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TÓM TẮT 

 

 Lũ quét được hình thành do lượng mưa lớn, cuốn trôi mọi thứ trên bề mặt dòng chảy, 

có sức công  phá lớn, phá hủy mọi thứ. Lũ  quét được hình thành do sự tổng hợp của các 

nhân tố gây nên như: đặc điểm địa hình, địa mạo, lượng mưa, lớp phủ thực vật, kết cấu 

đất. 

 Đề tài “ Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ phân vùng lũ quét tại 

huyện Đạ Huoai “. Được thực hiện tại huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng trong thời gian từ 

tháng 3 đến tháng 6 năm 2011.  

  Trình tự thực hiện đề tài: xác định các nhân tố ảnh hưởng đến  tiềm năng lũ quét, 

trong mỗi nhân tố lại phân cấp mức độ ảnh hưởng của chúng tới lũ quét. Sau đó tiến hành 

chồng lớp các nhân tố trên qua phương trình chỉ số tiềm năng lũ quét. 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến tiềm năng lũ quét gồm có: độ dốc, loại đất, loại hình 

sử dụng đất, mật độ che phủ rừng. 

- Việc phân cấp mức độ ảnh hưởng trong từng nhân tố phụ thuộc vào từng yếu tố 

trong mỗi nhân tố đó 

- Phương trình tiềm năng lũ quét được tính dựa vào chỉ số ảnh hưởng của từng 

nhân tố đến lũ quét 

  Kết quả thu được là xác định những vùng có tiềm năng lũ quét và mức độ tiềm 

năng  của từng vùng. Những thông tin này làm cơ sở để dự báo những vùng có nguy cơ lũ 

quét trong địa bàn huyện và hoàn toàn có thể áp dụng  cho  những vùng không gian khác. 
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Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét huyện 
Đạ Huoai - tỉnh  Lâm Đồng 

 
1 

Chương1 
MỞ ĐẦU 

1.1 Đặt vấn đề  

Lũ quét là một trong những thảm họa thiên nhiên xảy ra bất ngờ, nhanh và diễn 

biến phức tạp, có sức tàn phá lớn ở các lưu nhỏ miền núi mang lại rất nhiều thiệt hại về 

người, về kinh tế và xã hội. Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng, trong thời gian 

tới, biến đổi khí hậu sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết bất thường làm thúc đẩy quá trình 

lũ quét, sạt lở đất đá. Đặc biệt, hiện tượng này lại thường xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền 

núi. Vì vậy, thiệt hại do thiên tai nói chung và lũ quét nói riêng sẽ tăng gấp nhiều lần so 

với các vùng đồng bằng. 

Lũ quét được hình thành do lượng mưa lớn, cuốn trôi mọi thứ trên bề mặt dòng 

chảy, có sức công  phá lớn, phá hủy mọi thứ. Lũ được hình thành do sự tổng hợp của các 

nhân tố gây nên như: đặc điểm địa hình, địa mạo, lượng mưa, lớp phủ thực vật, kết cấu 

đất…Kết hợp với thực trạng hiện nay: dân số gia tăng và diện tích rừng ngày càng giảm 

do chặt phá rừng trong đó rất nhiều rừng tập trung ở đầu nguồn  nơi nguồn sinh ra lũ quét, 

từ những diện tích đó chuyển sang đất xây dựng nhà cửa, đất trống hoặc đất canh tác nông 

nghiệp có khả năng giữ đất, giữ nước kém và cả việc xây dựng công trình ngăn cản dòng 

chảy của nước. 

Cùng với đó là sự phát triển của công nghệ viễn thám để dự báo trước lượng mưa 

(phân tích ảnh viễn thám thời tiết), xác định tình trạng thực phủ (phân tích ảnh viễn thám 

quan sát mặt đất) với những dữ liệu về địa hình, địa mạo, tính chất đất đai được tổng hợp 

lại và bằng công cụ  GIS để có thể  dự báo  trước được những vùng có nguy cơ thiên tai. 

Huyện Đạ Houai là một huyện nằm trong tỉnh Lâm Đồng, nơi có modun dòng chảy 

năm cao nhất trong hệ thống sông Đồng Nai và chịu hưởng bởi chế độ mưa Bảo Lộc, độ 

dốc lưu vực lớn, mật độ sông dày đặc, chia cắt mạnh, dân cư tập trung xung quanh các 

dòng sông gây nên tình trạng lũ quét, sạt lở...Cùng với thiệt hại về kinh tế, môi trường, 
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trong những năm qua, bão, lũ còn khiến hàng chục người tử vong, bị thương  (Đặng Tuấn, 

2010). Lũ quét gây biến đổi lòng dẫn suối Đạ Huoai và suối Đạ Sepo. Đặc biệt hiện tại 

lòng suối đã áp sát vào khu vực dân cư và đang uy hiếp nghiêm trọng đến tuyến đường 

721. Nếu không có giải pháp bảo vệ hữu hiệu tuyến đường này sẽ sớm bị sạt lở (Đặng 

Hòa Vĩnh, 2011) hơn nữa  huyện Đạ Huoai là cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng có Quốc lộ 20 

ngang huyện Đạ Huoai với tổng chiều dài 30 km là trục giao thông chính tạo mối quan hệ 

ngoại vùng trực tiếp với tỉnh Đồng Nai và miền Đông Nam Bộ theo hướng Nam. Quan hệ 

nội vùng trực tiếp với thành phố Bảo Lộc theo hướng Đông 

Do đó, thành lập bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét  chính là mục tiêu trong đề 

tài này “Ứng dụng GIS  và viễn thám trong thành lập bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét 

tại huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng” 

1.2 Mục tiêu của đề tài 

Xây dựng bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét trên địa bàn huyện Đạ Huoai 

1.3 Nội dung thực hiện: 

Thu thập các tài liệu liên quan: tài liệu về lũ quét, đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã 

hội, các loại bản đồ số của  khu vực nghiên cứu. 

Phân tích tiềm năng xuất hiện lũ quét dựa trên các nhân tố có liên quan mật thiết 

như: độ dốc, loại hình sử dụng đất, mật độ che phủ rừng và tính chất đất đai. 

Thành lập bản đồ để phân vùng có tiềm năng lũ quét trong khu vực huyện Đạ 

Huoai 

Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế tác hại khi có lũ quét trên khu vực 

nghiên cứu 

1.4 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 

 Ý nghĩa khoa học: 

Những kỹ thuật, phương pháp sử dụng trong khóa luận này có ý nghĩa rất lớn trong 

việc xác định những vùng có tiềm năng lũ quét, đặc biệt là đối với sự thay đổi của lớp phủ 

thực vật ta có thể cập nhật nhanh chóng những  vùng  mới  có tiềm năng lũ quét và những 

vùng không còn tiềm năng lũ quét. Việc áp dụng những phương pháp này cho ta nhìn một 

cách tổng quan về địa hình, địa mạo của khu vực nghiên cứu. Đây là phương pháp tiến bộ 
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mà các phương pháp trước đây ít đạt được.  Ngoài ra, đề tài còn được ứng dụng cho nhiều 

lĩnh vực khác như: quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cầu đường, thiết kế công trình…. 

 Ý nghĩa thực tiễn: 

Việc thành lập bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét có ý nghĩa thực tiễn cho công tác 

cảnh báo lũ quét, tiếp đó sẽ hỗ trợ cho quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, làm 

đường xá, các công tác bảo hiểm, cứu trợ… 
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Chương 2 
TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 

2.1. Lũ quét 

2.1.1 Khái niệm 

Lũ quét là một loại lũ lớn, xảy ra bất ngờ, duy trì trong một thời gian ngắn (lên 

nhanh, xuống nhanh), dòng chảy xiết và có sức tàn phá lớn, cuốn theo mọi chướng ngại 

trên dòng chảy tập trung của lưu vực. 

2.1.2 Phân loại 

Lũ quét được phân thành 3 loại mà chủ yếu dựa vào nguyên nhân hình thành: 

-  Lũ gây ra do mưa địa phương, tập trung lớn ở các lưu vực tự nhiên (hầu như 

chưa có tác động của con người). 

- Lũ gây ra do mưa lớn trên các lưu vực đã chịu tác động mạnh của các hoạt động 

kinh tế của con người làm mất ổn định hay phá vỡ cân bằng sinh thái lưu vực (thay đổi 

lớp phủ, chế độ dòng chảy, lượng trữ hay các đặc tính lưu vực…). 

-  Lũ gây ra do tháo, vỡ thình lình một lượng nước tích do vỡ đập chắn hay các đập 

giữ nước, các đập băng... 

2.1.3 Các nhân tố gây ra lũ quét 

Các nhân tố hình thành lũ quét lũ quét bao gồm 3 nhóm nhân tố chính: Nhân tố ít 

biến đổi, biến đổi chậm và biến đổi nhanh. 

Các nhân tố trên tác động lẫn nhau và mức độ tác động này phụ thuộc rất chặt chẽ 

vào loại hình lưu vực để tạo ra các dạng lũ quét khác nhau. Do vậy, việc xác định tiêu chí 

hình thành lũ quét chính là phân tích sự tác động của mối quan hệ này cho mỗi lưu vực cụ 

thể. 

- Nhân tố ít biến đổi: bao gồm các yếu tố: Địa hình, địa chất, địa mạo, thổ 

nhưỡng... 
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- Nhân tố biến đổi chậm: Tình hình sử dụng đất, các chuyển động kiến tạo, biến 

đổi khí hậu... 

- Nhân tố biến đổi nhanh: mưa lũ, độ ẩm lưu vực, dòng chảy mặt, động đất, xói 

mòn, sạt lở... 

Các hình thức hoạt động của con người trên lưu vực có thể ảnh hưởng đến cả 3 

nhóm nhân tố trên. Song tác động rõ nhất là tác động đến nhóm yếu tố biến đổi nhanh. 

Đây là nhóm nhân tố được chọn làm đặc trưng để phân biệt lũ quét với lũ thường. Nhóm 

nhân tố biến đổi chậm tham gia vào quá trình hình thành lũ quét khi quá trình biến đổi 

vượt quá một ngưỡng nào đó. 

Những phân tích riêng sẽ tập trung vào một số nhân tố chính và những nhận xét về 

đặc điểm và vai trò của chúng đối với sự hình thành lũ quét sẽ được trình bày dưới đây: 

a. Mưa  

Trong cùng một lưu vực hoặc một miền, vùng núi thường có lượng mưa lớn hơn 

vùng đồng bằng, do đặc điểm địa hình có sườn núi chắn gió và các thung lũng có tác dụng 

hút luồng không khí ẩm từ biển vào. Các tâm mưa lớn của nước ta hầu hết đều tập trung ở 

các vùng núi có điều kiện địa hình như vậy. 

Mưa là nhân tố quyết định gây ra lũ quét, thường tập trung trong vài giờ với cường 

độ rất lớn trên diện tích hẹp từ vài chục đến vài trăm km2. Điều đó giải thích lý do tại sao 

nhiều khi lũ quét xảy ra trên một số khu vực lại không đồng bộ với lũ trên sông lớn.  

Mưa gây ra lũ quét thường tập trung với cường độ lớn hiếm thấy trong 1giờ hoặc 2 giờ; 

Mưa với cường suất lớn có ý nghĩa quyết định trong sự hình thành lũ quét. Mưa lớn còn là 

động lực chủ yếu gây ra xói mòn, sụt lở tạo thành phần rắn của dòng lũ quét.  

Các hình thế thời tiết thường gây ra lũ quét ở Việt Nam 

 Phía tây bắc Bắc bộ  

- Xoáy thấp Bắc bộ hoặc xoáy thấp nằm trong giải thấp có trục Tây Bắc - Đông 

Nam vắt qua Bắc Bộ, hoạt động với cường độ mạnh từ thấp lên cao. 

- Xoáy thấp hoặc giải thấp tồn tại ở phía nam Trung Quốc kết hợp với không khí 

lạnh hoặc bị cao lạnh đẩy xuống phía nam gây mưa.  
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- Giải hội tụ nhiệt đới có xoáy thuận, kết hợp với không khí lạnh hoặc các hình thế 

thời tiết khác. 

- Bão hoặc áp thấp nhiệt đới tan sau khi đổ bộ vào đất liền, di chuyển theo hướng 

tây gây mưa.  

 Phía Đông Bắc Bắc Bộ  

- Bão hoặc do áp thấp kết hợp với không khí lạnh.  

- Rãnh thấp nóng phía tây kết hợp với không khí lạnh hoặc rìa lưỡi cao áp Thái 

Bình Dương lấn sang.  

- Hoạt động của không khí lạnh.  

- Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.  

 Vùng ven biển Trung Bộ  

- Tiết tiểu mãn do sự dịch chuyển của dải hội tụ nhiệt đới từ vĩ độ thấp lên vĩ độ 

cao. 

- Hoạt động của không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. 

- Bão, áp thấp nhiệt đới. 

- Sự kết hợp giữa các dạng trên. 

Bảng 2.1: Các ngưỡng mưa gây lũ quét 

(Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương) 

b. Biến đổi khí hậu toàn cầu và các hiện tượng khí hậu cực đoan  

Theo số liệu thống kê cho thấy có khoảng 70 % số thiên tai là do các hiện tượng khí 

tượng, thuỷ văn cực đoan gây ra. Biến đổi khí hậu là nhân tố biến đổi chậm. Nhiều đánh 

giá cho rằng con người đã đóng góp đáng kể vào quá trình biến đổi này mà nguyên nhân 

chủ yếu là hiện tượng phá rừng và làm huỷ hoại môi trường.  

Tại Lâm Đồng xu thế tác động biến đổi khí hậu đến hiểm họa do mưa lớn trên khu 

vực tỉnh Lâm Đồng. Mưa lớn là nguyên nhân chủ yếu gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét theo số liệu 

mưa thời gian gần đây nhất, 1980 - 2008. Tổng lượng mưa trung bình năm, tổng lượng 

Thời đoạn (giờ) 1 3 6 12 24 

Ngưỡng mưa (mm) 100 120 140 180 220 
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mưa lớn trung bình năm và tổng lượng mưa trung bình của mùa mưa: Được xét cho 3 thời 

kỳ 1980 - 1989, thời kỳ 1990 - 1999 và 2000 - 2008. Ta thấy trên phạm vi toàn tỉnh Lâm 

Đồng, tổng lượng mưa lớn trung bình năm chỉ bằng 42% của tổng lượng mưa của mùa 

mưa và bằng 37% tổng lượng mưa trung bình năm. 

- Nơi mưa nhiều nhất thập kỷ 1980 - 1989 là vùng Đạ Tẻh: 3.071 mm/năm. 

- Nơi mưa ít nhất thập kỷ 1980 - 1989 là Thạnh Mỹ: 1.259 mm/năm. 

- Sang thập kỷ gần đây, 2000 - 2008, đặc trưng mưa trên đã tăng lên ở các vùng 

Bảo Lộc, Liên Khương, Đại Nga, Đam Rông. Bức tranh chung là trong thập kỷ gần đây, 

mưa tăng lên vài nơi ở Tây Nguyên. 

- Vùng Lâm Đồng, lượng mưa cực đại ngày lớn nhất trong những năm gần đây ở 

nhiều vùng tăng lên so 20 năm về trước. 

c. Địa hình  

Địa hình vùng núi Việt Nam nói chung rất dốc, do đó độ dốc lòng sông lớn, đó là 

một trong những điều kiện thuận lợi để phát sinh lũ quét. Ở những nơi có địa hình núi cao 

thường là nơi có lượng mưa lớn và phân hoá rất mạnh. Qua khảo sát các khu vực bị lũ 

quét cho thấy: Các lưu vực đã xảy ra lũ quét thường ở nơi có dạng đường cong lõm, địa 

hình bị chia cắt dữ dội, sườn núi rất dốc (> 30 %). Độ dốc lòng sông ở phần đầu nguồn rất 

lớn, tạo điều kiện thuận lợi hình thành lũ quét. Mặt cắt dọc sông nhiều nơi có điểm gãy 

mà sau điểm này là vùng thường bị lũ quét ác liệt. Sườn núi dốc chuyển đột ngột sang các 

mặt bằng bồn địa là đặc trưng của địa hình miền Trung. 

Các lưu vực sinh lũ quét thường nhỏ (diện tích < 500 km2), sông suối bắt nguồn từ 

các đỉnh núi cao (khoảng 1000 – 2000 m). Lưu vực có hình rẻ quạt hoặc tròn, xung quanh 

có núi cao bao bọc, có hướng thuận lợi đón gió ẩm hình thành những tâm mưa. Sườn dốc 

được phủ bởi lớp đất đá có độ liên kết kém, dễ xói mòn, sụt lở. Khi có mưa lớn, lũ quét 

kéo theo nhiều vật rắn: đá, cát, sỏi, cây cối.  

d. Mạng lưới sông suối  

Địa hình chia cắt tạo nên mạng lưới sông suối dày đặc. Ớ vùng đầu nguồn, nhiều nơi 

mật độ sông suối lớn hơn 1 km/km2, thậm chí tới 2 km/km2. Độ dốc lòng sông, suối lớn 
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nên thời gian tập trung dòng chảy ngắn, tốc độ dòng chảy lớn, năng lượng, sức tải lớn. Độ 

dốc lòng sông, suối lớn nên dòng nước lũ thường cuốn theo nhiều đất đá, cây cối do xói 

mòn, sụt lở như đã xảy ra ở nhiều nơi thuộc vùng Tây Bắc nước ta, có nơi trở thành lũ 

bùn đá.  

Sông, suối chảy giữa những kẽ núi, mặt cắt ngang thường có dạng chữ V hoặc chữ U 

sâu và hẹp. Chảy qua các bậc thềm địa hình, mặt cắt dọc sông thay đổi phức tạp kéo theo 

sự thay đổi mặt cắt ngang. Nơi thu hẹp, sông sâu thẳng, nơi mở rộng ở các thung lũng, 

sông chảy quanh co, có bãi tràn rộng, thường có điểm quần cư, phát triển kinh tế mạnh 

cũng chính là vùng chịu tác động mạnh mẽ của lũ quét.  

e. Rừng và thảm phủ thực vật  

Rừng, lớp phủ thực vật là những yếu tố biến đổi chậm. Song do tác động của con 

người, sự suy thoái đến một “ngưỡng” mà vai trò lá chắn của rừng không còn nữa, tổ hợp 

với các điều kiện khác làm lũ quét xuất hiện nhiều hơn.  

Cho đến nay, ở nước ta lớp phủ rừng bị phá nghiêm trọng. Khảo sát các lưu vực đã 

xảy ra lũ quét tỷ lệ rừng còn lại rất thấp, nhiều nơi còn dưới 5 % (Nậm Lay 2 %, Nậm Na 

5 %, Nậm Pàn 2 %, Ngòi Thia 3 %, Sa Pa 3 %, Tràng Sá 5 %,...).  

Kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đều đi đến nhận định: Rừng có tác dụng 

điều tiết dòng chảy mặt và dòng chảy lũ. Khảo sát sự thay đổi các đặc trưng lũ như thời 

gian lũ lên TL, chênh lệch giữa lưu lượng đỉnh lũ QMAX và lưu lượng trước đỉnh 1 giờ 

DQ khi lớp phủ rừng giảm. Trong những trận mưa tương tự nhận thấy sự rút ngắn thời 

gian rõ rệt khi lũ lên, sự tăng nhanh DQ và lưu lượng đỉnh lũ QMAX . 

2.1.4 Đặc điểm cơ bản của lũ quét 

Tính bất ngờ: khoảng thời gian từ khi xuất hiện đến khi đạt đỉnh lũ thường rất ngắn. 

Do vậy thường khó khăn trong dự báo, cảnh báo lũ quét một cách hiệu quả ở trình độ 

khoa học, kỹ thuật hiện nay ở nước ta. 

Tính ngắn hạn và ác liệt: lũ quét thường tồn tại trong thời gian ngắn, thường kết thúc 

sau 10 – 18 giờ, rất ít khi quá 1 ngày, nước lũ lớn xói mòn, rửa trôi khối lượng rất lớn vật 

chất rắn từ các sườn núi dốc rồi trở thành dòng bùn – nước – vật rắn tập trung hầu như 
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đồng thời và rất nhanh. Do đó, tốc độ dòng nước trong lũ quét rất nhanh, khác hẳn lũ 

thường, lại có đỉnh rất lớn, hơn hẳn đỉnh lũ (có khi gấp 2 – 5 lần) trong điều kiện mưa 

tương đương do cơ chế hình thành và vận động khác hẳn. Như thế, để giảm hoặc loại trừ 

tính ngắn hạn của lũ quét, các biện pháp phải hướng vào kéo dài thời gian lũ lên là chủ 

yếu và lũ xuống và trên căn bản là hướng vào tăng thời gian tập trung dòng lũ ở lưu vực, 

từ đó cũng giảm hẳn tính ác liệt của lũ (giảm đỉnh lũ, tần suất lũ lên, xuống, lưu tốc dòng 

sông …). 

Tính đậm đặc: Dòng lũ quét khác hẳn dòng lũ nước thường bởi tỷ lệ vật chất rắn rất 

lớn. Trong quá trình hình thành và vận động, tỷ lệ vật rắn trong dòng lũ quét không ngừng 

tăng lên, tăng mạnh nhất ở khu vực 2 – khi chuyển động từ trên núi cao (giai đoạn qua 

triền dốc) xuống thung lũng. Lượng chất rắn thường chiếm 3 – 10 %, thậm chí trên 10 % 

trong dòng lũ để trở thành dạng lũ bùn đá. Để giảm và hạn chế tác động đặc tính này của 

dòng lũ quét, hoặc ngăn ngừa nguy cơ lũ quét, cần phải có biện pháp nhằm vào giảm xói 

mòn, sạt, trượt, tức là giảm lượng vật chất rắn trong lũ, có biện pháp cắt bớt lượng vật rắn 

trong lũ quét, giảm quá trình chuyển động trượt. 

2.1.5 Các giai đoạn hình thành lũ quét 

Sự hình thành lũ quét trải qua các giai đoạn sau: 

- Mưa lớn, cường độ lớn gây hình thành dòng lũ mặt lớn và đặc biệt tràn ngập trên 

mặt lưu vực nhỏ vùng núi dốc có độ che phủ rừng ít, bị khai thác nhiều, tiềm tàng những 

điều kiện thuận lợi cho xói mòn, rửa trôi đất đá, bùn cát, cây cối, song lòng dẫn lại tiêu 

thoát kém. 

-  Nước lũ gây xói mòn, rửa trôi, sạt, trượt, sụt lở mạnh mặt lưu vực, cuốn theo các 

vật chất rắn, dòng lũ khi đó thay đổi căn bản về chất, trở thành dòng chất lỏng – rắn 

(gồm: nước – bùn đá – cây cối …) tập trung vào sông chính. Lũ khi đó có tổng lượng lớn 

hơn hẳn tổng lượng dòng lũ nước sinh ra nó. 

- Khu vực sinh ra lũ là phần thượng nguồn lưu vực sông có độ dốc lớn, thường 

chiếm 2/3 diện tích lưu vực. Tại đây, các quá trình chính hình thành dòng chảy mặt, xói 

mòn, rửa trôi mặt đất xảy ra mạnh nhất. Quá trình tập trung dòng lũ cũng xảy ra  đồng  
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thời, song chưa mạnh mẽ. 

- Khu vực tập trung dòng lũ quét, nơi quá trình xói sâu còn xảy ra mạnh, sạt trượt 

lở đất đá, cuốn trôi cây cối, tắc ứ tạm thời rồi sau đó vỡ hàng loạt… 

- Khu vực chịu lũ: nơi bị quét mạnh nhất là cuối sườn dốc khi thế năng đã chuyển 

hóa thành động năng, trong đó hiện tượng xói sâu, lở, sạt trượt còn xảy ra ở cường độ 

cao trên đoạn đầu của thung lũng trước khi lũ quét thoát được dòng chính. 

2.1.6 Các tiêu chí cơ bản để xác định lũ quét 

Để thiết kế, thực thi bất kỳ loại biện pháp công trình nào, ngay cả với biện pháp phi 

công trình thì các đặc trưng cơ bản của lũ quét là những cơ sở quan trọng nhất, ngoài 

những hiểu biết về khu vực hình thành, vận động, khu vực chịu lũ, đặc tính của lũ quét. 

Những tiêu chí cơ bản để xác định lũ quét là: 

- Thời gian xuất hiện, thời gian lũ lên, xuống và cả trận, quá trình lũ quét. 

- Đỉnh lũ và thời gian xuất hiện, biên độ lũ, lưu tốc trung bình và cực đại 

- Cường suất lũ lên, xuống trung bình và lớn nhất. 

- Tổng lượng, thành phần vật chất trong lũ (lỏng, rắn), đặc trưng cơ lý của dòng 

chảy. 

- Thời gian tập trung lũ, thời gian truyền lũ, khả năng chuyển tải của dòng lũ quét. 

-  Thành phần chất rắn, thành phần hạt, phân bố hạt trong dòng lũ quét. 

- Động lượng của dòng và tác động của dòng khi gặp vật cản. 

- Kích thước hình học của lòng dẫn. 

- Áp lực thủy động khi vỡ đập (đập thủy lợi hay đập mới hình thành do quá trình 

vận động của dòng chảy) và các chỗ tắc ứ tạm thời khi có lũ quét. 

- Vận tốc quán tính khi lũ gia tăng và tắt dần tùy theo cấu trúc lũ quét. 

2.2 Tình hình lũ quét trên thế giới và việt nam từ trước đến nay 

2.2.1 Trên thế giới 

Lũ quét xảy ra hầu khắp các nước trên thế giới  đặc biệt là các lưu vực sông suối 

miền núi thuộc vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới .Lũ quét xảy ra ở miền Nam nước Pháp, Bắc 

nước Ý. Áo, vùng núi Cacpát ở Châu Âu 
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Những vùng có nguy cơ lũ quét lớn nhất ở Mỹ thuộc bang California, các lưu vực 

sông ở núi Saint- Gabrient… 

Ở Nam Mỹ, dọc sườn núi Anda thường xuyên xảy ra lũ quét. Lũ quét xảy ra ở nhiều 

vùng ở Mexico, Columbia, Ecuado, Pêru, Chilê… 

Lũ quét còn xảy ra ở các nước châu Phi, ở Úc, ở các lưu vực miền núi thuộc bờ biển 

Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương 

Ở châu Á, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi thuộc vùng núi phụ cận rặng Hymalaya ở Ấn 

Độ, Pakistan, Nepan. Lũ quét xảy ra nhiều nơi ở Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, 

Inđonêxia, Malaixia, Nhật Bản. Trên các đảo ở Nhật, đảo Kho Khia Đô có nguy cơ lũ 

quét cao nhất và thường xảy ra vào mùa hè khi gió đông nam thổi từ Thái Bình Dương 

vào gây mưa rào cường độ lớn các sườn dốc bị khai thác, phong hóa mạnh. 

Nhiều vùng ở Trung Quốc đã xảy ra lũ quét. Ví dụ trận mưa 1.605 mm trong 72 giờ 

tại LinZhuang thuộc tỉnh Hà Nam đã xảy ra trận lũ quét ác liệt trên các nhánh sông vào 

tháng 8/1975. Bão và lũ lụt năm 1987 làm 2.300 người chết, phá hủy 650.000 ngôi nhà 

gây tổn thất 2.400 triệu USD. Đầu tháng 7/1992 ở  6  tỉnh đông nam Trung Quốc lũ làm 

chết 467 người, 5.000 người bị thương, đổ 25.000 ngôi nhà, làm hại 2 triệu ha hoa màu. 

Tổng thiệt hại ước tính 6.9 tỷ nhân dân tệ, trong đó có nhiều nơi lũ quét. 

Ở Malaixia các vùng đô thị hóa như  Penang, Kota Baharn, Ipoh Và Johor, nguy cơ 

lũ quét ngày càng tăng. Tháng 11/1986 một trận mưa lớn gây lũ quét ở lưu vực sông 

Kolantan làm 14 người chết và tổng thiệt hại lên tới 11,4 triệu đôla 

Thành phố Kuala Lumpur luôn bị đe dọa bởi lũ quét từ thượng nguồn sông Klang. 

Trận mưa lớn vào năm 1971 tạo ra trận lũ quét gây tổn thất ước tính 14 triệu USD trong 

vòng 13 năm để phòng chống lũ quét cho thành phố này được đặt ra 

Ở Hàn Quốc, các lưu vực sông miền núi ven biển đều có khả năng xảy ra lũ quét. 

Năm 1987 ở Chung Chang và Seoul Kuynggi xảy ra 3 trận  mưa lớn gây lũ quét làm chết 

243 người 

Ở Philippin, ngày 3/10/1981  lũ quét xảy ra ở lưu vực có núi lửa, nước lũ kéo theo 

đất đá, dung nham núi lửa theo sông Amcon Creek về phá hủy nhiều nhà cửa, trung tâm 
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buôn bán gây  thiệt hại  nghiêm trọng và làm chết 124 người, 12 người bị mất tích. Thành 

phố Manila cũng luôn bị lũ quét đe dọa. 

Ở  Thái Lan, bão Betty và Carry đổ bộ vào ngày 15 và 27/8/1987 kéo theo mưa lớn 

gây lũ quét ở nhiều lưu vực sông. Ở 39 tỉnh phía bắc và 5 tỉnh phía nam, trong đó Chiang 

Mai và Suchotnai bị thiệt hại nặng nhất. Tổng cộng có 16 người bị chết, 8645 gia đình bị 

thiệt hại và ngập  77727 ha  ruộng nương. Hồi 13 giờ ngày 25/9/1994, tại thác nước Wang 

Trakai thuộc tỉnh Nakhon Nayok, một trận lũ quét xảy ra bất nhờ, duy trì trong 20 phút đã 

làm cho 61 người chết và mất tích. Bình thường nước sông trong vắt , thu hút nhiều khách 

du lịch .khi lũ trở về cột nước trở nên đục ngầu, dấu hiệu của sự tàn phá của lớp phủ đầu 

nguồn. 

Theo Michael Bonell (1993) lũ quét xảy ra phổ biến ở nhiều thành phố vùng nhiệt 

đới ẩm, mưa lớn không tháo kịp. Băng Kok, Kuala Lumpur và Manila thường bị thiệt hại 

do  lũ quét gây  ra từ cường độ lớn…lũ ở Băng Kok làm thiệt hại đến 50 triệu USD  và 

thiệt hại do lũ năm 1982 và 330 triệu USD. Sự xuất hiện của lũ quét liên quan tới rất 

nhiều yếu tố  mà trước tiên là yếu tố đô thị hóa . Sự phát triển đô thị hóa đã không để ý 

đến quá trình thủy văn và địa mạo. mặt đất bị bóc lát làm cho tăng dòng chảy đỉnh lũ 

trong  trong khi hệ thống thoát nước không được cải thiện  

2.2.2 Tình hình lũ quét ở việt nam 

Trong những năm gần đây tình hình lũ quét tại các tỉnh miền núi Việt Nam ngày 

càng diễn biến phức tạp lũ quét xảy ra bất ngờ, nhanh có sức tàn phá ở các lưu vực nhỏ 

gây tổn thất rất nhiều về người và của, hủy hoại môi trường. 

Những trận lũ quét điển hình gây thiệt hại lớn về người và tài sản gồm:  

- Năm 2000, trận lũ ngày 15/7 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai làm 20 người chết, 25 

người bị thương. Trận lũ ngày 3/10 tại bản Nậm Coóng xã Nậm La cuối huyện Sìn Hồ 

tỉnh Lai Châu làm 39 người chết, 18 người bị thương.  

- Năm 2002, trận lũ ngày 16/8 tại huyện Bắc Quang và Xín Mần tỉnh Hà Giang 

làm 21 người chết, 8 người bị thương. Trận lũ quét lớn nhất trong lịch sử ở các huyện 

Hương Sơn, Hương Khê và Vụ Quang tỉnh Hà Tĩnh đã làm trên 80 % số xã ở Hương 
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Sơn, 50 % số xã của huyện Hương Khê, Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, có nơi ngâp 

sâu từ 3.0 -  4.0 m làm 83 người chết và mất tích, 117 người bị thương. 

- Năm 2004, trận lũ lịch sử ở 2 xã Du Tiến, Du Già huyện Yên Minh tỉnh Hà 

Giang Hà Giang và huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng làm 56 người chết. Sạt lở đất núi 

tại tỉnh Lào Cai đã làm 48 người chết và mất tính và 16 người bị thương, trong đó có 

hộ bị chết cả gia đình.  

- Năm 2005, sạt lở đất ở Bình Liêu, Quảng Ninh làm 11 người trong cùng 1 gia 

đình với 3 thế hệ bị chết. Trận lũ quét ở Yên Bái ngày 11/7 làm 5 người chết. Trận lũ 

quét ở Nghệ An ngày 12/8 làm 16 người chết. Trận lũ quét do ảnh hưởng của bão số 7 

ngày 28/9 đã làm 64 người chết, 17 người bị thương, riêng ở Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

bị chết và mất tích 50 người. 

- Năm 2008, do ảnh hưởng mưa sau bão số 4 và bão số 6 đã gây lũ lớn, lũ quét, sạt 

lở đất ở nhiều nơi thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, 

Lạng Sơn, Hà  Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang; trong đó nặng nhất ở Yên 

Bái, Lào Cai, thượng nguồn sông Lục Nam thuộc Bắc Giang và ở Bình Liêu Quảng 

Ninh. Lũ, lũ quét trong 2 đợt mưa lũ làm 246 người chết và mất tích, hơn 200 người bị 

thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 3.229 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do lũ quét, 

sạt lở đất là chủ yếu.   

- Năm 2009, sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Pắc Nậm, Bắc Cạn làm 13 

người chết và mất tích, 5 người bị thương. Trong vòng 1 tháng từ cuối tháng 9 đến 

tháng 10, liên tiếp các cơn bão số 9 và số 11 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung và Tây 

Nguyên gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó các tỉnh Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tom, Gia Lai, Đăk Lăk…  

- Từ đầu năm 2010 đến nay đã xảy ra 8 trận lũ quét, sạt lở trên địa bàn các tỉnh 

Bắc Cạn, Cần Thơ, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Hà Giang, làm 10 người chết và mất 

tích, 33 ngôi nhà bị sập, trôi, hư hại 

 Đặc trưng các lưu vực xảy ra lũ quét :  

Được trình bày trong Bảng 2.2
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Bảng 2.2: Đặc trưng lũ quét tại các lưu vực 

STT Ngày xảy ra và 
nơi sinh lũ quét 

Nơi chịu lũ 
Hình thế 

thời tiết 

Tình hình mưa  

lũ 
Thiệt hại Nguyên nhân chính 

1 27/VI/1990 

Sông Nậm Lay, 

sông Đà tỉnh 

Lai  Châu 

Huyện 

Mường 

Lay,TX.Lai 

Châu 

Xoáy thấp X6h=160 

Nước đổ từ 

sườn núi xuống 

làm ngập sườn 

dốc 0,7 m 

Cuốn trôi đá tảng và cây lớn, 

76 người quét sạch đường lũ 

đi qua 

Bồi lắng nhiều ruộng  

0,3 - 0,7 m 

Thung lũng hình chảo 

Mưa lớn  

Công trình cản đường 

Xoáy cục bộ 

2 27/VII/1991 

Sông Nậm Lay, 

sông Đà 

Huyện 

Mường Lay, 

TX Lai Châu 

Xoáy thấp 

Bắc Bộ 

200 – 400 mm 

100 mm/h 

T2=3h 

Bùn cát đá nhiều, ước tính 5 

-7 % tổng lượng lũ 

Sạt trường học 2 tầng hàng 

trăm nhà mới  

Mưa tập trung lớn 

3 27/VII/1991 

Sông Nậm Lay, 

Nâm Bù sông 

Đà 

Từ Hua La 

đến Chiềng 

Xôm Thị xã 

Sơn La 

Xoáy thấp 

Bắc Bộ 

Xngày = 403 mm 

 

21 người chết, trôi 12 cầu (9 

cầu treo) 

Sập 3 cầu sắt, bê tông 

Mất 5000 ha  lúa màu 

Mưa cục bộ lớn,  

> 100 mm 

Thu hẹp hạ lưu nhiều 

hang hổ  

Đô thị hóa mạnh 

4 27/VII/1991 

Sông Nậm Pan, 

Sông Đà 

Các xã ven 

suối Nâm Pàn 

 

Xoáy thấp 

Bắc Bộ 

X1= 234 mm 16 người chết, đổ 6 cầu treo. 

200 nhà, 2 đập cao 10m, 3 

đập cao 5m, 5 đập rọ thép, 1 

Hạ lưu nhiều nhánh 

đổ về 

Đô thị hóa mạnh 
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Thị trấn Mai  

Sơn 

đập xây  

50 phai gỗ, sạt 1.200 m đất, 

lấp 165ha lúa và hoa màu, đổ 

hệ thống cột điện 35 km 

5 15/V/1992 

Suối Bảo Hà 

sông Thao 

Xã Bảo Hà, 

Bảo Yên tỉnh 

Lai Châu 

Rãnh thấp 

gió tây 

X2h = 146 mm 

ở Làng Bông có 

mưa đá 

3 người chết, trôi 17 nhà, phá 

1 cầu sắt. Tàn phá hàng chục 

ha lúa 

Mưa lớn tập trung lũ 

đô thị hóa mạnh 

Mặt cắt thu hẹp 

6 7.8/X/1992 

Sông Đại 

Giang, Kiến 

Giang 

Xã Trường 

Sơn tỉnh 

Quảng Bình 

Rìa cao áp 

lạnh 

 

X2h = 243 mm 

X6ngày=1.333 

mm 

 

Tổn thất 50 tỷ cả tỉnh chết 29 

người (18 người ở trường 

sơn) trôi 100 nhà. 

