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INTEGRATED MANAGEMENT OF ALLUVIAL SANDBARS 

IN THE MEKONG DELTA BASED ON THE 

DEMONSTRATED RESEARCH RESULTS 

 IN BEN TRE PROVINCE 

NGUYEN TAC AN 

ABSTRACT 

To maximize the economic, social, cultural and environmental benefits from alluvial 

sandbars and at the same time to balance and preserve the natural features and ecosystem 

productivity, attention should be paid to four main issues: 1) Raising the awareness of 

alluvial sandbars; 2) Identifying their ecological characteristics; 3) Rational exploitation and 

use; and 4) Management and control. 

The paper emphasizes that the primary task of the alluvial sandbar management and 

control is to design integrated and coordinated institutions to overcome the inherent 

decentralization in sectoral management and between governmental levels in the alluvial 

areas. An effective tool for the integrated management of alluvial sandbars is a coordinating 

mechanism that connects and integrate the existing indudtries, different government levels, 

users and inhabitant community into the management and control process. 

The paper can be used as teaching and learning materials, for research and practical 

management. 

Key words: Mekong Delta, alluvial sandbars, Integrated management (ICAM). 
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ỨNG DỤNG TỌA ĐỘ CONG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN HAI CHIỀU 

VỀ CHUYỂN TẢI BÙN CÁT VÀ DIỄN BIẾN ĐÁY TRONG 

ĐOẠN SÔNG CONG 

NGUYỄN THỊ BẢY
1
, NGUYỄN KỲ PHÙNG

2 

TÓM TẮT  

Trong bài báo này, các tác giả dùng mô hình dòng chảy hai chiều dựa trên hệ phương 

trình chuyển động và liên tục, kết hợp với mô hình chuyển tải bùn cát và phương trình liên tục 

các hạt vật chất đáy để tính toán dòng bùn cát và diễn biến đáy. Mô hình dòng chảy được áp 

dụng để tính cho một đoạn kênh cong 180
0
, kết quả được so sánh với kết quả thí nghiệm. Mô 

hình kết hợp với phương trình chuyển tải bùn cát được áp dụng để tính dòng bùn cát và biển 

biến đáy cho đoạn cong sông Lũy. 

Từ khóa: Chuyển tải bùn cát, biến đổi đáy, sông Lũy 

1. LỜI MỞ ĐẦU 

Cơ cấu dòng chảy và dòng bùn cát trong đoạn sông cong phức tạp hơn nhiều so 

với dòng chảy ở những đoạn thẳng. Một mặt, các hạt vật chất chuyển động trong 

đoạn kênh cong không những chỉ chuyển động dọc theo sông theo dòng chảy chính 

mà còn chuyển động theo dòng thứ cấp, xảy ra ở đoạn uốn cong. Mặt khác, sự không 

ổn định của dòng chảy trên đoạn cong ảnh hưởng đến cơ cấu của trường vận tốc 

dòng chảy và chính nguyên nhân này gây ra sự chuyển động và phân bố lại của các 

hạt vật chất. Dòng chuyển tải bùn cát được nghiên cứu bởi nhiều tác giả (Shukry 

(1950), Rozovskii (1957), Yen (1965),… Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhiều điều 

chưa rõ và còn đang được nghiên cứu. 

Phần đầu của kết quả, tác giả xin trình bày lại kết quả nhận được từ một nghiên 

cứu được trình bày trong Hội nghị Cơ học Thủy khí tại Đà Nẵng (1998) [10] làm 

tiền đề cho các tính toán của dòng chảy và bùn cát của sông Lũy. Tất cả các phương 

trình được giải trong tọa độ cong, phù hợp với khu vực tính toán. 

2.  CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH 

2.1. Sơ lƣợc về hệ tọa độ cong 

Sự hiện hữu của vùng bờ có địa hình phức tạp là một trong những nguyên nhân 

gây khó khăn khi giải các bài toán dòng chảy, nhất là ở vùng biên, và phương pháp 

                                                           
1
  Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TPHCM, Việt Nam. Email: 

ntbay@hcmut.edu.vn 
2
  Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM, Việt Nam. 

