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Tóm tắt. Việc mô phỏng lũ thường được giải quyết thông qua các bài toán về quá trình thấm
và quá trình tập trung nước trên lưu vực. Sử dụng mô hình sóng động học một chiều (KW-1D) phương
pháp phần tử hữu hạn kết hợp với phương pháp SCS (Soil Conservation Service) đã thu được những
thành công nhất định khi mô phỏng lũ trên một số lưu vực sông ngòi Miền Trung. Bài báo giới thiệu
kết quả áp dụng mô hình này để đánh giá tác động của các kịch bản thay đổi lớp phủ rừng đến sự hình
thành đỉnh lũ, từ đó đề xuất việc khai thác rừng hợp lý và sử dụng mô hình như là một công cụ hỗ trợ
ra quyết định cho các nhà quy hoạch lưu vực sông.
1. Đặt vấn đề
Theo [1], mô hình sóng động học một chiều dựa trên cơ sở xấp xỉ chi tiết không gian lưu vực
và tích phân số trị các phương trình đạo hàm riêng mô tả các quá trình vật lý diễn ra trên lưu vực nhằm
diễn toán quá trình hình thành dòng chảy sông qua hai giai đoạn: dòng chảy trên sườn dốc và trong
lòng dẫn. Mô hình cho phép đánh giá được tác động quy mô nhỏ của các yếu tố mặt đệm trên lưu vực
đến dòng chảy, mở ra một giai đoạn mới trong mô hình hoá các quá trình thuỷ văn.
Dựa trên mô hình của Ross B.B và nnk, (Đại học Quốc gia Blacksburg, Mỹ) [6] dùng để đánh
giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất đến quá trình lũ với mưa vượt thấm là đầu vào của mô hình,
phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp với phương pháp số dư của Galerkin được sử dụng để giải hệ
phương trình sóng động học của dòng chảy một chiều.
Phương trình liên tục:
(1)
Phương trình động lượng

(2)
trong đó: Q: Lưu lượng trên bãi dòng chảy trên mặt hoặc trong kênh. q: Dòng chảy bổ sung ngang trên
một đơn vị chiều dài của bãi dòng chảy (mưa vượt thấm đối với bãi dòng chảy trên mặt và đầu ra của
dòng chảy trên mặt đối với kênh dẫn). A: Diện tích dòng chảy trong bãi dòng chảy trên mặt hoặc trong
kênh, x: khoảng cách theo hướng dòng chảy, t: thời gian, g: gia tốc trọng trường, S: độ dốc đáy của bãi
dòng chảy. Sf: độ dốc ma sát. y: độ sâu dòng chảy
Thuật giải hệ phương trình trên đã được trình bày trong [1], áp dụng cho lưu vực sông Trà
Khúc [5], Vệ [2],và Tả Trạch [4] kết hợp với phương pháp SCS để tính mưa hiệu quả làm đầu vào của
mô hình đã cho kết quả mô phỏng dòng chảy khá tốt.
Do tính chất của phương pháp SCS, khi thay đổi các điều kiện mặt đệm trên các lưu vực, sẽ
ảnh hưởng tới việc hình thành dòng chảy mặt, nói chung và hình thành lũ, nói riêng. Việc thay đổi điều
kiện sử dụng đất trên lưu vực dẫn tới sự thay đổi hệ số CN [7] và kéo theo là tính chất lũ. Bằng mô
hình KW -1D có thể khảo sát được mức độ ảnh hưởng của việc khai thác lớp phủ rừng đến sự hình
thành lũ, từ đó có thể tư vấn cho các nhà quy hoạch về giới hạn nguy hiểm của mức độ sử dụng đất đối
với sự phát triển bền vững tài nguyên đất và nước.
Qua khảo sát các lưu vực nghiên cứu, phân tích các điều kiện thuận lợi về địa hình, giao thông

và các điều kiện dân cư, tác giả đã xây dựng các kịch bản sử dụng lớp phủ rừng, rút ra những kết luận
về mức độ giới hạn sử dụng đất tác động đến sự hình thành lũ để các nhà quy hoạch có định hướng
đúng, tránh gây các hiểm họa về thiên tai lũ lụt do sự quá tải khi khai thác lưu vực. Yếu tố sử dụng đất
được xét đến là quá trình thay đổi lớp phủ rừng. Các bước phân tích và tính toán được tiến hành theo
các kịch bản như sau:
1. Phân tích các điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội trên các lưu vực sông nghiên
cứu để xây dựng kịch bản sử dụng đất
2. Thay đổi dần diện tích sử dụng đất trên các phần tử, lựa chọn lại hệ số CN và tính toán
lại quá trình lũ bằng mô hình KW-1D
3. Xây dựng quan hệ giữa diện tích sử dụng đất (%) theo các kịch bản với đỉnh và tổng
lượng lũ
4. Đưa ra kết luận về ảnh hưởng của quá trình sử dụng đất đến sự hình thành dòng chảy
lũ trên lưu vực.
