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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Dự án hệ thống tưới tiêu Tây Nam huyện Hương Trà - tỉnh Thừa 

Thiên Huế là một trong những dự án do Ngân hàng phát triển Châu Á 

(ADB) tài trợ, với mục tiêu xóa ñói giảm nghèo thông qua phát triển 

kinh tế và cơ sở hạ tầng 

      Hệ thống tưới tiêu Tây Nam huyện Hương Trà có 2 nhiệm vụ : 

      - Nhiệm vụ tưới : Đảm bảo chủ ñộng  nước tưới cho 2127 ha lúa 2 

vụ và 1040 ha màu và cây công nghiệp. 

- Nhiệm vụ tiêu : Đảm bảo tiêu tự chảy cho 2575 ha, tiêu bằng 

ñộng lực cho 255 ha và ngăn lũ tiểu mãn cho 460 ha 

- Biện pháp công trình : Xây dựng hồ chứa nước Khe Ngang, nâng 

cấp hồ chứa nước Thọ Sơn, nạo vét và nâng cấp hói Năm Xã, nạo vét 

và nâng cấp hói Bảy Xã, xây dựng mới hệ thống tiêu Ba Xã. 

Hói Bảy Xã là một tiểu dự án của dự án Hệ thống tưới tiêu Tây 

Nam huyện Hương Trà . Hói Bảy Xã có chiều dài 12475 m, mặt cắt 

hói bị bồi lắng và xói lở nhiều, dọc theo bờ hói có 2 trạm bơm dầu có 

công suất từ 500 ÷ 800  m3/h và 12 trạm bơm ñiện có công suất từ 500 

÷ 1000 m3/h, có 7 nhánh bổ sung nước với lưu vực khoảng 9,59 km2. 

Lượng nước tưới của hói Bảy Xã lấy từ sông Bạch Yến, thông với 

sông Hương  qua cửa Xước Dũ (Nham Biều) và ñổ ra sông Bồ. Ngoài 

ra ở thượng lưu cửa lấy nước của hói Bảy Xã trên sông Bạch Yến còn 

có nhánh Khe Ngang và khe Thọ Sơn cũng ñổ về hói Bảy Xã. Nên 

dòng chảy của hói  Bảy Xã phụ thuộc nhiều vào nguồn nước của sông 

Hương qua cống Xước Dũ và sự ñiều tiết nước của hai hồ chứa nước 

Khe Ngang và Thọ Sơn. Nguồn nước ñến của sông Hương chịu ảnh 

hưởng bởi chế ñộ vận hành của các công trình thủy lợi - thủy ñiện trên 

hệ thống. Ngoài ra hệ thống sông Hương còn cung cấp nước cho các 

khu tưới trong lưu vực như: Khu tưới Nam Đông, Bắc sông Hương và 
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Nam sông Hương, Bắc sông Bồ và các nhà máy nước: Nam Đông, 

Quảng Tế, Giả Viên, Tứ Hạ. 

Hói Bảy Xã còn có nhiệm vụ tưới cho 323 ha lúa và 411 ha màu 

và tiêu nước cho 1620 ha ñể phục vụ cho sản xuất nông nghiệp với 2 

vụ lúa trong năm: Vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu. Mặt cắt thiết kế của 

hói Bảy Xã  phải ñảm bảo ñược 2 nhiệm vụ tưới và tiêu trên, lưu 

lượng tính toán cần xác ñịnh theo yêu cầu tưới và tiêu.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu khoa học: Nghiên cứu ñánh giá và tính toán cân bằng 

nguồn nước của hói Bảy Xã, cung cấp lượng nước cần cho các khu 

tưới, thông qua hệ thống các trạm bơm dọc theo hói. Xác ñịnh mô hình 

mưa tiêu thiết kế qua tính toán quá trình tiêu nước trên ñồng ruộng ñể 

xác ñịnh hệ số tiêu thiết kế. Đây là chỉ tiêu cơ bản ñể thiết kế các công 

trình tiêu nước trong vùng. 

- Mục tiêu kinh tế xã hội : Tính toán xác ñịnh lượng nước ñến của 

các nhánh sông suối ñổ về hói Bảy Xã khi không có tài liệu ño ñạc 

dòng chảy. Tính toán nhu cầu nước cho các loại cây trồng trong các 

khu tưới. Tính toán quá trình tiêu nước trên ruộng với công trình tiêu 

là cửa tràn. Xác ñịnh mặt cắt thiết kế của hói Bảy Xã ñể dảm bảo 

nhiệm vụ tưới và tiêu nước, cao trình ñáy hói phải ñảm bảo ñể 14 trạm 

bơm hai bên bờ hói hoạt ñộng tốt . 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp lý luận kết hợp với 

phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp mô hình và kế thừa các 

kết quả nghiên cứu trước ñây : 

- Sử dụng phương pháp tổng hợp ñịa lý ñể phân vùng tính toán 

lượng nước và lượng nước cần. 

- Sử dụng mô hình RRMOD  ñể phục hồi dòng chảy cho các sông 

suối không có tài liệu ño lưu lượng, theo trạm thủy văn Thượng Nhật 

(sông Tả Trạch), Bình Điền (sông Hữu Trạch), Cổ Bi ( sông Bồ ).. 
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- Sử dụng Chương trình CROPWAT của Tổ chức FAO tính toán 

lượng nước cần của các khu tưới trong lưu vực nghiên cứu . 

- Lượng nước dùng trong sinh hoạt và công nghiệp theo công suất 

của các nhà máy nước trên lưu vực. 

- Sử dụng mô hình MITSIM tính toán cân bằng nước trên lưu vực 

sông Hương ñể xác ñịnh lượng nước ñến hói Bảy Xã 

- Xác ñịnh mô hình mưa tiêu thiết kế theo các trận mưa 1 ngày 

max, 3 ngày max, 5 ngày max và 7 ngày max. 

- Sử dụng mô hình HEC-RAS, tính dòng chảy không ổn ñịnh 

trong hói Bảy Xã ñể xác ñịnh ñường mực nước thiết kế với các 

phương án chiều rộng hói khác nhau theo hai nhiệm vụ tưới và tiêu 

4. Cấu trúc luận văn 

Luận văn gồm phần mở ñầu, 6 chương và kết luận kiến nghị. 

