,245 2,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,499 

SC12 0,000 1,791 0,000 4,044 0,518 5,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,313 

SC13 0,000 11,769 0,000 13,727 11,955 24,636 4,486 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 66,774 

SC14 0,000 2,738 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,738 

SC15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

SC17 0,000 4,042 0,816 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,858 

SC18 10,572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,572 

SC19 0,000 3,348 0,000 0,798 0,000 3,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,266 

Tổng 
cộng 10,57 33,547 2,386 55,115 31,667 54,654 4,486 0,000 0,000 0,000 0,000 2,107 194,534 
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Hình 30. Lượng nước thiếu các tháng theo kịch bản đến năm 2050 

 

Hình 31. Lượng nước thiếu theo kịch bản đến năm 2050 tại các tiểu vùng 
Nhận xét: 

Lượng nước thiếu hụt ở kịch bản năm 2050 là 194,534 triệu m3, tăng lên 

đáng kể so với hiện trạng do sự tăng dân số và gia tăng nhu cầu sử dụng nước của 

các hộ công nghiệp, du lịch, dịch vụ.  Số lượng các tiểu vùng thiếu nước cũng tăng 

lên (hình 31, 32). Số lượng công trình hồ chứa không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 

ngày một tăng cao. 
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Hình 32. Các tiểu vùng thiếu nước theo kịch bản đến năm 2050 

3.8. Những vấn đề tồn tại, định hướng và giải pháp 
Những vấn đề tồn tại: 

- Lượng nước đến phân bố không đều theo không gian và thời gian 

- Mâu thuẫn giữa nhu cầu dùng nước và lượng nước đến. Nhu cầu dùng nước 

ngày một tăng lên trong khi lượng nước đến không tăng mà còn có xu hướng suy 

giảm về chất và lượng do sự khai thác không đi cùng với việc bảo vệ và phát triển 

bền vững tài nguyên nước. 
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- Địa hình lưu vực sông Lam biến đổi từ địa hình đồi núi tới đồng bằng. Do 

đó, đặc điểm về nhu cầu nước dùng và lượng nước đến trên lưu vực cũng có những 

đặc điểm khác nhau theo từng vùng. 

- Phương thức khai thác và sử dụng tài nguyên nước chưa hiệu quả. 

- Các công trình khai thác thủy lợi trên lưu vực còn chưa đáp ứng được việc 

bổ sung nước vào các tháng mùa kiệt cho các vùng. 

Định hướng: 

- Thay đổi nhận thức cộng đồng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và 

tiếp cận những nhận thức mới. Đó là: Nước phải được sử dụng tổng hợp và có hiệu 

ích cao; Khai thác sử dụng phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên nước; Sử dụng nước 

nhưng cần đảm bảo đủ nước cho dòng chảy môi trường. 

- Tiếp cận và hướng tới kết hợp hài hòa quản lý tài nguyên nước theo lưu vực 

sông và theo địa giới hành chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tổng hợp và giải 

quyết tốt các mâu thuẫn xung đột trong sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. 

- Rà soát lại sơ đồ khai thác nhằm khắc phục những tồn tại, từng bước hoàn 

thiện sơ đồ khai thác theo hướng phát triển bền vững. 

- Kiểm tra lại năng lực của hệ thống công trình thủy lợi hiện có và quy hoạch 

trong tương lai để có sự điều tiết liên hồ chứa hay khu chứa hiệu quả. 

Giải pháp 

Giải pháp phi công trình 

Một số biện pháp quản lý nhu cầu sử dụng nước có thể áp dụng cho lưu vực 

sông Lam là: 

- Giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng: xuất bản những tài liệu hướng 

dẫn cụ thể về các biện pháp tiết kiệm nước; đưa tin thường xuyên trên đài báo về 
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những về hậu quả của sự thiếu nước và các đề xuất tiết kiệm nước trong hiện tại và 

tương lai. 