2. Số liệu
Số liệu dùng để mô phỏng lũ và khảo sát ảnh hưởng của lớp phủ rừng là tài liệu mưa giờ và
trích lũ từ năm 1998 - 2004 cùng với bản đồ số về lớp phủ rừng năm 2000, tỷ lệ 1: 50.000
Số trận lũ được chọn để khảo sát như sau: Lưu vực Tả Trạch – Thượng Nhật: 9 trận; Trà
Khúc – Sơn Giang: 3 trận và Vệ – An Chỉ: 2 trận
3. Đánh giá ảnh hưởng của lớp phủ rừng đến sự hình thành lũ
Khai thác rừng đang là một vấn đề xã hội cần quan tâm khi mà vai trò của rừng ngày càng
được khẳng định. Hiện nay về lý thuyết có thể hạn chế những nhu cầu về lâm sản bằng việc thay thế
những vật liệu mới, nhưng thực tế không triệt tiêu được nhu cầu đó. Hơn nữa chính những nhu cầu ấy
còn đem lại không ít việc làm cho người dân và vì vai trò của rừng rất quan trọng trong nền kinh tế
quốc dân nên cần xác định mức độ khai thác rừng đảm bảo không vượt quá mức giới hạn, không làm
tăng đột ngột quá trình lũ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đồng thời lại tận dụng được những tiềm
năng kinh tế của rừng.
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Hình 1. Ảnh hưởng của lớp phủ rừng đến dòng chảy lũ trên sông Tả Trạch - Thượng Nhật trận
lũ từ 16h/21đến 4h/23/X/2000
Thực hiện việc khảo sát ảnh hưởng của quá trình khai thác rừng trên lưu vực sông Tả Trạch trạm Thượng Nhật nhằm xác định ngưỡng khai thác rừng mà không gây đột biến đối với quá trình lũ
bằng kịch bản đã nêu ở trên. Tiến hành tăng diện tích khai thác rừng trên lưu vực dẫn tới việc xác lập
lại bộ thông số của mô hình KW – 1D, cụ thể là chỉ số CN và n cho các phần tử khi có sự thay đổi sử
dụng đất [7] (với CN = 79, n = 0.3) . Sau đó tiến hành thay đổi các thông số CN và n trong các file
thông số của mô hình KW – 1D để tiến hành thực nghiệm số với các trận lũ đã lựa chọn trên lưu vực
sông Tả Trạch – Thượng Nhật.
Sơ đồ thay đổi diện tích rừng trên lưu vực sông Tả Trạch với kịch bản từ tổng diện tích rừng
hiện trạng (không bàn đến chủng loại rừng) chiếm 44.3% diện tích lưu vực, giảm độ che phủ theo các
mức tuần tự là 41.8% ® 38.5% ® 35.8% ® 25.3% ® 21.6% diện tích lưu vực.
Sau khi thay đổi CN và hệ số nhám trung bình phần tử trong các file thông số tiến hành tính
toán lại cho 9 trận lũ đã chọn trên sông Tả Trạch.
Thể hiện kết quả của các kịch bản khai thác rừng trên lưu vực sông Tả Trạch đến dòng chảy lũ
được khảo sát bằng các quan hệ Qmax~Frừng, W~ Frừng (Hình 1)
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác rừng đến dòng chảy lũ qua 9 trận lũ trên sông Tả
Trạch - trạm Thượng Nhật, thấy rằng: khi diện tích khai thác rừng tăng thì đỉnh và lượng lũ tăng lên do
sự giảm độ nhám và khả năng thấm nước của lưu vực dẫn tới sự tăng dòng chảy mặt và đỉnh lũ. Việc
giảm diện tích rừng được thể hiện trong hình 1 cho thấy rằng có thể khai thác rừng nhưng vẫn phải giữ
diện tích rừng trên lưu vực với độ che phủ khoảng 35% diện tích lưu vực thì không gây đột biến về lũ.
