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TÓM TẮT 

Bài báo trình bày bản đồ hiểm họa sạt lở bờ sông dưới tác động của biến đổi khí hậu 

(BĐKH) ở hạ nguồn sông Đồng Nai khu vực TP HCM. Hiểm họa sạt lở bờ được chia thành 4 

cấp: thấp, trung bình, cao và rất cao. Có 4 lớp bản đồ chỉ số được sử dụng để thành lập bản 

đồ hiểm họa sạt lở bờ gồm: (1) lớp bản đồ chỉ số Hiểm họa sạt lở bờ (bank erosion hazard 

index - BEHI), (2) lớp bản đồ chỉ số Tải trọng bờ, (3) lớp bản đồ chỉ số Công trình bảo vệ bờ 

và (4) lớp bản đồ ứng suất gần bờ (near bank stress - NBS). Bản đồ chỉ số NBS được tính 

toán dựa vào kết quả mô phỏng thủy lực 2 chiều, 3 lớp bản đồ còn lại được tổng hợp từ khảo 

sát thực địa. Tất cả các lớp bản đồ chỉ số được chuẩn hóa và chồng lớp để thành lập bản đồ 

hiểm họa sạt lở. Kết quả thành lập bản đồ hiểm họa sạt lở năm 2013 cho thấy các vùng có 

nguy cơ sạt lở cao giống với các vùng sạt lở trên thực tế. Tuy nhiên, các vùng có nguy cơ sạt 

lở cao này có xu hướng giảm nhẹ đối với tính toán kịch bản BĐKH năm 2100, và có nguy cơ 

tăng hơn đối với tính toán kịch bản lũ thượng nguồn 1%. Các kết quả này góp phần giúp cho 

các nhà quản lý và các nhà ra quyết định có một cái nhìn tổng quát về các vùng có nguy cơ 

sạt lở bờ dưới ảnh hưởng của các kịch bản BĐKH khác nhau, từ đó đề ra các giải pháp ứng 

phó và thích nghi kịp thời. 

Từ khóa: bản đồ hiểm họa sạt lở, NBS, BEHI 
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kinh tế, thương mại và dịch vụ của cả nước. Bên cạnh phát triển giao thông đường 

bộ phục vụ cho các hoạt động sản xuất, giao thông đường thủy cũng dần được chú 
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diễn ra trên và cạnh bờ sông như khai thác cát, neo đậu tàu thuyền bừa bãi, sóng do 
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tàu công suất lớn gây ra đã tác động xấu đến môi trường, thoát nước, làm thay đổi 

dòng chảy gây nên sạt lở bờ sông và xói lở lòng sông. Mỗi năm đã có hàng trăm 

hecta đất nông nghiệp và hàng ngàn ngôi nhà, các công trình ven sông đã biến mất 

dưới dòng sông, gây thiệt hại lớn về người và của cải vật chất. 

 Vấn đề chỉnh trị sông đặt ra một yêu cầu rất cao là phải ổn định (bền vững) và 

công trình bảo vệ bờ phải đáp ứng yêu cầu không làm mất vẽ mỹ quan của đô thị. 

Với hệ thống sông dày đặc thì sẽ không khả thi nếu kiên cố hóa tất cả các bờ sông. 

Chỉ ở những vị trí trọng điểm và có nguy cơ xảy ra sạt lở cao thì mới tiến hành làm 

công trình bảo vệ bờ. Như vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để khoanh vùng và đánh 

giá đúng mức độ sạt lở, tạo nên công cụ hỗ trợ các cơ quan chức năng ra quyết định 

cho phù hợp. Để giải quyết vấn đề này, việc thiết lập bản đồ hiểm họa sạt lở là rất 

cần thiết.  

2. VÙNG NGHIÊN CỨU 

 Nghiên cứu thành lập bản đồ hiểm họa sạt lở bờ được tiến hành theo các kịch 

bản hiện trạng 2013, kịch bản BĐKH năm 2020, 2030, 2050, 2070 và 2100 cùng với 

kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 5% và 1%. Trong bài báo này chỉ trình bày kết 

quả đại diện của bản đồ hiểm họa theo kịch bản hiện trạng 2013, kịch bản BĐKH 

năm 2100 và kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 1%. 