- Giảm nhu cầu sử dụng nước bằng giá sử dụng nước: áp dụng cơ chế tính 

giá nước theo mùa (tăng giá sử dụng nước vào mùa khô trong khi giảm giá nước 

vào thời gian còn lại trong năm). 

- Tiết kiệm lượng nước sử dụng trong khu vực công nghiệp bằng cách sử 

dụng lại nước đã qua xử lý. 

- Điều chỉnh hệ thống tổ chức quản lý lưu vực sông: đề xuất chuyển đổi từ 

phương thức quản lý đơn ngành sang đa ngành, đa mục tiêu. 

- Trồng rừng đầu nguồn và ngăn chặn chặt phá rừng bừa bãi ở các huyện Kỳ 

Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương để tăng khả năng giữ nước. 

- Thay đổi cơ cấu cây trồng, từ những loại cây trồng cần nhiều nước chuyển 

sang những cây trồng cạn, cây công nghiệp cần ít nước như giảm diện tích trồng 

lúa, tăng diện tích trồng lạc, cao su... Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, từ 2 vụ sang 3 vụ, 

sử dụng những giống ngắn ngày để tận dụng nguồn nước và tránh được những 

tháng kiệt. 

Giải pháp công trình 

- Đối với các khu ở thượng nguồn như cần xây dựng các hồ chứa nhằm tích 

nước trong mùa lũ để sử dụng cho các tháng mùa kiệt, kết hợp với biện pháp trồng 

rừng đầu nguồn để giữ nước ở các tiểu vùng Nậm Mô, Thượng Bản Là (huyện Kỳ 

Sơn), tiểu vùng thượng sông Hiếu, tiểu vùng sông Giăng, tiểu vùng thượng Ngàn 

Sâu . Ở các khu trung và hạ lưu (tiểu vùng khu giữa sông Hiếu, tiểu vùng sông 

Dinh, Nghi Lộc, Anh Sơn) cần phải đánh giá năng lực của các công trình thủy lợi, 

từ đó đề xuất phương án tương hỗ cấp nước giữa các vùng vào các tháng mùa kiệt, 

kết hợp với biện pháp thay đổi cơ cấu và mùa vụ cây trồng, biện pháp tái sử dụng 

nước công nghiệp. 
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- Tạo, nâng cấp các hồ chứa hiện đang sử dụng. Tăng lượng nước trữ trên hệ 

thống kênh mương, sông nội đô, hồ ao trên các nhánh sông suối nhỏ. Xây dựng 

thêm các công trình cấp nước cho nông nghiệp để đáp ứng các nhu cầu tưới tiêu 

như hệ thống thủy nông, các trạm bơm tưới tiêu, các hệ thống kênh rạch. 

- Thu lại nước mưa: một số vùng trong lưu vực sông Lam có lượng mưa 

tương đối dồi dào, tuy nhiên lượng mưa này lại đi thẳng vào hệ thống tiêu thoát 

nước rồi đổ vào hệ thống sông suối. Vì vậy cần thiết lập một hệ thống thu nước 

mưa chẳng hạn như những đập hoặc hồ chứa nhỏ để trữ nước mưa hoặc thu nước 

mưa ở các hộ gia đình thông qua hệ thống thu nước từ mái nhà. Lượng nước này có 

thể được sử dụng đa mục đích như dùng trong nhà vệ sinh, làm nước tưới và cứu 

hỏa. Thông qua việc áp dụng các biện pháp quản lý nước mưa có thể làm giảm bớt 

tình trạng thiếu nước và ngập úng.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Với đề tài “Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Lam”, luận văn 

đã đạt được một số kết quả và rút ra một số kết luận như sau: 

1. Tổng hợp và phân tích các điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội của lưu 

vực sông Lam để phân chia các tiểu khu tính toán cân bằng nước cũng như 

thống kê, đánh giá và xác định nhu cầu sử dụng nước cho các ngành dùng 

nước cho từng vùng. 

