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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 Lưu vực sông Sêrêpốk có vai trò rất quan trọng

trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng,

quan hệ quốc tế và bảo vệ môi trường của khu vực

Tây Nguyên.

 Lưu vực Sêrêpốk hiện nay đã và đang có nhiều hoạt

động liên quan đến khai thác, sử dụng và quản lý tài

nguyên mặt (từ thủy lợi tưới tiêu phục vụ nông

nghiệp và cấp nước, đến thủy điện, công nghiệp,

dịch vụ du lịch,…).
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Hình 1-4: Sơ đồ hệ thống sông suối lưu vực sông Sêrêpốk
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2. CHẾ ĐỘ THỦY VĂN SÔNG SÊRÊPỐK
2.1. Chế độ thủy văn

Trạm Sông

Mùa Lũ Mùa cạn

Thời gian

(Tháng)

% lượng 

nước

Thời

gian

(Tháng)

% 

lượng

nước

Giang Sơn Krông Ana IX – XII 67,4% I – VIII 32,6%

Đức Xuyên Krông Nô VII - XII 71,5% II-VI 28,5%

Cầu 14 Sêrêpốk VIII - XI 70% I – VII 30%

Bảng 1:  Tỷ lệ % lượng nước sông Sêrêpốk theo mùa lũ và mùa cạn
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Suối Vị trí đo kiệt
Flv

(km2)

Qtb

(m3/s)

Mo 

(l/s.km2)

Ea Tul Thôn 6, xã CưMga, TP. Buôn Ma

Thuột

187 0.690 3.689

Ea. Gan Thôn10, xã Tâm Thắng, huyện Cư

jút

121 0.375 3.099

Krông Búk Thôn3, xã EA.Blang, huyện Krông

Búc

287 0.372 1.321

Đắk Sak Thôn Sơn Hà, xã Đắk Sak, huyện

Đắc Mil

174 0.866 4.980

Bảng 3:  Kết quả điều tra kiệt năm 2014
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2.3. Kịch bản biến đổi khí hậu cho Tây nguyên.

 Về nhiệt độ: KBPT thấp phần diện tích phía Nam và Tây nguyên

nhiệt độ tăng dưới 1,6oC;

 KB phát thải trung bình: Nhiệt độ trung bình thấp nhất cả nước

tăng 2,2 đến 3oC; KBPT cao: Đến cuối thế kỷ 21 nhiệt độ cả nước

có thể tăng 3,7oC.

 Về lượng mưa: KBPT thấp, đến cuối thế kỷ 21 lượng mưa cả

nước tăng 6%, Tây nguyên tăng thấp chỉ khoảng dưới 2%; KBPT

trung bình đến cuối thế kỷ 21 lượng mưa tăng toàn lãnh thổ từ 2-

7% Tây nguyên và Nam Trung bộ chỉ tăng dưới 3%.

 Xu thế chung lượng mưa mùa khô giảm lượng mưa mùa mưa

tăng. Lượng mưa ngày lớn nhất giảm ở Nam trung bộ và Tây

nguyên. KBPT cao, cuối thế kỷ 21 lượng mưa cả nước tăng 2-

10%, vùng Tây nguyên tăng thấp chỉ 1-4%.

 Như vậy, xu thế là Tây nguyên nhiệt độ tăng dần, lượng mưa ngày

càng giảm.
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3. PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN & DCMT SÔNG SÊRÊPỐK

3.1. Tác động của thủy điện đến TNN LVS Sêrêpốk

 Thủy điện Buôn Kuốp là một công trình của tỉnh Đắk

Lắk trên sông Srêpốk. Công trình nằm trong địa

phận các xã

 Hòa Phú (huyện Cư Jút),

 Nam Đà (huyện Krông Nô)

 Dray Sáp (huyện Krông Ana),

 Cách chỗ hợp lưu của các sông Krông Nô và Krông

Ana khoảng 10 km về phía hạ lưu.
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 3.2. Về việc sạt lở bờ sông

 Sông Krông Nô đoạn ngay sau kênh xả nước của
Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah chạy qua 5 xã:

Đác Nang, Quảng phú, Buôn Choah, Nâm N’dier,

Đức Xuyên (huyện Krông Nô) dài từ 30-35 km theo
tuyến cong của trục sông.

 Vấn đề sạt lở bờ sông xảy ra trầm trong trong mùa

khô, khi mà thủy điện vận hành với lưu lương thay

đổi mạnh, bất thường: hàng ngày, thường từ 18-19

giờ, bắt đầu xả nước, đến đêm từ 23-24 giờ, lưu

lượng thường đạt cao nhất 200 m3/giây, đến trưa

hôm sau, lưu lượng trở về giá trị bằng 0 khi nhà máy
thủy điện ngừng hoạt động toàn bộ.