Kèm theo luận văn còn có: Phần phụ lục tính toán, danh mục các 

bảng biểu và tài liệu tham khảo 

 

CHƯƠNG 1 

ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN, DÂN SINH VÀ KINH T Ế - XÃ HỘI 

VÙNG NGHIÊN CỨU 

1.1. Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 

1.1.1. Đặc ñiểm ñịa lý tự nhiên 

Vùng Tây Nam huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế bao gồm 

các xã Hương Hồ, Hương An, Hương Chữ, Hương Xuân, Hương Văn, 

Hương Toàn và Hương Vinh, cách thành phố Huế 7 km về phía Bắc, 

có tọa ñộ ñịa lý từ 16016’30’’ ñến 16036’30’’v ĩ ñộ Bắc và từ 

107024’45’’ ñến 107036’30’’ kinh ñộ Đông. Toàn vùng có tổng diện 

tích tự nhiên 10.853 ha, trong ñó ñất nông nghiệp 4174 ha. Hiện nay 

nguồn nước của sông Hương và sông Bồ  không ñảm bảo yêu cầu tưới 

cho toàn vùng, hơn nữa hệ thống lấy nước tưới qua  các hói Năm Xã 

và Bảy Xã hàng năm thường bị sạt lở, bồi lấp. Mặt khác trong khu vực 
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có nhiều vùng ñất thấp trũng, do chưa ñược ñầu tư hệ thống tiêu một 

cách thích ñáng nên ñầu vụ Đông Xuân thường cấy chậm, ñầu vụ Hè 

Thu do ảnh hưởng lũ tiểu mãn nên thường bị ngập úng. Hạn hán, úng 

ngập ñã làm năng suất cây trồng giảm sút nghiêm trọng, gây khó khăn 

cho cuộc sống của người dân trong vùng.    

1.1.2. Đặc ñiểm ñịa hình 

Địa hình vùng Tây Nam huyện Hương Trà có hai dạng : ñồi núi và 

ñồng bằng. Phía Nam là những dãy ñồi núi nối tiếp nhau có ñộ cao từ 

100 m ñến 170 m, vùng ñồng bằng phía Bắc là một dãi ñất hẹp nằm 

kẹp giữa sông Hương và sông Bồ, ñịa hình thấp dần từ Tây sang 

Đông, cao ñộ thay ñổi từ +3,0 ñến -0,3.  

1.1.3. Đặc ñiểm khoáng sản 

Trong vùng Tây Nam huyện Hương Trà không có mỏ khoáng sản  

1.1.4. Đặc ñiểm ñịa chất và thổ nhưỡng  

1.1.4.1. Địa chất 

Qua khảo sát ñịa chất ở hói Bảy Xã ñất ở ñáy có nhiều ñoạn là ñất 

cát, á cát và á sét chứa nhiều hạt bụi do ñó dễ bị bồi lắng và xói lở, 

phía dưới nền ñất sâu 4-6 m là nền cát chảy nhiều nơi có túi bùn.  

1.1.4.2. Thổ nhưỡng 

- Vùng núi : Lớp phủ trên mặt ñược tạo thành do sự phong hoá của 

ñá gốc tại chổ, sườn tich hay bồi tích của lưu vực suối nhỏ. Các loại ñất 

thường gặp là ñất sét, ñất thịt và cát pha màu nâu, xám hoặc xẩm nâu.  

- Vùng ñồng bằng: Lớp ñất canh tác dày từ 1 ñến 3 m, ñất thuộc 

loại sét, thịt hoặc cát pha. Độ màu mỡ thuộc loại trung bình, thích hợp 

với cây lúa, màu và cây ăn quả . 

1.2. Đặc ñiểm  khí hậu - thủy văn 

1.2.1. Các trạm khí tượng và thuỷ văn 

Trên hệ thống sông Hương ngoài trạm thủy văn cấp I Thượng Nhật 

còn có trạm thủy văn cấp II trạm Kim Long, Phú Ốc, Ngoài ra còn có 

trạm Bình Điền, Cổ Bi, Dương Hòa của ngành thủy lợi ñã bị giải thể. 
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Trên lưu vực sông Hương có 3trạm khí tượng Huế, Nam Đông, A Lưới 

và các trạm ño mưa: Tà Lương, A Roàng, Truồi, Lộc Trì. 

1.2.2. Đặc ñiểm khí hậu  

1.2.2.1. Gió:  

      Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của hai mùa gió chính là gió mùa 

Đông Nam (từ tháng 10 ñến tháng 4 năm sau) và gió mùa Hạ (từ tháng 

5 ñến tháng 9 năm sau). 

1.2.2.2. Nhiệt ñộ và không khí  

Thừa Thiên Huế có chế ñộ nhiệt rất cao, mặt khác do ảnh hưởng 

của ñịa hình phức tạp cho nên nhiệt ñộ ở ñây khá ña dạng: Về mùa 

ñông nhiệt ñộ trung bình tháng ở vùng ñồng bằng ven biển khoảng 200 

C, mùa hè là những tháng nóng nhất, nhiệt ñộ trung bình dao ñộng 

trong khoảng 28-290C ở vùng ñồng bằng và thung lũng . 

1.2.2.3.Mưa  

Thừa Thiên Huế một trong những tỉnh có lượng mưa nhiều nhất 

nước ta, lượng mưa trung bình năm trong toàn tỉnh trên 2500 mm, có 

nới trên 4000 mm. Trong ñó phải kể ñến tâm mưa lớn như Bạch Mã, 

Thừa Lưu, Nam Đông, Phú Lộc với lượng mưa năm dao ñộng 3400 

ñến 4000 mm, có năm trên 5000 mm.  

1.2.2.4. Nắng và bức xạ  

Tổng số giờ nắng trung bình dao ñộng từ 1700 ñến 2000 giờ. Số 

giờ nắng giảm dần từ ñồng bằng lên vùng núi.  

1.2.2.5. Độ ẩm  

Độ ẩm trung bình năm của các vùng trong tỉnh có giá trị 83% ñến 

87%. Ở vùng ñồng bằng ven biển ñộ ẩm chỉ ñạt 83% ñến 84%. 1.2.2.6. 

1.2.2.6. Bốc hơi  

Tổng lượng bốc hơi ở vùng ñồng bằng ven biển Thừa Thiên Huế 

dao ñộng trong khoảng 900mm ñến 1000mm, ở vùng núi 800 ñến 900 

mm. Càng lên cao khả năng bốc hơi càng giảm. 

1.2.3.  Đặc ñiểm thuỷ văn. 
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Hệ thống sông Hương có 3 nhánh chính là Tả Trạch, Hữu Trạch 

và sông Bồ, có diện tích lưu vực là 2.830 km2, chiếm gần 3/5 diện tích 

toàn tỉnh. Lưu vực sông Hương có dạng hình nan quạt, sông ngắn và 

dốc. Vùng ñồng bằng nhỏ và hẹp so với toàn lưu vực, có ñộ cao từ 0 

ñến 10m nhưng không bằng phẳng, bị chia cách bởi nhiều kênh rạch. 

Chế ñộ dòng chảy trên các hệ thống sông tỉnh Thừa Thiên-Huế phân 

bố không ñều. Lượng nước tập trung chủ yếu vào tháng 9 ñến tháng 

12, chiếm từ 60% ñến 70% lượng nước cả năm. Môñuyn dòng chảy 

nhỏ nhất ở Thượng Nhật ño ñược 7,63 (l/s-km2) ở Bình Điền là 3,96 

(l/s-km2). 