2. Nghiên cứu cân bằng nước hệ thống, tổng quan các mô hình tính toán cân 

bằng nước, cụ thể là mô hình MIKE BASIN để tính toán cân bằng nước hệ 

thống lưu vực. 

3. Vận dụng mô hình NAM để khôi phục số liệu dòng chảy từ số liệu mưa và 

mô hình CROPWAT tính toán nhu cầu dùng nước cho tưới của các tiểu khu 

cân bằng nước tạo số liệu đầu vào cho mô hình MIKE BASIN. 

4. Áp dụng mô hình MIKE BASIN để tính toán cân bằng nước hệ thống cho 

lưu vực sông Lam đối với hiện trạng, năm đại biểu ít nước, quy hoạch đến 

năm 2020 và kịch bản đến năm 2050 có sự tham gia điều tiết của các hồ chứa 

và công trình chính trong lưu vực. 

5. Kết quả tính toán cân bằng nước hiện trạng cho thấy: lượng nước đến phân 

bố không đều theo không gian và thời gian, gây ra sự thiếu nước và thừa 

nước trái nghịch nhau giữa các mùa và các vùng.  

6. Sự thiếu hụt nước trên lưu vực sông Lam sẽ ngày càng tăng nếu không có 

biện pháp khắc phục, cụ thể: năm 2011 tổng lượng thiếu là 119,564 triệu m3; 

năm 2020 tổng lượng thiếu là 86,716  triệu m3 (do có quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội đúng hướng và xây thêm các hồ chứa); năm 2050 tổng lượng 

thiếu là 194,534 triệu m3. Số lượng công trình hiện có và trong quy hoạch 

cũng không đủ khả năng điều tiết khắc phục tình trạng thiếu nước. 
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Để  phản ánh chi tiết hơn vấn đề cần bằng nước trên lưu vực, hướng đến mục 

tiêu quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước lưu vực sông, nghiên 

cứu đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo như sau: 

- Điều tra, khảo sát chi tiết về số lượng, chất lượng nước yêu cầu tại từng vùng 

trên lưu vực theo các tháng trong năm. 

- Mô phỏng chất lượng nước, phân tích kinh tế tài nguyên nước trong bài toán 

cân bằng nước. 

 



96 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

1. Nguyễn Quốc Anh (2010), Nghiên cứu quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu    

vực sông Cả, Luận văn thạc sĩ kĩ thuật, Trường Đại học Thủy Lợi. 

2. Chi cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh (2012), Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 

2011, NXB Thống kê. 

3. Chi cục thống kê tỉnh Nghệ An (2012), Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An, năm 

2011, NXB Thống kê. 

4. Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên 

nước (2009), Quy hoạch tài nguyên nước vùng Kinh tế trọng điểm miền trung, 

Hà Nội. 

5. Dự án Hỗ trợ Chương trình ngành nước (WSPS) (2006), Tiểu hợp phần 3.2 

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cả, DANIDA. 

6. Nguyễn Tiền Giang (2010), Phân tích hệ thống nguồn nước – Tập bài giảng 

cho học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Thủy văn, Khoa KTTV&HDH, 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. 

7.  Nguyễn Ngọc Hà (2012), Nghiên cứu áp dụng mô hình WEAP tính cân bằng 

nước lưu vực sông Vệ, Luận văn thạc sỹ khoa học, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên. 

8. Nguyễn Phương Nhung (2011), Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực 

sông Cầu bằng mô hình MIKE BASIN, Luận văn thạc sỹ khoa học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên. 

9. Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 

2020 

10.  Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2050 

11. Nguyễn Thanh Sơn  (2003), Tính toán thuỷ văn , NXB Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 



97 
 

12. Nguyễn Thanh Sơn  (2005), Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam, NXB Giáo 

dục, Hà Nội. 