 

Hình 1. Giới hạn khu vực nghiên cứu 
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Phạm vi đánh giá tập trung vào các con sông chính, nơi có nhiều dân cư sinh 

sống hoặc có cơ sở hạ tầng quan trọng vùng ven sông. Cụ thể:  

- Sông Sài Gòn: Đoạn từ sau cầu Bình Phước đến Mũi Đèn Đỏ;  

- Sông Đồng Nai: Đoạn từ sau cầu Đồng Nai đến phà Cát Lái;  

- Sông Soài Rạp: Đoạn từ mũi Đèn Đỏ đến Cảng Hiệp Phước;  

- Sông Lòng Tàu: Đoạn từ Ngã ba sông Nhà Bè đến Tắc An Nghĩa. 

3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bản đồ hiểm họa sạt lở bờ được thành lập từ 4 lớp bản đồ chỉ số, bao gồm: (1) 

lớp bản đồ chỉ số Hiểm họa sạt lở bờ (bank erosion hazard index - BEHI), (2) lớp 

bản đồ chỉ số tải trọng bờ, (3) lớp bản đồ chỉ số Công trình bảo vệ bờ và (4) lớp bản 

đồ ứng suất gần bờ (near bank stress - NBS). Các lớp bản đồ chỉ số này được chuẩn 

hóa theo cùng một thang điểm và được tổng hợp lại thành bản đồ hiểm họa sạt lở bờ. 

 Cụ thể cách xây dựng từng lớp bản đồ thành phần được trình bày như sau: 

3.1. Chỉ số Nguy cơ sạt lở bờ BEHI (Bank Erosion Hazard Index) 

 Từ đo đạc khảo sát thực địa cho từng đoạn sông cụ thể (Sài Gòn, Đồng Nai, 

Soài Rạp và Lòng Tàu), những thông số phục vụ cho việc tính toán chỉ số BEHI 

bao gồm: chiều cao bờ nghiên cứu, chiều cao bờ tràn (mực nước đầy bờ lớn 

nhất), độ sâu rễ cây, mật độ rễ, phần trăm diện tích bề mặt bờ được bảo vệ, góc 

của bờ và thành phần hạt đất (được thể hiện như Hình 2). 

 

Hình 2. Các thông số cần đo đạc phục vụ tính toán chỉ số Hiểm họa sạt lở 

Hiểm họa sạt lở tiềm tàng được phân thành 4 cấp: thấp (tổng điểm từ 5 – 19,5), 

trung bình (từ 20 – 29,5), cao (từ 30 – 39,5) và rất cao (từ 40 - 50). Bảng 1 dưới đây 

thể hiện cách quy đổi từ giá trị (Value) sang chỉ số (Index) và mức độ hiểm họa 

tương ứng. 
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Bảng 1. Các đặc tính bờ sông phục vụ cho thiết lập các chỉ số  

Hiểm họa sạt lở (BEHI) 

Rủi ro phụ thuộc 

hoặc mức độ hiểm 

họa 

Chiều cao 

bờ/Mực 

nƣớc lớn 

nhất 

Chiều sâu 

rễ/Chiều cao 

bờ 

Mật độ 

rễ (%) 

Góc 

của bờ 

(độ) 

Bảo vệ 

bề mặt 

(%) 

Tổng 

Thấp 
Giá trị 1,0-1,19 1,0-0,5 100-55 0-60 100-55  

Chỉ số 1,0-3,9 1,0-3,9 1,0-3,9 1,0-3,9 1,0-3,9 5-19,5 

Trung 

bình 

Giá trị 1,2-1,5 0,49-0,3 54-30 61-80 54-30  

Chỉ số 4,0-5,9 4,0-5,9 4,0-5,9 4,0-5,9 4,0-5,9 20-29,5 

Cao 
Giá trị 1,6-2,0 0,29-0,15 29-15 81-90 29-15  

Chỉ số 6,0-7,9 6,0-7,9 6,0-7,9 6,0-7,9 6,0-7,9 30-39,5 

Rất cao 
Giá trị >2,1 <0,14 <14 >91 <14  

Chỉ số 8,0-10 8,0-10 8,0-10 8,0-10 8,0-10 40-50 

Bản đồ chỉ số BEHI được thiết lập dựa vào chỉ số tổng hợp đã đánh giá theo 

Bảng 1 của từng đoạn sông trong khu vực nghiên cứu. 