1.3. Hệ thống sông suối trong vùng nghiên cứu 

Vùng Tây Nam huyện Hương Trà chỉ có các khe suối nhỏ và các 

hói ñào. Các khe suối nhỏ ñều bắt nguồn từ vùng ñồi núi ở phía Nam 

trong vùng như khe Ngang, khe Dân Dùng, khe Nước , khe Sôi… 

trong ñó chỉ có khe Ngang và khe Sôi tương ñối lớn 

Hói Năm Xã và Bảy Xã là hói nhân tạo ñược ñào cách ñây khoảng 

200 năm, dùng ñể lấy nước từ sông Hương qua cửa Xước Dũ (Nham 

Biều) sau ñó dùng các trạm bơm dọc hai bên hói ñể bơm nước tưới. 

Trong những năm khô hạn lượng nước ñến bị giảm nhỏ, không ñủ 

lượng nước tưới làm cho năng suất cây trồng giảm nghiêm trọng. Hói 

Năm Xã và Bảy Xã cũng là hai trục tiêu chính trong vùng ñược phân 

thành hai khu vực. Khu vực ở phía trên quốc lộ 1A có ñịa hình cao      

( cao ñộ trên + 1,50) nên vấn ñề tiêu úng ñầu vụ Đông Xuân và tiểu 

mãn không bị ảnh hưởng nhiều. Khu vực nằm dưới quốc lộ 1A gồm 

các xã Hương Toàn và Hương Vinh do ñịa hình thấp trũng nên ñầu vụ 

Đông Xuân thường tiêu chậm và vụ Hè Thu bị ảnh hưởng lũ tiểu mãn 

nên ảnh hưởng rất lớn ñến thời vụ và năng suất cây trồng. Hiện nay 

trong vùng có 375 ha thường bị ngập úng, tuy trạm bơm tiêu Hương 

Vinh ñảm bảo tiêu nước cho 120 ha, còn 255 ha lâu nay vẫn tiêu bằng 

bơm dầu lẽ nên vùng này thường cấy muộn và cho năng suất thấp. 
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1.4.  Tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội 

1.4.1 Tình hình dân sinh  

Vùng Tây Nam huyện Hương Trà gồm 7 xã với dân số 65.475 

người, trong ñó số lao ñộng là 28.215 người . Bình quân lương thực 

ñầu người hàng năm là 252 kg. Tỉ lệ ñói nghèo bình quân là 15%. 

Tổng diện tích ñất nông nghiệp trong vùng dự án chiếm 76% diện 

tích ñất nông nghiệp, dân số chiếm 77% dân số toàn huyện Hương Trà. 

1.4.2.Tình hình kinh tế - xã hội      

Cuộc sống của người dân ở vùng Tây Nam Hương Trà còn nhiều 

khó khăn, 18% hộ thuộc diện nghèo ñói, bình quân lương thực ñầu 

người hàng năm qui ra thóc chỉ ñạt ñược 252 kg/năm.Do cơ sở vật 

chất còn thiếu thốn, trình ñộ thâm canh của dân còn thấp, sản xuất lạc 

hậu, các biện pháp khoa học chưa ñược áp dụng ñồng bộ, chịu nhiều 

tác ñộng của thiên tai như hạn hán, ngập úng, lũ lụt, gió bão nên năng 

suất mùa màng còn thấp, cuộc sống của người dân còn ñói nghèo.      

1.4.3. Tình hình sử dụng tài nguyên ñất 

Kinh tế chủ yếu trong vùng là sản xuất nông nghiệp, có hai vụ lúa 

chính: vụ Đông Xuân bắt ñầu từ ngày 25 tháng 12 và kết thúc vào cuối 

tháng 4 năm sau, vụ Hè Thu bắt ñầu từ ngày 10 tháng 5 và kết thúc 

vào ñầu tháng 9. Ngoài cây lúa nước trong vùng còn trồng các cây 

lương thực khác như sắn, ngô, khoai. Cây công nghiệp ngắn ngày và 

cây thực phẩm gieo trồng không nhiều, chủ yếu là lạc và các cây họ 

ñậu. Cây công nghiệp dài ngày chủ yếu một số diện tích hồ tiêu trong 

vườn hộ gia ñình. Cây ăn quả gồm chanh, mít, dứa, chuối ñược trồng 

phân tán trong vườn. 

1.4.4. Tình hình sử dụng tài nguyên nước 

Nguồn nước mặt trên vùng Tây Nam Hương Trà nói riêng và toàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung là khá phong phú. Tuy nhiên do sự 

ñiều tiết dòng chảy không ñều nên làm cho việc sử dụng khai thác 

nguồn nước mặt gặp nhiều khó khăn, nhất là ñối với vụ Hè Thu. 
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Hiện nay trên ñịa bàn vùng dự án có các công trình khai thác và sử 

dụng nguồn nước như sau :                

1.4.4.1. Công trình phục vụ tưới 

1/ Công trình Khe Ngang là hồ chứa nước, ñược xây dựng từ năm 

1990 tại xã Hương Hồ, có nhiệm vụ thiết kế: tưới cho 60 ha lúa 2 vụ 

nhưng hiện tại chỉ tưới ñược 45 ha vụ Đông xuân và 20 ha vụ Hè Thu 

2/ Hồ Thọ Sơn ñược xây dựng vào năm 1979 tại xã Hương Xuân, có 

nhiệm vụ thiết kế: tưới cho 350 ha lúa và màu nhưng hiện tại chỉ tưới 

ñược 260 ha lúa, bao gồm 110 ha của xã Hương Chữ, 82 ha của xã 

Hương Xuân và 68 ha của xã Hương Văn.  

3/ Hói Năm Xã và hói Bảy Xã là hói ñào cách ñây khoảng 200 năm ñể 

lấy nước từ sông Hương qua của Xước Dũ, sau ñó dùng các trạm bơm 

dọc theo hai bờ hói bơm nước ñể tưới. 

1.4.4.1. Công trình phục vụ tiêu 

Hói Năm Xã và hói Bảy Xã  cũng là 2 trục tiêu chính của vùng 

Tây Nam Hương Trà, do ñịa hình khu vực nằm dưới quốc lộ 1 A là 

vùng trũng thấp có 375 ha bị úng. Trạm bơm tiêu Hương Vinh có 

nhiệm vụ thiết kế: tiêu úng cho 120 ha còn 255 ha ñược tiêu bằng các 

bơm dầu lẽ nên hiệu quả tiêu úng không cao. 

 

CHƯƠNG 2 

ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN N ƯỚC MẶT VÙNG NGHIÊN C ỨU 

2.1. Mục ñích 

       Mục ñích của ñánh giá dòng chảy mặt của các lưu vực sông suối 

trong vùng nhằm làm cơ sở cho việc tính toán cân bằng nước 

2.2. Phương pháp luận 

2.2.1. Phương pháp lưu vực tương tự 

Với phương pháp này ta có thể xác ñịnh dòng chảy của lưu vực 

nghiên cứu dựa vào dòng chảy của lưu vực tương tự  
2.2.2.  Phương pháp xác ñịnh dòng chảy từ mưa  
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2.2.2.1. Phương pháp truyền thống  

1/ Sử dụng phương trình cân bằng nước 

                   Y0 = X0 – Z0 (mm)                                         

2/ Tính toán theo quan hệ mưa và dòng chảy  

         Y0 = 0,834 X0 – 431 (mm)   

2.2.2.2.  Phương pháp sử dụng mô hình 

Sử dụng các mô hình thủy văn dòng chảy như: Mô hình SSARR, 

TANK, RRMOD, NAM ( MIKE) ...  

