TÀI NGUYÊN VÀ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Biên soạn: PGS TS Đoàn Văn Cánh
1. Tổng quan về nước dưới đất
Tổng lượng nước có trên trái đất là bao nhiêu? Theo tính toán của các nhà địa
chất Mỹ toàn trái đất có khoảng 1357,5 triệu km3 nước, thì chỉ có 3% là nước nhạt
(ngọt), phần còn lại (97%) là nước mặn trong các đại dương. Trong số 3% tổng nước
ngọt trên trái đất thì có tới 77% nằm ở vùng đóng băng vĩnh cửu (các khối băng vùng
bắc cực, nam cực), còn lại chỉ 1% nước chứa trong sông, hồ trên khắp các châu lục và
11% nước dưới đất ở độ sâu từ 800m trở lại có thể khai thác sử dụng được, còn 11%
nước dưới đất ở độ sâu từ 800m trở xuống không thể khai thác sử dụng trong điều kiện
kỹ thuật hiện nay.

Hình 1. Phân bố nước trên trái đất
Thế nhưng, thế giới hiện nay khai thác sử dụng nước dưới đất mạnh mẽ như thế
nào? Các nước trên thế giới khai thác sử dụng nước dưới đất không đồng đều. Toàn
thế giới, hàng năm khai thác khoảng 800 km3 (2.191.781.000,0 m3/ngày) từ nước dưới
đất . Trong đó Châu Phi là 35 km3/năm (95.890.411 m3/ngày); Bắc và Trung Mỹ: 150
(410.959.000); Nam Mỹ: 25; Châu Á: 500; Châu Âu: 80; Châu Úc và Châu Đại Dương:
10 km3/năm.
Có 10 nước khai thác nước dưới đất lớn nhất (chiếm 74% trữ lượng nước dưới
đất khai thác trên toàn thế giới) là Ấn Độ: 190 km3/năm; Mỹ: 115; Trung Quốc: 97;
Pakistan: 55; Iran: 53; Mexico: 25; Arabia Saudi: 21; Nhật Bản: 13,2; Indonesia: 12,5
và Nga: 11,6 (Theo Exploitation and Utilization of Groundwater around the World.
Jean Margat. UNESCO. 10/2000 [4]).
Nước dưới đất ở Mỹ được khai thác từ các tầng chứa nước trong 6 thành tạo
chứa nước cơ bản là thành tạo bở rời, thành tạo cát-bột kết, thành tạo carbonat, thành
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tạo lục nguyên-carbonat, thành tạo phun trào-biến chất và nước trong các loại thành
tạo khác (US Geological Survey).
Ở Nga, khai thác sử dụng nước dưới đất gần 15 triệu m3/ngày. Ở các thành phố
lớn (hơn 100 ngàn dân) tỷ trọng nước dưới đất chỉ chiếm 29%, thậm chí các thành phố
lớn như Matxcova, San Peterburg, Roctop Na Đon, Vladivostok.. hoàn toàn sử dụng
nước mặt. Tỷ trọng sử dụng nước dưới đất ở nông thôn chiếm tới 85%.
Nếu lấy chỉ số là tỷ số giữa tổng lượng khai thác so với trữ lượng nước dưới đất
có thể được tái sinh (renewal resources) thì sao? Bản đồ do các nhà ĐCTV Hà Lan
thuộc tổ chức IAH thành lập năm 2006 gây cho ta những ấn tượng sâu sắc về số liệu
đó trên toàn thế giới [5]. Chỉ số có giá trị < 20% cho biết lãnh thổ đó còn dư dật nước
dưới đất và có thể khai thác bền vững. Những nước có chỉ số 100% và lớn hơn nằm ở
Trung cận Đông và Bắc Phi, nước dưới đất đang bị cạn kiệt dần. Những nước có chỉ số
từ 20% đến 100% là những nước mà ở đấy việc khai thác nước dưới đất chỉ có thể bền
vững nếu kiểm soát chặt chẽ việc khai thác nước và có kế hoạch bổ sung nhân tạo
nước dưới đất. Việt Nam nằm trong những nước có chỉ số trung bình.