Mưa lớn 

Dốc gãy 

Lòng dạng hẻm bị 

ngẽn dưới 

7 18/X/1993 

Sông Gianh 

Gia định 

Mai hóa 

Quảng trạch 

Quảng bình 

Hội tụ 

nhiệt đới 

Không khí 

lạnh 

X3ngày  = 700 

mm 

Chết 11 người, ngập 1.285, 

trôi 487, sập 3.018 nhà 

Gãy 21 cột điện 

Mất 2.121ha lúa, 2.200ha 

khoai 47.980 m3đất thủy lợi 

 

Mưa cực lớn 

Đứt gãy lòng dẫn 

 

8 25/XII/1992 

Sông Lâu, 

Sông Thu Bồn 

Huyện Hiệp 

Đức  và Liên 

Phước tỉnh 

QN - ĐN 

Không khí 

lạnh tạo 

đới gió 

đông và 

thung lũng 

X12h = 372 mm 

tại Tiền Phước 

Nước lớn rất 

nhanh (3 giờ) 

 

Cuốn cây cầu lớn và sỏi đá = 

 2 m 

Sụt núi Giai, xói 388 ha  lấp 

380 ha đất dày 30 -100 cm 

Nhiều kênh mương, 25 cầu 
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(Nguồn: Lê bắc Huỳnh, 2000)

hút gió cống, 2 cầu lớn  

Thiệt hại 2 tỷ đồng 

9 16/VIII/1993 Tả Giàng 

Phin, Bản 

Khoang, 

Sapa, Trung 

Chải, Lào Cai 

Hội tụ 

nhiệt đới 

Không khí 

lạnh 

 Mang nhiều cây to, đất đá,12 

người chết, trôi 5 nhà, sạt 

rừng thảo quả trôi 11 cống, 

40 đoạn đường bị lở, nhiều 

công trình thủy lợi 

Dốc lớn, mưa rất lớn, 

tắc đường dọc đường 

10 

10 9/X/1993 TX.Phan 

Thiết 

T Bình Thuận 

Hội tụ 

nhiệt đới, 

không khí 

lạnh 

Mưa trước 2 

ngày 

và X1h=100 mm 

 

Chết 4 người, trôi 1.431 nhà, 

197 phòng học, 2.000 trâu 

bò, lợn mất 

Mưa cực lớn 

Nắng kéo dài 
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2.2.3 Tình hình lũ quét trên địa bàn tỉnh lâm đồng 

Trong những năm qua lũ quét, lũ ống đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Những 

khu vực thường xảy ra lũ quét, lũ ống thường tập trung ở vùng Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ 

Huoai. Đây là khu vực chuyển tiếp giữa địa hình cao nguyên Di Linh – Bảo Lộc và địa 

hình vùng đồng bằng Đông Nam bộ. Ngoài ra lũ quét còn xuất hiện tại một số khu vực 

như suối Vàng, suối Đam Rông trong những trường hợp mưa lớn.  

Tình hình lũ quét, lũ ống xảy ra trong các năm qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được 

thống kê như sau: 

-  Năm 1999: đợt mưa lũ kéo dài từ 22/7 – 8/8 kéo dài trên diện rộng đã gây lũ quét 

và lũ ống tại nhiều nơi. Toàn bộ huyện Cát Tiên, một phần Đạ Tẻ, Đạ Huoai đã bị ngập 

úng dài ngày. Lũ quét đã xảy ra trên các suối: Đạ R’Sị (xã Tiên Hoàng – Cát Tiên); Đạ 

Lây; Đạ Nhar (xã Quốc Oai - Đạ Tẻ); Đạ Kho (xã Đạ Pal – Đạ Tẻ); Thượng nguồn sông 

Đạ Huoai (xã Đạ Plơa và xã Đoàn Kết – Đạ Huoai). Đợt lũ lụt lớn trên sông Đồng Nai 

này, kết hợp với lũ quét đã làm chết 4 người, bị thương 1 người; 8728 ngôi nhà bị ngập, 

phải di dời 4201 hộ gia đình với hơn 15000 nhân khẩu lên vùng gò, đồi cao tránh lũ; 

nhiều hạ tầng cơ sở bị tàn phá nghiêm trọng. 

- Năm 2000:  

o Đợt lũ tháng 10: đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ ngày 7/10 – 20/10 

do ảnh hưởng của 2 đợt áp thấp nhiệt đới liên tiếp nhau đã tạo nên một trận lũ lớn. Mưa 

lớn kéo dài, kết hợp với thủy điện Đa Nhim xả lũ đã gây ngập úng lớn cho các khu vực 

ven sông Đồng Nai. Lũ quét đã xuất hiện tại các suối: Đạ R’Sị (xã Tiên Hoàng – Cát 

Tiên); Đạ Lây; Đạ Nhar (xã Quốc Oai - Đạ Tẻ); Đạ Kho (xã Đạ Pal – Đạ Tẻh); Thượng 

nguồn sông Đạ Huoai (xã Đạ Plơa và xã Đoàn Kết – Đạ Huoai); hệ thống suối vùng Đam 

Rông huyện Lạc Dương 

o Ngày 17 và 19/8 tại thượng nguồn suối Đạ Nhar có mưa lớn gây ra lũ quét 

tại khu vực làng dân tộc Đạ Nhar, nước lũ đã cuốn trôi và làm chết 02 người, sập và cuốn 

trôi 02 nhà, hư hỏng nặng 06 nhà của dân. 6.950 cây cà phê giống của dự án Tôn Klong bị 

hư hỏng. Đêm 16 rạng sáng ngày 17/8 tại khu vực các xã Đam Ri, Hà Lâm, Đạ Ploa đã có 
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mưa lớn kéo dài và gây ra ngập lụt tại địa bàn, làm ngập, trôi 16 căn nhà, trong đó 04 căn 

bị cuốn trôi, 12 căn bị ngập và xiêu vẹo. Ngập và cuốn trôi 82 ha cây trồng các loại (9,6 

ha hoa màu, 10,7 ha lúa và 63,9 ha cây CN và cây ăn trái). Trôi 08 cầu tạm, 02 cầu kiên 

cố tại xã Đạ Mri, Hà Lâm …. 

o Ngày 29/5 tại khu vực Suối Vàng huyện Lạc Dương có mưa to và xuất 

hiện lũ lớn làm 03 người chết do bị lũ cuốn trôi. 

- Năm 2001: Từ ngày 14 đến 23 tháng 8, trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa vừa đến 

mưa to, nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ra ngập lụt lớn tại các huyện phía Nam của 

tỉnh, nhất là Cát Tiên, Đạ Tẻh. Đỉnh lũ năm 2001 tại Cát Tiên chỉ thấp hơn đỉnh lũ năm 

2000 là 36 cm, đã gây ngập lụt hầu như toàn bộ địa bàn dân cư của huyện trong thời gian 

từ 15 đến 20 ngày. Lũ quét cũng đã xảy ra trên thượng lưu các suối lớn thuộc Cát Tiên 

(Đạ R’Si, Đạ Lây), Đạ Tẻh (Đạ Mí, Đạ Nhar, Đạ Kho), Đạ Huoai (Đạ M’Bri, Đạ Huoai, 

Đạ Sê Pô). 

- Năm 2002: Từ ngày 14 đến 23 tháng 8, trên toàn toàn tỉnh đã có mưa vừa đến 

mưa to, nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ra ngập lụt lớn tại các huyện phía Nam của 

tỉnh, nhất là 02 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh. Đỉnh lũ năm 2002 tại Cát Tiên bằng đỉnh lũ năm 

2000 (136,09 m), đã gây ngập lụt hầu như toàn bộ địa bàn của huyện trong thời gian từ 10 

đến 15 ngày. 

- Năm 2003: Một đợt xả lũ của hồ Đa Nhim với Qmax = 1000 m3/s, kết hợp với 

mưa lớn đã gây ngập úng cho khu vực Hiệp An (Đức Trọng). Không ghi nhận hiện tượng 

lũ quét trên địa bàn tỉnh. 

- Năm 2004: Năm 2004 không ghi nhận các thiệt hại về lũ lụt trên địa bàn tỉnh. 

- Năm 2005: Mưa, lũ, bão năm 2005 trên địa bàn tỉnh diễn ra không đáng kể so với  

những năm trước đây. Đáng kể nhất là những ngày trung tuần tháng 12, do nhà máy thủy 

điện Đa Nhim xả lũ nhiều ngày với lưu lượng xả có lúc lên tới 700 m3/s, đã gây ra thiệt 

hại đáng kể về cơ sở, vật chất, các loại cây trồng kể cả tính mạng con người. 

-  Năm 2006: những ngày trung tuần tháng 8, do có mưa lớn kéo dài đã gây ngập 

lụt và làm thiệt hại nặng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh nhất là 02  
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huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh. 

- Năm 2007: những ngày trung tuần tháng 8, do có mưa lớn kéo dài nên đã gây ra 

ngập lụt và làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất đời sống nhân dân trong tỉnh nhất là 02 

huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh. 

- Năm 2008: Những ngày trung tuần tháng 11, do có mưa lớn ở khu vực thượng  

nguồn hồ chứa nước Đơn Dương, lượng nước về hồ khá lớn nên Nhà máy Thủy điện Đa 

Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi đã xả lũ, gây ra ngập lụt và làm thiệt hại đáng kể đến đời sống 

của nhân dân ven sông vùng hạ lưu sông Đa Nhim (chủ yếu là huyện Đơn Dương). 

- Năm 2009:  

o Ngày 29/7 lũ quét gây chết người ở Đạ PLoa 

o Ngày 16/7 lũ quét gây chết 6 người ở thủy điện Đạm B’Ri 

2.3 Tình hình nghiên cứu về lũ quét 

2.3.1 Nghiên cứu ở nước ngoài 

Do Nancy Carlin thực hiện.Trong nghiên cứu này  để dự báo lũ quét  tác giả đã sử 

dụng các lớp dữ liệu: loại hình sử dụng, loại đất, độ dốc, mạng lưới thủy văn.Trong đó 

loại hình sử dụng đất, loại đất  được lấy từ Natural Resource Conservation Service, các dữ 

liệu này ở dạng shapefile; độ dốc và mạng lưới thủy được nội suy từ bản đồ DEM. Mỗi 

yếu tố trên sẽ  được xếp hạng theo mức độ nhạy cảm khác nhau về nguyên nhân gây ra lũ 

quét, trong mỗi yếu tố Nancy Carlin lại tiến hành phân ra các cấp  ứng với các mức độ 

khác nhau, còn đối với mạng luới sông ngòi thì được tạo vùng đệm với khoảng cách a, b, 

c tương ứng với tính nguy hiểm của nó tại các dòng sông, tất cả các lớp dữ liệu trên đều 

chuyển sang ở dạng raster với độ phân giải 90 m, sau đó Nancy Carlin tiến hành cộng các 

lớp dữ liệu lại với nhau để xác định những vùng có nguy cơ lũ quét. Cuối cùng Nancy 

Carlin sử dụng lượng mưa đã thu được để mô tả lại trận lũ quét tại La Crosse County, 

Wisconsin. 

Flash Flood Guidance Issues bởi Greg Smith. Trong đó Greg Smith sử dụng 4 lớp 

dữ liệu: Độ dốc từ mô hình DEM với độ phân giải 90 m. Thể tích của đá: có nghĩa là phần 

trăm thể tích của đá trên lớp đất > 2 m với độ phân giải 1 km. Đất: Tỷ lệ cát, bùn, và đất 
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sét ở các lớp đất với độ phân giải 1km. Mật độ rừng từ ảnh vệ tinh NOAA AVHRR với 

độ phân giải 1 km Cho chỉ số cho mỗi lớp .Chỉ số lũ quét được gắn giá trị từ 1-10 cho các 

khoảng phân loại của mỗi lớp .Sau đó tác giả  tiến hành chồng  4 lớp bản đồ trên   

Flash Flood Pontential Index bởi Greg Smith trong đó tác giả sử dụng 4 lớp dữ liệu : 

bản đồ độ dốc, được tính từ bản đồ DEM với độ phân giải 90 m. Bản đồ landuse: được 

thành lập từ việc giải đoán ảnh vệ tinh Landsat TM với độ phân giải 30 M. Bản đồ đất: 

lấy thành từ STATSGO (State Soil Geographic) về thành phần cấu trúc hạt. Bản đồ mật độ 

rừng: được thành lập từ ảnh vệ tinh. Phân cấp cho 4 bản đồ trên sau đó  tiến hành chồng 

các bản đồ lên để tìm ra vùng có tiềm năng lũ quét 

2.3.2 Nghiên cứu trong nước 

Nguyễn Thám và Hồ Đình Thanh  trong nghiên cứu thành lập bản đồ nguy cơ lũ  

quét  tỉnh Gia Lai dựa trên cơ sở phân tích bản đồ địa hình, bản đồ địa chất, bản đồ mạng 

lưới thủy văn, bản đồ 3 loại rừng để tạo ra các bản đồ dẫn xuất như: bản đồ độ dốc, bản 

đồ hướng gió, bản đồ phân tầng độ cao từ bản đồ địa hình, bản đồ 3 loại rừng và bản đồ 

lượng mưa trung bình. Bản đồ địa mạo thành các dạng địa hình sinh lũ, bản đồ phân chia 

lưu vực từ bản đồ thủy văn. Sau đó tiến hành chồng lớp các bản đồ để  xác định bản đồ  

nguy cơ lũ quét  và các hệ thống sông nguy hiểm cần cảnh báo. 

2.4 Viễn thám 

2.4.1 Khái niệm – phân loại. 

Viễn thám (Remote sensing)  được định nghĩa bằng nhiều từ ngữ khác nhau, nhưng nói 

chung đều thống nhất theo quan điểm chung “viễn thám là khoa học nghiên cứu các 

phương pháp thu thập đo lường và phân tích thông tin của vật thể quan sát mà không cần 

tiếp xúc trực tiếp với chúng” (Lê văn Trung, 2000).  

Viễn thám là khoa học và công nghệ sử dụng sóng điện từ để chuyển tải thông tin từ 

vật cần nghiên cứu tới thiết bị thu nhận thông tin cũng như công nghệ xử lý để các thông 

tin thu nhận có ý nghĩa.Viễn thám có thể phân thành 3 loại cơ bản ứng với vùng bước 

sóng sử dụng bao gồm: 

o Viễn thám trong dải sóng nhìn thấy và hồng ngoại phản xạ. 
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o Viễn thám hồng ngoại nhiệt 

o Viễn thám siêu cao tần 

2.4.2 Nguyên tắc hoạt động 

Trong viễn thám, nguyên tắc hoạt động của nó liên quan giữa sóng điện từ từ nguồn 

phát và vật thể quan tâm. 

1. Nguồn phát năng lượng (A) - yêu cầu đầu tiên cho viễn thám là có nguồn năng 

lượng phát xạ để cung cấp năng lượng điện từ tới đối tượng quan tâm. 

2. Sóng điện từ và khí quyển (B) - khi năng lượng truyền từ nguồn phát đến đối  

tượng, nó sẽ đi vào và tương tác với khí quyển mà nó đi qua. Sự tương tác này có thể xảy 

ra lần thứ 2 khi năng lượng truyền từ đối tượng tới bộ cảm biến. 

3. Sự tương tác với đối tượng (C) - một khi năng lượng gặp đối tượng sau khi  

xuyên qua khí quyển, nó tương tác với đối tượng. Phụ thuộc vào đặc tính của đối tượng và 

sóng điện từ mà năng lượng phản xạ hay bức xạ của đối tượng có sự khác nhau. 

4. Việc ghi năng lượng của bộ cảm biến (D) - sau khi năng lượng bị tán xạ hoặc  

phát xạ từ đối tượng, một bộ cảm biến để thu nhận và ghi lại sóng điện từ. 

5. Sự truyền tải, nhận và xử lý (E) -  năng lượng được ghi nhận bởi bộ cảm biến 

phải được truyền tải đến một trạm thu nhận và xử lý. Năng lượng được truyền đi thường ở 

dạng điện. Trạm thu nhận sẽ xử lý năng lượng này để tạo ra ảnh dưới dạng hardcopy hoặc 

là số. 

6. Sự giải đoán và phân tích (F) - ảnh được xử lý ở trạm thu nhận sẽ được giải đoán  

trực quan hoặc được phân loại bằng máy để tách thông tin về đối tượng. 

7. Ứng dụng (G) - đây là thành phần cuối cùng trong qui trình xử lý của công nghệ  

viễn thám. Thông tin sau khi được tách ra từ ảnh có thể được ứng dụng để hiểu tốt hơn về 

đối tượng, khám phá một vài thông tin mới hoặc hỗ trợ cho việc giải quyết một vấn đề cụ 

thể. 
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Hình 2.1: Mô hình nguyên tắc hoạt động của công nghệ viễn thám. 

2.4.3 Cơ sở khoa học của ảnh vệ tinh 

 Sóng Điện Từ: bao gồm hai trường là: điện trường và từ trường, sóng điện từ 

di chuyển trong không gian với tốc độ của ánh sáng. 

   Hai đặc điểm quan trọng của sóng điện từ liên quan trong lĩnh vực viễn thám đó là 

bước sóng và tần số, chúng có mối liên hệ theo công thức: c=    

 
Hình 2.2: Trường điện từ trong không gian 

 Phổ Điện Từ  

  Phổ điện từ trải dài từ bước sóng ngắn (bao gồm tia gramma và tia x) tới bước 

sóng dài (bao gồm sóng ngắn và sóng radio) 
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      Hình 2.3: Tần số và bước sóng phổ điện từ 

Phổ điện từ trong dải cực tím có bước sóng ngắn nhất có thể ứng dụng cho viễn 

thám. 

Ánh sáng mà mắt người có thể phát hiện là phần phổ khả kiến (sóng điện từ trải dài 

từ 0,4 – 0,76 um) trong đó màu tím: 0,4 – 0,446 um, màu xanh lam 0,446 – 0,5 um, xanh 

lục 0,5 – 0,578 um, màu vàng: 0,578 – 0,592 um, màu cam 0,592 – 0,62 um, màu đỏ: 0,62 

– 0,7 um. Trong đó xanh lam, xanh lục và màu đỏ là 3 màu cơ bản của vùng phổ nhìn 

thấy. 

 Ảnh hưởng của khí quyển tới quá trình truyền sóng điện từ. 