13.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (2014), Kế hoạch 5 năm 

giai đoạn 2016 - 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

14.  TCVN - 1990,  Định mức quy hoạch nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. 

15.  TCVN – 1995, Tiêu chuẩn Việt Nam về chỉ tiêu dùng nước và chất lượng nước. 

16. TCXDVN 33:2006, Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn 

thiết kế. 

17.  Ngô Chí Tuấn (2009), Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch 

Hãn tỉnh Quảng Trị, luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. 

18. Nguyễn Đăng Túc & nkk (2007), Nghiên cứu giải pháp sử dụng hợp lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai lưu vực Sông Cả, Viện Địa 

chất. 

19.  Hoàng Thanh Tùng (2011), Nghiên cứu dự báo mưa, lũ trung hạn cho vận 

hành hệ thống hồ chứa phòng lũ - Ứng dụng cho lưu vực sông Cả, Luận án tiến 

sĩ, Trường Đại học Thủy Lợi. 
20. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (2014), Điều tra 

đánh giá tài nguyên nước lưu vực các sông biên giới Việt Nam - Lào thuộc lưu 

vực sông Mã, sông Cả. 

21. Hoàng Minh Tuyển & nkk (2006), Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết 

định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả, Viện khoa học khí tượng 

thuỷ văn và môi trường. 

22.  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2011), Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 

Tiếng Anh 

23. DHI ( 2011), Reference Manual MIKE 11 

24. DHI (2011), User's Guide MIKE BASIN 

25. DHI (2011), Uses Manual MIKE BASIN 

26. WEAP User Guide, Jan 2011(www. weap21.org/downloads/ WEAP_User_ 

Guide.pdf) 



98 
 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1.  Nhu cầu nước cho sinh hoạt trong các tiểu vùng thuộc  
lưu vực sông Lam theo quy hoạch đến năm 2020 

Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 0,185 0,168 0,185 0,181 0,185 0,181 0,185 0,185 0,181 0,185 0,181 0,185 