Hình 2. Bản đồ chỉ số nước dưới đất toàn cầu
Tuy nhiên, những khu vực có tài nguyên nước dưới đất ổn định trên thế giới
đang từng ngày thu nhỏ lại. Có 3 vấn đề chính ảnh hưởng đến việc sử dụng nước dưới
đất: nước dưới đất cạn kiệt do sử dụng quá mức, do quy hoạch khai thác không đúng
và do bị ngập úng, nước dưới đất bị nhiễm mặn do việc khai thác nước chưa hợp lý và
việc sử dụng liên tục không có hiệu quả, và nước dưới đất bị ô nhiễm do các hoạt động
nông nghiệp, công nghiệp và các hoạt động khác của con người gây ra [5].
Ở Việt Nam, tài nguyên dự báo nước dưới đất trong các thành tạo chứa nước
chính (thành tạo bở rời, đá vôi, lục nguyên, bazan…) ước tính khoảng 172,6 triệu
m3/ngày, trong khi đó tỷ trọng sử dụng nước dưới đất chưa nhiều. (nguồn [3] theo tài
liệu điều tra thống kê của Cục Quản lý tài nguyên nước, liên đoàn QH và ĐT TNN
miền Bắc, miền Nam. 2013).
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Một trong những chỉ tiêu để đánh giá sự ổn định của nguồn nước là thời hạn
phục hồi nguồn nước, nghĩa là thời gian cần thiết để nước vận động từ miền hình thành
đến miền phá hủy. Đối với dòng chảy trên mặt tính trung bình cho toàn địa cầu, thời
gian đó cỡ khoảng 16 ngày đêm, còn đối với dòng ngầm - 1,5 ngàn năm. Tất nhiên bạn
đọc có thể hoài nghi sự chính xác của con số về dòng ngầm, nhưng con số đó đủ để so
sánh với dòng chảy trên mặt.
Do giới hạn về phục hồi nguồn nước cho nên phải đặc biệt chú ý đến bảo vệ
tầng chứa nước khỏi bị cạn kiệt và ô nhiễm.
Từ đây nảy sinh một vấn đề quan trọng nhất của ĐCTV khu vực là đánh
giá tài nguyên và trữ lượng nước dưới dất.
Nên phân biệt hai hình thức đánh giá tài nguyên và trữ lượng khai thác nước
dưới đất, mỗi một hình thức đánh giá có những tiêu chí khác nhau.
Đánh giá tài nguyên dự báo nước dưới đất khu vực để biết được tiềm năng
nước dưới đất một lãnh thổ nghiên cứu ( một vùng thăm dò, một cấu trức địa chất chứa
nước, một lưu vực sông…). Việc đánh giá này không phải thực hiện thường xuyên mà
chỉ tiến hành theo đơn đặt hàng của các tổ chức quy hoạch và quản lý lãnh thổ để biết
được tiềm năng tài nguyên nước dưới đất lãnh thổ nghiên cứu.
Tài nguyên dự báo là lượng nước có chất lượng và giá trị xác định có thể nhận
được trong giới hạn một cấu trúc địa chất thủy văn, một lưu vực sông hay một vùng
lãnh thổ có tiềm năng khai thác sử dụng sau này.
Đối tượng đánh giá tài nguyên dự báo nước dưới đất là các tầng chứa nước
trong giới hạn một cấu trúc địa chất thủy văn hay trong một thung lũng sông theo kết
quả mô hình hóa điều kiện địa chất thủy văn khu vực, bằng phương pháp tính toán cân
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bằng, tính toán thủy động lực hoặc có thể bằng phương pháp tương tự địa chất thủy
văn. (Khái niệm Tài nguyên dự báo nước dưới đất thay cho Trữ lượng khai thác tiềm
năng nước dưới đất hiện nay đang sử dụng)
Tài nguyên dự báo nước dưới đất thể hiện bằng khối lượng (m3, km3) hoặc lưu
lượng (km3/năm, m3/ngày) có thể nhận được từ tầng chứa nước bằng thể tích nước trữ
trong đó, hoặc bằng các công trình khai thác quy ước trong giới hạn một cấu trúc chứa
nước, hay trong một thung lũng sông, một địa giới hành chính xác định.
Đánh giá trữ lượng nước dưới đất (trữ lượng khai thác nước dưới đất) được
tiến hành theo công suất của công trình khai thác cụ thể do tổ chức yêu cầu về nước
đặt hàng, trên cơ sở lập luận về sơ đồ bố trí công trình khai thác, có sự thỏa thuận với
cơ quan phòng hộ vệ sịnh, bảo vệ môi trường.
Trữ lượng khai thác nước dưới đất là gì? Chúng không phải là khối lượng, trọng
lượng như khoáng sản rắn, mà là lưu lượng, nghĩa là lượng nước có thể lấy được theo
thời gian bằng các công trình khai thác.
Định nghĩa cổ điển : Trữ lượng khai thác nước dưới đất là lưu lượng công trình
khai thác hợp lý về mặt kinh tế kỹ thuật tuân thủ điều kiện khai thác theo đặt hàng.
Định nghĩa đầy đủ: Trữ lượng nước dưới đất (trữ lượng khai thác nước dưới
đất) là lượng nước có thể nhận được từ mỏ nước hay một phần mỏ nước bởi các công
trình khai thác nước hợp lý về mặt địa chất, kinh tế kỹ thuật trong điều kiện và chế độ
khai thác đã cho với chất lượng nước thỏa mãn yêu cầu sử dụng trong suốt thời gian
khai thác, không gây tác động môi trường
Trữ lượng nước dưới đất được tính toán theo kết quả công tác thăm dò địa chất
thủy văn cũng như theo tài liệu khai thác nước dưới đất trong diện tích mỏ nước. Đối
tượng tính toán trữ lượng nước dưới đất là mỏ nước dưới đất dùng cho ăn uống sinh
hoạt, kỹ thuật và mỏ nước khoáng.
Để tính toán trữ lượng khai thác công trình, khi tìm kiếm thăm dò phải xác
định:


Số lượng lỗ khoan



Vị trí phân bố công trình



Cấu trúc của công trình


Kích thước đới phòng hộ vệ sinh
Khi đó cần phải chứng minh được công trình làm việc với :


Đúng số lượng giếng khoan như thế



Đúng cấu trúc như thế



Phân bố với sơ đồ như thế



Làm việc ổn định trong thời gian tính toán
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Trong điều kiện như thế mực nước hạ thấp không vượt quá giới hạn cho phép,
chất lượng đảm bảo theo yêu cầu, không có tác động xấu đến môi trường.
2. Lý thuyết cơ bản về tài nguyên và trữ lượng
Trước khi khai thác : Đánh giá cân bằng trung bình nhiều năm của tầng chứa
nước : Tổng đến được hình thành từ tất cả các nguồn cung cấp bằng tổng đi được hình
thành từ các thành phần thoát (phá hủy) :
Qcc  Qph

Trong quá trình khai thác : Công trình khai thác được xem như một thành
phần thoát của cấu trúc cân bằng. Vì thế, khi công trình đi vào hoạt động sẽ xuất hiện
một thành phần cân bằng mới làm thay đổi về chất của cấu trúc cân bằng. Sự thay đổi
đó thể hiện ở :
 Làm giảm thể tích nước trong tầng chứa nước một lượng bằng V
 Làm tăng tổng lượng cung cấp đến đại lượng bằng Qcc  Qcc
 Làm giảm tổng lượng phá hủy đến đại lượng bằng Qph  Qph
Tại sao cung cấp lại tăng và phá hủy lại giảm ? Có thể giải thích như sau :
- Nếu sự cung cấp có tính chất tiềm năng, thì do chênh lệch áp lực mà có thể
diễn ra quá trình thấm xuyên từ các tầng chứa nước khác, lôi kéo nước từ sông…
- Nếu cung cấp có tính chất thấm, thì khi hạ thấp mực nước không áp, sự thấm
cũng gia tăng do giảm thoát do bay hơi.
- Nếu phá hủy tự nhiên diễn ra với sự chênh áp lực nào đấy trên ranh giới phá
hủy (thoát nước vào sông, ao hồ, mạch lộ…) thì khi khai thác sẽ làm cho sự thoát ấy
giảm dần và đi đến ngừng thoát
- Nếu sự thoát là do bốc hơi thì khi khai thác do hạ thấp mực nước mà sự bốc
hơi cũng giảm, đến một độ sâu nào đấy thì bốc hơi ngừng hẳn.
Quá trình làm giảm sự thoát tự nhiên khi khai thác được gọi là quá trình nghịch
đảo.
Như vậy phương trình cân bằng tầng chứa nước khi công trình khai thác làm
việc về nguyên tắc được viết như sau :
V  (Qcc  Qcc )tkt  (Qph  Qph )tkt  Qkt tkt

Nếu tính đến Qcc = Qph
Thì phương trình cơ bản cân bằng trữ lượng khai thác có dạng:
Qkt 

V
 Qph  Qcc
tkt

Về nguyên tắc mỗi một đại lượng trong phương trình cân bằng TLKT được xác
định tùy thuộc vào điều kiện TĐL cụ thể, nghĩa là phụ thuộc vào thông số, điều kiện
biên, thời gian tính toán, sơ đồ bố trí công trình...
5

Phương trình cân bằng đơn giản trong trường hợp tầng chứa nước dưới dạng
bình nước như sau [6].