  Trước khi sóng điện từ vươn tới bề mặt trái đất, nó phải trải qua một quãng đường 

rất dài để xuyên qua lớp khí quyển của trái đất. Các hạt vật chất trong khí quyển có thể 

ảnh hưởng tới sóng điện từ đang di chuyển qua khí quyển. Các ảnh hưởng này được gây 

ra bởi việc tán xạ (khi những hạt vật chất tương tác và gây ra sóng điện trường bị đổi 

hướng từ hướng ban đầu của chúng) và hấp thụ (khi sóng điện từ bị hấp thụ vào trong đối 

tượng) 

 Sự  tương tác giữa sóng điện từ và vật chất  
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Sóng diện từ mà không bị tán xạ và hấp thụ bởi khí quyển có thể vươn tới và tương 

tác với các đối tượng vật chất trên bề mặt trái đất. 

Có 3 dạng tương tác khi sóng điện từ đập vào bề mặt vật chất trên trái đất là: hấp 

thụ, xuyên qua và phản xạ, thành phần mỗi loại phụ thuộc vào bước sóng của năng lượng  

và vật liệu cũng như đặc điểm của đối tượng. 

Các đối tượng khác nhau có sự ghi nhận về sự hấp thụ, truyền và phản xạ về sóng 

điện từ khác nhau. Bằng cách đo lường năng lượng phản xạ hay bức xạ từ các đối tượng 

trên bề mặt trái đất thông qua nhiều dải bước sóng khác nhau, các nhà khoa học có thể 

xây dựng một đường cong phản xạ phổ cho từng đối tượng. Sau đó so sánh  các đường 

cong phản xạ phổ của các đối tượng khác nhau, các nhà giải đoán có thể phân biệt giữa 

chúng. 

Ví dụ đường cong phổ của vài đối tượng  

 
Hình 2.4: Đường cong phổ của một số đối tượng vật chất 

2.4.4 Các yếu tố của ảnh vệ tinh  

 Đặc điểm ảnh  

Năng lượng điện từ có thể được nhận ra hoặc ở dạng quang năng hoặc ở dạng điện 

năng. 

 Độ phân giải không gian : 
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Sự chi tiết có thể nhận thấy rõ trong một ảnh  phụ thuộc vào độ phân giải không gian 

của bộ cảm biến và liên quan tới kích thước đối tượng nhỏ nhất có thể nhận ra. Độ phân 

giải không gian phụ thuộc vào trường nhìn. 

 Độ phân giải phổ  

  Mô tả khả năng của một bộ cảm ứng để xác định những khoảng bước sóng .độ 

phân giải phổ càng cao thì dải bước sóng cho một kênh phổ càng hẹp. 

 Độ phân giải bức xạ  

 Độ phân giả bức xạ của một hệ thống tạo ảnh mô tả khả năng nhận biết những khác 

biệt rất nhỏ năng lượng  điện từ  được phát xạ hay phản xạ của đối tượng. 

 Độ phân giải thời gian  

Liên quan tới khả năng lặp lại hay nói cách khác  là chiều dài thời gian mà một vệ 

tinh hoàn thành toàn bộ chu kì bay quanh quỹ đạo để chụp lại khu vực xem xét trước đó 

 Biến dạng hình học  

Biến dạng do đặc tính của thấu kính bộ cảm biến, sự chuyển động của hệ thống quét, 

sự chuyển động và độ vững chắc của vật mang, địa hình, độ cong và độ xoay của trái đất. 

2.4.5 Các phương pháp xử lý thông tin viễn thám 

 Phương pháp xử lý bằng mắt 

Đây là phương pháp đã được sử dụng từ lâu và cho đến nay nó vẫn chiếm một vai trò 

quan trọng trong việc xử lý, giải đoán các thông tin viễn thám (cả tư liệu vũ trụ và máy 

bay). 

Phương pháp chủ yếu dựa vào sự phân biệt của mắt người hoặc trực tiếp hoặc gián 

tiếp thông qua các dụng cụ quang học. Đây là phương pháp nhận biết chủ yếu mang tính 

chất định tính. Mặc dù khả năng nhận biết của phương pháp là định tính nhưng tuỳ thuộc 

rất lớn vào kinh nghiệm nhận biết của người xử lý cũng như công cụ xử lý thông tin. 

Tuỳ thuộc theo tính năng của các công cụ xử lý (kính lập thể, bàn sáng, máy tổ hợp 

màu, thiết bị Zoom Transpersope và Pantograph, máy đo diện tích) mà tiến trình của các 

phương pháp này có khác nhau. 

 Phương pháp xử lý bằng máy tính 
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Các phương pháp xử lý ảnh số có thể phân vào 3 nhóm chính: 

- Kỹ thuật hiệu chỉnh ảnh và loại trừ các nhiễu xuất hiện trong quá trình thu nhận 

- Tăng cường chất lượng ảnh nhằm tạo ra sản phẩm có thể giải đoán bằng mắt. 

- Phân tích ảnh hay giải đoán bằng phương pháp số: đây là khâu tự động hoá ứng 

dụng các kỹ thuật định lượng để xác định xử lý các tư liệu ảnh. Máy tính sẽ xử lý tất cả 

các pixel ảnh với một loạt ma trận nhất định. 

2.4.6 Ứng dụng của viễn thám trong xác đinh mật độ che phủ  

a. Nhu cầu thực tế: bản đồ  rừng là tài liệu cơ sở của ngành lâm nghiệp dùng để  

lập kế hoạch, quản lý đất trồng rừng và khai thác tài nguyên rừng hợp lý. Vấn đề phá rừng 

hoặc thiệt hại do sạt lở và cháy rừng đã tạo nguy cơ cho sự phát triển bền vững để đánh 

giá xu thế và mức độ phá rừng, mật độ che phủ của rừng cũng như giám sát rừng trồng 

đòi hỏi đẩy mạnh công tác thành lập bản đồ rừng 

b. Vai trò: nhờ khả năng bao quát các vùng rộng lớn với chu kỳ quan sát lặp lại  

khác nhau và quan sát trong bất kỳ thời tiết nào, viễn thám đáp ứng phần nào các yêu cầu 

về thành lập bản đồ rừng giám sát biến động diện tích rừng do xói mòn, hoang mạc hóa so 

sánh dữ liệu ảnh ở 2 thời điểm quan tâm (ảnh đa thời gian) sẽ nhận được thông tin phục 

vụ công tác phân tích biến động. Những ảnh vệ tinh phân giải cao cho phép xác định 

chính xác vị trí và diện tích rừng được khai thác hoặc được trồng, cũng như tạo công cụ 

giám sát thường xuyên về các thiệt hại  mà phương pháp đo đạc mặt đất  cũng như ảnh 

hàng không khó có thể thực hiện được. 

c. Ưu điểm: không có một phương pháp nào có  hiệu quả thực tế và chi phí thấp  

cho việc thu thập dữ liệu về độ phủ đất tốt hơn những kỹ thuật viễn thám. Dữ liệu viễn 

thám có khả năng nắm bắt được những thay  đổi trong phát triển cây trồng hoàn toàn theo 

mùa, những thay đổi về hàm lượng diệp lục hay thay đổi cấu trúc. Việc thay đổi về hàm 

lượng diệp lục có thể sử dụng dữ liệu đa phổ trong vùng khả kiến và hồng ngoại hay ảnh 

quang học, còn thay đổi cấu trúc thì sử dụng ảnh rađa cho việc  lập bản đồ vùng, những 

vùng không gian liên tục trên những vùng rộng lớn được yêu cầu ảnh chỉ số NDVI được 

sử dụng khá tốt trong việc giám sát lớp phủ rừng, ảnh rađa và ảnh quang học đa thời gian 
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được áp dụng để xác định vị trí và diện tích khu vực bị khai phá. Do thực vật được xác 

định tốt bởi các bước sóng hồng ngoại gần, còn hồng ngoại trung bình (có bước sóng từ 

1.5 - 1.75 um).  

2.5 Tổng quan Hệ thống Thông tin Địa lí (GIS) 

2.5.1 Định nghĩa 

Hệ thống Thông tin Địa lý được định nghĩa như là một Hệ thống Thông tin mà nó 

sử dụng dữ liệu đầu vào, các thao tác phân tích, cơ sở dữ liệu đầu ra liện quan về mặt địa 

lý không gian, nhằm trợ giúp việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, quản lý phân tích và hiển thị 

các thông tin không gian từ thế giới thực để giải quyết các vấn đề tổng hợp thông tin cho 

các mục đích của con người đặt ra, chẳng hạn như: để hỗ trợ việc ra quyết định cho việc 

quy hoạch và quản lý, sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, giao thông, dễ 

dàng trong việc quy hoạch phát triển đô thị và những việc lưu trữ dữ liệu hành chính 

(Nguyễn Kim Lợi, 2007). 

2.5.2 Các thành phần chính của GIS 

Hệ thống GIS gồm có năm thành tố chính, bao gồm: con người, phần cứng, phần 

mềm, phương pháp và cơ sở dữ liệu. 

2.5.3 Chức năng của GIS 

GIS có 4 chức năng chính: nhập dữ liệu, quản lý dữ liệu, phân tích và hiển thị dữ 

liệu địa lý. 

2.5.4 Khả năng ứng dụng GIS trong nghiên cứu và phân tích lũ quét 

Các phần mền HTTTĐL được xây dựng nhằm tạo nên các bề mặt: Những đặc 

điểm của các bề mặt cần được nghiên cứu phân tích và xử lý đó là độ dốc, hướng dốc, 

bóng nhìn  và các đối tượng đặc biệt của bề mặt như thung lũng, đồi, mạng lưới thủy văn, 

để nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên như: nghiên cứu nước chảy, nghiên cứu ô nhiễm... 

các mô hình toán thường có thể liên hệ chuyển đổi cho các phần mềm . Các chức năng cơ 

bản của các phần mền đó là: phương pháp thể hiện mẫu số (hay số liệu đo), tạo lập các bề 

mặt, tính toán các giá trị bề mặt. 

Điều khiển thông tin nhiều lớp : được hiểu là điều hành theo phương thẳng đứng 
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(vertical operation) với cơ sở là dựa vào mối quan hệ giữa các lớp thông tin. 

Nó cho phép điều khiển dữ liệu ở những lớp riêng biệt đồng thời kiểm tra mối liên 

quan giữa các đối tượng khác nhau. Việc điều khiển này có thể tách tư liệu của một lớp 

thành nhiều lớp với mục đích là để phân tích bất kỳ một mối quan hệ nào giữa các yếu tố 

của các hiện tượng tự nhiên. Ngược lại, nhiều lớp thông tin của một vùng cũng có thể 

được tổng hợp lại tạo nên một lớp đơn để tiện lợi trong quá trình xử lý và thiết lập mô 

hình. 

2.6 Tích hợp giữa viễn thám và GIS 

Tích hợp giữa viễn thám và GIS nhằm tạo ra công nghệ hiệu quả kết hợp chiến lược 

xử lý ảnh cũng như dòng luân chuyển thông tin và chuyển đổi dữ liệu trong quá trình xử 

lý và giải đoán ảnh, để tạo ra dữ liệu địa lý cần thiết cho GIS  đáp ứng nhu cầu đa dạng 

trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường... 

 Từ quan điểm của các chuyên gia GIS, công nghệ viễn thám là một trong những 

công nghệ thu thập dữ liệu không gian quan trọng và hiệu quả nhất. Sự tích hợp dữ liệu 

viễn thám và GIS dựa trên dữ liệu Raster rất khả thi vì cấu trúc dữ liệu giống nhau, hơn 

nữa có sự tương đồng giữa kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám và GIS đó là trong thực tế cả hai 

kỹ thuật này đều xử lý dữ liệu không gian và có thể thành lập bản đồ  số. Khi ảnh vệ tinh 

đã được xử lý và cung cấp dưới dạng tương thích với GIS, những chức năng phân tích của 

GIS có thể áp dụng hiệu quả đối với dữ liệu vectơ của GIS (ranh giới, tọa độ, độ cao...) 

phối hợp các chức năng sẵn có của hai công nghệ mà còn có thể khai thác tối đa dữ liệu 

thuộc tính nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc cung cấp thông tin đáp ứng nhanh các 

nhu cầu  trong quy hoạch, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường, theo dõi 

biến động sử dụng đất và thành lập bản đồ chuyên đề... 

2.7 Tổng quan Huyện Đạ Huoai 

2.7.1 Đặc điểm tự nhiên  

a. Vị trí địa lý 

Huyện Đạ Huoai nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng, có độ cao trung bình 

300m so với mặt nước biển. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 489,6 km², trung tâm 
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huyện lị cách thành phố Đà Lạt 180 km về phía Đông - Bắc, cách thành phố Hồ Chí 

Minh 145 km về phía Tây Nam. 

- Phía Đông giáp thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm 

- Phía Tây giáp huyện Đạ Tẻh và huyện Tân Phú, Đồng Nai 

- Phía Nam giáp huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh, Bình Thuận 

- Phía Bắc giáp huyện Bảo Lâm và huyện Đạ Tẻh. 

 
Hình 2.5: Vị trí địa lý huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm đồng 

b. Hành chính – dân số 

Huyện Đạ Huoai là huyện kinh tế mới được thành lập Ngày 6-6-1986 theo Quyết 

định số 68-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng chính phủ).   

Huyện Đạ Huoai có 10 đơn vị hành chính gồm: 2 thị trấn Mađaguôi (Madaguoil), Đạ 

Mri (Đạ M'ri) và 8 xã:Đạ Plơa (Đạ P'loa), Hà Lâm, Mađagui (Madaguoil), Đạ Oai, Đạ 

Tồn, Đoàn Kết, Đạ Mri (Đạ M'ri), Phước Lộc. 

Toàn huyện có 34.049 người. Mật độ dân số bình quân gần 67 người/km². 
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2.7.2 Địa hình 

Huyện Đạ Huoai nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa vùng Tây Nguyên và Đông 

Nam Bộ, nên địa hình khá phức tạp, có xu hướng thấp dần theo hướng Đông - Bắc xuống 

Tây -  Nam, với 3 dạng địa hình chính: núi, đồi thấp và thung lũng. 

 Dạng địa hình núi: 

 Diện tích 34.134 ha chiếm 68,92 % diện tích tự nhiên toàn huyện, tập trung thành 

vòng cung lớn bao quanh 3 phía (Bắc, Đông, Nam), mức độ chia cắt mạnh, độ cao trung 

bình từ 400 - 900 m, độ dốc phổ biến trên 250, không thích hợp với phát triển nông 

nghiệp, hiện trạng chủ yếu là rừng tự nhiên. 

 Dạng địa hình đồi thấp 

 Diện tích 11.060 ha, chiếm 22,33 % diện tích tự nhiên toàn huyện, phân bố ở khu 

vực trung tâm huyện và trải dài từ đông sang tây, độ cao trung bình từ 100 – 300 m, độ 

dốc phổ biến từ 150 - 250, tương đối thích hợp với cây lâu năm. 

 Dạng địa hình thung lũng ven sông 

 Diện tích 4.335ha, chiếm khoảng 8,75 % diện tích toàn huyện, phân bố thành dải 

nhỏ và hẹp ven sông, địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình từ 30 – 40 m, độ 

dốc phổ biến dưới 80, thổ nhưỡng chủ yếu là phù sa và đất xám, khá thích hợp  với canh 

tác lúa và các cây công nghiệp ngắn ngày. 

2.7.3 Khí hậu 

 Đạ Huoai nằm  trong vùng nhiệt đới gió mùa điển hình, với những đặc trưng cơ 

bản như sau: 

 Nắng nhiều 

 Trung bình từ 6-7 giờ/ngày. Năng lượng bức xạ tổng cộng lớn: trung bình từ 150 -

260 kcal/cm2/năm. Nhiệt độ cao và ôn hòa: nhiệt độ trung bình năm từ 23,6 - 27,3 0C. 

Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 12 và tháng 1(khoảng 24,1 - 23,6 0C), có 

tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng tư và tháng năm (khoảng từ 26,5 - 27,3 0C). Nắng 

nhiều, bức xạ dồi dào, nhiệt độ cao và hầu như không có bão là những thuận lợi rất cơ bản 

cho sự phát triển nông nghiệp của Đạ Huoai nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung. 
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 Lượng mưa lớn 

 Trung bình từ 2,139 – 2,826 mm/năm, nhưng vào những năm mùa mưa kết thúc 

muộn thì ảnh hưởng khá nặng đến chất lượng thụ phấn của cây điều là cây hiện chiếm 

diện tích lớn nhất ở Đạ Huoai. 

Do mưa rất lớn vào thời kì tháng 6 đến tháng 11 (từ 400 - 500 mm/tháng, đặc biệt 

tháng 8 lượng mưa lên tới 612 mm), một mặt gây xói mòn và rửa trôi đất, mặt khác kết 

hợp với nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước sông Đạ Huoai dâng nhanh và tràn 

vào đồng ruộng, gây tình trạng ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng.  

Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 3 với lượng mưa chỉ lượng mưa khoảng 5 

% tồng lượng mưa năm, tuy chỉ kéo dài 4 tháng, nhưng cũng đủ gây tình trạng mất cân 

đối nghiêm trọng về cán cân ẩm, ảnh hưởng quá trình sinh trưởng, phát  triển của cây 

trồng, vật nuôi. 

Việc xây dựng các công trình thủy lợi để cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt trong 

mùa khô có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Huyện. 

Do ảnh hưởng của địa hình nằmở vị trí đầu nguồn, nên sông suối trong phạm vi 

Huyện thường có lưu vực nhỏ, ngắn và dốc, có mô-đun dòng chảy lớn và thường nghèo 

kiệt vào mùa khô. 

2.7.4 Mạng lưới sông ngòi 

Đạ Hoai là sông chính với chiều dài 20,3 km, là hợp lưu của ba nhánh chính: sông 

Đạ M’ri, sông Đạ Huoai và sông Đạ M’rê. Dưới đây là đặc điểm của một số sông suối 

chính: 

- Sông Đạ M’ri: bắt nguồn từ cao nguyên Bảo Lộc, cao trên 1.000 m, chiều dài 

đoạn  chảy qua huyện Đa Huoai dài 39,5 km. 

- Sông Đạ M’rê: chiều dài 21 km, bắt nguồn từ đèo Bảo Lộc với độc cao trên 1.000 

m, hợp lưu với sông Đạ Huoai tại xã Hà Lâm để cùng đổ vào sông chính Đạ Huoai. 

- Sông Đạ Huoai: đây là nhánh sông lớn nhất của sông chính Đạ Huoai, được  bắt 

nguồn từ vùng núi cao phía Đông. Chiều dài đoạn sông chảy qua địa bàn huyện là 56,3 

km. 
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- Các suối chính: các suối nhỏ phân bố rải rác trên địa bàn huyện, trong đó có 6 

suối chính như sau: 

 Suối Đạ Liong (Thị Trấn Mađaguôi): bắt nguồn từ dãy núi phía Đông - Bắc, 

chảy theo hướng Bắc - Nam đổ ra suối Đạ Gui, chiều dài khoảng 8,5 km. 