3.2. Chỉ số Tải trọng bờ 

Tải trọng bờ được tính trong phạm vi cách bờ sông 50m. Chỉ số tải trọng bờ 

được chia thành 4 cấp độ: thấp, trung bình, cao và rất cao, tương ứng với các trường 

hợp: không tải (nguy cơ thấp), nhà cấp 4 (nguy cơ trung bình), nhà cao 

tầng/chung cư (nguy cơ cao) và công trình cảng/đường giao thông (nguy cơ rất 

cao). Thang điểm cho chỉ số tải trong bờ cũng được các tác giả đề nghị chia từ 5 

– 50 điểm ứng với các tải trọng từ thấp đến cao. Bảng 2 trình bày phân loại các 

hình thức tải trọng bờ tương ứng với thang điểm. 

Bảng 2. Các đặc tính tải trọng bờ sông phục vụ cho thiết lập  

các chỉ số Hiểm họa sạt lở 

Đánh giá tải trọng bờ Phân loại tải trọng Điểm 

Thấp Không có tải trọng 5 - 20 

Trung bình Nhà cấp 4 21 – 30 

Cao Nhà cao tầng, chung cư 31 – 40 

Rất cao Đường giao thông, công trình cảng 41 – 50 

Bản đồ chỉ số Tải trọng bờ được thiết lập dựa vào điểm tổng hợp theo Bảng 2 

của từng đoạn sông đã khảo sát trong khu vực nghiên cứu. 
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3.3. Chỉ số Công trình bảo vệ bờ 

Dựa vào các tài liệu thu thập được, kết hợp với điều tra thực địa, nhóm tác 

giả đã chia chỉ số Công trình bảo vệ bờ thành 4 nhóm, với điểm tương ứng trong 

Bảng 3. 

Bảng 3. Phân loại công trình bảo vệ bờ phục vụ cho thiết lập  

các chỉ số Hiểm họa sạt lở 

Đánh giá công trình bảo vệ bờ Phân loại công trình Điểm 

Thấp Công trình kiên cố 5 - 20 

Trung bình Công trình bán kiên cố 21 - 30 

Cao Không có công trình 31 - 40 

Rất cao Có công trình đang sạt lở 41 - 50 

Dựa vào điểm tổng hợp được đánh giá theo Bảng 3, bản đồ chỉ số Công trình 

bảo vệ bờ của từng đoạn sông trong khu vực nghiên cứu được thiết lập. 

3.4. Chỉ số Ứng suất gần bờ NBS 

Hiểm họa sạt lở bờ dưới ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực được đánh giá 

qua Chỉ số NBS (Near Bank Stress). Chỉ số này là tỷ số giữa ứng suất gần bờ/ ứng 

suất bờ, được tính theo công thức sau: 

 
 

[1] 

Trong đó:   

 
 

[2] 

g: gia tốc trọng trường [m/s
2
]; 

ρ: khối lượng riêng [kg/m
3
]; 

Mi: hệ số nhám Manning tại vị trí i [m
1/3

/s]; 

hi: độ sâu mực nước tại vị trí i [m]; 

Vi: vận tốc dòng chảy tại vị trí đang tính i [m/s]. 