1. Tầng chứa nước chỉ có thể tích ; cung cấp,
dòng chảy và phá hủy không có (hình 3)
- Chế độ vận động luôn luôn không ổn định
- lưu lượng khai thác chỉ tồn tại một thời gian
ngắn t 

V
Qkt

Hình 3
2. Lưu lượng cung cấp Qcc không phụ thuộc vào
vị trí mực nước (hình 4)
- Vấn đề là lưu lượng thoát Qph phụ thuộc vào cái
gì ?
Các phương án quan hệ giữa lưu lượng khai thác
và sự cung cấp:
a) Qkt<Qcc
- Động thái mực nước theo chế độ nào ? Trong
giới hạn ổn định.
- Mực nước phân bố ở đâu ? Cao hơn mực nước
miền thoát.
- Sự thay đổi phương trình cân bằng sẽ diễn ra
như thế nào ? Giảm lưu lượng thoát đi một đại
lượng Qph (phần phá hủy ngược)
- Phương trình cân bằng khi xuất hiện động thái
ổn định có dạng : Qcc  Qkt  (Qph  Qph ) , nghĩa là
Qkt  Qph

Hình 4

b) Qkt = Qcc
Tất cả đều như trường hợp nêu trên: động thái ổn
định, nhưng mực nước sẽ phân bố đến mực nước
miền thoát, còn sự phá hủy nghịch hoàn toàn,
nghĩa là Qph  Qph , tuy nhiên phương trình cân
bằng nguyên tắc được bảo tồn : Qkt  Qph
c) Trong trường hợp lưu lượng khai thác vượt quá
lượng cung cấp Qkt > Qcc động thái mực nước sẽ
luôn luôn không ổn định và sự thoát nước hoàn
toàn đảo ngược. Khai thác nước với lưu lượng
như thế chỉ được bảo đảm (diễn ra) trong khoảng
thời gian t 

V
, sau đó lưu lượng khai thác
Qkt  Qcc

sẽ giảm dần. Phương trình cân bằng nước trữ
lượng khai thác sau khi đảo ngược sự phá hủy có
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dạng Qkt  Qph 

Hình 5

V
t

3. Lưu lượng cung cấp Qcc phụ thuộc vào vị trí
mực nước.
Sơ đồ hóa cơ chế cung cấp như thế bằng cách
thêm một bình nước có mực nước cao hơn (tương
tự như có một tầng chứa nước bên cạnh). Sự cung
cấp diễn ra do sự chênh mực nước - trong điều
kiện không bị phá hủy khi H tn đại lượng cung
cấp Qcc0 (hình 5).
Các kiểu quan hệ giưa lưu lượng khai thác và
lượng cung cấp có thể :
a) Qkt  Qcc0
- Động thái mực nước khi khai thác sẽ như thế
nào? Ổn định.
- Mực nước sẽ phân bố ở đâu? Cao hơn mực nước
vùng thoát (nhưng cao hơn kiểu II. Vì sao?)
- Cán cân cân bằng nước sẽ thay đổi như thế nào ?
Lượng thoát sẽ giảm đi một đại lượng Qph (thoát
ngược một phần). Ngoài ra, cường độ cung cấp sẽ
tăng lên một đại lượng Qph , bởi vì có sự gia tăng
chênh mực nước H kt .
- Phương trình cân bằng trữ lượng khai thác có
dạng chung như sau :
Qcc0  Qcc  Qkt  (Qph  Qph ) , hoặc
Qkt  Qph  Qcc

b) Qkt  Qcc0 . Vận động ổn định, nhưng mực nước
sẽ phân bố cao hơn mực nước miền thoát, nghĩa là
sự thoát nước sẽ không nghịch đảo hoàn toàn.
Dạng cơ bản của phương trình cân bằng được bảo
tồn : Qkt  Qph  Qcc
c) Cuối cùng, thậm chí trong trường hợp lượng
khai thác (ở mức nào đấy) lớn hơn lượng cung
cấp Qkt  Qcc0 cũng có thể diễn ra vận động ổn
định. Phương trình cân bằng có dạng như trường
hợp trước : Qkt  Qph  Qcc