 Suối Đạ Kên: cũng bắt nguồn từ dãy núi phía Đông - Bắc, chảy theo hướng  Bắc- 

Nam đổ ra sông Đạ Mrê, chiều dài khoảng 9,2 km. 

 Suối Đạ Đunn (xã Đam Mri): bắt nguồn từ dãy núi phía bắc, chảy theo hướng   

Bắc - Nam đổ ra sông Đạ Mrê, chiều dài khoảng 7,5 km 

 Suối Đạ Gui: bắt nguồn từ dãy Núi Phía Tây - Bắc, là hợp lưu của các suối nhỏ 

như Đạ Liong, chảy theo hướng Tây - Nam dọc theo phía nam tỉnh lộ 721, chiều dài 

khoảng 21,3 km 

 Suối Đạ Narr: cũng bắt nguồn từ dãy núi cao phía Bắc, chảy theo hướng  Bắc- 

Nam ,chiều dài khoảng 7 km. 

 Suối Đạ Tràng (xã Đạ Tồn): cũng bắt nguồn từ dãy núi cao phía Bắc, chảy theo 

hướng  Bắc - Nam, chiều dài khoảng 11 km. 

2.7.5 Nguồn nước mặt, nước ngầm và chế độ thủy văn 

Nước mặt trên địa bàn huyện khá dồi dào, được cung cấp bởi các nguồn chính như: 

nước mưa tại chỗ, nước từ thượng lưu chảy về. Kết quả thực đo về các thông số dòng 

chảy và chất lượng nước mặt của huyện như sau: 

- Lưu  lượng dòng chảy trung bình năm 34 – 38 m3/s 

- Module dòng chảy trung bình nhiều năm 37,24 – 38,12 l/s/km2 

- Hệ số biến đổi dòng chảy nhiều năm 0,2 - 0,3 

- Biên độ mực nước trong sông chính giữa mùa mưa và mùa khô: 5 - 8 m 

Về tài nguyên nước ngầm, theo điều tra của dự án quy hoạch thủy lợi và nước sinh 

hoạt nông thôn vùng Đạ Huoai – Đạ Tẻh do Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Miền 

Trung thực hiện tháng 11/2000 cho thấy: 

 Nước ngầm tầng mặt (giếng đào): nước ngầm tầng mặt và nước sát mặt (ngầm 

bán áp, độ sâu < 20 m ) thường có độ cứng khá cao (> 50 mg caco3/lít), mực nước thay 
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đổi theo vùng và theo mùa, vùng thấp ven sông Đạ Huoai có mực nước ngầm từ 15 - 20 

m. Vào mùa mưa, mực nước cách mặt đất từ 1 - 2,0 m, nhưng về mùa khô mưa nước hạ 

xuống cách mặt đất 5 – 6 m ở nhũng khu vực bào mòn tích tụ và 7 – 12 m ở những khu 

vực tích tụ xâm thực gần thềm sông Đạ Huoai. 

 Nước ngầm tầng sâu (giếng khoan với  độ sâu > 20 m): ở độ sâu > 20m, nước 

ngầm có độ cứng và độ kiềm khá cao. Như vậy, nếu khai thác nước ngầm cung cấp nước 

sạch cho các khu dân cư tập trung như thị trấn và các khu công nghiệp thì đòi hỏi phải có 

các biện pháp kỹ thuật để xử lý. 

2.7.6 Nhận xét đặc điểm tự nhiên ảnh hưởng đến tiềm năng  lũ quét 

  Nhìn chung, sông suối trên địa bàn huyện có tổng lưu lượng dòng chảy năm lớn, 

nhưng phân phối không đều giữa mùa mưa và mùa khô, trong đó: mùa khô dòng chảy 

nhỏ, mực nước và cao trình đồng ruộng chênh lệch lớn, nên ít có khả năng khai thác nếu 

không có các công trình thủy lợi  mùa mưa dòng chảy lớn, nhất là thời kì mưa lũ do mưa 

với lượng mưa lớn kết hợp với dạng địa hình núi, mức độ chia cắt mạnh, độ dốc lớn, độ 

phì nhiêu của đất đai thấp, đã gây ra tình trạng lũ quét và ngập nước ở các khu vực đất 

thấp. Đặc biệt với khí hậu nắng kéo dài mà các con suối ít có khả năng giữ nước cho nên 

người dân thuòng đắp đập để giữ nước để canh tác đến mùa mưa không tháo ra. 

2.8 Đặc điểm kinh tế xã hội  

2.8.1 Nguồn tài nguyên 

 Tài nguyên đất: 

Đất đai: phần nhiều là đất Feralít vàng đến vàng nhạt phát triển trên đá mẹ Granít, ít 

đất bồi tụ ven sông suối, độ phì của đất thuộc dạng khá nên thích hợp cho việc trồng rừng. 

 Tài nguyên rừng: 

Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2005, diện tích toàn huyện là 36.028 ha rừng, 

trong đó: 

 Đất rừng sản xuất 18.971 ha: rừng tự nhiên sản xuất 17.512 ha, rừng trồng sản xuất 

1.459ha. Đất rừng phòng hộ 17.057 ha: đất rừng tự nhiên phòng hộ 16.957 ha, đất khoang 

nuôi phục hồi rừng phòng hộ là 100 ha, phân bố chủ yếu ở các xã, thị trấn như: thị trấn Đạ 
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Mri, xã Đạ Mri, Phước Lộc, Hà Lâm, Đạ ploa, Đoàn kết, hiện tỷ lệ che phủ rừng hiện nay 

đạt khá cao 72,7 %, nếu tính cả diện tích cây lâu năm quy đổi với hệ số 0,7 lần thì tỉ lệ 

che phủ của huyện đạt 87,5 % 

Tuy nhiên, hiện nay huyện còn 1.545 ha đất rừng nghèo kiệt, trong đó: rừng có trữ  

lượng < 30 m3 /ha, diện tích 375 ha (chiếm 24,3 %), từ 30 – 50 m3/ha, 630 ha (chiếm 40,8 

%), từ 50 – 70 m3, 540 ha (chiếm 35 %) cần chuyển sang trồng rừng kinh tế nhằm mục 

đích bố trí đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc, nâng cao độ che phủ của rừng. 

 Tài nguyên khoáng sản: 

Theo kết quả nghiên cứu và đánh giá sơ bộ (dự án đánh giá tỉnh Lâm Đồng – năm 

1994) cho thấy huyện Đạ Huoai không giàu về tài nguyên khoáng sản, chủ yếu chỉ có đá 

Grannit và sét cao lanh: 

-  Đá Grannit: phân bố chủ yếu ở các xã đạ tồn, đạ oai, đoàn kết; trữ lượng ước ước 

tính khoảng 2 triệu m3.qua phân tích các đặc tính kỹ thuật cho thấy: đá ở đây thuộc loại 

Grannit sáng màu ( Gramodiorit) với độ nguyên khối thấp, nếu sản xuất đá ốp lát chỉ 

tạo ra được tấm dưới 0,6 m2, riêng điểm tại đèo chuối có độ nguyên khối cao hơn (12-

13 m3), có thể sản xuất những tấm kích thước 1 - 2 m2. 

- Sét: mỏ sét với trữ lượng đáng kể phân bố tập trung ở Thị Trấn Mađaguôi,  

 thị trấn Đạ Mri, Xã Đạ Mri.. sét có màu xanh mịn, dẻo, đạt chất lượng sản xuất gạch, 

ngói 

- Cao lanh: phân bố tập trung ở thị trấn Đạ Mri, trữ lượng chưa xác định . 

- Cát xây dựng: nằm rải rác ven sông Đạ Huoai, nhưng chất lượng không cao và 

không đồng đều, trữ lượng cũng không lớn. 

2.8.2 Thực trạng môi trường 

Động thực vật của rừng khá phong phú và đa dạng, hai phần ba diện tích đất đai của 

huyện  thuộc rừng sản xuất và rừng phòng hộ sẽ là điều kiện thuận lợi để huyện phát triển 

các hoạt động du lịch cảnh quan và du lịch sinh thái. Trên địa bàn huyện có nhiều cảnh 

quan đẹp như suối tiên, thác 9 tầng, suối lạnh… khá thuận lợi cho việc phát triển tham 

quan, du lịch. 
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Tuy nhiên, một phần diện tích đất nông nghiệp đang khai thác ở mức độ cao, đặc 

biệt việc sử dụng một khối lượng lớn phân vô cơ và thuốc sát trùng, cộng với các chất rắn 

từ sinh hoạt đang là một trong những tiềm năng làm cho môi trường đất, nước và không 

khí của huyện ngày càng ô nhiễm. 

2.8.3 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội 

 Tình hình phát triển kinh tế: 

Giai đoạn năm 2001 - 2007, nền kinh tế của huyện phát triển với tốc độ khá cao, 

bình quân đạt 16,03 % ( cao hơn so với tỉnh 10,7 %), trong đó: khu vực I tăng bình quân 

11,26 %, khu vực II: 22,84 %, khu vực III:13,82 % 

Khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản : năm 2007, đạt 93.700 triệu đồng, tăng bình 

quân 11,26 % , trong đó nghành nông nghiệp tăng 10,3 % (chiếm tỷ trọng 86,7 %), lâm 

nghiệp tăng 22,14 % (chiếm tỷ trọng 12,95 %), thủy sản tăng bình quân tăng 14,66 % 

(chiếm 0,35 %). 

Khu vực  công nghiệp – xây dựng: năm 2007 đạt 123.982 triệu đồng, tốc độ tăng 

bình quân đạt 22,84 %, trong đó công nghiệp tăng bình quân 24,7 %, xây dựng tăng bình 

quân 11% 

Khu vực dịch vụ: đạt 34.785 triệu đồng, tăng bình quân 13,82 % 

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế của huyện đang chuyển dịch theo chiều hướng tích cực , tỷ trọng khu 

vực I giảm từ 51,07 % năm 2000 xuống còn 40,44 % năm 2007, tỷ trọng nghành công 

nghiệp  và xây dựng  có xu hướng ngày càng tăng qua các năm (từ 32,59 %  năm 2000 lên 

41,58 % năm 2007), còn tỷ trọng nghành dịch vụ tăng trưởng không đáng kể ( từ 16,34 % 

-  năm 2000 lên 17,98 % năm 2007). Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với huyện là làm sao 

duy trì được tốc độ tăng trưởng cao như vậy trong thời gian dài để đưa huyện trở thành 

huyện công nghiệp hóa, tránh nguy cơ tụt hậu so với các huyện khác trên địa bàn tỉnh. 

 Phát triển xã hội  

 Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 
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Dân số: Theo kết quả thống kê, dân số năm 2007, toàn Huyện có 36.618 người, 

trong đó dân số thành thị chiếm 16.478 người (chiếm 45%), nông thôn 20139 người. Mật 

độ dân số bình quân 75 người/km2 (thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh 120 người/km 2)và 

phân bố không đều giữa các xã trong huyện, trong đó mật độ cao nhất là Thị Trấn 

Mađaguôi 430 người/km2, Thị Trấn Đạ Mri 112 người/km2, Xã Đploa: 35 người/km2; 

Đoàn Kết 36 người/km2,Hà Lâm: 82 người/km, Đạ Tồn: 289 người/km2, Đạ Oai 169 

người/km2, xã Mađaguôi 192 người/km2, Phước Lộc 25 người/km2 và thấp nhất là Xã Đạ 

Mri 14 người/km2. 

Bảng 2.3: Thống kê dân số Huyện Đạ Huoai 

Số  TT Hạng mục Tổng số 

Phân theo giới tính 
Phân theo thành thị, 

nông thô 

Nam Nữ Thành thị 
Nông 

thôn 

1 Năm 2000 30620 15476 15144 12659 17961 

2 Năm 2006 34901 18094 16807 14331 20570 

3 Năm 2007 36618 18820 17798 16478 20140 

(Nguồn: Phòng thống kê huyện Đạ Huoai) 

 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,74 % năm 2000 xuống còn 1,52 % năm 2007. 

Đây là một trong những thành công đáng ghi nhận của công tác quản lý và truyền thông 

dân số. 

 Toàn huyện có 15 dân tộc khác nhau sinh sống, trong đó: người kinh chiếm 80 % 

dân số, còn lại các dân tộc khác như : Châu Mạ, Người Kho, Tây, Hoa… 

Lao động và việc làm:  

- Năm 2007, tổng lao động xã hội của huyện 18.960 người (chiếm 51,78 % dân 

số), trong đó số người có khả năng lao động chiếm 97,4 %), số lao đọng có việc làm so 

với tổng số lao động ngày càng cao (năm 2000 chỉ đạt 86 %). 

- Lao động của huyện đang có xu hướng chuyển dịch qua các năm, năm 2000 lao 

động đang làm việc trong nghành nông lâm nghiệp chiếm 74 %, công nghiệp – xây dựng: 
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12,9 %, dịch vụ 13,1 % tổng lao động, đến năm 2007, lao động nông lâm nghiệp giảm 

xuống còn 69 %, ngược lại lao động nghành công nghiệp, dịch vụ tăng lên. 

- Lực lượng lao động tuy dồi dào song trình độ chưa cao, phân bố không đều, thiếu 

các cán bộ khoa học có trình độ cao, hiện toàn huyện tỷ lệ lao động có trình độ đại học 

cao đẳng đạt 2 %, trung cấp và công nhân kỹ thuật 3,5 % còn lại là lao động phổ thông. 

Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người năm 2007 đạt 6,78 %, gấp 2,8 lần so với 

năm 2000, nhưng thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh (8,8 triệu đồng/người). Theo thống kê 

năm 2007 thu nhập bình quân chung đạt 7,3 triệu đồng/người /năm, trong đó: khu vực 

nông thôn là 4,9 triệu đồng, khu vực thành thị 9,3 triệu đồng, thu nhập của hộ nông 

nghiệp là 4,8 triệu đồng, hộ làm công nghiệp - xây dựng 7,9 triệu đồng, hộ thương nghiệp 

– dịch vụ 9,8 triệu đồng, riêng cán bộ công chức  đạt 12,1 triệu đồng/người/năm. 

2.8.4 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật  và hạ tầng xã hội  

 Giao thông 

Đường bộ: đã hình thành mạng lưới giao thông bao gồm: QL20, TL721, 5 tuyến 

huyện lộ, 35 tuyến đường giao thông nông thôn. Mạng lưới giao thông trong huyện đã 

được thông suốt từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã. Tuy nhiên vẫn còn một số xã 

vùng sâu (Đạ Oai, Đoàn Kết..) đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Mật độ 

đường phân bố không đều giữa các khu vực, chủ yếu tập trung ở các xã ven quốc lộ 20, 

tuyến QL 20 - trung tâm Huyện, QL 20 - Thị Trấn Mađaguôi, Xã Hà Lâm, Thị Trấn Đạ 

Mri. 

Đường thủy: giao thông đường thủy chiếm tỷ trọng nhỏ trong vận tải của huyện, 

sông Đạ Huoai  là tuyến giao thông thủy lợi nối 6 xã trong huyện và với bên ngoài, đoạn 

nằm trong huyện dài 17 km, khả năng lưu thông thuyền trọng tải dưới 5 tấn, lưu thông 

vào mùa khô rất hạn chế. 

 Giáo dục: 

Hệ thống giáo dục duy trì phát triển, sự nghiệp giáo dục của Huyện Đạ Huoai  trong 

những năm qua đã có những chuyển biến mạnh mẽ. 

2.8.5  Nhận xét chung đặc điểm  kinh tế- xã hội ảnh hưởng tới tiềm năng lũ quét 
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Kinh tế của Huyện có sự chuyển dịch nhưng chưa thật bền vững, tốc độ tăng không  

đều qua các năm, tỷ trọng nghành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao (41,4 %), dịch vụ chưa 

phát triển (chiếm 17 %)  những thách thức không nhỏ trong quá trình chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế của Huyện . Với tỷ trọng nghành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao: diện tích để 

phát triển nông nghiệp nhiều (đất nông nghiệp có khả năng giữ nước rất thấp) 

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản suất và đời sống còn thiếu và yếu, đặc biệt là hệ thống 

giao thông, thủy lợi, nước sạch và dịch vụ hạ tầng phục vụ văn hóa, thể thao, du lịch… 

Áp lực về dân số và lao động đối với sử dụng đất đai ngày một gia tăng, nguồn lực về tài 

chính của nông hộ còn hạn chế, nhất là khu vực đồng bào dân tộc. Vẫn còn tình trạng hộ 

đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất dẫn đến tình trạng chặt phá bừa bãi, xây dựng nhà cửa 

hoặc các công trình ngăn cản dòng chảy hoặc làm tắc nghẽn dòng chảy. Sự mở rộng các 

vùng dân cư dẫn đến nhiều vùng đất bị nhựa hóa, bê tông hóa, làm cho lượng nuớc ngấm 

thấm xuống đất bị giảm đi, dòng chảy ngầm hạn chế, dòng chảy mặt tăng lên, nhiều hồ ao 

bị lấp, nhiều đoạn sông bị co thắt lại. 

 Một đặc tính nữa của đồng bào dân tộc thiểu số nữa là: sống theo kiểu du canh du 

cư, sau khi trồng trọt được vài năm, khi thấy đất đai bị cằn cỗi lại chuyển sang phát nương 

sinh sống ở địa bàn khác, khiến cho rừng phục hồi không kịp, diện tích đất  rừng bị suy 

giảm nghiêm trọng . Diện tích rừng giảm dẫn đến tác động phá vỡ cấu tạo đất, do mất lớp 

thảm mục đã làm tăng độ chặt của lớp đất mặt, làm mất khả năng giữ nước, điều tiết 

nước, gây ra lũ lụt.mặt khá, làm tăng nhiệt độ mặt đất dẫn đến hiện tượng sa mạc hóa, gây 

nên lũ quét. 
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Chương 3 
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  

3.1 Các lớp thông tin dữ liệu trong đề tài: 

 Mô tả  các lớp dữ liệu sử dụng trong đề tài: 

Bảng 3.1: Mô tả các lớp dữ liệu sử dụng trong đề tài 

STT File dữ liệu 
Nội dung dữ 

liệu 
Tỷ lệ 

Năm xây 

dựng 
Nguồn 

1 Bản đồ địa hình 

huyện Đạ Huoai 

Điểm độ cao 

và đường 

bình độ 

1/25.000 2006 Sở Tài Nguyên 

và Môi Trường 

tỉnh Lâm Đồng 

2 Bản đồ hiện 

trạng sử dụng 

đất 

Phân loại các 

loại hình sử 

dụng đất 

1/25.000 2010 Sở Tài Nguyên 

và Môi Trường 

tỉnh Lâm Đồng 

3 Bản đồ đất tỉnh 

Lâm Đồng 

Phân loại các 

loại đất 

1/100.000  Sở Tài Nguyên 

và Môi Trường 

tỉnh Lâm Đồng 

4 Bản đồ ranh giới 

hành chính tỉnh 

Lâm Đồng 

Phân ranh 

của 8 huyện 

và các xã 

trong huyện 

1/100.000 2005 Sở Tài Nguyên 

và Môi Trường 

tỉnh Lâm Đồng 

5 Bản đồ hệ thống 

thủy lợi huyện 

Đạ Huoai 

Mạng lưới 

sông ngòi 

1/25.000 2006 Sở Tài Nguyên 

và Môi Trường 

tỉnh Lâm Đồng 

 

 Dữ liệu khác : ảnh vệ tinh  Landsat (nguồn: http://landsat.org/) 
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Ảnh vệ tinh Landsat: Là vệ tinh viễn thám tài nguyên đầu tiên được phóng lên quỹ 

đạo năm 1972. Landsat được NASA thiết kế đầu tiên như là thực nghiệm kiểm tra tính 

khả thi việc sử dụng bộ cảm biến đa phổ trong thu thập dữ liệu thám sát mặt đất. Sự thành 

công của Landsat  nhờ vào việc kết hợp nhiều kênh phổ để quan sát mặt đất, ảnh có độ 

phân giải không gian tốt và phủ một vùng khá rộng với chu kỳ ngắn.  