Các giá trị Mi, hi và Vi trong công thức là kết quả từ mô hình thủy lực 2 chiều 

tại từng vị trí đang x t. Mô hình thủy lực 2 chiều được sử dụng là mô hình Mike21, 

tính toán thủy lực cho toàn mạng sông chính khu vực TPHCM. Mô hình đã được 

hiệu chỉnh và kiểm định mực nước, lưu lượng và vận tốc. Kết quả kiểm tra mô hình 
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đều sai khác không đáng kể so với thực đo. Do đó, kết quả từ mô hình thủy lực là 

tương đối tốt để trích xuất dữ liệu cho tính toán chỉ số NBS. 

Trong vùng tính toán, ứng suất gần bờ được tính ở vị trí cách bờ 1/3 bề rộng 

sông. Vị trí 1/3 bề rộng sông tính từ bờ là khá phù hợp. Ở những đoạn cong, luồng 

sông rất sát với bờ lõm, vì thế ở vị trí 1/3 bề rộng sông tính từ bờ lõm cho ứng suất 

rất lớn. Khi tiến hành trích dữ liệu và tính toán, các tác giả đã kiểm tra lại tại những 

đoạn cong và nhận thấy vị trí này là phù hợp để tính ứng suất gần bờ. 

Chỉ số NBS được phân thành 4 cấp và đánh giá điểm như Bảng 4: 

Bảng 4. Phân loại chỉ số ứng suất gần bờ NBS 

NBS Ứng suất gần bờ/ Ứng suất bờ Điểm 

Thấp <0,8 – 1,05 5 - 20 

Trung bình 1,06 – 1,14 21 - 30 

Cao 1,15 – 1,19 31 - 40 

Rất cao 1,20 – >1,6 41 - 50 

Để thành lập bản đồ chỉ số NBS, tác giả dựa vào điểm tổng hợp được đánh giá 

theo Bảng 4 của từng đoạn sông trong khu vực nghiên cứu. 

3.5. Tổng hợp các chỉ số phục vụ đánh giá hiểm họa sạt lở bờ 

Từ các chỉ số và điểm tương ứng đã tính toán cho từng lớp chỉ số, hiểm họa sạt 

lở bờ sông được đánh giá dựa trên bảng tổng hợp như trong Bảng 5: 

Bản đồ hiểm họa sạt lở bờ được thiết lập dựa vào điểm tổng hợp từ các thành 

phần chỉ số tại từng vị trí tương ứng theo các giá trị được tổng hợp và phân loại như 

Bảng 5. 

Bảng 5. Tổng hợp các thành phần thành lập bản đồ phân loại hiểm họa sạt lở 

Đánh giá 

nguy cơ 

NBS BEHI Tải trọng 

bờ 

Công trình 

bảo vệ bờ 

Tổng 

Thấp 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 20 - 80 

Trung bình 21- 30 21- 30 21- 30 21- 30 81 - 120 

Cao 31 - 40 31 - 40 31 - 40 31 - 40 121 - 160 

Rất cao 41 - 50 41 - 50 41 - 50 41 - 50 161 - 200 
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4. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN 

4.1. Giới thiệu kịch bản BĐKH 

Các kịch bản tính toán ứng với nước biển dâng và BĐKH được thiết lập 

theo kịch bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường được trình bày trong Bảng 6. 

Như đã trình bày, nghiên cứu thành lập bản đồ hiểm họa sạt lở bờ được tiến 

hành theo các kịch bản hiện trạng 2013, kịch bản BĐKH năm 2020, 2030, 2050, 

2070 và 2100 cùng với kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 5% và 1%. Để tiện cho 

việc trình bày kết quả, trong bài báo này chỉ thể hiện đại diện bản đồ hiểm họa theo 

kịch bản hiện trạng 2013, kịch bản BĐKH năm 2100 và kịch bản lũ thượng nguồn 

tần suất 1%. 

