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TÓM TẮT 

Sự chênh lệch mực nước sông làm cho dòng thấm (đường bão hòa) trong đất thay đổi, đây là 

một trong những yếu tố làm mất cân bằng mái bờ khi mực nước trên sông hạ. Nghiên cứu phân tích 

ổn định mái dốc trong điều kiện dòng thấm không ổn định bằng cách ứng dụng phần mềm Geo-

Slope với module Slope/W kết hợp Seep/W. Kết quả cho thấy khi mực nước sông hạ càng nhiều (độ 

chênh lệch càng lớn) thì độ mất ổn định bờ càng cao. Mặc dù đây chỉ mới là nghiên cứu bước đầu, 

nhưng cho thấy được khả năng dự báo sạt lở bờ sông sau khi nước rút nhanh. 

Từ khóa:  

ABSTRACT 

The differences of water level in river causes the changes of seepage (saturation) pathways in 

soil, which is one of the factors that destabilizes riverbank when water level decreases. The paper 

studies on slope stabilization with the consideration of unstable conditions of seepage flow by 

applying Geo-Slope software. More specifically, module Slope/W combined with Seep/W will be 

used. The results show that the lower water level the more unstable riverbank is. However, these 

are the preliminary results it shows the ability to predict river bank erosion after flash floods. 

 

1. Giới thiệu chung 

Sạt lở bờ sông là một trong những loại hình 

thiên tai gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về 

người và của, để lại ảnh hưởng lâu dài về kinh 

tế - xã hội và môi trường sinh thái. Trong những 

năm gần đây, tình hình sạt lở bờ sông trên cả 

nước, đặc biệt là ở các tỉnh Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL) ngày càng gia tăng và diễn 

biến phức tạp. 

Trên bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh 

Long, năm 2016 do ảnh hưởng của dòng chảy, 

chân triều xuống thấp, kết hợp với những cơn 

mưa đầu mùa và nền địa chất yếu, 9 đoạn đê 

bao tại 8 xã: Tân Long Hội, An Phước, Nhơn 

Phú, Long Mỹ, Hòa Tịnh… đã sạt lở không chỉ 

vào đầu và cuối mùa lũ mà còn diễn ra cả trong 

mùa khô (theo ông Trương Tấn Được - Trưởng 

Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn 

huyện Mang Thít) [1]. 

Thực tế đã cho thấy, bờ dễ bị sạt lở vào mùa 

mưa do nước mưa làm mực nước ngầm dâng 

cao, đới bão hòa bị thu hẹp, suy giảm cường độ 

kháng cắt. Bên cạnh đó, độ ổn định của bờ cũng 

bị ảnh hưởng bởi sự dao động mực nước sông 

đột ngột. Khi mực nước hạ đột ngột, đồng thời 

áp lực từ phía nước sông bị mất đi, dẫn đến tác 

dụng giữ cân bằng mái bờ của khối nước trên 

sông mất đi, làm cho bờ mất ổn định.  

Từ những vấn đề nêu trên, nghiên cứu này 

được thực hiện nhằm tìm ra ảnh hưởng của sự 

chênh lệch mực nước trong sông đến độ ổn định 

của mái bờ. Sự dao động mực nước sông làm 

cho đường bão hòa trong đất thay đổi, sự thay 

đổi này là một trong những yếu tố làm mất cân 

bằng mái bờ.  

Khu vực nghiên cứu là đoạn sông Tiền qua 

huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. Vị trí các mặt 

cắt để tính toán độ ổn định bờ dưới ảnh hưởng 

của mực nước sông và dòng thấm trong bờ 

được thể hiện như trong Hình 1. 

 

Hình 1 Vị trí các mặt cắt nghiên cứu 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Phần mềm Geo – Slope được sử dụng trong 

nghiên cứu này để tính toán độ ổn định của bờ 

dưới ảnh hưởng của dao động mực nước, gồm 

2 module: 

- Module 1 (Seep/W): Phân tích thấm; 

- Module 2 (Slope/W): Phân tích ổn định 

mái bờ. 

2.1. Lý thuyết module Seep/W 

Dòng thấm trong đất bão hòa và không bão 

hòa tuân theo định luật thấm Darcy: 

𝑄 = 𝑘. 𝐹. 𝑖 , (1) 

Trong đó: 

Q: lưu lượng thấm (m3/s) 

i: gradient thấm (độ dốc thủy lực) 

F: diện tích mặt cắt ngang của dòng thấm 

(m2) 

k: hệ số thấm của môi trường (m/s) 

hoặc có thể viết dưới dạng: 

𝜈 = 𝑘𝑖 , (2) 

Trường hợp thấm ổn định:  

𝑄𝑣à𝑜 –  𝑄𝑟𝑎  =   =  0 , (3) 

Phương trình thấm dạng vi phân tổng quát: 

- Trường hợp dòng ổn định: 

∂

∂x
(𝐾𝑥

𝜕𝐻

𝜕𝑥
) +

∂

∂y
(𝐾𝑦

𝜕𝐻

𝜕𝑦
) + Q = 0 , (4) 

- Trường hợp dòng không ổn định: 

∂

∂x
(𝐾𝑥

𝜕𝐻

𝜕𝑥
) +

∂

∂y
(𝐾𝑦

𝜕𝐻

𝜕𝑦
) + Q = S0

∂H

∂t
= 𝑚𝑤𝛾𝑤 , (5) 

Ngoài ra, Seep/W còn sử dụng hàm thấm, 

thể hiện mối quan hệ giữa hệ số thấm và áp lực 

nước lỗ rỗng, hàm lượng chứa nước với áp lực 

nước lỗ rỗng trong đất. 