Vệ tinh Landsat được thiết kế có bề rộng tuyến chụp là 185 km và có thời điểm bay 

qua xích đạo là 9 h 30 

Bảng 3.2: Đặc trưng chính của quỹ đạo và vệ tinh Landsat 7 
 

Độ cao bay 705 km  
Quỹ đạo Đồng bộ mặt trời 
Chu kỳ lặp 16 ngày 
Thời gian hoàn tất chu kỳ quỹ đạo Khảng 99 phút 
Năm phóng vào quỹ đạo 1999 

 
Cả hai bộ cảm biến MSS và TM sử dụng trên ảnh vệ tinh Landsat đều là máy quyét 

quang cơ. Đặc trưng chính của sensor và độ phân giải không gian của ảnh vệ tinh Landsat 

được thể hiện bởi các thông số sau: 

Bảng 3.3: Khả năng ứng dụng của các kênh phổ 

Kênh Bước sóng Ứng dụng 

TM1 0,45 ÷ 0,52 

(xanh lơ : B) 

Phân biệt thực phủ và đất, thành lập bản đồ đường 

bờ và độ sâu, xác định các đặc điểm đô thị 

TM2 0,52 ÷ 0,60 

(lục: G) 

Lập bản đồ thực phủ, xác định các đặc điểm đô thị 

TM3 0,63 ÷ 0,69 

(đỏ: R) 

Xác định các mẫu cây còn xanh hay không, xác 

định các đặc điểm đô thị 

TM4 0,76 ÷ 0,90 

(hồng ngoại gần NIR) 

Xác định các dạng cây trồng, tình trạng và sinh 

khối của chúng, thể hiện các dạng thực thể nước 



Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét tại 
huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng 

 

 
SVTH: Mai Thị Huyền                                                                GVHD:Th.S Bùi Chí Nam 41

TM5 1,55 ÷ 1,75 

(hồng ngoại sóng 

ngắn: SWIR) 

Cảm nhận độ ẩm trong đất và thực vật, tách biệt 

khu vực bị phủ mây và tuyết 

TM6 10,4 ÷ 12,5 

(hồng ngoại nhiệt: 

TIR) 

Phân biệt độ ẩm đất và thực phủ dày dựa vào liên 

hệ sóng nhiệt, vẽ bản đồ nhiệt của đồ thị và nước 

TM7 2,08 ÷ 2,35 

(hồng ngoại sóng 

ngắn: SWIR) 

Phân biệt những dạng đá và khoáng, cảm nhận tới 

độ ẩm trong thực vật. 

3.2. Phương pháp thực hiện  

 Cơ sở khoa học hình thành lũ quét có quan hệ rất mật thiết với đặc điểm địa 

hình, khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ), địa chất, thổ nhưỡng, vỏ phong hoá, thực vật che 

phủ,… Các nhân tố này tồn tại gắn bó và luôn có tác động qua lại lẫn nhau.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Mối quan hệ của các  nhân tố hình thành lũ quét 

Mưa lớn  

Lũ lụt  

Động đất 

Dòng chảy mặt 

Xói mòn ,trượt lở  

Nguyên nhân hình thành lũ 
quét 

Biến đổi nhanh 
Biến đổi chậm 

Hoạt động của con 
người 

Chuyển động kiến tạo  

Phong hóa thổ nhưỡng  

Địa chất thủy văn 

Biến đổi khí hậu 
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 Phương pháp xây dựng bản đồ phân vùng tiềm năng phát sinh lũ quét trên địa  

bàn huyện Đạ Huoai dựa trên cơ sở chồng lớp bản đồ các nhân tố gây ra lũ quét. Mỗi 

nhân tố ảnh hưởng đến lũ quét sẽ có chỉ số khác nhau, chỉ số của các nhân tố được xác 

định dựa vào phương trình FFPI (Flash Flood Potential Index) và trong mỗi nhân tố lại 

tiến hành phân cấp FFPI (Flash Flood Potential Index). Việc phân cấp FFPI trong từng 

nhân tố phụ thuộc vào từng yếu tố trong mỗi nhân tố đó. Xây dựng bản đồ phân vùng 

tiềm năng lũ quét được thực hiện theo tiến trình trong Hình 3.2 

FFPI là chỉ số tiềm năng lũ quét được đưa ra bởi trung tâm dịch vụ thời tiết quốc 

gia Mỹ (National Weather Service). Chỉ số tiềm năng lũ quét tiếp cận dựa trên các thông 

số địa lý của lưu vực. 

 Chỉ số tiềm năng lũ quét (FFPI) chỉ rõ: 

- Có thể các thuộc tính vật lý của lưu vực mà làm cho khu vực đó bị lũ quét 

- Khi thay đổi thuộc tính các đối tượng này có thể tăng hoặc giảm độ nhạy của lũ 

quét  

- Có thể xác định các lưu vực khác nhau có tiềm năng lũ quét dựa trên tính tương 

đồng về các nhân tố gây ra lũ quét 

 Theo ghi nhận của Smith (2003) thông số ảnh hưởng tới tiềm năng lũ quét gồm có  

1. Độ dốc: đặc trưng cho tốc độ tập trung dòng chảy. 

2. Loại đất  đặc trưng cho khả năng thấm nước. 

3. Loại hình sử dụng  đất đặc trưng cho khả năng thấm và tốc độ dòng chảy. 

4. Mật độ rừng đặc trưng cho khả năng ngăn cản nước và khả năng thấm 

Trong đề tài mật độ che phủ rừng có được  từ phân loại ảnh vệ tinh bằng cách dựa trên 3 

chỉ số: chỉ số thực vật (VI), chỉ số đất trống (BI),  chỉ số che khuất (SI). Quy trình xây 

dựng bản đồ mật độ che phủ rừng được trình bày trong Hình 3.3. 
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Bản đồ 3D

Bản đồ địa hình

Bản đồ phân cấp mật 
độ che phủ

Bản đồ phân cấp loại 
hình sử dụng đất

Bản đồ phân cấp 
thành phấn cơ giới

Bản đồ phân cấp độ 
dốc

Bản đồ mật độ che 
phủ

Bản đồ loại hình sử 
dụng đất

Bản đồ loại đất

Bản đồ độ dốc

Chồng lớp

FFPI

FFPI

FFPI

FFPI

Bản đồ DEM

Phương 
trình: FFPI

Bản đồ phân 
vùng tiềm 

năng lũ quét

Giải đoán ảnh  vệ 
tinh  

Hình 3.2: Tiến trình thực hiện  
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Hình 3.3: Quy trình thành lập bản đồ mật đô che phủ rừng 
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3.3 Xây dựng bản đồ FFPI đối với các nhân tố gây ra lũ quét 

3.3.1 Xây dựng bản đồ phân cấp FFPI đối với nhân tố độ dốc 

a. Xây dựng bản đồ DEM 

1. Khái niệm mô hình số độ cao (DEM)  

DEM là cụm từ viết tắt của cụm từ tiếng anh Digital Elevation Model và có nghĩa là 

mô hình số độ cao. DEM là sự thể hiện dạng số của bề mặt địa hình với giá trị độ cao mặt 

đất tính dựa trên hệ quy chiếu đo đạc. 

2. Ý nghĩa của việc xậy dựng mô hình số độ cao 

  Xây dựng mô hình số độ cao để làm cơ sở cho việc xác định đặc trưng địa hình của 

lưu vực, từ đó xác định độ dốc của lưu vực, độ dốc lòng sông, tính toán các thông số địa 

hình và cho ta nhìn địa hình khu vực nghiên cứu dưới dạng 3D 

3. Xây dựng mô hình DEM 

Sau khi chỉnh sửa xong dữ liệu bình độ huyện Đạ Huoai, ta xây dựng bản đồ mô 

hình số độ cao (DEM) dưới dạng TIN (mạng lưới tam giác không đều)  

Hình 3.4: Bản đồ DEM khu vực nghiên cứu 
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4. Hiển thị mô hình độ cao số dưới dạng 3D 

Hiển thị bề mặt TIN có nhiều cách, để mô tả trực quan bề mặt trong TIN ta có thể 

hiển thị TIN trên bản đồ hai chiều trong đó ta dùng màu sắc để thể hiện: độ cao, độ dốc, 

hướng. Để hiển thị 3 chiều, ta dùng các phần mềm hỗ trợ như ArcScense của ESRI. Phần 

mềm cho phép ta nhìn các bề mặt ở nhiều góc nhìn khác nhau với các hình ảnh, đường 

mức được gấp thành các nếp. Để hiển thị TIN trực quan hơn thì ta phóng đại mô hình TIN 

theo phương thẳng đứng (phương Z) lên 2 lần. 

 

 
Hình 3.5: Bản đồ độ cao số huyện Đạ Huoai nhìn từ dưới dạng 3D 
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Hình 3.6: Bản đồ độ cao số huyện Đạ Huoai nhìn dưới dạng 3D  từ thượng lưu đến hạ lưu 

b. Xây dựng bản đồ bề mặt dốc khu vực nghiên cứu 

Bề mặt dốc của khu vực nghiên cứu được tính theo hai cách: theo độ dốc và theo 

phần trăm dốc, trong đề tài áp dụng công thức tính bề mặt dốc theo phần trăm. Bề mặt dốc 

được tính theo công thức 3.1  

 

 

 

Ví dụ: 
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Hình 3.7: Bản đồ độ dốc khu vực nghiên cứu 

c. Ảnh hưởng của độ dốc đến lũ quét  

Ảnh hưởng của độ dốc tới lũ quét thể hiện qua thời gian và  tốc độ tập trung dòng 

chảy. Phương trình tính thời gian tập trung dòng chảy: 

  (3.2) 

 

Trong đó: 

Tc: khoảng thời gian tập trung dòng chảy, 

L:Là chiều dài đường nước chảy trên sông chính tính từ nguồn đến mặt cắt 

cửa ra lưu vực, và 

S: độ dốc trung bình của lưu vực. 

d. Phân cấp chỉ số tiềm năng lũ quét cho bản đồ độ dốc 

Độ dốc lớn dẫn đến thời gian tập trung nước ngắn, cường độ mưa lớn sẽ phát sinh 

lũ đột ngột. Do vậy độ dốc lớn sẽ có gắn FFPI cao và ngược lại. 

77.0

0078,0 









S
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Bảng 3.4: Phân cấp FFPI cho bản đồ độ dốc (theo E.Smith, 2010) 

Độ dốc  (%) FFPI 

> 30  10 

27 9 

24 8 

21 7 

18 6 

15 5 

12 4 

9 3 

6  2 

<  3 1 

 
Hình 3.8: Bản đồ phân cấp độ dốc của huyện Đạ Huoai 
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e. Nhận xét địa hình Đạ Huoai ảnh hưởng tới tiềm năng lũ quét 

 Từ bản đồ  DEM, bản đồ độ dốc  ta thấy địa hình huyện Đạ Huoai : 

- Địa hình cao chủ yếu ở Tây Bắc, Đông Nam và khá bằng phẳng ở Tây Nam đây 

cũng chính cửa ra của các con sông trong huyện. 

- Địa hình bị chia cắt mạnh, mạng lưới sông ngòi dày đặc chủ yếu ở xã Đạ Ploa và 

xã Đam Mri và Thị Trấn Đam Bri . 

- Các lưu vực suối, sông ở các xã có dạng hình chữ U, V, địa hình bị chia cắt 

mạnh. Đặc biệt ở 2 xà Đoàn Kết và xã Đạ Ploa khi lưu vực hai con suối chảy về gặp nhau 

tại đây lưu vực sông khá hẹp, lòng dạng chữ V còn ở tại phía 2 xã thì lưu vực chia cắt rất 

mạnh. 

- Trên con sông Đam M’ri: toàn bộ luu lượng nước tại xã  Đam M’ri sẽ đổ về con 

sông Đam M’ri, kết hợp với các nhánh sông chảy về sông tương đối uốn khúc và mật độ 

các nhánh sông đổ về các thung lũng là rất đông nên vào mùa lũ thì khả năng tập trung 

lưu lượng nước đổ về sông chính rất lớn và nhanh chóng cuốn theo nhiều vật chất rắn trên 

đường gây ra lũ quét. 

- Huyện Đạ Huoai là nơi có độ chênh lệch đô dốc rất cao. 

3.3.2. Xây dựng bản đồ phân cấp FFPI đối với nhân tố đất 

a. Thống kê các loại đất trong khu vực nghiên cứu 

Bảng 3.5: Thống kê các loại đất trong khu vực nghiên cứu 

Kí hiệu Tên đất Diện tích (km2) Phần trăm 

Fđ-c-vt đất đỏ chua nghèo bazơ 14.605 3,00 % 

Fđ-vt-h đất đỏ nghèo bazan 15.63 3,21 % 

Fđ-vt-nđ đất nâu đỏ nghèo bazan 0.082 0,02 % 

GL-c-h đất glây chua 41.862 8,59 % 

P-c-h đất phù sa chua 6.927 1,42 % 

P-g-h đất phù  sa glây 1.064 0,22 % 

X-cn-cr đất xám rất chua đỏ vàng 9.248 1,90 % 
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X-cn-h đất xám 43.623 8,95 % 

X-cn-sk1 đất xám rất chua sỏi sạn nông 75.096 15,41 % 

X-cn-sk2 đất xám rất chua sỏi sạn sâu 16.165 3,32 % 

X-h đất xám 226.157 46,42 % 

X-sk1-h đất xám sỏi sạn nông 12.38 2,54 % 

X-um-cn đất xám tầng mặt giàu mùn,rất chua 13.178 2,71 % 

X-vt-h đất xám nghèo bazo 1.429 0,29 % 

X-vt-sk2 đất xám nghèo bazo sỏi sạn sâu 9.771 2,01 % 

 

Các đơn vị đất trên thuộc 4 nhóm đất: Đất phù sa, đất Ferralit, đất Glây và đất xám 

 
Hình 3.9: Bản đồ đất Huyện Đạ Huoai 

b. Phân loại các loại đất theo thành phần cơ giới 
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Hiện nay, có ba phương pháp phân loại: phương pháp của Mỹ cùng các nước 

phương Tây, phương pháp của Nga (Katrinski – Liên Xô cũ) và phương pháp cải biên của 

Việt Nam. Phương pháp phân loại theo Mỹ và các nước phương Tây trình bày dựa trên 

hình tam giác đều gồm 12 loại, 3 nhóm cấp hạt: sét, limon và cát được biểu thị ở 3 cạnh. 

Đỉnh tam giác tương ứng 100 %. Từ đáy tam giác đến đỉnh được chia thành 10 hàng, mỗi 

hàng tương ứng 10 %. Hàm lượng của 3 nhóm cấp hạt được biểu thị ở 3 đường thẳng 

song song 

 
Hình 3.10: Biểu đồ phân cấp loại  đất theo tỉ lệ % thành phần cấp hạt 

Thành phần cơ giới đất  được lấy từ đề tài “ Tổng hợp điều tra đánh gía đất sản xuất nông 

nghiệp tỉnh Lâm Đồng”. Trong đó: 

Bảng 3.6: Thành phần cơ giới đất xám 

Độ sâu ( cm) Cát (%) Limon ( %) 
 

Sét ( %) 

0 - 22 34,2 18,4 47,4 
22 – 44 34 21,6 44,4 
44 – 97 36,2             24 39,8 
97 - 140 42,6 11,4 46 

Bảng 3.7: Thành phần cơ giới đất đỏ bazan 
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Độ sâu ( cm) Cát (%) Limon ( %) Sét ( %) 
 

0 -30 55,8 22,8 21,4 
0 - 60 32,2 21,6 46,2 
0 – 120  25,2 23 31,8 

Bảng 3.8 Thành phần cơ giới đất phù sa 

Độ sâu ( cm) Cát (%) Limon ( %) Sét ( %) 
 

0 - 10 23,5 22,5 54 
40 - 50 14,8 19,4 65,8 
120 - 130 29,7 17,3 53 

Đất Glây : Theo điều tra của đề tài  thì đất thuộc nhóm thịt nặng đến sét 

c. Ảnh hưởng của đất tới quá trình thấm của đất: 

Đặc tính đất ảnh hưởng đến quá trình thấm chủ yếu là cấu tượng, cấu trúc và chất 

hữu cơ trong đất 

- Cấu tượng đất (texture) xác định cỡ các lỗ hổng giữa các hạt đất và xu thế tạo 

thành tổ hợp đất 

- Cấu trúc đất (structure) liên quan đến sự sắp xếp các hạt trong tổ hợp đất  

Đất có cấu trúc tốt, có nhiều đoàn lạp bền trong nước sẽ có tính thấm tốt.điều này 

thấy rõ ở khu vực đất Bazan, Tây Nguyên. Mặc dù sau những trận mưa lớn ,thậm chí mưa 

kéo dài nhưng rất ít khi quan sát thấy dòng chảy xuất hiện trên mặt đất. Sở dĩ như vậy vì 

đất Bazan có độ xốp cao, cấu trúc tốt, độ thấm rất tốt nên sau khi mưa nước được thấm 

ngay vào đất, thấm rút xuống các tầng dưới (Trần Kông Tấu, 2005) 

Kết quả đánh giá cường độ thấm của đất của cục bảo vệ đất (Mỹ)  

Bảng 3.9: Cường độ thấm của một số loại đất 

Cường độ thấm Loại đất 

Rất thấp < 2,5 

Thấp 2,5 – 12,5 

Trung bình 12,5 - 25 

Cao > 25 

Sét cao 

Sét, ít hữu cơ, mỏng 

Sét mùn, cát sét 

Cát dầy, độ rỗng lớn 

(Nguồn: USDA) 
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 Khi đánh giá khả năng sinh dòng chảy của đất  người ta còn phân làm 4 nhóm như 
sau: 

- Nhóm 1: khả năng sinh dòng chảy rất lớn: các loại đât sét, nặng, chắc ,tầng đất 

mỏng,đất xếp thành các tầng không thấm tạm thời. 