Email: kyphungng@gmail.com 
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giải rộng rãi là chia vùng bờ thành những đoạn nhỏ song song với trục tọa độ 

Descartes (x,y). Điểm yếu của phương pháp này là lời giải sai nhiều ở vùng ven bờ. Để 

tăng độ chính xác khi tính các bài toán biên trong một khu vực bất kỳ, ta có thể chuyển 

sang tọa độ cong (, ), biến vùng vật lý thực tế sang một vùng đơn giản hơn, và các 

ph p tính được thực hiện trên vùng này. Áp dụng phương pháp tính này hầu như rất 

hiệu quả khi giải các bài toán trong các vùng có địa hình phức tạp (Thompson, Warsi, 

and Mastin,1985 (Voltzinger, Klevanny, Plinovski, 1989). [1, 2, 4]. 

Ở đây, lưới được xây dựng dựa trên cơ sở lời giải hệ phương trình Poisson: 

    ,;, 22 QP    (1) 

Trong đó: P, Q- hàm số điều khiển lưới (Thompson, 1982) [6]. 

Lời giải có dạng sau: 

    QrJrgrgrgrL  Pr2 2

111222    (2) 

J- Jacobian matrix:     
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2.2. Các phƣơng trình trong tọa độ vuông góc 

 Phương trình liên tục: 
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Trong đó:  - mực nước, h – chiều sâu, g – gia tốc trọng trường 

  u,v – hai thành phần vận tốc trong tọa độ vuông góc 
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k – hệ số ma sát đáy 

   x,y,  - vùng thực tế nghiên cứu với các đường .  

Trên biên cứng của đường 1 ta có điều kiện về vận tốc: vn1 = 0 

Trên biên lỏng của đường 2 -  

Với vn là vận tốc dòng chảy vuông góc với 1.  

 Phương trình chuyển tải bùn cát 

Bùn cát được giả định trong lòng sông chia thành hai lớp: lớp bùn đáy nằm ở độ 

sâu     (-h < z < -h + a) và lớp lơ lửng phía trên nằm ở độ sâu (-h + a < z < ). Với ―a‖ 

là bề dày lớp bùn cát đáy (a = 0.01H) [5, 7, 8].  

Phương trình truyền tải bùn cát, sau khi tích phân theo chiều sâu có dạng sau: 
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   (7) 

Trong đó : 

C - nồng độ bùn cát trung bình theo chiều sâu 

s - tốc độ lắng của hạt 

K - hệ số truyền tải rối ngang   

E - hàm số nguồn, mô tả sự bốc lên hay lắng xuống của hạt (Van Rijn) [7, 8]: 

 aacs CCE                 (8) 

Cae - nồng độ bão hòa tại độ sâu -h+a tính thực nghiệm theo Van Rijn [6] 

Ca là nồng độ thực tại độ sâu –h + a: Ca = cC. 

c, V – lần lượt là hệ số phân bố vận tốc và nồng độ theo chiều sâu, tính theo 

hàm thực nghiệm đa thức theo các thông số lơ lửng [4]. 

  Phương trình liên tục các vật chất đáy: 

 bqCHKE
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 - độ rỗng của hạt; qb – dòng bùn cát đáy, tính thực nghiệm theo Van Rijn [8]. 
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2.3. Các phƣơng trình trong tọa độ cong 

 Hệ phương trình liên tục và chuyển động: 
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                       (10) 

p = JUH ; q = JVH ; H = h +                      

Trong đó: U,V- Thành phần vận tốc trong tọa độ cong    

      

     vxvyJVvxuyJU   11 ;        (11) 

  222111 ; tata             (12) 

a1, a2 - Thành phần đối lưu dòng chảy trong tọa độ cong 

t1, t2  - Thành phần ma sát trong tọa độ cong 
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e1, e2 - vector cơ sở trong tọa độ cong  , .  

21 e,e  - Nghịch đảo của vector e. 

Điều kiện biên trên 1:   p = 0  tại   = const; q = 0  tại   = const 

Điều kiện biên trên 2:  . 
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 Phương trình chuyển tải bn ct trong tọa độ cong:  
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Điều kiện biên trên 1:         
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Điều kiện biên trên 2:  C = Cp 

 Phương trình liên tục vật chất đáy trong hệ tọa độ cong , : 

     




 2112
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1
bb QQJCHKE

t
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    (15) 

Q Qb b
1 2; -  hai thành phần của dòng bùn cát đáy trong trong hệ tọa độ cong ,   

3. SƠ ĐỒ SỐ CỦA MÔ HÌNH 

Hệ phương trình (10, 14, 15) được tích phân bằng phương pháp sai phân luân 

hướng, sơ đồ C- Arakov trên lưới chữ nhật 
*
, là ảnh của lưới tính toán (Hình 4). 