Có thể bạn đọc sẽ hỏi tại sao mực nước trong bình bên cạnh ở trạng thái ổn
định? Thực ra bức tranh trên hình 5 không chứa đựng thông tin về cơ chế cung cấp của
bình hai. Những cơ chế nào có thể diễn ra.
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- Nếu không có cung cấp thì trong điều kiện tự nhiên không thể tồn tại hiệu số
mực nước H tn , còn khi khai thác mực nước trong cả hai bình tương đương nhau.
- Còn nếu có cung cấp tự nhiên, thì cơ chế như thế nào?
Như vậy, động thái thấm ổn định khi công trình làm việc, chỉ có thể được xác
lập trong trường hợp nếu trong miền ảnh hưởng của khai thác có biên giới cung cấp và
(hay) biên giới thoát nước, mà trên biên đó diễn ra sự thay đổi tổng cộng giá trị cung
cấp tự nhiên (hay phá hủy tự nhiên) bằng với giá trị khai thác : Qkt  Qcc  Qph  Qb ,
ở đây Qb  Qbkt  Qbtn - tổng thay đổi lưu lượng qua tất cả các biên.
Trong thực tế tính toán cần lưu ý dấu của lưu lượng : cung cấp : mang dấu (+),
phá hủy : mang dấu (-). Để không nhầm lẫn và nói chung không phải nghĩ về dấu thì
trong các công thức thủy động lực luôn luôn đặt mực nước trên biên Hb:
Qbtn  ( H b  H tn ) /   Qb  ( Htn  H kt ) / 
Qbkt  ( H b  H tn ) /  (luôn luôn lớn hơn không)

Trong các công thức trên Htn, Hkt – mực nước trên biên của lớp, là sức cản
thấm nào đó của biên.
Chúng ta quay lại phương trình cân bằng chung trữ lượng khai thác:
Qkt
Trữ lượng khai thác