SC2 0,193 0,174 0,193 0,187 0,193 0,187 0,193 0,193 0,187 0,193 0,187 0,193 

SC3 0,261 0,237 0,261 0,253 0,261 0,253 0,261 0,261 0,253 0,261 0,253 0,261 

SC4 0,215 0,194 0,215 0,207 0,215 0,207 0,215 0,215 0,207 0,215 0,207 0,215 

SC5 0,395 0,356 0,395 0,382 0,395 0,382 0,395 0,395 0,382 0,395 0,382 0,395 

SC6 0,095 0,087 0,095 0,093 0,095 0,093 0,095 0,095 0,093 0,095 0,093 0,095 

SC7 0,055 0,049 0,055 0,052 0,055 0,052 0,055 0,055 0,052 0,055 0,052 0,278 

SC8 0,170 0,154 0,170 0,165 0,170 0,165 0,170 0,170 0,165 0,170 0,165 0,170 

SC9 1,116 1,016 1,074 1,070 1,089 1,070 1,089 1,098 1,070 1,089 1,070 1,089 

SC10 0,584 0,527 0,584 0,565 0,584 0,565 0,584 0,584 0,565 0,584 0,565 0,584 

SC11 0,653 0,616 0,653 0,641 0,653 0,641 0,653 0,653 0,641 0,653 0,641 0,653 

SC12 1,080 0,975 1,080 1,044 1,080 1,044 1,080 1,080 1,044 1,080 1,044 1,080 

SC13 0,965 0,872 0,965 0,935 0,965 0,935 0,965 0,965 0,935 0,965 0,935 0,965 

SC14 2,595 2,344 2,595 2,511 2,595 2,511 2,595 2,595 2,511 2,595 2,511 2,595 

SC15 0,220 0,198 0,220 0,212 0,220 0,212 0,220 0,220 0,212 0,220 0,212 0,220 

SC16 0,154 0,139 0,154 0,149 0,154 0,149 0,154 0,154 0,149 0,154 0,149 0,154 

SC17 0,442 0,399 0,442 0,427 0,442 0,427 0,442 0,442 0,427 0,442 0,427 0,442 

SC18 0,096 0,087 0,096 0,094 0,096 0,094 0,096 0,096 0,094 0,096 0,094 0,096 

SC19 0,382 0,344 0,382 0,370 0,382 0,370 0,382 0,382 0,370 0,382 0,370 0,382 

Phụ lục 2.  Nhu cầu nước cho nông nghiệp và thủy sản trên các tiểu vùng thuộc  

lưu vực sông Lam theo quy hoạch đến năm 2020 
Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 0,99 2,17 0,43 0,75 4,80 5,63 0,52 2,39 0,20 0,24 0,66 1,10 

SC2 1,12 2,16 0,44 0,78 4,67 5,35 0,53 2,33 0,22 0,27 0,79 1,38 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC3 2,55 5,70 1,35 5,41 6,64 3,92 1,29 2,85 1,65 0,37 2,25 6,41 

SC4 2,42 5,40 1,17 5,43 6,78 2,79 1,15 2,59 1,69 0,31 2,02 5,16 

SC5 6,37 12,97 2,08 14,88 17,86 4,15 2,45 7,68 7,25 0,56 5,17 8,85 

SC6 0,70 1,28 0,27 0,96 2,15 1,97 0,30 0,90 0,22 0,15 0,59 1,23 

SC7 0,36 0,57 0,12 0,22 1,17 1,28 0,14 0,59 0,07 0,09 0,28 0,51 

SC8 1,43 2,98 0,64 3,76 3,89 2,51 0,66 0,85 0,63 0,29 1,41 3,11 

SC9 15,37 63,57 22,46 41,61 35,26 36,11 27,20 24,42 2,89 1,31 6,00 26,07 

SC10 5,64 29,94 6,94 20,02 17,20 17,02 14,67 13,75 0,88 0,79 3,95 17,48 

SC11 4,05 19,20 4,62 13,93 11,93 8,10 9,15 7,40 1,03 0,82 3,08 11,73 

SC12 12,50 61,95 14,84 37,87 41,09 25,80 26,51 22,22 1,46 1,44 7,83 35,12 

SC13 7,98 27,21 6,96 17,12 18,69 25,99 6,26 14,11 0,66 0,67 4,34 16,87 

SC14 15,20 50,72 13,55 30,39 48,68 31,28 12,46 21,49 1,18 1,20 10,78 32,28 

SC15 2,85 10,53 3,37 6,93 8,42 5,48 3,17 3,09 0,21 0,22 4,15 4,85 

SC16 1,52 5,66 2,16 4,62 4,59 3,00 1,99 1,54 0,14 0,15 3,78 2,47 

SC17 2,96 12,95 4,49 12,88 8,10 7,99 4,16 3,71 0,36 0,38 7,14 4,73 

SC18 0,66 3,02 1,04 3,36 1,20 1,18 0,73 0,73 0,10 0,10 1,58 1,06 

SC19 3,90 9,83 1,98 3,99 6,01 9,33 4,11 0,97 0,37 0,39 1,98 6,61 

Phụ lục 3.  Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  
trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam theo quy hoạch đến năm 2020 

Đơn vị: 106 m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 0,27 0,25 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

SC2 0,28 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

SC3 1,36 1,23 1,36 1,31 1,36 1,31 1,36 1,36 1,31 1,36 1,31 1,36 

SC4 0,88 0,80 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 

SC5 1,03 0,93 1,03 1,00 1,03 1,00 1,03 1,03 1,00 1,03 1,00 1,03 

SC6 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

SC7 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,41 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC8 0,25 0,23 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 