2.2.2.3. Giới thiệu các mô hình mô phỏng dòng chảy 

1/ Mô hình SSARR (1960) của Mỹ, dùng tính dòng chảy trung bình 

tháng từ tài liệu mưa ngày và các yếu tố khí tượng thuỷ văn khác.  

2/ Mô hình TANK (1956) của Nhật, cấu trúc mô hình TANK gồm có 3 

bể chứa sắp xếp theo chiều thẳng ñứng. Lượng dòng chảy qua cửa ra ở 

thành bên của các bể ñược gộp lại và diễn toán qua một bể ñiều tiết 

phản ánh khả năng ñiều tiết lưu vực tới cửa ra. 

3/ Mô hình NAM (1973) của Đan Mạch bốn bể chứa: bể chứa tuyết, 

bể chứa tầng mặt, bể chứa tầng sát mặt và cuối cùng là bể chứa tầng 

ngầm. Mô hình NAM ñược sử dụng cho việc mô phỏng thuỷ văn liên 

tục của quá trình dòng chảy hoặc mô phỏng một quá trình ñơn lẻ. 

4/ Mô hình RRMOD (1981) của Ban thư ký sông Mê Kông, mô hình 

ñược xây dựng ñể tính toán và nghiên cứu dòng chảy tháng cho lưu 

vực sông, khôi phục dòng chảy ở lưu vực không có tài liệu thực ño 

hoặc có nhưng liệt  tài liệu ngắn.  

2.3. Cấu trúc mô hình RRMOD 

      Xuất phát từ quan ñiểm xem xét một lưu vực sông như là cấu 

thành của ba phần diện tích: Diện tích ñất nông nghiệp, diện tích ñất 

rừng và diện tích ñất trống (xét về mặt không gian 3 chiều). Xét theo 

chiều ñứng thì ñất ñược chia thành ba lớp: Lớp mặt (bể 1), lớp sát mặt 

(bể 2) và lớp ngầm (bể 3).Giả thiết dòng chảy ñược hình thành từ 3 

thành phần: Dòng chảy trên mặt, dòng chảy dưới mặt và dòng chảy 
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ngầm, ñồng thời cũng giả thiết rằng dòng chảy ñược hình thành trên 

từng phần diện tích lưu vực là ñộc lập với nhau, tức là dòng chảy ñược 

hình thành ở mỗi phần diện tích lưu vực tập trung vào các khe lạch rồi 

chảy tập trung ra sông, không chảy ngang qua phần diện tích khác. 

Các tiêu chuẩn ñể tối ưu hoá các thông số của mô hình: 

- Hệ số tương quan giữa kết quả tính toán và số liệu thực ño 

(Correlation Coefficient) phải ñạt ≥ 0.9 

- Chỉ số Nash - Sutcliffe ≥ 85 

- Hệ số cân bằng tổng lượng nước toàn năm (Water blance 

index of year) phải ñạt 1.0 ± 0.01 

- Hệ số cân bằng tổng lượng nước của từng tháng (Water blance 

index of month) phải ñạt 1.0 ± 0.10.  

2.4. Xác ñịnh bộ thông số mô hình RRMOD 

Xác ñịnh bộ thông số mô hình RRMOD áp dụng cho trạm thủy 

văn Bình Điền trên sông Hữu Trạch theo thuật toán dò tìm tối ưu, trên 

cơ sở so sánh kết quả tính toán với số liệu dòng chảy thực ño của trạm 

Bình Điền và theo các tiêu chuẩn tối ưu như ñã nêu trên. 

2.4.1. Tài liệu dùng trong mô hình RRMOD 

- Tài liệu dòng chảy thực ño    

- Lượng mưa lưu vực trạm thủy văn Bình Điền 

- Lượng bốc hơi lưu vực trạm thủy văn Bình Điền 

2.4.2.  Xác ñịnh bộ thông số mô hình RRMOD lưu vực Bình Điền 

Luận văn ñã xác ñịnh ñược 25 thông số ñiều hành hệ thống, 3 hệ 

số về cường ñộ thấm và 6 ñiều kiện ban ñầu. 

2.4.3. Đánh giá kết quả tính toán bộ thông số mô hình: 

Kết quả xác ñịnh các tiêu chuẩn tối ưu bộ thông số mô hình 

RRMOD ñối với trạm Bình Điền. 

- Hệ số tương quan giữa kết quả tính toán và thực ño: 0,945  > 0,9 

- Chỉ số Nash - Sutcliffe:                                              89,006 > 85 

- Hệ số cân bằng tổng lượng nước toàn năm: 1.00. 
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- Hệ số cân bằng tổng lượng nước từng tháng: từ 0,98 ñến 1,02.  

 

CHƯƠNG 3: NHU CẦU DÙNG NƯỚC 

PHỤC VỤ PHÁT TRI ỂN KINH T Ế - XÃ HỘI 

3.1. Nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp. 

3.1.1. Các phương pháp xác ñịnh lượng nước cần cho cây trồng.  

Theo kiến nghị của tổ chức (FAO)  và theo yêu cầu của bộ Nông 

nghiệp và Phát triển  Nông thôn khi tính toán lượng nước cần của khu 

tưới  nên sử dụng chương trình  CROPWAT theo công  thức Penman-

Monteith của tổ chức FAO 

3.1.2. Tính toán nhu cầu nước cho cây trồng 

3.1.2.1. Tài liệu sử dụng trong tính toán: 

1/ Tài liệu khí tượng: Sử dụng số liệu khí tượng của 3 trạm khí tượng: 

Huế, Nam Đông, A Lưới   

2/ Mưa tưới thiết kế: Mô hình mưa tưới thiết kế  với tần suất ñảm bảo 

75% tính cho trạm Huế, Phú Ốc, Nam Đông và A Lưới.  