=

V/tkt
Trữ lượng tĩnh tự
nhiên

+

Qb
Sự cung cấp tự
nhiên

+

Qcc
Trữ lượng cuốn
theo

Trữ lượng tĩnh tự nhiên Qttn– số lượng nước trong lớp (về nguyên tắc thì là
trọng lượng, nhưng đối với nước nhạt là khối lượng). Có phụ thuộc vào vận động hay
không? Đại lượng Qttn phụ thuộc vào kích thước của thành tạo chứa nước (diện tích,
chiều dày) và các thông số chứa (độ nhả nước). Tùy thuộc vào đất đá mà độ nhả nước
được phân ra làm độ nhả nước dung tích và độ nhả nước đàn hồi. Đơn vị đo là khối
lượng, nhưng trong phương trình được xác định như lưu lượng (lấy ra theo thời gian
khai thác).
Trữ lượng động tự nhiên - tổng đại lượng cung cấp của tầng chứa nước trong
điều kiện tự nhiên (dĩ nhiên cả đại lượng thoát tự nhiên). Cần lưu ý là trong phương
trình cân bằng trữ lượng khai thác, không phải là tổng trữ lượng động tự nhiên được
hình thành từ diện tích thu nước nào đó của công trình, mà chỉ là sự thay đổi lưu lượng
thoát, nghĩa là chỉ một phần đại lượng trữ lượng động tự nhiên mà công trình khai thác
thu hồi được do phễu hạ thấp áp lực lan đến miền thoát tự nhiên.
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Trữ lượng cuốn theo – một thành phần trong cân bằng trữ lượng phát sinh trong
quá trình khai thác công trình. Đó là tổng lưu lượng cung cấp bổ sung cho tầng chứa
nước khai thác (bổ sung tới bao nhiêu? tới giá trị cường độ bổ sung tự nhiên). Có hai
khả năng phát sinh nguồn trữ lượng cuốn theo.
- Trong miền cung cấp tự nhiên - được tăng cường do hạ thấp mực nước khai
thác (ví dụ như đã trình bày ở trên, tăng cường thấm xuyên, tăng cường thấm thẳng
đứng);
- Trong miền thoát nước tự nhiên - thu hồi dần phần thoát của nước dưới đất từ
các mạch lộ, thoát do bay hơi.
Một vấn đề quan trọng cần lưu ý là, các thành phần tham gia vào phương trình
cân bằng trữ lượng khai thác có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào khoảng cách
từ công trình khai thác đến các ranh giới tự nhiên.
3. Tiêu chí về quản lý lưu vực
3.1. Khái niệm về tài nguyên và trữ lượng nước dưới đất
Nước dưới đất là loại khoáng sản lưu động, khác với khoáng sản rắn sẽ hết dần
đi trong quá trình khai thác, nước dưới đất có thể sẽ không bao giờ hết nếu biết khai
thác hợp lý. Hơn nữa, trữ lượng nước dưới đất có thể tăng thêm khi biết cách khai
thác. Đối với nước dưới đất có các loại tài nguyên và trữ lượng sau đây:
Tài nguyên và trữ lượng tĩnh là lượng nước có thường xuyên trong các tầng
chứa nước. Tài nguyên và trữ lượng tĩnh của nước dưới đất tương tự với tài nguyên và
trữ lượng của khoáng sản rắn.
Trữ lượng động là lượng nước lưu thông trong đất đá, lượng nước chảy qua tiết
diện dòng thấm trong 1 đơn vị thời gian hay lượng nước được cung cấp hàng năm của
tầng chứa nước. Ví dụ như nước mưa hay nước mặt ngấm xuống bổ sung cho nước
dưới đất. Ngoài ra, để cho nước dưới đất có thể lưu thông được ngoài nguồn bổ sung
cần có miền thoát. Nước thoát đi thường chậm hơn so với nguồn bổ sung, lượng nước
thoát đi không kịp sẽ nâng cao mực nước của tầng chứa nước. Ngược lại, khi nguồn bổ
sung ngừng, quá trình thoát nước sẽ làm cho mực nước của tầng chứa nước thấp dần
xuống. Do đó lượng nước lưu thông trong tầng chứa nước luôn luôn thay đổi theo thời
gian.
Trữ lượng cuốn theo: Khi thai thác, mực nước của tầng chứa nước hạ thấp
xuống có thể lôi cuốn nguồn nước khác vào trong tầng chứa nước và tham gia vào
lượng nước khai thác. Lượng nước bị lôi cuốn vào do quá trình khai thác gây ra, gọi là
trữ lượng cuốn theo. Trong thực tế bao giờ cũng mong muốn chất lượng nước cuốn
theo phải tốt để không ảnh hưởng tới chất lượng nước khai thác. Nhiều khi trữ lượng
cuốn theo này vô cùng quan trọng, nó làm tăng đáng kể lượng nước khai thác. Tất
nhiên để làm được như vậy thì các lỗ khoan khai thác nước phải bố trí gần sông, nếu
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bố trí trong khu vực dân cư, nước cuốn theo từ các lớp chứa nước nằm nông sẽ không
đảm bảo chất lượng vì lớp nước nằm nông thường dễ bị ô nhiễm.
Lượng nước dưới đất có thể khai thác được từ lỗ khoan phụ thuộc vào các
nguồn hình thành trữ lượng. Cần triệt để tận dụng trữ lượng động vì nếu không khai
thác hết nó sẽ chuyển thành dòng mặt và mất đi không thể lợi dụng được. Muốn tận
dụng trữ lượng động phải bố trí các cụm khai thác trên tuyến thẳng góc với hướng
nước chảy. Ngoài ra, để tăng trữ lượng khai thác cần cố gắng tạo ra và tăng trữ lượng
cuốn theo có chất lượng tốt, đặc biệt là sử dụng dòng nước mặt từ sông suối…, khi đó
cần bố trí các lỗ khoan ven theo bờ sông, suối. Ví dụ, ở Hà Nội nếu không có lượng
nước cuốn theo từ sông Hồng vào thì toàn bộ khu vực nội thành chỉ có thể khai thác
vài trăm nghìn mét khối một ngày, nhưng nhờ có lượng nước cuốn theo mà có thể khai
thác hơn một triệu mét khối trong một ngày. Nếu trữ lượng cuốn theo là nước thấm
xuyên từ tầng chứa nước này sang tầng chứa nước khác… thì cần bố trí cụm lỗ khoan
khai thác làm sao gây ra sự chênh áp đáng kể giữa hai tầng chứa nước để kích thích
thấm xuyên. Cuối cùng, là xét đến nguồn tài nguyên và trữ lượng tĩnh. Không nên xâm
phạm vào tài nguyên nước tĩnh. Nếu vì lý do nào đó phải khai thác vào nguồn tài
nguyên và trữ lượng tĩnh thì cần tính toán lượng khai thác cho hợp lý để nó có thời
gian phục hồi, nếu không nó sẽ hao hụt dần và có thể dẫn đến cạn kiệt.
3.2. Quản lý lưu vực bằng việc sử dụng luân phiên nguồn nước
Trong các lưu vực, để phát triển toàn diện nguồn nước thì sử dụng luân phiên
nguồn nước là cách sủ dụng nước tối ưu và có lợi nhất. Nó bao gồm cả sử dụng nguồn
nước mặt và nước dưới đất nhằm đáp ứng yêu cầu, trong một chừng mực nào đó, nhờ
vậy các nguồn nước sẽ được bảo toàn. Sự khác nhau cơ bản giữa việc mở rộng thường
xuyên nguồn nước mặt hay nguồn nước dưới đất với việc kết hợp mở rộng và sử dụng
luân phiên cả hai nguồn này là ở chỗ: những trữ lượng bền vững riêng rẽ sẽ được thay
thế bằng trữ lượng chung rộng lớn hơn và kinh tế hơn. Cơ sở để đảm bảo cho việc sử
dụng luân phiên nguồn nước mặt và nguồn nước dưới đất là dựa vào các hồ chứa nước
mặt, nơi tập chung nước từ các sông suối để sau đó nước sẽ được chuyển với trữ lượng
tối đa vào các kho chứa dưới đất. Vào những năm lượng mưa đạt dưới trung bình thì
lượng nước trữ trong các hồ chứa là nguồn cung cấp chính do yêu cầu nước hàng năm,
khi đó nước dưới đất được giữ lại chỉ phục vụ cho vòng tuần hoàn của kho nước dưới
đất mà thôi. Thực vậy, mực nước dưới đất sẽ dao động và bị hạ thấp xuống trong suốt
chu kỳ của vòng tuần hoàn vào những năm ít mưa và sau đó lại được nâng lên vào thời
kỳ mưa nhiều tiếp theo. Điều này được thể hiện trong hình 6 dưới đây. Trong giai đoạn
mà lượng nước mưa dưới trung bình hàng năm thì nước mặt được tận dụng trong phạm
vi lớn nhất có thể và đó là nguồn bổ sung nhân tạo để cung cấp thêm vào kho chứa
nước dưới đất cũng như làm tăng mực nước dưới đất. Ngược lại, vào mùa hạn hán khi
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nguồn nước mặt bị hạn chế thì nó lại được bổ sung bởi nguồn nước dưới đất từ các
giếng khoan và làm cho mực nước dưới đất lại hạ thấp xuống. Tính khả thi để sử dụng
luân phiên nguồn nước phụ thuộc vào sự hoạt động của lưu vực nước dưới đất nhiều
hơn là vào sự dao động của mực nước dưới đất, nghĩa là cần có thể tích đủ lớn chứa
nước khi có bổ sung để có thể hút khi cần thiết.