SC9 2,56 2,32 2,50 2,46 2,52 2,46 2,52 2,53 2,46 2,52 2,46 2,52 

SC10 0,86 0,78 0,86 0,83 0,86 0,83 0,86 0,86 0,83 0,86 0,83 0,86 

SC11 1,51 1,41 1,51 1,48 1,51 1,48 1,51 1,51 1,48 1,51 1,48 1,51 

SC12 1,59 1,44 1,59 1,54 1,59 1,54 1,59 1,59 1,54 1,59 1,54 1,59 

SC13 1,61 1,49 1,62 1,58 1,62 1,58 1,63 1,62 1,58 1,62 1,58 3,85 

SC14 4,17 3,76 4,17 4,03 4,17 4,03 4,17 4,17 4,03 4,17 4,03 4,17 

SC15 0,39 0,35 0,39 0,37 0,39 0,37 0,39 0,39 0,37 0,39 0,37 0,39 

SC16 0,97 0,21 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23 

SC17 1,75 1,58 1,75 1,69 1,75 1,69 1,75 1,75 1,69 1,75 1,69 1,75 

SC18 13,09 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

SC19 0,56 0,51 0,56 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,56 0,55 0,56 

Phụ lục 4.  Nhu cầu nước cho dịch vụ du lịch, hoạt động đô thị  

trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam theo quy hoạch đến năm 2020 
Đơn vị: 106 m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC2 0,12 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0,12 

SC3 0,16 0,14 0,16 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,16 

SC4 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 

SC5 0,24 0,21 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23 0,24 

SC9 0,67 0,61 0,64 0,64 0,65 0,64 0,65 0,66 0,64 0,65 0,64 0,65 

SC11 0,39 0,37 0,39 0,38 0,39 0,38 0,39 0,39 0,38 0,39 0,38 0,39 

SC12 0,65 0,59 0,65 0,63 0,65 0,63 0,65 0,65 0,63 0,65 0,63 0,65 

SC13 0,58 0,52 0,58 0,56 0,58 0,56 0,58 0,58 0,56 0,58 0,56 0,58 

SC14 1,56 1,41 1,56 1,51 1,56 1,51 1,56 1,56 1,51 1,56 1,51 1,56 

SC15 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

SC16 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

SC17 0,26 0,24 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
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Phụ lục 5.  Nhu cầu nước cho giao thông thủy và bảo vệ môi trường trên các 

tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam theo quy hoạch đến năm 2020 
Đơn vị: 106 m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 9,44 8,79 9,38 9,77 10,03 10,11 9,96 9,05 8,05 7,89 8,22 9,12 