- Nhóm 2: khả năng sinh dòng chảy khá lớn. 

- Đất trung bình, tầng đất mỏng, sét mịn. 

- Nhóm3:  khả năng sinh dòng chảy yếu: phần lớn là đất cát,đất pha cát pha sét 

  Hội tài nguyên đất và nước chia ra 4 nhóm  

-  Nhóm đất thấm lớn: đất cát sâu và đất sỏi rời rạc 

-  Nhóm đất thấm vừa: đất sâu và khá sâu,hạt mịn lẫn cát sỏi, đất thịt nhẹ 

-  Nhóm đất thấm ít: đất hạt mịn ,hay tầng không thấm nông, đất cát nông  

-  Nhóm đất thấm rất ít: đất sét, nông, có mức nước ngầm thấp 

d. Phân cấp đất theo khả năng thấm  

Khả năng thấm nước của đất : dựa vào thành phầ cơ giới đất, đất cát có khả năng 

thấm nước tốt do đó FFPI thấp và đất sét có khả năng nước thâp nên FFPI cao 

Bảng 3.10: Phân cấp FFPI về đất đai (theo E.Smith, 2010) 

Thành phần cơ giới Thành phần cơ giới FFPI 

Sand cát 2 

Loamy Sand Cát pha thịt 4 

Sandy Loam Thịt pha cát 3 

Silty Loam Thịt pha Limôn 4 

Silt Limôn 5 

Loam  Thịt 6 

Sandy Clay Loam Thịt pha cát và sét 7 

 Silty Clay Loam Thịt pha sétvà limôn 7 

Clay Loam Thịt pha sét 8 

Sandy Clay Sét pha cát 7 

Silty Clay Sét pha limôn 8 

Clay sét 9 
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Hình 3.11: Bản đồ phân cấp khả năng thấm nước của đất 

3.3.3 Xây dựng bản đồ phân cấp FFPI đối với nhân tố mật độ che phủ  

b. Xây dựng bản đồ mật độ che phủ rừng 

  Khái niệm các chỉ số: VD, BI, SI, VD, SSI và FCD 

VI: chỉ số thực vật, đây là chỉ số dùng để đánh giá tình trạng thảm thực vật rừng 

(kiểm tra lượng diệp lục của cây trồng). Chỉ số VI được xác định dựa trên sự phản xạ 

khác nhau của thực vật thể hiện giữa các kênh phổ nhìn thấy được .Chỉ số VI được tính 

toán theo công thức: 

       3/1*255*1 RNIRRNIRVI     (3.3) 

Nếu RNIR  , 0VI  

Trong đó: 

 VI : Chỉ số thực vật  

 NIR : kênh hồng ngoại gần, và 

 R : kênh đỏ. 
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BI: chỉ số đất trống. Giá trị VI không phải lúc nào cũng đáng tin cậy ở những nơi mà 

thảm thực vật che phủ ít hơn một nửa diện tích của vùng. Để tăng thêm sự tin cậy cho 

việc đánh giá tình trạng thảm thực vật phương pháp mới được đưa ra trong đó bao gồm 

chỉ số BI. BI được tính với thông tin của các kênh hồng ngoại trung bình. Phương pháp 

tiệp cận dựa trên tính tương hỗ cao giữa  trạng thái đất trống và trạng thái thực vật. Bằng 

cách kết hợp cả hai: thảm thực vật và các chỉ số đất trống trong phân tích người ta có thể 

đánh giá hiện trạng đất lâm nghiệp trên một phạm vi liên tục từ điều kiện thực vật cao, 

che phủ dày  đến điều kiện đất trống trơ trọi. 

100)100*
)5431(
)14()53(( 





BBBB
BBBBBI   (3.4) 

           2000  BI  

Trong đó 

 B3: kênh đỏ, 

 B1: kênh xanh lơ, 

 B4: kênh hồng ngoại gần, và 

 B5: hồng ngoại sóng ngắn 

VD: Mật độ thực vật, đây là thủ tục để tổng hợp VI và BI. Phương pháp được sử dụng 

là phân tích thành phân chính (PCA – Principal Component Analysis). Bởi vì về cơ bản 

thì BI và VI có tương quan nghịch 

 SI: chỉ số khe khuất. Một trong những nét đặc trưng của  rừng đó là cấu trúc 3 chiều 

của nó. Để trích xuất thông tin rừng bị ảnh hưởng bởi cái bóng của nó chỉ số che khuất 

dựa trên thông tin của các kênh phổ nhìn thấy được.   

   3/1)256(*)256(*)256( GBRSI   (3.5)  

Trong đó: 

 R: kênh đỏ,  

 G: kênh lục, và 

 B: kênh xanh lơ. 

SSI: chỉ số che khuất. SSI thu được từ chuyển đổi giá trị tuyến tính của SI 
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FCD thể hiện mật độ che phủ rừng, FCD được tính theo công thức: 

1)1*(  SSIVDFCD   (3.6) 

 Xây dựng bản đồ mật độ rừng. Bản đồ mật độ rừng được trình bày trong Hình  

3.11 

b. Ảnh hưởng của quần xã thực vật đến khả năng giữ nước: 

Theo Ngô Trọng Thuận, khi mưa xuống không phải toàn bộ lượng nước mưa đều 

rơi tới mặt đất rừng mà có một phần bị giữ lại. Lượng nước này bị giữ lại trong tán rừng 

phụ thuộc vào các nhân tố: kiểu rừng, tuổi, thành phần loài cây, độ tàn che và dạng sống 

của cây rừng, điều kiện khí tượng, lượng mưa và cường độ mưa, thực vật che phủ, ẩm độ, 

nhiệt độ không khí, thời tiết và mùa trong năm...thông thường thì lượng nước giữ lại trong 

tán trong khoảng 30 – 35 % tổng lượng mưa. Ví dụ ở rừng lá kim lượng nước giữ lại 

trong tán rừng trong khoảng  20 – 40 %, rừng lá  rộng trong khoảng 12 – 25 % tổng lượng 

mưa. 

   Dòng chảy bề mặt phụ thuộc vào độ dài và chiều dài sườn dốc, cường độ và thời 

gian mưa, kết cấu và độ ẩm đất, độ cao của địa hình, cây bụi thảm tươi và thảm mục, 

thành phần cơ giới và độ dày tầng đất thông thường ở rừng chưa bị tác động thì dòng chảy 

bề mặt khoảng 2 % tổng lượng mưa, còn ở nơi đất chặt, tầng mùn, thảm mục bị phá hoại  

thì dòng chảy bề mặt rất lớn .Ở rừng  tạo ra các điều kiện thuận lợi để  chuyển dòng chảy 

bề mặt thành dòng thấm xuống đất và tầng nước ngầm. 
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Thấp Cao Chỉ số thực vật (VI) Thấp Cao 
Chỉ số che khuất (SI) 

Thấp Cao 

0 100 Mật độ thực vật (VI) 0 100 Chỉ số che khuất (SSI) 
 

0 100 Mật độ che phủ rừng (FCD) 

Hình 3.12: Xây dựng bản đồ mật  độ che  phủ rừng 
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     thì dòng chảy bề mặt khoảng 2 % tổng lượng mưa, còn ở nơi đất chặt, tầng mùn, thảm 

mục bị phá hoại thì dòng chảy bề mặt rất lớn. Ở rừng tạo ra các điều kiện thuận lợi để  

chuyển dòng chảy bề mặt thành dòng thấm xuống đất và tầng nước ngầm 

c. Phân cấp theo mật độ che phủ  

Mật độ rừng có quan hệ mật thiết với lũ quét (Swank,1968), chỉ số tiềm năng lũ quét 

được gắn giá trị từ 1- 10 dựa trên mật độ che phủ rừng. Giá trị chỉ số lũ quét tiềm năng 

thấp tương ứng với nơi mà có độ che phủ phủ lớn, và ngược lại.  

Bảng 3.12: Phân cấp FFPI theo mật độ che phủ rừng  (theo E. Smith, 2010) 

Mật độ che phủ (%) FFPI 
1 - 10 % 10 
10 - 20 % 9 
20 - 23 % 8 
30 - 40 % 7 
40 - 50 % 6 
50 - 60 % 5 
60 - 70 % 4 
70 - 80 % 3 
80 - 90 % 2 
90 - 100 % 1 
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Hình 3.13: Bản đồ phân cấp mật độ che phủ rừng 

3.3.4 Xây  dựng bản đồ phân cấp FFPI đỗi với loại hình sử dụng đất 

Hiện trạng sử dụng đất của khu vực nghiên cứu được thể hiện trong Hình  3.14 
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Hình 3.14: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Đạ Huoai nam 2010 
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a. Ảnh hưởng của hiện trạng sử dụng đất đến lũ quét 

Sử dụng đất là một quá trình liên tục, rộng khắp và rất đa dạng. Nó chẳng những 

thay đổi đặc tính vật lý của đất  mà còn thay đổi cả lớp phủ, thậm chí cả địa hình mặt đất 

.Ví dụ như sau khi xây dựng khiến cho bề mặt nhẵn hơn khiến thời gian tập trung dòng 

chảy và tốc độ dòng chảy tăng lên . Như vậy sử dụng đất thậm chí có nơi, có lúc rất lớn sẽ 

ảnh hưởng đến quá trình hình thành lũ và lũ quét 

b. Phân cấp loại hình sử dụng đất ảnh hưởng đến lũ quét 

Trong đó đối với những loại hình sử dụng đất là đất đô thị, đất xây dựng, đất giao 

thông thì bề mặt thường được đổ bê tông, đất đai bị dí chặt ngăn cản khả năng thấm nước, 

tăng khả năng tập trung dòng chảy tương ứng với FFPI lớn, ngược lại loại hình sử dụng 

đất là đất rừng tự nhiên, rừng trồng thì không những ngăn cản nước tốt mà còn thấm nước 

cũng rất tốt nhờ lớp mùn phía trên ... nên FFPI nhỏ 

Bảng 3.13: Phân cấp FFPI theo loại hình sử dụng đất 

Land use/land cover LHSDĐ FFPI 

Water Nước 1 

Developed/Open space Nông thôn 7 

Developed/Low Đô thị thấp 8 

Developed/Medium Đô thị trung bình 9 

Developed/Heavy Đô thị cao 10 

Barren Land Đất đá 9 

Deciduous Forest Cây công nghiệp 5 

Evergreen Forest Rừng trồng 3 

Mixed Forest Rừng tự nhiên 4 

Shrub/Scrub Cây bụi 6 

Grass Cỏ 6 

Pasture Hay lúa 5 

Cultivated Lúa nương 5 

Woody Wetlands Rừng ngập mặn 2 

Herbaceous Wetlands Ruộng  ngập mặn 2 

(Nguồn : Maidment (1993), Hadley (2002), and Ebrahimian, et.al (2009)) 
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Hình 3.15: Bản đồ  phân cấp loại hình sử dụng đất năm 2010 

3.3.5 Phương trình FFPI 

Phương trình FFPI (công thức 3.6)  đây là phương trình đã được tổng hợp từ phân 

tích các trận lũ quét đã xảy ra trên thế giới (Smith, 2011) 

FFPI = (1.5*Slope+LC/LU+Forest+Soil)/N                                          (3.6) 

 Trong đó: 

FFPI: chỉ số tiềm năng lũ quét, 

Slope: nhân tố độ dốc, 

LC: nhân tố loại hình sử dụng đất, 

Forest: nhân tố rừng, 

Soil: nhân tố đất, và 

N: tổng chỉ số ảnh hưởng tới tiềm năng lũ quét của các nhân tố  
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Chương 4 
KẾT QUẢ 

 

4.1 Xây dựng bản đồ phân vùng  tiềm năng lũ quét  huyện Đạ Huoai 

4.1.1 Cơ sở phân vùng tiềm năng lũ quét 

Bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét tại  huyện Đạ Houai được thành lập  trên cơ sở 

chồng lớp 4 bản đồ phân vùng các nhân tố thành phần gây ra lũ quét : 

 Bản đồ phân cấp độ dốc 

 Bản đồ phân cấp loại đất 

 Bản đồ phân cấp loại hình sử dụng đất 

 Bản đồ mật độ che phủ 

 Phương trình tổng quát cho phân vùng tiềm năng lũ quét trên địa bàn huyện 

Đạ Huoai : 

 FFPI = (1,5 * X1 + X2 + X3+ X4) / 4,5 

Trong đó: 

 FFPI: chỉ số tiềm năng lũ quét 

 X1, X2, X3, X4:  chỉ số độ dốc, loại hình sử dụng đất, loại đất, mật độ che phủ  

4.1.2 Chồng lớp bản đồ 

  Chuyển tất cả các bản đồ trên ở dạng vecto sang raster (trường chuyển đổi đó 

chính là hệ số các nhận tố gây ra lũ quét) trong đó tất cả các ảnh chuyển về cùng độ phân 

giải (kích thước pixel ). 
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Hình 4.1: Kết quả sau khi chồng lớp 4 bản đồ 

Do đó bản đồ sẽ được phân làm 4 khoảng như sau: 

1 -  4 vùng có tiềm năng lũ quét  thấp, 

4 - 7 vùng có tiềm năng lũ quét trung bình, 

7 - 9 vùng có tiềm năng lũ quét cao, và 

9 - 10  vùng có tiềm năng lũ quét rất cao . 
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Hình 4.2: Bản đồ phân vùng mức độ tiềm năng  lũ quét tai huyện Đạ Huoai 

4.2 Đánh giá mức độ tiềm năng lũ quét tại huyện Đạ Huoai 

Bảng 4.1: đánh giá mức độ tiềm năng lũ quét trên địa bàn huyện  

Mức tiềm năng  

Xã Rất Cao (9 - 10) Cao (7- 9) Trung bình (4 - 7 ) Thấp (1-4) 

    ha 
phần 
trăm ha phần trăm ha 

phần 
trăm 

Đạ Oai   1077.74 2.29% 0.21 0.00%     
Đạ P’loa   450.86 0.96% 8375.2 17.82% 0.2527   
Đạ Tồn   619.436 1.32% 3881.5 8.26%     
Đoàn Ket   720.56 1.53% 2901.9 6.18% 2.4796 0.01% 
Hà Lâm   1840.962 3.92% 2563.7 5.46%     
Phước Lộc   755.24 1.61% 7184.7 15.29%     
Tt Đam B’ri   706.243 1.50% 3396.09 7.23%     
Tt Madagui   1101.06 2.34% 1231.373 2.62%     
Xa Đam B’ri   577.67 1.23% 7777.73 16.55%     
Xa Madagui   821.67 1.75% 1006.993 2.14%     
tổng   8671.441 18.45% 38319.396 81.54% 2.7323 0.01% 
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 Vùng có tiềm năng lũ quét rất cao giá trị 10: không xảy ra trong  địa bàn của huyện 

 Vùng có tiềm năng lũ quét cao có giá trị 7, 8, 9: ven theo hầu hết các lưu vực sông 

thuộc xã Đoàn Kết, xã Đạ Ploa, xã Phước Lộc, phía Tây Nam của xã Đam Bri, thị 

trấn Mađaguôi,  xã Hà Lâm, xã Đạ Oai 

 Vùng có tiềm năng lũ quét trung bình : giá trị 4, 5, 6  chiếm toàn bộ diện tích còn 

lại trong huyện 

 Khu vực có tiềm năng lũ quét thấp:  giá trị 2, 3, 4 phân bố rất ít, chủ yếu ở xã 

Phước Lộc và phía đông xã Đạ P’loa 

 Thực tế cho thấy: 

Xã Đoàn Kết và xã Đạ P’Loa huyện Đạ Huoai (suối Đạ Huoai, suối Đạ Sepo): đây 

là khu vực lũ quét xảy ra thường xuyên. Các khu vực trọng điểm gồm có thôn 1, thôn 4 xã 

Đoàn Kết và thôn 4, thôn 2, thôn 5 xã Đạ P’loa. Trong quá khứ vào năm 1978 nơi đây đã 

từng xảy ra 1 trận lũ quét kinh hoàng, toàn bộ tài sản, hoa màu, cây cối nằm trong thung 

lũng suối Đạ Huoai bị cuốn sạch. Theo tìm hiểu tại địa phương thì đây là trận lũ quét kinh 

hoàng nhất trong quá khứ tại khu vực này. Tiếp sau trận lũ này thì trận lũ năm 1983 cũng 

là 1 trận quét rất lớn. Ngoài ra hàng năm khu vực này luôn xảy ra lũ quét. 

Lũ quét gây biến đổi lòng dẫn suối Đạ Huoai và suối Đạ Sepo. Đặc biệt hiện tại 

lòng suối đã áp sát vào khu vực dân cư và đang uy hiếp nghiêm trọng đến tuyến đường 

721. Nếu không có giải pháp bảo vệ hữu hiệu tuyến đường này sẽ sớm bị sạt lở. Ngoài ra 

tại khu vực này lũ quét vẫn thường gây thiệt hại đến tính mạng con người. Lũ quét khu 

vực này thường cao khoảng 3-5m, xảy ra trong vòng khoảng 1-5h. Với trận mưa lớn liên 

tục trong 1h mức nước lũ có thể dâng cao khoảng 3m. Mưa lớn liên tục trong 3h, nước lũ 

có thể dâng cao tới cầu trao (khoảng 5m). 

Trận mưa lớn kéo dài 5h vào ngày 6/8/2008 tạo ra lũ quét, mức nước dâng cao hơn 

3m gây thiệt hại tài sản của nhân dân. Ngoài ra do nước dâng đột ngột đã làm 14 người đi 

làm về bị mắc kẹt tại cù lao giữa dòng. May mắn do lũ xảy ra vào ban ngày nên lực lượng 

cứu hộ đã cứu người an toàn. 
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Trận lũ quét ngày 28/7/2009 đã gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân và đặc biệt 

nghiêm trọng trận lũ quét này đã làm chết 1 người dân địa phương khi đi hái măng về. 