3/ Thời vụ cây trồng: Khu vực Huế, Phú Ốc 

      Cây lúa: Đông Xuân : 25/12-30/4  Hè Thu : 30/5-5/9 

      Hoa màu: Đông Xuân : 10/1-20/4  Hè Thu : 20/5-1/9 

3.1.2.2. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng  ETo 

      Lượng bốc thoát hơi tiềm năng trung bình nhiều năm ET0 tb ở 

Huế: 3,4 mm, Nam Đông: ET0 tb =3,15mm, A Lưới: ET0 tb= 3,05 mm      

3.1.2.3. Kết quả tính toán nhu cầu nước cho cây trồng 

Nhu cầu nước cho cây trồng tại mặt ruộng trên lưu vực sông 
Hương  Wmr: 221,905 triệu m3 
3.1.2.4. Nhu cầu nước cho sinh hoạt và công nghiệp  
      Trên lưu vực sông Hương nhu cầu nước cho sinh hoạt và công 
nghiệp:  Wshcn: 42,523 triệu m3 
3.1.2.5. Tổng hợp nhu cầu dùng nước của các ngành 

Tổng nhu cầu nước trên lưu vực sông Hương: 264,428 triệu m3.  
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CHƯƠNG 4 
TÍNH TOÁN CÂN B ẰNG NƯỚC 

4.1. Tính toán cân bằng nước bằng mô hình MITSIM 
4.1.1. Giới thiệu mô hình MITSIM 

Mô hình MITSIM (Massachusett Institute of Technology 
Simulation Model) ñược thiết lập năm 1977-1978 bởi phòng Tài 
nguyên nước, khoa Công trình, viện kỹ thuật Massachusett-Hoa Kỳ 
(MIT) . Mô hình có tính chất ñịnh hướng trong công tác lập quy hoạch 
và quản lý một lưu vực sông. Mô hình có tác dụng ñánh giá một cách 
tổng quan toàn bộ hệ thống sông trong một thời ñoạn dài, là mô hình 
duy nhất có xét ñến hiệu quả sử dụng nước: cho tưới, cấp nước, tính 
ñiều tiết nước của các hồ thủy lợi, thủy ñiện, kiểm soát dòng chảy kiệt, 
... thông qua các chỉ tiêu về mức ñảm bảo dòng chảy ñược ñiều tiết và 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong toàn hệ thống, cũng như các tiểu 
vùng và từng cấp công trình riêng rẽ.  

Mô hình MITSIM ñã ñược Viện Quy hoạch Thủy lợi áp dụng 
nhiều trong các dự án tính toán cân bằng nước trên lưu vực sông, như 
lưu vực sông Đà, sông Hương, sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Kône, 
sông Ba, sông Sê San, sông Sêrêpok .. 
4.1.2. Cấu trúc mô hình MITSIM 
4.1.2.1. Giới hạn của mô hình 

Mô hình MITSIM ñược áp dụng tính toán cho hệ thống sông bao 
gồm các ñặc trưng giới hạn sau: 

Số nút khởi ñầu :90 nút, nút hồ chứa: 35 nút, nút hợp và phân lưu: 
70 nút, nút chuyển nước:10 nút, nút cấp nước công nghiệp, dân sinh: 
20 nút, nút hệ thống tưới: 20 nút nước ngầm: 15 nút, nút dòng chảy 
kiệt: 5 nút 
4.1.2.2. Cấu trúc mô hình MITSIM 

MITSIM là mô hình về hệ thống bao gồm 8 loại nút cân bằng nước 
như sau: Nút khởi ñầu hệ thống (biên trên), nút nhập lưu hoặc phân 
lưu, nút hồ chứa riêng lẻ hoặc kết hợp phát ñiện, nút hệ thống tưới, nút 
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cấp nước cho công nghiệp, ñô thị, nút lấy nước ngầm, nút chuyển 
nước, nút kiểm tra dòng chảy kiệt. 
4.1.3. Tổ chức dữ liệu trong mô hình MITSIM 

 Tổ chức các file dữ liệu tính toán cân bằng nước bao gồm các flie 
số liệu: 
4.1.3.1 Nhóm  file số liệu: Gồm có 4 file  
       File dữ liệu khí tượng, thuỷ văn: File RAIN.SE 

File số liệu dòng chảy: File FLOW1.SE 
File khai báo sơ ñồ hệ thống: File SYS.SE 
File mô tả cấu trúc hệ thống: File PART2.SE 

4.1.3.2. Nhóm các file xuất lượng: Kết quả tính toán mô hình MITSIM 
lưu trữ trên các file: 

- File chứa thông tin mô tả cấu trúc hệ thống 
- File chứa thông tin tính toán hiệu quả kinh tế 
- File chứa kết quả tính toán cân bằng nước 
- File chứa các sô liệu thủy văn dòng chảy 
- File chứa số liệu về mức tưới cho cây trồng 

4.1.4. Thiết lập mô hình hệ thống lưu vực sông Hương: 
Mô hình hệ thống sông Hương có 3 nút chuyển nước :  Nút 15, nút 

chuyển nước từ sông Hương vào sông Bạch Yến qua cửa Xước Dũ. 
Nút 17, nút chuyển nước từ sông Bạch Yến vào hói Bảy Xã. Nút 23, 
nút chuyển nước từ sông Hương qua cống Cầu Ga vào sông Lợi Nông. 
Khi các công trình thủy lợi- thủy ñiện lớn trên hệ thống sông Hương 
ñược xây dựng và lúc ñó thủy ñiện A Lưới ñi vào vận hành thì trên sơ 
ñồ khai thác hệ thống sống Hương  có 1 nút phân lưu là nút 20   
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Hình 4.1 Sơ ñồ khai thác nguồn nước sông Hương 
 



- 17 - 

Sơ ñồ khai thác nguồn nước hệ thống sông Hương  khi có các 
công trình thủy lợi, thủy ñiện, cấp nước hoạt ñộng trong hệ thống ñược 
thể hiện ở hình 4.1 bao gồm: 

- 11 nút khởi ñầu: 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 
910, 911. 

- 6 nút hồ chứa: Tả Trạch (TẢ TRACH), thủy ñiện Bình Điền 
(TĐBĐ), Khe Ngang (KNGANG), Thọ Sơn (THO SON), thủy ñiện A 
Lưới (TĐAL), thủy ñiện Hương Điền (TĐHĐ). 

- 8 nút khu tưới: IR1, IR2, IR3, IR4, IR5, IR6, IR7, IR8. Lượng 
nước cần của các khu tưới xem bảng lượng nước cần -Phụ lục 3. 

- 3 nút chuyển nước 15,17 và 23. 
- 14 nút nhập lưu: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20,  21, 22, 24, 

25, 26. 
- 5 nút cấp nước ñô thị và công nghiệp: NMN Nam Đông, NMN 

Quảng Tế, NMN Giả Viên, NMN Tứ Hạ, NMN A Lưới. 
- 1 nút phân lưu: Nút 19. 
- 2 nút kết thúc: END1, END2.  
Lưu lượng ñến tại nút IR4 từ năm 1979 ñến năm 2005 cho ở phụ 

lục 4. 
Kết quả tính toán lưu lượng tại các ñiểm nút cho ở phu lục 4. 
Lưu lượng trung bình năm và lưu lượng thiết kế ứng với tần suất 

75%, 50%, 10% của hói Bảy Xã cho ở bảng sau: 
Bảng 4.1: Lưu lượng ñến tại hói Bảy Xã 

Tên nút Q0 

(m3/s) 

W0 

(106 m3) 

Cv Cs 

 

Q75% 

(m3/s) 

Q50% 

(m3/s) 

Q10% 

(m3/s) 

Nút phân lưu 8,270 260,505 0,326 1,069 6,300 7,800 11,870 

Hói Năm Xã 3,001 94,537 0,326 1,069 2,286 2,831 4,308 

Hói Bảy Xã 5,269 165,968 0,326 1,069 4,014 4.969 7.562 
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CHƯƠNG 5 

TÍNH TOÁN TIÊU N ƯỚC HÓI  BẢY XÃ 

5.1  Nhiệm vụ thiết kế tiêu. 

Dự án hói  Năm Xã, Bảy Xã ngoài nhiệm vụ thiết kế ñảm bảo 

nguồn nước tưới cho 1152 ha lúa và 571 ha màu, còn có nhiệm vụ tiêu 

tự chảy cho 2370 ha lúa trong vùng ñể ñảm bảo sản xuất nông 

nghiệp.Vì vậy mặt cắt thiết kế của hói Bảy Xã phải chuyển ñược lưu 

lượng thiết kế khi tiêu nước. 