Việc khai thác rừng trên lưu vực sông Tả Trạch làm cho độ che phủ dưới giới hạn 35 % sẽ làm cho
lượng dòng chảy và đỉnh lũ tăng đột ngột, gây nguy hiểm cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Vì vậy, kiến nghị với các nhà quy hoạch sử dụng đất rằng, khai thác rừng hiệu quả phải kết
hợp với việc tái sinh rừng để đảm bảo hiện trạng rừng ở khu vực ổn định để không có hiện tượng đỉnh
lũ tăng đột biến gây nguy hiểm. Việc trồng rừng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hình
thành và điều tiết dòng chảy nhất là đối với các khu rừng đầu nguồn và rừng phòng hộ. Việc tăng diện
tích rừng sẽ góp phần điều hòa dòng chảy trong năm, nó làm giảm dòng chảy mặt và tăng dòng chảy
ngầm, từ đó dẫn đến làm giảm tổng lượng dòng mặt, đỉnh lũ. Ngoài ra rừng còn góp phần vào việc
chống xói mòn và rửa trôi trên bề mặt lưu vực, làm tăng độ phì nhiêu của đất và làm cân bằng hệ sinh
thái trên lưu vực. Ngoài lưu vực sông Tả Trạch – trạm Thượng Nhật, đã tiến hành các khảo sát tương
tự đối với các lưu vực sông Trà Khúc – trạm Sơn Giang, sông Vệ – trạm An Chỉ. Kết quả tổng hợp
ngưỡng khai thác rừng đến đỉnh lũ được trình bày ở bảng 1.
Bảng 1. Kết quả khảo sát đánh giá ảnh hưởng của rừng đến dòng chảy lũ trên các lưu vực sông
nghiên cứu
Số trận lũ khảo
Ngưỡng độ che phủ rừng giới hạn
TT
Lưu vực nghiên cứu
sát thực nghiệm
(% diện tích lưu vực)
số
1
Tả Trạch – Thượng Nhật
9
35
2
Trà Khúc – Sơn Giang
3
30
3
Vệ – An Chỉ
2
40
4. Kết luận
1.
Với việc xấp xỉ chi tiết không gian lưu vực và tích phân các phương trình đạo hàm riêng mô tả
các quá trình vật lý diễn ra trên lưu vực, mô hình KW – 1D có khả năng đánh giá được những
thay đổi trong phạm vi những không gian nhỏ trên lưu vực đến quá trình hình thành dòng
chảy. Tính biến động theo không gian của hình dạng lưu vực, của các đặc tính thuỷ văn và
mưa có thể dễ dàng được xét đến trong mô hình trên.
2.
Với số liệu đầu vào là mưa vượt thấm và các bản đồ số về đất, rừng, địa hình việc áp dụng mô
hình có tính khả thi cao khi đánh giá tác động sự thay đổi của các yếu tố tự nhiên tới dòng

chảy. Một sự biến động nào đó trên một phần tử sẽ có tác động đến toàn bộ hệ thống và ảnh
hưởng đến dòng chảy trên sông. Có thể dùng phương pháp này để đánh giá các quy hoạch sử
dụng đất đối với việc đảm bảo bền vững tài nguyên nước.
3.
Kết quả khảo sát các kịch bản sử dụng lớp phủ rừng cho thấy để đảm bảo tính chất tự nhiên
của sự hình thành lũ, không nên khai thác rừng tới ngưỡng tới hạn độ che phủ của từng lưu
vực.
4.
Các kết luận trên được xây dựng qua việc khảo sát một số trận lũ, mang ý nghĩa về phương
pháp, chứng minh khả năng của mô hình KW - 1D và phương pháp SCS đối với việc đánh giá
các điều kiện mặt đệm lên dòng chảy [3]. Tính thực tiễn và độ chính xác của nó cần được
kiểm chứng với số lượng các trận lũ lớn hơn. Ngoài ra, cần xây dựng thêm các kịch bản phối
hợp giữa các yếu tố mặt đệm khác như lớp phủ thực vật, độ dốc, hướng sườn … để có các kết
luận chính xác và chi tiết hơn, sẽ được bàn tới trong các công bố tiếp theo.
Các kết quả nghiên cứu công bố trong bài báo này được sự hỗ trợ kinh phí của Đề tài 705606
thuộc Chương trình NCCB giai đoạn 2006 – 2008 và Đề tài QG. 07.15.
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