Hình 6. Thay đổi của mực nước dưới đất khi sử dụng luân phiên nguồn
nước, tương ứng với lượng mưa năm
Quản lý nước dưới đất bằng cách sử dụng luân phiên nguồn nước đòi hỏi có các
điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phân bổ nước, bổ sung nhân tạo nguồn nước và
hút nước. Nó đòi hỏi có kế hoạch cẩn thận, chính xác để sử dụng hiệu quả các nguồn
nước mặt và nước dưới đất. Quá trình hoạt động này có thể là tập hợp của nhiều bộ
phận khác nhau với các ứng dụng kỹ thuật cao. Nó đòi hỏi những nhân viên giỏi, có
kiến thức sâu về địa chất thủy văn lưu vực. Ngoài ra cần phải luôn ghi lại trữ lượng
nước hút lên và lượng nước bổ sung vào lưu vực, thường xuyên cập nhật thông tin về
mực nước dưới đất và chất lượng nước. Sơ đồ về cách tiếp cận hệ thống khi phân tích
sử dụng luân phiên nguồn nước được thực hiện trong hình 7 và 8.
Để nghiên cứu sử dụng luân phiên nguồn nước cần thu thập đủ các dữ liệu về
nguồn nước mặt và nước dưới đất, các điều kiện địa chất, các dữ liệu về hệ thống phân
bổ nước và sử dụng nước, các tài liệu về tiêu thoát nước thải. Trên hình 7 mô tả sơ đồ
gồm nhiều pha khác nhau và các bước trong quản lý lưu vực, được nghiên cứu thử
nghiệm ở California. Có thể thấy rằng các mô hình tính toán thường được sử dụng kết
hợp với nhau trong nghiên cứu. Mô hình lưu vực mô phỏng sự biến đổi của một lưu
vực theo sự thay đổi của các nguồn bổ sung tự nhiên, bổ sung nhân tạo và hút nước từ
các giếng. Nhờ mô hình có thể tiến hành được các hoạt động hiệu quả nhất trong quản
lý lưu vực. Ứng dụng mô hình vào thực tế sẽ góp phần tối ưu hóa việc cấp và hút nước
từ các lưu vực.
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Bảng 1. So sáng ưu nhược điểm khi sử dụng luân phiên nguồn nước với khi chỉ
sử dụng nguồn nước mặt cho mục đích tưới là chính.
TT
Ưu điểm
1
Bảo tồn nước nhiều hơn
2

Dự trữ nước mặt nhỏ hơn

3
4

Hệ thống phân phối nước mặt nhỏ hơn
Hệ thống thoát nước nhỏ hơn

5

Lớp bảo vệ mái kênh giảm xuống

6

Tăng khả năng kiểm soát lũ

7

Có thể hợp nhất các hướng phát triển hiện có

8

Các giai đoạn phát triển trở nên dễ dàng hơn

9
10
11

Tổn thất nước do bốc hơi nhỏ hơn
Kiểm soát tốt hơn lượng nước chảy đi mất
Cải thiện hệ số sử dụng trạm bơm và công
suất máy bơm
Giảm bớt nguy hiểm từ sự chắp vá, ghép nối
các điểm thiếu hụt
Giảm bớt những điểm phân phối yếu kém
Điều hòa thời gian phân phối nước tốt hơn