5.1.1 Tiêu chuẩn thiết kế. 

Theo tiêu chuẩn của thiết kế hệ số tiêu nước cho ruộng lúa 

14TCN.60-88. 

- Mô hình mưa tiêu thiết kế là mô hình mưa 1 ngày max, 3 ngày 

max, 5 ngày max, 7 ngày max. 

- Tần suất tính toán mưa tiêu thiết kế P= 10%. 

- Thời gian tiêu nước ñược xác ñịnh theo công thức:  

                       T = t + ∆t  ≤ [T] 

t : Thời gian mưa ( ngày). 

∆t  : Thời gian ngừng mưa sau các trận mưa ( ngày). 

[T] : Thời gian chịu ngập tối ña cho phép của lúa ở nước ngập nhất 

ñịnh ( ngày). 

Đối với vùng Bắc Bộ và Trung Bộ có thể lấy ∆t  =2 ngày. 

- Tính toán mô hình mưa tiêu thiết kế ñược lựa chọn là mô hình 

mưa ñại biểu hoặc mô hình mưa bất lợi. 

- Lượng nước tiêu hao trên ruộng lúa trong quá trình tiêu nước bao 

gồm : Lượng nước bốc hơi và lượng nước ngầm. 

- Công trình tiêu nước ở mặt ruộng chọn là cửa tràn có bo là chiều 

rộng ñơn vị diện tích tiêu (m/ha). 

5.1.2 Thời ñoạn tính toán tiêu. 

Theo lịch thời vụ ở huyện Hương Trà : Lúa Đông Xuân: gieo cấy 

25/12 thu hoạch tháng 4, lúa Hè Thu: gieo cấy 30/5 thu hoạch tháng 9. 
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- Vụ lúa Đông Xuân: Gieo sạ vào ngày 25/12, trong thời gian này 

vẫn còn những cơn mưa lớn cuối vụ, gây ngập úng trên ñồng ruộng. 

Nên cần tiến hành tiêu nước và thời ñoạn tính toán mưa  tiêu ñược 

chọn: tháng 12 và ñầu vụ Đông Xuân ( Từ 15/12 ñến 31/12). 

- Vụ lúa Hè Thu: Gieo sạ vào ngày 30/5, trong thời gian sinh 

trưởng có khả năng gặp lũ tiểu mãn vào tháng 5 và tháng 6, nên thời 

ñoạn tính toán mưa tiêu ñược chọn: ñầu vụ Hè Thu từ 20/5 ñến 30/6. 

5.1.3. Mô hình mưa tiêu thiết kế 

Lượng mưa 1ngày max, 3ngày max, 5ngày max của các thời ñoạn 

tính toán trên ñược xác ñịnh theo nguyên tắc lượng mưa 3ngày max 

chứa lượng mưa 1ngày max và lượng mưa 5ngày max chứa lượng mưa 

3ngày max. Lượng mưa 7ngày max hầu như ít xảy ra và có lượng mưa 

gần với lượng mưa 5 ngày max trong các thời ñoạn tính toán tiêu nên 

không xét ñến. 

Bảng 5.1: Mô hình mưa tiêu thiết kế của các thời ñoạn tính toán 

Lượng mưa 1 ngày max Lượng mưa 3 ngày max Lượng mưa 5 ngày max 

Ngày 

mưa 

Xdh 

(mm) 

X10% 

(mm) 

Ngày 

mưa 

Xdh 

(mm) 

X10% 

(mm) 

Ngày 

mưa 

Xdh 

(mm) 

X10% 

(mm) 

    THÁNG 12    

04/12/97 163.1 178.6 5-7/12/94 248.7 287.1 4-8/12/94 361.8 338.0 

ĐẦU VỤ ĐÔNG XUÂN (15/12-31/12) 

21/12/00 113.9 101.6 20-22/12/00 155.0 148.7 18-22/12/00 166.7 167.9 

LŨ TIỂU MÃN ( Tháng 5 và  tháng 6) 

16/05/01 168.6 158.1 24-26/5/89 264.6 233.9 24-28/5/89 266.2 246.5 

ĐẦU VỤ HÈ THU (20/5 và tháng 6) 

25/05/89 153.1 148.0 11-13/6/04 210.2 220.2 11-15/6/04 233.6 230.8 

5.2.  Tính toán hệ số tiêu thiết kế. 

Tính toán  tiêu nước trên ruộng lúa ñược xác ñịnh theo phương 

pháp giải tích với hệ phương trình như sau:  
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                   ( 1+ β). Pi – (qoi + hoi) = ± ∆
iH        (1). 

 

                   qoi = 0,274 m g2 .b0. H
3/2         (2). 

 

                   
iH  =  ai – 1 ± ∆Hi/2 - hmax            (3). 

β : Hệ số hiệu chỉnh ñộ sâu lớp nước cần tiêu trên ruộng 

iH : Thủy ñầu tiêu bình quân trong thời ñoạn tính toán (mm) 

qoi : Độ sâu tiêu trong thời ñoạn tính toán (mm/ngày) 

hoi : Độ sâu tổn thất nước trong thời ñoạn tính toán (mm/ngày) 

m : Hệ số lưu lượng của ñập tràn 

Pi :  Lượng mưa rơi xuống trong thời ñoạn tính toán (mm/ngày) 

b0 : Chiều rộng của ñập tràn tiêu cho 1 ha (m/ha) 

ai-1 : Lớp nước mặt ruộng ñầu thời ñoạn tính toán (mm/ngày) 

iH∆ : Lớp nước mặt ruộng bình quân tăng, giảm  trong thời ñoạn 

tính toán (mm/ngày) 

Công trình tiêu nước mặt ruộng là cửa tràn với 4 phương án  b0 = 

0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 m/ha. 