 Lưu lượng trung bình tự nhiên trước đây luôn ổn

định theo ngày đêm từ 12-16 m3/giây.
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3.3. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái

 Việc phá rừng đầu nguồn, trong đó có cả những khu

vực vườn quốc gia, khu bảo tồn, để xây các công

trình của nhà máy thủy điện trên lưu vực sông

Sêrêpốk đã làm mất rất nhiều diện tích rừng, mất đi

tính đa dạng sinh học trong khu vực.

 Trong khi việc trồng bù rừng lại không được thực

hiện đầy đủ vì hầu hết các công trình đã không bố trí

được hoặc bố trí không đủ quỹ đất trồng rừng nhằm

bù lại diện tích rừng đã mất.
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3.4. Biến động dòng chảy

 Sự biến động dòng chảy trong năm trên các vùng trong

lưu vực cũng khá phức tạp. Vùng thuộc lưu vực sông

Srêpốk chịu ảnh hưởng của khí hậu Tây Trường Sơn

nên mùa mưa và mùa lũ đến sớm và kết thúc muộn.

 Ngoài ra đặc điểm địa lý tự nhiên cũng có tác động mạnh

mẽ đến sự biến động của dòng chảy trong năm.

 Tài liệu quan trắc được của các trạm thuỷ văn trên dòng

chính sông Sêrêpốk và sông Đắk Nông cho thấy:

 Năm nước lớn có lượng dòng chảy lớn gấp 2 – 5 lần

năm có lượng dòng chảy nhỏ nhất. Năm có lượng dòng

chảy lớn nhất có thể lớn gấp 1,5-2 trị số bình quân nhiều

năm. Trong khi đó sự biến động của mưa không nhiều.
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3.5. Phân phối dòng chảy năm

 Lưu vực sông Sêrêpốk có chế độ khí hậu khác

nhau: Diễn biến lượng mưa các tháng trong năm

cùng với các yếu tố tự nhiên khác làm cho sự phân

phối dòng chảy sông Sêrêpốk diễn ra rất phức tạp

về mùa cũng như lượng nước giữa các tháng trong

năm.

 Căn cứ vào tài liệu thực đo ở các trạm thuỷ văn trên

lưu vực và lân cận có thể đánh giá được những nét

cơ bản về phân phối dòng chảy trong năm tương đối

phù hợp với các vùng địa lý khí hậu.
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 Từ những tài liệu thuỷ văn thu thập được ở các trạm

thuỷ văn trong lưu vực thuộc khu vực Tây Trường

Sơn cho thấy sự biến động về mùa rất phức tạp.

 Ngay tại vị trí một trạm đo có năm mùa lũ đến sớm

hơn hoặc muộn hơn đến 2-3 tháng tạo nên mùa lũ

hàng năm kéo dài ngắn khác nhau. Có năm có 2-3

tháng mùa lũ, có năm 5-6 tháng mùa lũ, điều đó thể

hiện tính chất mùa không ổn định trên lưu vực.

 Với những năm gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh

ngay từ đầu mùa mưa (tháng V hàng năm) mùa lũ

trên LV đến sớm.

 Đến cuối mùa mưa nếu gặp mưa bão, áp thấp nhiệt

đới từ biển Đông vào thì mùa lũ kéo dài thêm. Nếu

xét về thành phần lượng DC hàng tháng trong năm

thì mùa lũ ở các trạm đo thuỷ văn như sau:
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 Trên sông Krông Ana tại Giang Sơn có mùa lũ 4

tháng từ tháng IX đến tháng XII có lượng dòng

chảy mùa lũ chiếm 67,4% lương dòng chảy hàng

năm.

 Tháng có lượng dòng chảy lớn nhất là tháng XI

chiếm 21,2 % lượng dòng chảy cả năm. Mùa cạn

từ tháng I - VIII chiếm 32,6% lượng dòng chảy cả

năm.

 Tháng có lượng dòng chảy nhỏ nhất là tháng IV

lượng dòng chảy chỉ bằng 1,9% tổng lượng dòng

chảy cả năm.
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 Trên sông Krông Nô tại trạm thuỷ văn Đức Xuyên

mùa lũ kéo dài 5 tháng từ tháng VII đến tháng XI

với tổng lượng dòng chảy chiếm 71,5% tổng

lượng dòng chảy năm.

 Tháng có lượng dòng chảy lũ lớn nhất là tháng X

chiếm tới 18,9 % tổng lượng dòng chảy năm. Mùa

cạn bắt đầu từ tháng XII đến tháng VI lượng dòng

chảy mùa cạn chỉ chiếm 28,5% tổng lượng dòng

chảy năm.

 Tháng kiệt nhất là tháng III lượng dòng chảy chỉ

đạt 2,2% tổng lượng dòng chảy năm.
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 Trên sông Sêrêpốk tại trạm thuỷ văn Cầu 14 mùa

lũ kéo dài 5 tháng từ tháng VIII đến tháng XII tổng

lượng dòng chảy mùa lũ chiếm đến 70% tổng

lượng dòng chảy năm.