12
13
14

Nhược điểm
Tiềm năng thủy điện giảm
xuống
Tiêu thụ năng lượng lớn
hơn
Hiệu suất hút nước giảm
Nhiễm mặn nước dưới đất
tăng lên
Kế hoạch hoạt động phức
hợp nhiều hơn
Đòi hỏi nguồn bổ sung
nhân tạo
Gây nguy hiểm do lún sụt
mặt đất
Khó khăn cho việc phân
bổ vốn

Tổng lượng nước cung cấp có thể được tăng lên nếu xác định đúng đặc điểm,
khả năng của các nguồn nước mặt và nước dưới đất. Một phương án tối ưu có thể làm
cho giá thành cấp nước và phân phối nước giảm xuống thấp nhất. Các yêu cầu cơ bản
về lưu vực nước dưới đất để có thể quản lý tối ưu nguồn nước gồm có:
1. Khả năng chứa nước của các khối nước mặt và các tầng chứa nước dưới đất
cần phải kết hợp với nhau để đạt được tính sử dụng kinh tế nhất của nguồn nước tại
chỗ và có được trữ lượng tối ưu đảm bảo cho khả năng bảo tồn nguồn nước.
2. Hệ thống phân phối nước mặt cần phải kết hợp được với các đặc tính truyền
dẫn của lưu vực nước dưới đất nhằm tạo ra giá rẻ nhất cho hệ thống phân phối.
3. Các cơ quan điều hành phải có đầy đủ quyền lực trong việc quản lý các
nguồn nước mặt, các nguồn cấp bổ sung cho nước dưới đất, các hệ thống phân phối
nước mặt và khai thác nước dưới đất.
Cơ sở để phát triển việc sử dụng luân phiên nguồn nước trong lưu vực là sự
đánh giá các thành phần khác nhau trong việc cung cấp và phân phối nước. Việc sử
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dụng tối ưu các nguồn nước mặt và nước dưới đất thường được xem xét theo những
điều kiện bất lợi, xảy ra vào những thời kỳ hạn hán nặng nề nhất đã quan trắc được.
Xác định bài toán tự nhiên

Xác định mức độ yêu
cầu của bài toán
Xác định các thông số
vật lý, kinh tế và xã hội

Xác định tầm quan trọng
của các nhân tố trong hệ
thống
Xác định mục tiêu

Hệ thống cân bằng
động; mô hình toán

Số liệu

Kiểm tra mô hình

Các tiêu
chuẩn bao
gồm cả yếu tố
xã hội

Sử dụng mô hình
Đưa ra các
quyết định

Học tập

Kết
thúc
Chính sách tối ưu

Sử dụng các chính sách tối
ưu
Kết thúc
Hình 7. Sơ đồ cách tiếp cận hệ thống nghiên cứu vấn đề sử dụng luân phiên
nguồn nước
13

Các
phân
tích địa
chất
thuỷ văn

Phát triển
sơ bộ
mạng lưới
đường ống
trong mô
hình

Lịch sử
cấp
nước, sử
dụng và
cung cấp

Các
phân
tích về
địa
chất

Nhu cầu
nước
trong
tương lai
và nguồn
cung cấp

Phát triển
và thử
nghiệm
các mô
hình toán
của lưu
vực nước
ngầm

Các phân
tích sơ bộ
mạng lưới
đường ống

Phương
trình cho
các kế
hoạch lựa
chọn của
hoạt động

Phân tích về
các kế
hoạch khai
thác trên mô
hình toán
lưu vực
nước ngầm

Đánh giá
công
suất và
vị trí của
thiết bị
hiện có

Mô phỏng
cách điều
hành hoạt
động của các
hệ thống trên
mặt và gần
mặt đất

Phân tích
đơn giá của
các thiết bị,
năng lượng,
nguồn cấp
nước
Phân tích hoạt
động kinh tế

Số lượng
thiết bị và
chất lượng
nước cung
cấp của
mỗi hệ
thống hoạt
động

Giá thiết
bị năng
lượng,
nguồn cấp
nước của
mỗi nhà
máy khai
thác

So sánh
giá của
các
phương án

Hình 8. Sơ đồ các bước nghiên cứu quản lý lưu vực nước dưới đất
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