SC2 10,79 10,04 10,72 11,16 11,46 11,55 11,39 10,35 9,20 9,02 9,40 10,42 

SC3 11,92 11,10 11,84 12,34 12,67 12,77 12,59 11,44 10,17 9,97 10,39 11,51 

SC4 6,92 6,44 6,87 7,16 7,35 7,41 7,30 6,63 5,90 5,79 6,02 6,68 

SC5 5,49 5,11 5,46 5,68 5,84 5,88 5,80 5,27 4,69 4,59 4,78 5,30 

SC6 3,60 3,35 3,58 3,73 3,83 3,86 3,80 3,46 3,07 3,01 3,14 3,48 

SC7 5,67 5,28 5,63 5,86 6,02 6,07 5,98 5,44 4,83 4,74 4,94 5,47 

SC8 13,62 12,69 13,53 14,10 14,47 14,60 14,39 13,07 11,63 11,40 11,87 13,16 

SC9 11,20 10,43 11,12 11,59 11,90 11,99 11,82 10,74 9,55 9,36 9,75 10,81 

SC10 3,67 3,42 3,65 3,80 3,90 3,93 3,88 3,52 3,13 3,07 3,20 3,55 

SC11 6,74 6,28 6,70 6,98 7,16 7,22 7,12 6,47 5,75 5,64 5,87 6,51 

SC12 6,58 6,12 6,53 6,81 6,99 7,05 6,95 6,31 5,61 5,50 5,73 6,35 

SC13 2,53 2,35 2,51 2,62 2,69 2,71 2,67 2,43 2,16 2,12 2,20 2,44 

SC14 4,14 3,86 4,12 4,29 4,40 4,44 4,37 3,97 3,53 3,46 3,61 4,00 

SC15 0,77 0,72 0,77 0,80 0,82 0,83 0,81 0,74 0,66 0,65 0,67 0,75 

SC16 1,15 1,07 1,14 1,19 1,22 1,23 1,21 1,10 0,98 0,96 1,00 1,11 

SC17 6,07 5,65 6,03 6,28 6,45 6,50 6,41 5,82 5,18 5,08 5,29 5,86 

SC18 3,19 2,97 3,17 3,30 3,39 3,42 3,37 3,06 2,73 2,67 2,78 3,09 

SC19 7,77 7,24 7,72 8,04 8,26 8,32 8,20 7,45 6,63 6,50 6,77 7,51 

Phụ lục 6.  Nhu cầu nước cho sinh hoạt trong các tiểu vùng thuộc  
lưu vực sông Lam theo kịch bản đến năm 2050 

Đơn vị: 106m3/tháng 

Tiểu vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 0,74 0,67 0,74 0,72 0,74 0,72 0,74 0,74 0,72 0,74 0,72 0,74 

SC2 0,77 0,70 0,77 0,75 0,77 0,75 0,77 0,77 0,75 0,77 0,75 0,77 
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Tiểu vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC3 1,04 0,95 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 

SC4 0,86 0,78 0,86 0,83 0,86 0,83 0,86 0,86 0,83 0,86 0,83 0,86 

SC5 1,58 1,42 1,58 1,53 1,58 1,53 1,58 1,58 1,53 1,58 1,53 1,58 

SC6 0,38 0,35 0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 

SC7 0,22 0,20 0,22 0,21 0,22 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 1,11 

SC8 0,68 0,61 0,68 0,66 0,68 0,66 0,68 0,68 0,66 0,68 0,66 0,68 

SC9 4,47 4,07 4,29 4,28 4,36 4,28 4,36 4,39 4,28 4,36 4,28 4,36 

SC10 2,34 2,11 2,34 2,26 2,34 2,26 2,34 2,34 2,26 2,34 2,26 2,34 

SC11 2,61 2,46 2,61 2,56 2,61 2,56 2,61 2,61 2,56 2,61 2,56 2,61 

SC12 4,32 3,90 4,32 4,18 4,32 4,18 4,32 4,32 4,18 4,32 4,18 4,32 

SC13 3,86 3,49 3,86 3,74 3,86 3,74 3,86 3,86 3,74 3,86 3,74 3,86 

SC14 10,38 9,37 10,38 10,04 10,38 10,04 10,38 10,38 10,04 10,38 10,04 10,38 

SC15 0,88 0,79 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 0,88 0,85 0,88 0,85 0,88 

SC16 0,61 0,56 0,61 0,60 0,61 0,60 0,61 0,61 0,60 0,61 0,60 0,61 

SC17 1,77 1,60 1,77 1,71 1,77 1,71 1,77 1,77 1,71 1,77 1,71 1,77 

SC18 0,39 0,35 0,39 0,38 0,39 0,38 0,39 0,39 0,38 0,39 0,38 0,39 

SC19 1,53 1,38 1,53 1,48 1,53 1,48 1,53 1,53 1,48 1,53 1,48 1,53 

Phụ lục 7.  Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  
trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam theo kịch bản đến năm 2050 

Đơn vị: 106 m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC1 0,73 0,66 0,73 0,71 0,73 0,71 0,73 0,73 0,71 0,73 0,71 0,73 