Kết quả tính toán hệ số tiêu thiết kế với các thời ñoạn tính toán và 

b0 khác nhau cho ở bảng sau:  

Bảng 5.2: Hệ số tiêu thiết kế hói Bảy Xã 

THÁNG 12 

bo Mưa 1 ngày max Mưa 3 ngày max Mưa 5 ngày max 

m/ha 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

Qtk 

(l/s-ha) 

0.1 1 9 8.21 3 10 11.08 5 10 10.15 

0.2 1 6 10.25 3 8 14.04 5 8 11.46 

0.3 1 5 10.87 3 6 15.27 5 6 12.08 

0.4 1 4 11.00 3 5 15.88 5 6 12.52 

ĐẦU VỤ ĐÔNG XUÂN (15/12-31/12) 
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bo Mưa 1 ngày max Mưa 3 ngày max Mưa 5 ngày max 

m/ha 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

0.1 1 7 3.81 3 8 5.41 5 10 3.64 

0.2 1 5 5.14 3 6 6.46 5 9 4.47 

0.3 1 4 5.71 3 5 7.39 5 8 5.40 

0.4 1 4 5.94 3 5 8.31 5 6 6.03 

LŨ TIỂU MÃN ( Tháng 5 & tháng 6) 

bo Mưa 1 ngày max Mưa 3 ngày max Mưa 5 ngày max 

m/ha 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

0.1 1 7 6.78 3 8 8.28 5 8 8.76 

0.2 1 5 8.61 3 6 11.19 5 6 11.89 

0.3 1 3 9.22 3 4 12.96 5 5 13.74 

0.4 1 3 9.39 3 4 14.07 5 5 14.88 

ĐẦU VỤ HÈ THU ( 20/05 & tháng 6) 

bo Mưa 1 ngày max Mưa 3 ngày max Mưa 5 ngày max 

m/ha 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

Tg 

mưa 

Tg 

tiêu 

qtk 

(l/s-ha) 

0.1 1 7 6.19 3 8 8.44 5 9 7.78 

0.2 1 5 7.94 3 6 10.80 5 7 10.04 

0.3 1 4 8.55 3 5 11.71 5 7 10.94 

0.4 1 3 8.73 3 6 12.10 5 6 11.33 

5.2.1.Phân tích kết quả tính toán . 

Qua kết quả tính hệ số tiêu thiết kế của hói Năm Xã & Bảy Xã có 

thể rút ra một số kết luận như sau: 

- Mưa gây ngập úng trong vùng ở thời ñoạn tính toán: Tháng 12, 

ñầu vụ Đông Xuân, ñầu vụ Hè Thu là lượng mưa 3 ngày max, ñối với 

lũ tiểu mãn là lượng mưa 5 ngày max. 
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- Chọn thời ñoạn tính tiêu: Tháng 12 có hệ số tiêu thiết kế lớn nhất 

qTK= 15,88 l/s-ha ứng với lượng mưa 3 ngày max, với b0 =0,4 m/ha, 

thời gian tiêu sau khi mưa là ∆t =2 ngày. 

+ Đầu vụ Đông Xuân, có q TK =8,31 l/s-ha với b0 =0,4 m/ha, thời 

gian tiêu sau khi mưa ∆t =2 ngày. 

+ Lũ tiểu mãn, có qTK =14,88 l/s-ha, ứng với lượng mưa 5 ngày 

max, với b0 =0,4 m/ha, thời gian tiêu bằng thời gian mưa. 

+ Đầu vụ Hè Thu, có qTK = 12,1 l/s-ha, ứng với lượng mưa 3 ngày 

max, với b0 =0,4 m/ha, thời gian tiêu sau khi mưa là ∆t =3ngày. 

5.2.2. Chọn hệ số tiêu thiết kế. 

        - Hệ số tiêu của tháng 12 và lũ tiểu mãn quá lớn và trong thời 

gian này cây trồng chưa bước vào thời kỳ sinh trưởng nên không chọn. 

- Hệ số tiêu ñầu vụ Đông Xuân qTK =8,31 l/s-ha, có thời gian tiêu 

sau mưa phù hợp với tiêu chuẩn 14TCN.60-88. 

- Hệ số tiêu  ñầu vụ Hè Thu qTK =12,1 l/s-ha, thời gian tiêu sau khi 

mưa 3 ngày có thể chấp nhận ñược. 

Để ñảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp và rút ngắn thời gian 

tiêu nước trên ruộng sau khi mưa nên khống chế từ 2-3 ngày và cũng 

theo nguyên tắc chọn hệ số tiêu thiết kế là hệ số tiêu lớn nhất (qmax). Đề 

nghị chọn qtiêuTK = 12,1 l/s-ha cho hói Năm Xã và hói Bảy Xã. 

CHƯƠNG 6: 

TÍNH TOÁN TH ỦY LỰC DÒNG KHÔNG ỔN ĐỊNH                      

HÓI BẢY XÃ 

Mô hình HEC RAS 4.0 là mô hình tính thủy lực cho dòng dẫn hở, 

có xét ñến sự tác ñộng của các công trình ñược xây dựng như  cầu, 

cống, trạm bơm, các nhánh nhập lưu, phân lưu hay hồ chứa…Mô hình 

có 4 chức năng tính toán:  Dòng chảy ổn ñịnh, dòng chảy không ổn 

ñịnh ,tính toán dòng chảy bùn cát và ñánh giá chất lượng nước. Trong 

mô hình có xét ñến ảnh hưởng của lòng dẫn và tràn bãi. 
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- Điều kiện biên: Biên có thể là ñường quá trình mực nước, ñường 

quá trình lưu lượng, ñường quan hệ mực nước- lưu lượng hoặc ñộ dốc 

( Biên ñộ dốc chỉ áp dụng ñược cho biên dưới của hệ thống). 

- Điều kiện ban ñầu: Giá trị lưu lượng thực ño tại tất cả các nút, 

các mặt cắt của ñoạn sông tính toán. 

- File kết quả cho: Đường mực nước theo cắt dọc, mực nước trên 

từng mặt cắt, chiều sâu mực nước, vận tốc dòng chảy. 

6.1 Sơ ñồ tính:  

- Sơ ñồ hóa mạng lưới của hói Bảy Xã.  

- Cửa vào của hệ thống trên sông  Bạch Yến nút 22 và nút 21 là 

nút phân lưu của hói Năm Xã & Bảy Xã. 

Hói Bảy Xã có 24 nút gồm: Nút biên  trên  21 nút, biên dưới nút 0,  

nút trạm bơm ñiện: 13 nút, trạm bơm dầu: 2 nút, nút nhập lưu: 6 nút. 

 
Hình 6.1 Sơ ñồ tính thủy lực hói Bảy Xã 

6.2. Điều kiện biên. 

Sơ ñồ ñược tính theo 4 phương án ñiều kiện biên. 

Phương án1: Qtiêu = 19,69 m3/s,(qTK = 8,3 l/s-ha), Q5 xả = 6,23 m3/s, 

Q7 xả = 13,46 m3/s. 
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Phương án2: Qtiêu = 28,68 m3/s, (qTK = 12,1 l/s-ha), Q5 xả = 9,08 

m3/s, Q7 xả = 19,60 m3/s. 

Phương án3: Qñến=Qtưới TK=2,304m3/s, Q5 xả=0,836m3/s, Q7 xả=1,468m3/s. 

Phương án4: Qñến=Q75%=6,30m3/s, Q5 xả=2,286m3/s, Q7 xả=4,014m3/s. 