Phương pháp được hiện thực hoá nhờ giải thuật truy đuổi cho một biến trên mỗi nửa 

bước thời gian, hai biến còn lại giải theo sơ đồ hiện. Trình tự tính toán được trình 

bày kỹ trong [2]. Sơ đồ trên rất ổn định nếu thành phần phi tuyến có thể bò qua. 

Trong trường hợp ngược lại, độ ổn định của sơ đồ bị giới hạn như sau [1, 5].  

  ;gHC

;gCHq;gCHp 1122
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qp
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     (16) 

 Sơ đồ đòi hỏi phải làm nhẵn để nén những dao động cao sau mỗi bước thời 

gian bằng cách đưa vào vế phải của phương trình hệ số nhớt nhân tạo: 

q q q  * *; i

2 0
                          (17) 

Trong đó:  q* - giá trị sau mỗi bước thời gian;   - hệ số nhớt nhân tạo.  

 i

2

 - sai phân gần đúng của toán tử Laplace. 
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4. ÁP DỤNG MÔ HÌNH 

Mô hình dòng chảy được áp dụng tính cho đoạn kênh cong đáy phẳng rộng 10 

m, dài 90 m, có góc quay 180
0
 với bán kính r = 15 m. Bước không gian từ 0,5 m đến 

1,5 m. Kết quả được vẽ trên Hình 1 cho 13 mặt cắt của kênh, sau đó so sánh với kết 

quả thí nghiệm của Shukry ở Hình 2. 

  

Hình 1. Phân bố vận tốc trên đoạn sông 

cong tính từ mô hình 

Hình 2. Kết quả đo đạc của  Shukry 

 / nguồn: Androsov A.A., Klevanny K.A., et 

al., ―Open boundary conditions for horizontal 

2-D curvilinear - grid long-wave/ dynamics of 

a strait‖. Advances in Water resources Vol. 

18, No.5, pp. 267-276, 1995 

Mô hình kết hợp dòng chảy với chuyển tải bùn cát và diễn biến đáy được áp 

dụng để tính toán cho sông Lũy (Hình 3) với lưới cong trên Hình 4. Chiều dài đoạn 

dòng chảy gần 1.500 m. Bước lưới không gian từ 10 m tới 30 m. Mực nước đầu vào 

10,82 m (với bề rộng khoảng 220 m); đầu ra là 9.28 m (rộng 500 m). Bước thời gian 

t = 0,36 s. Trình tự được tính toán theo thứ tự sau đây: Thoạt đầu mô hình dòng 

chảy được thực hiện cho khu vực tính toán với trường vận tốc ban đầu bằng không 

cho đến khi toàn bộ khu vực giao động ổn định (tính sau 10 giờ). Sau đó mô hình 

chuyển tải được kết hợp vào để tính nồng độ và dòng bùn cát cùng sau mỗi nửa bước 

thời gian, và diễn biến đáy sau một bước thời gian. Mô hình kết hợp được tính trong 

thời gian 5 ngày. Do tính phức tạp của bài toán và do sự biến thiên độ sâu không lớn 

lắm sau mỗi bước thời gian, nên trong thời gian 1 giờ tính toán trên mô hình, độ sâu 

lòng dẫn (dùng cho tính toán của mô hình dòng chảy) xem như không đổi. Độ sâu 

lòng dẫn sẽ được hiệu chỉnh lại sau mỗi giờ cho cả hai mô hình. Sau đó, nồng độ 

được vẽ lên bằng các đường đồng mức. Vận tốc và lưu lượng bùn cát biễu diễn dưới 

dạng vector (Hình 5, 6, 7). 
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Hình 3. Sông Lũy và độ sâu 

/Nguồn: Huynh Cong Hoai, Nguyen Thi Bay, et 

al., ―The causes erosion of the coast Luy river 

(region Phan Thanh) and way of protection‖. 