Bảng 6. Kịch bản biến đổi lượng mưa và nước biển dâng (kịch bản B2) 

STT Kịch bản Các mốc thời gian của thế kỷ XXI (mức tăng 

so với giai đoạn nền 1980 - 1999) 

2020 2030 2050 2070 2100 

1 Mưa tháng 9 - 11 (%) 2,0 2,9 5,3 7,6 10,2 

2 Nước biển dâng (cm) 8-9 12-14 23-27 37-44 59-75 

Để đánh giá hiểm họa sạt lở theo các kịch bản BĐKH cũng như kịch bản lũ 

thượng nguồn tần suất 1%, các tác giả đã giả thiết rằng các chỉ số BEHI, Tải 

trọng bờ và Công trình bảo vệ bờ được giữ nguyên các điều kiện giống hiện 

trạng, chỉ có chỉ số NBS thay đổi theo từng kịch bản BĐKH ứng với các điều 

kiện như đã trình bày. 

4.2. Kết quả 

Hiểm họa sạt lở bờ được thành lập từ các lớp chỉ số BEHI, Tải trọng bờ, Công 

trình bảo vệ bờ được thể hiện trong Hình 3 và chỉ số NBS trong hình Hình 4 với 4 

cấp màu tương ứng các mức độ hiểm họa: thấp (màu xanh dương), trung bình (màu 

vàng), cao (màu cam) và rất cao (màu đỏ). 

Theo các kịch bản BĐKH, nước biển dâng so với giai đoạn nền (1980-

1999): năm 2100 dâng 0,59 – 0,75 m; trong khi đó, tương ứng với kịch bản của 

năm này thì lượng mưa ở thượng nguồn tăng không đáng kể (10,2%), do đó, 

dòng chảy ứng với năm 2100 có vận tốc giảm khi triều xuống và hơi tăng khi 

triều lên. Điều này kéo theo kết quả tính toán chỉ số NBS năm 2100 dọc theo các 

đường bờ giảm so với năm 2013.  
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Hình 3. Phân loại các chỉ số thành phần BEHI, Tải trọng bờ, Công trình bảo vệ bờ 

 

Hình 4. Phân loại chỉ số thành phần NBS theo kịch bản 2013, 2100 và kịch bản lũ thượng 

nguồn tần suất 1% 

Theo kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 1% thì lượng mưa ở thượng nguồn rất 

lớn, do đó, dòng chảy có vận tốc tăng nhiều dẫn đến chỉ số NBS cũng tăng hơn so 

với NBS của năm 2013. 

Khi thực hiện đề tài, các tác giả đã giả thiết rằng các chỉ số BEHI, Tải trọng bờ 

và Công trình bảo vệ bờ không thay đổi theo các kịch bản tính toán, dẫn tới kết quả 

tổng hợp hiểm họa sạt lở bờ sẽ tăng hoặc giảm theo chỉ số NBS trên toàn vùng. Như 

vậy, so với năm 2013, hiểm họa sạt lở bờ theo kịch bản BĐKH năm 2100 có phần 

giảm trong khi hiểm họa sạt lở bờ theo kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 1% có 

phần tăng. 
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Hình 5 là kết quả tổng hợp từ các chỉ số thành phần để tạo ra bản đồ hiểm 
họa sạt lở bờ theo kịch bản hiện trạng năm 2013 (Hình 5a), khảo sát hiện trạng 
(Hình 5b), kịch bản BĐKH 2100 (Hình 5c) và kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 
1% (Hình 5d). 

Hiện trạng 2013 

Đoạn sông Sài Gòn 

Trên sông Sài Gòn, những đoạn có nguy cơ sạt lở cao (đỏ và cam) gần như 
khớp với các vị trí sạt lở đã được khảo sát thực tế (màu đỏ thể hiện vị trí sạt lở). Vận 
tốc dòng chảy tại những vị trí này khá mạnh, chỉ số NBS nhận được khá lớn (chỉ số 
NBS từ 31-50), kết hợp với góc bờ, sự bảo vệ bề mặt kém (chỉ số BEHI cao: từ 31-
50), không có công trình bảo vệ bờ hoặc công trình bảo vệ bờ đang bị sạt lở (chỉ số 
từ 31-50), đồng thời tải trọng bờ tương đối lớn (chủ yếu là đường giao thông, cảng, 
nhà cao tầng, chung cư), vì vậy nguy cơ sạt lở bờ những nơi này là khá cao, phù hợp 
với thực tế. Đây là những vị trí đã và đang diễn ra sạt lở nghiêm trọng. 