6.3. Điều kiện ban ñầu 

Đường quan hệ giữa (Q và H) của các trạm bơm ứng với các loại 

máy bơm của các trạm   

6.4. Kết quả tính toán 

Qua kiểm tra tại thực ñịa mặt cắt hiện trạng của hói Năm Xã rộng 

hơn rất nhiều hói Bảy Xã.  

Sau khi phân tích nhiều phương án bề rộng của hói Bảy Xã b= 3,5 

m, b= 4,0 m, b= 4,5 m, ñể giảm khối lượng nạo vét hói và không ảnh 

hưởng ñến ñường giao thông và hệ thống trạm bơm hiện có dọc hói. 

Bề rộng hói Bảy Xã  ñược chọn ñể tính toán b= 4,0 m 

Măt cắt thiết kế của hói Năm Xã và hói Báy Xã ñược xác ñịnh chủ 

yếu theo nhiệm vụ tiêu nước. Hệ thống tưới tiêu Tây Nam huyện 

Hương Trà sự phân bổ lưu lượng của hai hói theo diện tích tưới và tiêu 

ñược xác ñịnh như sau : 

Bảng 6.1 Lưu lượng thiết kế của hói Năm Xã và hói Bảy Xã  

theo nhiệm vụ tưới và tiêu 

Hói L (m) 

 

ω tưới 

(ha) 

q tưới 

(l/s-ha) 

Q tưới 

(m3/s) 

ω tiêu 

(ha) 

q tiêu 

(l/s-ha) 

Q tiêu 

(m3/s) 

Bảy Xã 12475 734 1,2 1,468 1620 12,1 19,60 

    4,014  8,31 13,46 

Năm Xã 7679 418 1,2 0,836 750 12,1 9,08 

    2,286  8,31 6,23 

Tổng  1152  2,304 2370 12,1 28,68 

    6,300  8,31 19,69 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Qua kết quả tính cân bằng nước trên hệ thống sông Hương dòng 

chảy năm ñến hói Bảy Xã theo tần suất 75%  Q = 6,30 m3/s nên mặt 

cắt hói ñược nạo vét và nâng cấp thì lượng nước ñến ñủ ñể tưới kể cả  

khi chưa có và ñã có các công trình thủy lợi, thủy ñiện lớn ñược xây 

dựng trên hệ thống sông Hương. 

Vì vậy mặt cắt hói Bảy Xã ñược xác ñịnh ñể ñảm bảo chuyển 

ñược lưu lượng cần tiêu theo hai hệ số tiêu ñược xác ñịnh: ñầu vụ 

Đông Xuân (15/12-31/12) q tiêu = 8,31 l/s-ha và ñầu vụ Hè Thu ( 

20/05-30/06) q tiêu = 12,10 l/s-ha  với bề rộng hói Bảy Xã  ñã ñược 

xác ñịnh qua phần tính thủy lực dòng không ổn ñịnh bằng mô hình 

HECRAS 4.0 là b= 4,0m.Theo dự án khi nạo vét và nâng cấp hai hói 

chỉ gia cố  hai mái bằng ñan bê tông, ñáy hói không gia cố. Để ñáy hói 

thỏa mãn ñiều kiện không xói cần tính bề rộng hói Năm Xã theo 3 

phương án: b= 4,0m, b= 4,5 m và b= 5,0 m với hai hệ số tiêu trên. Còn 

ñiều kiện không lắng cho phép khi tính toán kênh tiêu không cần xác 

ñịnh vì kênh tiêu chuyển với lưu lượng lớn. 

Việc xác ñịnh mặt cắt hói Năm Xã và hói Bảy Xã cũng phải xét 

ñến cao trình cần phải khống chế ở cuối hói: 

Đoạn cuối hói Năm Xã qua tuyến ñê có cao trình ñỉnh ñê +1,3 m, 

lượng nước tiêu ñược dẫn thoát ñi qua qua hai hói Đốc Bưu (550 ha ) 

và hói Giáp Tây (350 ha). Đoạn sau tiếp theo của hói Năm Xã ( thuộc 

tiểu dự án tiêu Ba Xã) có tuyến ñê bao bờ hữu có cao trình ñỉnh +0,8 

và ñoạn này còn có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn nước tiêu của khu tiêu 

nội vùng  tiêu nước ra sông Bồ qua  trạm bơm tiêu Nam Thanh kết hợp 

với cống tiêu tự chảy.  

Đoạn cuối hói Bảy Xã  ñổ nước vào nhánh rẽ của sông Bồ tại Tiên 

Lộc ở phía hạ lưu của trạm thủy văn Phú Ốc khoảng 9 km. Mực nước 

của sông Bồ tại cửa ra của hói Bảy Xã : + 0,421. Cao trình mực nước 

- 26 - 

ñầu hói Bảy Xã : +1,114 (b5xã = 4,0 m), +1,084 (b5xã = 4,5  m), +1,174 

(b5xã = 5,0 m) và cao trình cuối hói Bảy Xã  tương ứng : +0,351 ( b5xã = 

4,0 m), +0,341 (b5xã = 4,5  m), +0,461 (b5xã = 5,0 m). Để ñảm bảo ñiều 

kiện thuận tiện cho hói Bảy Xã tiêu tự chảy ra sông Bồ kiến nghị nên 

chọn bề rộng ñáy của hói Năm Xã b = 5,0 m. 

Đối với các trạm bơm hiện có trên hói Năm xã và hói Bảy Xã ñể 

máy bơm hoạt ñộng tốt, khoảng cách từ miệng hút ñến ñáy bể hút  h1= 

(0,62-0,8)Dv, ñộ ngập từ miệng ống hút ñến mặt nước h2 = (1,3-

1,5)Dv, ñối với máy bơm có công suất nhỏ nên lấy giới hạn trên. 

Đường kính ống hút của các trạm bơm trong vùng có D = 200-300 mm 

nên h1= 0,16-0,24 m, h2 = 0,3-0,45 m. Trên cơ sở tính toán ñường 

mực nước của hói Năm Xã và hói Bảy Xã, cần bố trí lại cao trình ñầu 

hút của các trạm bơm trong vùng. 

Kiểm tra vận tốc không xói cho phép của hói Năm Xã và Bảy Xã. 

Theo Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống kênh tưới TCVN 4118-85, vận tốc 

không xói cho phép có thể xác ñịnh theo công thức :                             

[ Vkx ] =  KQ 0,1 (m/s). Theo tài liệu ñịa chất ñất ñáy hói Năm Xã và 

hói Bảy Xã  có nhiều ñoạn là ñất cát, á cát và á sét chứa nhiều bụi nên 

hệ số K =0,57. Hói Năm Xã với Q = 9,08 m3/s có [ Vkx ] = 0,71 m/s, 

hói Bảy Xã với Q = 19,60 m3/s có [ Vkx ] = 0,96 m/s.  

Như vậy với phương án bề rộng b ñã chọn: Hói Năm xã b=5,0 m , 

Vmax = 0,69 m/s, hói Bảy Xã b= 4,0 m Vmax = 0,83 m/s .Cả hai hói 

thoả mãn ñiều kiện không xói cho phép. 