Scientific Work, 1998 

Hình 4. Lưới sông trong mô hỉnh 

tình toán 

 

Còn hình 8 vẽ các kết quả về biến đổi đáy (các đường đồng mức dh). Trong đó, 

khu vực màu tối (dh > 0) là khu vực bị xói; còn khu vực màu sáng (dh < 0) là khu 

vực bồi.  

4. KẾT QUẢ 

Hình 1 và 2 cho thấy các kết quả tính toán trên đoạn kênh cong rất phù hợp với 

kết quả đo đạc của Shukry. Dòng chảy sau phần cong của đoạn kênh bị biến dạng rất 

mạnh. Vận tốc lớn nhất đạt ở bờ ngoài. Có thể tham khảo kỹ hơn trong bài báo cáo 

tại Hội nghị Cơ học TK 1998. 

Ở đây, xin bàn luận về kết quả nhận được từ các tính toán cho đoạn cong      

sông Lũy.  

Hình 3 cho thấy trường vận tốc cũng phân bố không đều trên đoạn cong sông, 

giá trị vận tốc đạt đến lớn nhất ở bờ cong, lớn hơn 3,7 m/s. 

Trên Hình 5 và 6 là các đường đồng mức nồng độ và vector dòng bùn cát. 

Dòng bùn cát tập trung tất cả trong lòng dẫn, cùng với nồng độ bùn cát lớn. Từ đây 

ta nhận thấy rất rõ là tại khu vực bờ ngoài của sông, lưu lượng bùn cát rất lớn, đạt giá 

trị đến 10 g/m/s cùng với giá trị của nồng độ lớn hơn 20 g/lít. Kết hợp với Hình 8, tại 

đây xảy ra sự xói đáy rất mạnh, dh đạt từ 3 m đến 5 m. Còn khu vực bồi thì có tốc độ 

rất nhỏ với độ biến thiên đáy dh từ 0 đến –0,5 m, nhưng trên phạm vi rất rộng về 

phía bờ lồi bên trong. Tất cả các hình ảnh nhận được từ tính toán rất phù hợp với 

thực tế. 
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Hình 5. Trường vận tốc tìính từ mô hình trên đoạn cong sông Lũy 

 

Hình 6. Lưu lượng bùn cát tính từ mô hình trên sông Lũy 
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5. KẾT LUẬN 

Cần nói thêm là các kết quả tính toán về dòng chảy trên đoạn sông Lũy được 

hiệu chỉnh (bằng hệ số ma sát đáy) và đã so sánh với kết quả đo đạc được tại khu 

vực xói mạnh với vận tốc Vmax = 3,7 m/s. (Trong trường hợp này, lưu lượng dòng 

chảy Q = 1180 m
3
/s). Còn các kết quả tính toán bùn cát nhận được trên cơ sở giả 

định nồng độ bùn cát tại biên lỏng, và không có số liệu thực đo để so sánh. Điều này 

không ảnh hưởng nhiều đến sai số của kết quả bên trong lưới giải, vì dòng bùn cát 

trên sông chủ yếu là dòng bùn cát đáy, và mạnh nhất là ở khu vực trọng điểm uốn 

cong. Hình ảnh nhận được chỉ đánh giá một cách định tính, nhưng phản ánh tốt hình 

ảnh xói lở thực tế. Điều này nói lên tính đúng đắn của mô hình, và có thể áp dụng 

mô hình cho những khu vực tương tự khác. 

6. LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Khoa học và Công nghệ tính toán trong 
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APPLICATION OF THE CURLIVINEAR COORDINATOR TO 

CALCULATE TWO – DIMENSIONAL PROBLEMON THE 

SEDIMENT TRANSPORTATION AND THE CHANGES OF 

BED IN THE CURVED CHANNEL 

NGUYEN THI BAY
1
, NGUYEN KY PHUNG

2
 

ABSTRACT 

The flow model based on the depth-averaged continuity equation and momentum 

equation is composed with the sediment transportation model to simulate the changes of bed 

in a curved channel. Numerical solution was obtained through the usage of the curvilinear 

coordinate system adapted to the considered region. The computed results of flow model are 

compared with the data in laboratory, and the model combined by flow and sediment 

transportation was applied to predict the changes of bed of Luy river, Phan Thiet province. 

Keywords: Sediment Transportation, Changes of bed, Luy river. 
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