 Tháng có lượng dòng chảy lớn nhất là tháng X,

tổng lượng dòng chảy chiếm 17,9 % tổng lượng

dòng chảy năm.

 Mùa cạn từ tháng I đến tháng VI tổng lượng DC

mùa cạn chiếm 30% tổng lượng dòng chảy năm.

 Tháng có lượng dòng chảy nhỏ nhất trong mùa

cạn là tháng III lượng dòng chảy trong tháng này

chỉ chiếm 2,1% tổng lượng dòng chảy năm.
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 Phân tích các dòng chảy trung bình hàng năm cho

các năm 1977 – 2012 Trước năm 2003, dòng chảy

tại trạm Bản đôn về phí hạ lưu luôn cao hơn dòng

chảy thượng lưu tại trạm thủy văn Cầu 14.

 Trong những năm 2006, 2011, chế độ DC bị đảo

ngược và DC trung bình năm tại Cầu 14, trạm

thượng nguồn lại cao hơn DC tại trạm Bản Đôn.

 Điều này là do cách vận hành của thủy điện Sêrêpốk

3 và Serepok 4 làm giảm dòng chảy hạ lưu.

 Đây chính là nguyên nhân gây hạn hán vùng hạ

nguồn năm 2006 và 2008. DC trung bình năm 2011

tại trạm Bản đôn thấp hơn với dòng chảy tại trạm

Cầu 14.
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 Nguyên nhân do xây dựng kênh vận chuyển nước

của nhà máy thủy điện Sêrêpốk 4A làm cho lưu

lượng DC qua trạm thủy văn Bản Đôn bị giảm.

 Các kết quả chỉ ra rằng việc xây dựng đập nước đã

ảnh hưởng đến dòng chảy theo mùa ở hạ lưu, làm

cho mùa lũ đến muộn hơn một tháng và gỉam thời

gian lũ một tháng.

 Trước khi có thủy điện Sêrêpốk lưu lượng dòng

chảy tại Bản Đôn luôn lớn hơn tại trạm Cầu 14. Kể

từ khi có thủy điện thì lưu lượng dòng chảy tại bản

Đôn lại thấp hơn lưu lượng tại trạm Cầu 14.

187/21/2016 Assoc.Prof.Dr. HP
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Mục tiêu bảo vệ môi

trường và hệ sinh thái

của sông

Mùa kiệt Mùa lũ

% Q0 QDcmt(m
3/s) % Q0

QDcmt(m
3/s)

Môi trường sông ở mức

tuyệt đối hay hoàn hảo

40 108,9 60 162,4

Môi trường sông ở mức

tốt nhất

30 81,2 50 135

Môi trường sông ở mức

tốt

20 55,4 40 110,8

Môi trường sông ở mức

trung bình hoặc đang bị

suy giảm

10 27,7 30 81

Môi trường sông ở mức

kém hoặc tối thiểu

10 27,7 10 27,7

Môi trường sông ở mức

suy thoái rất nặng (rất

kém)

10 tới 0 27,7 tới 0 10 tới 0 27,7 tới 0

DCMT: Bảng 5. Tính toán Q dcmt tại trạm Bản Đôn
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tài nguyên nước trên LVS Sêrêpốk phân bố không đồng đều theo

không gian và thời gian, việc quản lý còn nhiều tồn tại dẫn đến việc khai

thác, sử dụng và quản lý tài nguyên nước mặt LVS Sêrêpốk còn hạn

chế, quy hoạch ngắn hạn, thiếu tính liên ngành,.

Sức khoẻ của dòng sông và ngưỡng khai thác sử dụng nguồn nước

đã được nêu lên trong thực tế sản xuất những năm gần đây do tính bức

thiết của nó

Phát triển thủy điện trên LVS Sêrêpốk làm cho sức khỏe dòng sông

suy giảm và tác động xấu đến môi trường và sinh thái.

Thủy điện Sêrêpốk 4 xả xuống sông Sêrêpốk 8,23 m³/giây, trong khi

DC tự nhiên là 220 m³/giây, tức chỉ bằng 3,7% so với dòng chảy tự nhiên

Với mục tiêu BVMT và HST sông ở hạ lưu Sêrêpốk ở mức kém hoặc

tối thiểu thì dòng chảy môi trường: Qdcmt mùa kiệt là 27,7 m3/s.

LVS Srêpốk dòng chảy kiệt tại các vị trí đo có lượng DC nhỏ vì vậy

việc xây dựng các “Kho nước dự trữ” cho mùa khô thực sự cần thiết.

Cần phối hợp rà soát đánh giá lại quy hoạch phát triển các công trỉnh

thủy điện gắn với PTKT XH
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CÁM ƠN QUÝ VỊ

ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!
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