Trên đoạn sông cong quanh bán đảo Thanh Đa, mặc dù chỉ số NBS khá lớn 
(màu cam và đỏ) nhưng vì quanh đây có khá nhiều kè kiên cố, do đó nguy cơ sạt lở 
chỉ còn từ trung bình đến thấp. 

Về phía hạ lưu sông Sài Gòn (khu vực Quận 2, Quận 1, Quận 4 và Quận 7), 
nhìn chung nguy cơ sạt lở bờ ở mức trung bình (màu vàng). Bên bờ lõm Quận 1, 
Quận 4 mặc dù có chỉ số NBS cao, nhưng nơi đây đã có kè kiên cố, do đó nguy cơ 
sạt lở bờ giảm ở mức độ trung bình. 

Quan sát thấy tại phường Phú Thuận, Quận 7, đặc biệt là tại mũi Đèn Đỏ, hiểm 
họa sạt lở đang ở mức báo động (màu đỏ). 

Đoạn sông Soài Rạp 

Hiểm họa sạt lở trên đoạn sông này càng về phía hạ lưu càng giảm dần. Ở đoạn 
cong sông Soài Rạp (huyện Nhà Bè), hiểm họa sạt lở đạt từ trung bình đến cao, tuy 
nhiên khu vực này dân cư phân bố khá ít nên cũng không gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng. Về phía hạ lưu sông Soài Rạp, hiểm họa sạt lở từ trung bình đến thấp. 

Đoạn sông Lòng Tàu và sông Đồng Nai 

Trên những đoạn sông này hầu như không xuất hiện những khu vực có nguy cơ 
sạt lở rất cao, chỉ duy nhất một vị trí có hiểm họa sạt lở bờ rất cao (màu đỏ, thuộc địa 
phận tỉnh Đồng Nai). Tại nơi đây, tình trạng sạt lở kè đang diễn ra. Trên đoạn sông 
Lòng Tàu, các chỉ số cho thấy bờ sông khá ổn định. 

Kịch bản BĐKH năm 2100 

Kết quả tính toán các chỉ số Nguy cơ sạt lở bờ đạt được theo kịch bản BĐKH 
năm 2100 được thể hiện trong Hình 5c. 
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Nhìn chung, hiểm họa sạt lở bờ theo các kịch bản BĐKH năm 2100 giảm so 
với hiện trạng. Như đã phân tích các giả thiết ban đầu, hiểm họa sạt lở giảm là do 
yếu tố thủy lực giảm - chỉ số NBS giảm.  

Tại mũi Đèn Đỏ, nguy cơ sạt lở bờ từ mức độ rất cao (2013) giảm còn mức độ 
cao (2100). Một số đoạn có nguy cơ sạt lở cao ở hiện trạng 2013 đến năm 2100 giảm 
còn ở mức trung bình (như phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm - Quận 2 và 
phường Tân Thuận Đông - Quận 7).  

Có những đoạn bờ sông không còn hiểm họa sạt lở bờ (nguy cơ thấp) như 
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 và Phường 12, Quận 4,… 

Tại đoạn bờ sông thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, hiểm họa sạt lở bờ nơi 
đây cũng giảm đáng kể. 

Kịch bản lũ thƣợng nguồn tần suất 1% 

Kết quả tổng hợp các chỉ số Nguy cơ sạt lở bờ cho thấy mức độ hiểm họa sạt lở 
bờ theo kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 1% (Hình 5d) tăng cao so với năm 2013. 

So với hiện trạng sạt lở bờ 2013, một số vùng có nguy cơ sạt lở tăng lên đáng 
kể. Tại đoạn cong sông Sài Gòn quanh bán đảo Thanh Đa, đầu kênh Thanh Đa cho 
thấy hiểm họa sạt lở bờ tăng lên báo động (rất cao, màu đỏ) theo kịch bản lũ tần suất 
1%. Kết quả nhận được tương tự cho bờ lõm tại Phường 28, quận Bình Thạnh. Khu 
vực phường Bến Nghé, Quận 1, phía bờ lõm của đoạn cong phía hạ lưu bán đảo 
Thanh Đa, hiểm họa sạt lở bờ cũng ở mức rất cao.  