SC2 0,76 0,68 0,76 0,73 0,76 0,73 0,76 0,76 0,73 0,76 0,73 0,76 

SC3 3,62 3,27 3,62 3,50 3,62 3,50 3,62 3,62 3,50 3,62 3,50 3,62 

SC4 2,35 2,12 2,35 2,27 2,35 2,27 2,35 2,35 2,27 2,35 2,27 2,35 

SC5 2,75 2,48 2,75 2,66 2,75 2,66 2,75 2,75 2,66 2,75 2,66 2,75 

SC6 0,37 0,34 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 

SC7 0,22 0,19 0,22 0,21 0,22 0,21 0,22 0,22 0,21 0,22 0,21 1,09 
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Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC8 0,67 0,60 0,67 0,65 0,67 0,65 0,67 0,67 0,65 0,67 0,65 0,67 

SC9 6,83 6,20 6,66 6,57 6,72 6,57 6,72 6,75 6,57 6,72 6,57 6,72 

SC10 2,30 2,07 2,30 2,22 2,30 2,22 2,30 2,30 2,22 2,30 2,22 2,30 

SC11 4,04 3,75 4,03 3,94 4,04 3,94 4,04 4,04 3,94 4,04 3,94 4,04 

SC12 4,25 3,84 4,25 4,11 4,25 4,11 4,25 4,25 4,11 4,25 4,11 4,25 

SC13 4,30 3,98 4,33 4,22 4,33 4,22 4,35 4,33 4,22 4,33 4,22 10,28 

SC14 11,11 10,03 11,11 10,75 11,11 10,75 11,11 11,11 10,75 11,11 10,75 11,11 

SC15 1,03 0,93 1,03 1,00 1,03 1,00 1,03 1,03 1,00 1,03 1,00 1,03 

SC16 2,58 0,55 0,60 0,59 0,60 0,59 0,60 0,60 0,59 0,60 0,59 0,60 

SC17 4,67 4,22 4,67 4,52 4,67 4,52 4,67 4,67 4,52 4,67 4,52 4,67 

SC18 34,92 0,34 0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 

SC19 1,50 1,35 1,50 1,45 1,50 1,45 1,50 1,50 1,45 1,50 1,45 1,50 

Phụ lục 8.  Nhu cầu nước cho dịch vụ du lịch, hoạt động đô thị  

trên các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Lam theo kịch bản đến năm 2050 
Đơn vị: 106 m3/tháng 

Tiểu 
vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SC2 0,46 0,42 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 

SC3 0,63 0,57 0,63 0,61 0,63 0,61 0,63 0,63 0,61 0,63 0,61 0,63 

SC4 0,51 0,46 0,51 0,50 0,51 0,50 0,51 0,51 0,50 0,51 0,50 0,51 

SC5 0,95 0,85 0,95 0,92 0,95 0,92 0,95 0,95 0,92 0,95 0,92 0,95 

SC9 2,68 2,44 2,58 2,57 2,62 2,57 2,62 2,64 2,57 2,62 2,57 2,62 

SC11 1,57 1,48 1,57 1,54 1,57 1,54 1,57 1,57 1,54 1,57 1,54 1,57 

SC12 2,59 2,34 2,59 2,51 2,59 2,51 2,59 2,59 2,51 2,59 2,51 2,59 

SC13 2,32 2,09 2,32 2,24 2,32 2,24 2,32 2,32 2,24 2,32 2,24 2,32 

SC14 6,23 5,62 6,23 6,03 6,23 6,03 6,23 6,23 6,03 6,23 6,03 6,23 

SC15 0,53 0,47 0,53 0,51 0,53 0,51 0,53 0,53 0,51 0,53 0,51 0,53 

SC16 0,37 0,33 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,37 0,36 0,37 

SC17 1,06 0,96 1,06 1,02 1,06 1,02 1,06 1,06 1,02 1,06 1,02 1,06 
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Phụ lục 9. Đường tuần suất dòng chảy năm tại trạm thủy văn Yên Thượng 

 

 