 Theo đề nghị của chính quyền địa phương, để đối phó với lũ quét vùng này cần: 

 Khẩn trương xây dựng kè bảo vệ tuyến đường 721 và khu dân cư; di dời dân cư ra 

khỏi vùng có lũ quét; đầu tư các phương tiện truyền thông tới tận những vùng sâu nhất 

của xã để thông tin kịp thời cho người dân khi có lũ quét xảy ra 

Suối Đạ M’Ri (nơi xây dựng Nhà máy thủy điện): ngày 16/7/2009 tại đây đã xảy ra 

trận lũ ống đẩy trôi xe chở cán bộ đang thi công công trình thủy điện Đạ M’Ri làm 5 

người thiệt mạng. Nơi đây vốn không có dân cư sinh sống nên ghi nhận được tình hình lũ 

quét đã xảy ra trong quá khứ tại đây. Quy mô trận lũ chỉ vào loại bé, mức nước chỉ dâng 

cao hơn ngầm qua đường khoảng 1m. Tuy nhiên do không hiểu biết nhiều về lũ lụt vùng 

này nên chủ quan mà gặp tai nạn. 

Xã Phước Lộc – Đạ M’Ri (suối Đạ M’Ri): là khu vực có nguy cơ lũ quét cao. Hiện 

tượng lũ quét được ghi nhận vào các năm 1999, 2000, 2001. Chưa có ghi nhận thiệt hại về 

con người do lũ quét tại vùng này. 

4.3  Đề xuất biện pháp phòng tránh lũ quét  

Biện pháp kỹ thuật  thủy lợi phòng chống xói mòn và lũ quét: 

- Đắp bờ giữ nước ở sườn dốc được áp dụng dễ thực hiện ở xã Phước Lộc 

nơi có địa hình tương đối bằng phẳng  

- Do địa hình chi cắt rất mạnh ở các xã Đạ P’loa, Xã Đoàn Kết mà  lòng 

sông 

thì hẹp. Đặc biệt 2 dòng sông hẹp về gặp nhau tại xã đoàn kết cũng có lòng sông hẹp nên 

cần phải chú ý vào mùa mưa thường xuyên khai thông các con sông này, mở rộng lòng 

sông ở khúc quanh co. 

Biện pháp phòng tránh giảm thiệt hại cho các công trình giao thông trong lũ quét 

- Mở rộng khẩu độ cầu cống ở những địa bàn hay xảy ra ắc tắc do rác, vật 

chất rắn .... 

Biện pháp lâm nghiệp phòng tránh, giảm lũ quét 
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- Biện pháp trồng rừng và cải tạo rừng phòng tránh lũ quét 

Biện pháp kỹ thuật nông nghiệp  phòng chống xói mòn và lũ quét: 

- Biện pháp làm đất và cải tạo đất ( ví dụ :làm luống theo đường đồng mức có 

tác dụng chống xói mòn và dòng chảy rất lớn. Áp dụng với đất trồng cây công nghiệp ở 

xã Đạ Mri và xã Đoàn Kết, xã Đạ Tồn, xã Đạ Oai) 

 Đối phó với lũ quét: sơ tán hoặc di dân, tìm kiếm nạn nhân, hậu cần: cung cấp 

thông tin và quản lý thông tin. 
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Chương 5 
 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1 Kết luận: 

Huyện Đạ Huoai có những điều kiện tự nhiên  tiềm ẩn nguy cơ lũ quét vào mùa mưa 

do có độ dốc lớn > 250, lòng sông suối hẹp nên tập trung nước lũ rất nhanh. Đất đai trong 

huyện không thấm nước tốt. Thực thực vật dọc theo thung lũng sông suối, bãi bồi, bãi 

thềm thấp chịu sự tác động mạnh của con người có xu hướng hạn chê việc ngăn dòng lũ 

quét và là khu vực có lượng mưa trung bình hằng năm lớn. 

Nghiên cứu đã ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý kết hợp với viễn thám  để xác 

định lũ quét tiềm năng cho huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Các yếu tố tự nhiên được 

lựa chọn cho quá trình đánh giá gồm: độ dốc, loại hình sử dụng đất, loại đất và mật độ 

rừng. 

Mô hình  

Kết quả đã phân vùng được mức độ tiềm năng lũ quét trên địa bàn huyện như sau: 

- Vùng có tiềm năng lũ quét rất cao: không xảy ra trên địa bàn huyện 

- Vùng có tiềm năng lũ quét cao: chiếm 18,45 % ven theo hầu hết các lưu vực sông 

thuộc xã Đoàn Kết, thị trấn Đam Mri, xã Phước Lộc, phía Tây Nam của xã Đạ Mri, thị 

trấn Mađaguôi,  xã Hà Lâm, xã Đạ Oai 

- Vùng có tiềm năng lũ quét trung bình: 81,54 % phân bố còn lại toàn bộ 

trongtHuyện 

- Vùng có tiềm năng lũ quét thấp: 0,01 % chiếm rất ít chủ yếu ở xã Phước Lộc và 

phía đông xã Đạ Ploa  

5. 2.Kiến nghị:  

Trong quá trình thực hiện đề tài sinh viên gặp không ít khó khăn trong quá trình 

thu thập dữ liệu. Ảnh thu nhận có độ phân giải thấp, do vậy cần tăng cường hơn nữa về 
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chất lượng ảnh và thời gian ảnh chụp để có thể nhanh chóng cập nhật tạo điều kiện cho 

nghiên cứu được tốt hơn . 

 - Đánh giá chính xác hơn về tiềm năng lũ quét thì chúng ta có thể đánh giá thêm 

tầm quan trọng của mật độ sông, modun đỉnh lũ,địa chất ... mà  trong đề tài chưa thực 

hiện được  

  Hướng nghiên cứu tiếp theo: ứng dụng viễn thám và GIS trong dự báo những vùng 

nguy cơ xảy ra lũ quét. 
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Hình 2: Bản đồ lượng mưa trung bình nhiều năm của lưu vực sông Đồng Nai 
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Do huyện Đạ Huoai chịu ảnh hưởng một phần bởi chế độ mưa Bảo Lộc: theo thống kê 

mỗi năm đều có trên 1 trân mưa có lượng mưa lớn hơn 100 mm trong một ngày 

Bảng 1: Biểu tổng lượng mưa ngày của trạm Bảo Lộc năm 2001 

Trạm: Bảo Lộc        Kinh độ: 1070 49'00'' 

Tỉnh: Lâm Đồng BIỂU TỔNG LƯỢNG MƯA NGÀY Vĩ độ: 110 32' 05'' 
   NĂM : 2001 Đơn vị: mm 
Tháng 
Ngày 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Tổng 

1       47.2   52.2 30.0   0.2 13.4 38.5   181.5 

2       1.7     50.1 25.8   0.3     77.9 

3   0.2   2.9   0.6 38.3 4.1   28.6 15.4   90.1 

4 90.9           37.8 4.3 30.5 0.2 8.3   172.0 

5 216.8         0.8 23.7 41.9 4.9 29.6 15.6 0.3 333.6 

6 6.5 9.5   1.0   6.8 25.0 42.8   0.3 0.1   92.0 

7 102.4       4.5 15.4 31.3 23.2   2.2     179.0 

8 2.5         4.5 45.6 9.5   20.0     82.1 

9 0.2     0.6   1.7 0.1 22.4 1.9 1.3     28.2 

10           0.4   19.4 2.6 0.8     23.2 

11   9.5   6.9 1.6 3.6 3.0 49.1 20.3 2.1     96.1 

12   2.5 22.7   32.0 4.6 4.4 7.6 35.4 38.7 12.4 5.7 166.0 

13 5.6 30.6 30.6   30.9 1.9 0.0 32.2   8.4   0.9 141.1 

14       11.7 5.0 7.5 0.2 0.9   2.1     27.4 

15       24.2 54.8 1.6 11.2 13.3 16.7     1.1 122.9 

16     2.7 18.3 30.9 0.5 0.3 97.0 2.8 2.9   0.3 155.7 

17 0.1   82.5 56.2 0.5 31.3   32.4 2.5 11.4     216.9 

18       1.7       23.6 0.1       25.4 

19     0.6   0.9 30.1 0.4 67.0 6.7 20.7 12.1   138.5 

20     0.1   8.9 0.1 28.1 46.2 0.6 14.6     98.6 

21       2.0   66.8 2.9 0.1 2.3 5.2     79.3 

22   21.7   3.2   52.7 2.7   0.1 15.4     95.8 

23   2.8     9.5 43.0   52.8 17.0   15.5   140.6 

24   70.7     2.6 37.1 0.2 5.4 38.0 0.7 0.6   155.3 
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25 21.9     7.4   31.7 14.4 30.5 10.8       116.7 

26     1.5     16.5 7.0 46.9 31.3       103.2 

27 50.0     2.7 1.7 16.1 18.0 25.1 17.6 25.0     156.2 

28 1.6   1.5   0.4 44.8 0.2 32.0 23.2 16.1     119.8 

29         2.5 42.5 2.2 11.4 19.8 0.6 2.9   81.9 

30     34.2   0.1 35.0   5.6 1.6 0.1 34.2   110.8 

31     55.0         9.2   0.1     64.3 

Tổng 498.5 147.5 231.4 187.7 186.8 549.8 377.1 781.7 286.9 260.8 155.6 8.3 3672 

Max 216.8 70.7 82.5 56.2 54.8 66.8 50.1 97.0 38.0 38.7 38.5 5.7 216.8 
 

Bảng 2: Biểu tổng lượng mưa ngày của trạm bảo lộc năm 2002 
 

Trạm: Bảo Lộc        Kinh độ: 1070 49'00'' 

Tỉnh: Lâm Đồng BIỂU TỔNG LƯỢNG MƯA NGÀY Vĩ độ: 110 32' 05'' 
   NĂM : 2002 Đơn vị: mm 

Tháng 
Ngày 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Tổng 

1             8.7   10.2   12.6 3.0 34.5 

2         0.5   12.0 27.9 24.2 21.9   0.1 86.6 

3           7.9 0.9 14.7 18.9 73.8 1.0   117.2 

4         1.1 8.3 10.2 38.1 15.8 2.4 0.3   76.2 

5         24.7 30.1 40.9 33.0 17.3       146.0 

6         3.6 0.9 59.2 26.6 3.5 11.8 24.2   129.8 

7       25.3     33.9 3.2 4.4 60.5 6.8   134.1 

8       0.1     11.6 1.0 23.5 5.4 0.9   42.5 

9       16.3     8.2 39.9 18.2   11.2   93.8 

10       8.0     26.7 0.3 5.6       40.6 

11       26.1 1.4 25.4 3.5 12.1 4.2   24.3   97.0 

12         8.3 0.2 1.9 75.0 0.1 6.0   4.5 96.0 

13         28.4 3.2 10.5 34.8 4.3 2.3 9.0   92.5 

14           72.1 5.4 47.0 0.7       125.2 

15   0.5     6.0 18.3 11.1 235.7 3.9 3.8 0.1 8.7 288.1 

16   0.2     1.2 27.0 22.1 44.4 32.6 17.4 0.1   145.0 

17 1.4         4.1   55.6 60.0 2.9     124.0 
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18 1.5       3.8 34.1 2.6 66.8 44.2 25.0     178.0 

19         3.5 18.6 0.6 56.4 56.7 25.1   12.8 173.7 

20 1.1       0.3 11.7   40.0 32.5 1.1 1.4   88.1 

21   1.1   1.2 7.7 25.9   8.7 15.5 7.2   45.0 112.3 

22   2.5 9.9 0.4 0.3 22.7   0.6 6.2 42.5 5.9   91.0 

23   1.1 0.2 4.8 1.3 64.7 9.0 19.1 26.5 17.9 0.1 10.5 155.2 

24     0.7 4.3   0.6 3.1 6.9 46.0       61.6 

25     0.6 0.6 9.1 23.4 3.9 0.1 0.1 4.1 18.3 3.7 63.9 

26     10.8 0.8 9.3 5.0 2.7 0.2 0.4     14.7 43.9 

27         8.5   31.7 0.3 41.9 7.5   9.5 99.4 

28     0.2   23.4 3.3 9.1   31.7 0.7 6.0   74.4 

29     25.8   10.0   17.2 0.5 0.7 33.5 5.8   93.5 

30           0.8 1.0 1.0 18.4   27.0 1.4 49.6 

31               8.2   9.2     17.4 

Tổng 4.0 5.4 48.2 87.9 152.4 408.3 347.7 898.1 568.2 382.0 155.0 113.9 3171 

Max 1.5 2.5 25.8 26.1 28.4 72.1 59.2 235.7 60.0 73.8 27.0 45.0 235.7 
 

Bảng 3: Biểu tổng lượng mưa ngày của trạm Bảo Lộc năm 2003 
 

Trạm: Bảo Lộc        Kinh độ: 1070 49'00'' 

Tỉnh: Lâm Đồng BIỂU TỔNG LƯỢNG MƯA NGÀY Vĩ độ: 110 32' 05'' 
   NĂM : 2003 Đơn vị: mm 

Tháng 
Ngày 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Tổng 

1       13.9   48.1 8.2 14.2 0.1 3.7 32.2   120.4 

2       24.6 20.0 43.9 1.1 38.4 3.8 44.2 16.8   192.8 

3       0.2 35.9 37.0 10.0 2.8 14.2 0.1 38.0   138.2 

4 5.4     1.4 3.4 17.8 28.3 29.1 5.9 2.7 10.7   104.7 

5         0.4 6.8 0.8 28.2 18.2 10.6 0.1   65.1 

6             3.8 41.2 43.1 58.4 7.8   154.3 

7 0.4   5.9 6.7 35.5     6.6 39.3 6.2 30.0   130.6 

8     23.3 22.1       4.5 22.5 0.1 32.0 1.5 106.0 

9     6.4       6.2 0.6 53.5 12.7 0.1 4.6 84.1 

10 0.9   0.4       18.3 0.5 14.7 2.6 27.3   64.7 
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11     31.2     27.3 0.1 1.3 21.9 9.0   0.4 91.2 

12     24.4   2.6   19.2 0.0 27.4 3.8 17.9   95.3 

13     25.3 8.1 0.3 27.6   6.2 40.1 21.0 33.0   161.6 

14       43.2 3.6   0.9   10.4 0.3 36.3   94.7 

15     0.4   18.3   1.1 9.4 2.4 22.5 0.1   54.2 

16   27.1     2.9 17.9 13.3 9.5 8.5 4.6     83.8 

17       1.3 7.3   39.0 36.5 0.8 35.4     120.3 

18 1.2 1.0 30.9 17.4   10.3   11.9 2.2 14.9     89.8 

19   10.4     6.3 3.4   10.5 6.9 5.9     43.4 

20         35.1 1.6 2.3 15.1 0.2 11.5 18.8   84.6 

21         49.9 10.6 60.3 1.0 16.8 16.8 3.3   158.7 

22         4.7 4.7 69.1 3.8 11.4 1.3 43.2   138.2 

23     0.1   59.1 1.0 50.1 23.5 6.9 2.4 5.3   148.4 

24     11.0 0.6 17.9 13.5 30.9 12.2 83.1 2.5 23.5   195.2 

25     1.9 1.2 39.4   16.5 5.3 35.0 0.1 1.2   100.6 

26         106.9 25.2 25.7   2.4 19.3     179.5 

27       32.0 218.5   35.2 0.6 2.0       288.3 

28       0.7 161.5   3.6 14.4 0.1     0.3 180.6 

29         66.6 11.4 5.7 0.2 50.8     3.2 137.9 

30       4.5 13.1   3.2   62.6 41.0   0.1 124.5 

31     3.6   24.7   0.2 13.7   2.7   2.9 47.8 

Tổng 7.9 38.5 164.8 177.9 933.9 308.1 453.1 341.2 607.2 356.3 377.6 13.0 3780 

Max 5.4 27.1 31.2 43.2 218.5 48.1 69.1 41.2 83.1 58.4 43.2 4.6 218.5 
 

Bảng 4: Biểu tổng lượng mưa ngày của trạm Bảo Lộc năm 2006 
 

Trạm: Bảo Lộc        Kinh độ: 1070 49'00'' 

Tỉnh: Lâm Đồng BIỂU TỔNG LƯỢNG MƯA NGÀY Vĩ độ: 110 32' 05'' 
   NĂM : 2006 Đơn vị: mm 
Tháng 
Ngày 

I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Tổng 

1   3.3 28.3 29.8   28.3 36.6 26.2 7.3 9.7 0.4   169.9 

2       26.7 1.7   29.5 9.6 3.2 36.8   0.8 108.3 

3           0.3 55.1 43.8 1.6 7.0   0.1 107.9 



Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét tại 
huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

 

 
SVTH: Mai Thị Huyền                                                                GVHD:Th.S Bùi Chí Nam 81

4             5.2 11.9 38.6 10.9     66.6 

5             30.4 9.4 2.1 6.7 2.9 10.4 61.9 

6         10.7 7.1 2.6 10.8 0.2 25.0 21.7   78.1 

7   22.8 14.3   29.8 4.8 17.4 71.1   10.6 0.7 12.1 183.6 

8   6.4     0.8   33.0 53.2 5.1 2.6 0.7   101.8 

9             1.1 126.8 2.0 13.2   10.7 153.8 

10             7.2 50.6   7.4 35.3 47.4 147.9 

11     14.4   6.0   7.5 79.7 14.2 7.5     129.3 

12     25.6   2.1   42.3 74.8 10.9 6.0     161.7 

13     0.2 5.3   17.4 10.6 42.5 10.2 18.2     104.4 

14     0.5       13.3 130.9   48.2     192.9 

15 18.3   0.9 36.8     18.7 81.3   2.0 0.3   158.3 

16       0.1   6.9 7.9 21.0   10.0 0.2   46.1 

17       22.7   0.5 3.6 3.9 31.0 0.7 3.0   65.4 

18       2.9 0.4 0.7 2.5 0.7 3.7 4.1     15.0 

19 2.6     0.1 1.7 11.2   4.7 23.2 26.7 0.8   71.0 

20   9.1     1.5 0.2 5.2 1.1 3.4 15.5 0.4   36.4 

21 38.9 0.1     0.2 15.1 15.3   5.4 4.3     79.3 

22   0.6   0.3 1.0 18.9 0.8 11.0 16.7 37.6 0.1   87.0 

23       95.1 1.2 43.7 11.3 15.6 80.5 20.0     267.4 

24           0.2 25.4 2.5 38.6 2.5 0.3   69.5 

25           0.2 8.3 5.2 1.6 1.1     16.4 

26   30.6     43.0 21.6 7.5 1.3 15.2 35.7     154.9 

27   5.3 26.3 0.7 50.5 6.2 1.3   25.8 7.4     123.5 

28       48.7 5.5 25.0 3.8 4.1 19.2 0.2     106.5 

29           9.2 17.0 24.4 19.2   1.1   70.9 

30     0.7     0.4 50.2 18.7 20.7     24.0 114.7 

31 13.4           44.2 0.2       2.8 60.6 

Tổng 73.2 78.2 111.2 269.2 156.1 217.9 514.8 937.0 399.6 377.6 67.9 108.3 3311 

Max 38.9 30.6 28.3 95.1 50.5 43.7 55.1 130.9 80.5 48.2 35.3 47.4 130.9 
 
 