Dọc theo bờ sông khu vực mũi Đèn Đỏ, phường Phú Thuận, Quận 7, hiểm họa 
sạt lở bờ đều tăng lên từ cao đến rất cao. Một số khu vực khác cũng đáng báo động 
như phường Phú Mỹ, Quận 7 và xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè,… 

Kết quả nhận được cũng tương tự đối với sông Đồng Nai và sông Lòng Tàu: 
hiểm họa sạt lở bờ tăng lên. 

Nhận xét chung:  

Cần nhấn mạnh rằng hiểm họa sạt lở bờ trong nghiên cứu này tăng hay 

giảm là chỉ do yếu tố thủy lực - chỉ số NBS, các yếu tố khác có ảnh hưởng đến 

hiểm họa sạt lở bờ được tác giả giả thiết không thay đổi. 

Kết quả phản ánh trên bản đồ hiểm họa sạt lở cho 4 đoạn sông thuộc vùng 
nghiên cứu cho thấy những vị trí có hiểm họa sạt lở cao và rất cao cũng chính là nơi 
mà quá trình sạt lở bờ đang diễn ra với mức độ nghiêm trọng, tương đối trùng khớp 
với kết quả thu được từ không ảnh và khảo sát thực địa. Những nơi có hiểm họa sạt 
lở thấp là những đoạn sông đã có kè bảo vệ chắc chắn hoặc đang diễn ra hiện tượng 
bồi lắng. 

Theo các kịch bản BĐKH thì các hiểm họa sạt lở bờ có phần giảm nhẹ so với 
hiện trạng. Tuy nhiên, đối với kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 1% thỉ hiểm họa sạt 
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lở bờ tăng lên đáng kể. 

Bản đồ hiểm họa sạt lở không chỉ thể hiện các vị trí sạt lở đang diễn ra mà còn 

khoanh vùng những khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở từ thấp đến cao và rất cao, điều 

mà các kết quả nghiên cứu trước đây chưa thể hiện được. Các kết quả nhận được từ 

nghiên cứu này có khả năng giúp cho các cơ quan chức năng và người dân có thể 

hoàn toàn chủ động trong việc đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp và kịp thời. 

 
 

a. Hiện trạng nguy cơ sạt lở bờ b. Hiện trạng sạt lở bờ sông khu vực nghiên 

cứu theo khảo sát thực địa (màu đỏ: sạt; màu 

xanh: công trình bảo vệ bờ) 

  

c. Kịch bản BĐKH năm 2100 d. Kịch bản lũ thượng nguồn tần suất 1% 

Hình 5. Nguy cơ sạt lở bờ sông khu vực nghiên cứu 
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ABSTRACT 

The paper presents the results of partition of riverbank erosion hazard under the impact 

of climate change at the downstream of Dong Nai river in Ho Chi Minh City, Vietnam. The 
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bank erosion hazard is divided into 4 levels: low, moderate, high and very high. Four 

different layers of indices used to conduct a map of riverbank erosion hazard includes bank 

erosion hazard index (BEHI), bank load index, bank protection construction index and near 

bank stress (NBS). The map of NBS was calculated based on the results simulated by the 2D 

hydraulic model, the other 3 maps were produced after taking fieldworks. All of these maps 

were then standardized to the same scale and overlaid to produce the hazard maps. The 2013 

hazard map shows that high hazard areas of erosion are quite appropriate with the 

observations. However, these areas tend to decrease lightly in 2100 under climate change 

scenario, and to significantly increase under the scenario of upstream floods with probability 

of 1%. The results have provided managers and decision makers with the panoramic pictures 

of the hazard of bank erosion under different scenarios in order to propose some appropriate 

solutions. 

Keywords: riverbank erosion hazard, NBS, BEHI.  