2.2. Lý thuyết module Slope/W 

Trong phần mềm Geo-Slope, độ ổn định 

của mái bờ và sự sụt bờ được tính toán dựa trên 

cơ chế trượt trên mặt cong. Vật liệu cấu trúc bờ 

di chuyển theo cả hai chiều: xuống dưới và 

hướng ra ngoài dọc theo mặt trượt cong, phổ 

biến cho những dạng bờ được cấu tạo bởi 

những vật liệu kết dính và mái bờ dốc tới 600 

(so với mặt phẳng ngang). Sau khi trượt, phần 

đỉnh của khối trượt thường nghiêng hướng về 

phía bờ. Trượt xoay là kết quả của việc xói mòn 

chân bờ (xói đáy trong tính toán 2D) và khi áp 

suất nước trong đất bờ khá cao. Thường thường 

trượt xoay xảy ra vào khoảng thời gian lũ rút 

nhanh. 

Mặt trượt 

cong

Phần đỉnh của khối trượt 

nghiêng về phía bờ

Mặt cắt ngang của bờ sông 

trước khi bờ bị trượt

Mực nước trung bình

Hướng trượt của 

khối đất

 

Hình 2 Cơ chế trượt xoay 

Để tính toán sụt bờ, mô hình tiến hành tính 

toán độ ổn định của bờ theo hệ số an toàn FS 

(FS – Factor of Safety). Nếu FS < 1 thì bờ sông 

được đánh giá là mất ổn định và xảy ra sụt bờ, 

nếu FS ≥ 1 thì bờ sông ổn định và không xảy ra 

hiện tượng sụt bờ. FS tính theo công thức sau: 

𝐹𝑆 =
∑ 𝑆𝑟

∑ 𝑆𝑚
 , (6) 

Trong đó: 

∑ 𝑆𝑟: tổng các lực(/moment) cản trở khối 

đất sụt xuống. 

∑ 𝑆𝑚: tổng các lực(/moment) gây trượt tác 

dụng lên khối đất sắp bị sụt. 

Hệ số an toàn của bờ được tính toán dựa 

trên cơ sở lý thuyết trạng thái cân bằng giới hạn 

theo cân bằng momen và cân bằng lực (như 

công thức 7 và 8). 

𝐹𝑆𝑚 =
∑[𝑐′𝛽𝑅+(𝑁−𝑢𝛽)𝑅𝑡𝑎𝑛𝜙′]

∑ 𝑊𝑥−∑ 𝑁𝑓+∑ 𝑘𝑊𝑒±∑ 𝐷𝑑±∑ 𝐴𝑎
   , (7) 

𝐹𝑆𝑓 =
∑[𝑐′𝛽𝑐𝑜𝑠∝+(𝑁−𝑢𝛽)𝑡𝑎𝑛𝜙′𝑐𝑜𝑠∝]

∑ 𝑁𝑠𝑖𝑛∝+∑ 𝑘𝑊−∑ 𝐷𝑐𝑜𝑠𝜔±∑ 𝐴
   , (8) 

Trong đó: 

FSm: hệ số an toàn theo cân bằng momen 

FSf: hệ số an toàn theo cân bằng lực 

Ban đầu, phần mềm tiến hành tính một cung 

trượt bất kỳ ứng với một tâm trượt giả định. Sau 

đó tiến hành chia cung trượt thành nhiều phần 

nhỏ để phân tích lực tác dụng và khả năng cân 

bằng lực của các phần nhỏ đó.  

Trên Hình 3 thể hiện các lực tác dụng lên 

một thỏi đất trong cung trượt tròn. Quá trình 
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tính toán sẽ lặp lại cho đến khi chương trình tìm 

ra được cung trượt có hệ số an toàn thấp nhất. 

 

Hình 3 Sơ họa các lực tác dụng lên một phần 

nhỏ trong cung trượt 

3. Kết quả và thảo luận 

Dữ liệu địa hình các mặt cắt sông trong 

nghiên cứu này là địa hình năm 2009 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long. 

Số liệu mực nước và địa chất thu thập từ đề 

tài “Nghiên cứu hiện tượng bồi lắng, sạt lở bờ 

sông, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải 

pháp phòng chống, khắc phục ở tỉnh Vĩnh 

Long” năm 2013 của Viện Khí tượng Thủy văn 

Hải văn và Môi trường. Mực nước trong 2 

tháng mùa lũ từ 01/09/2010 đến 31/10/2010 

được trích ra lấy giá trị mực nước cao nhất và 

thấp nhất trong ngày để đưa vào tính toán. Với 

chuỗi mực nước cao nhất và thấp nhất trong 

từng ngày thì tốc độ dao động mực nước dâng 

và hạ cũng không đều (trong khoảng từ 0,2 đến 

2 m/ngày đêm). 

Trong điều kiện dao động mực nước lên 

xuống, quá trình phân tích bao gồm quá trình 

thấm từ sông vào phía trong đất, được mô 

phỏng bằng mô hình Seep/W để phân tích sự 

thay đổi áp lực nước lỗ rỗng và tính thấm của 

đất tương ứng với mực nước sông. Đối với 

bước tính thấm, có 2 dạng mô hình đó là mô 

hình bão hòa và không bão hòa, trong nghiên 

cứu, mô hình đất không bão hòa được lựa chọn 

để phản ánh thực tế quá trình thấm. Kết quả tính 

thấm ở trên, cùng với dung trọng và sức chống 

cắt của các lớp đất bờ sông được tiếp tục làm 

đầu vào cho bài toán tính ổn định bờ sông bằng 

mô hình Slope/W. 

Các số liệu khác làm đầu vào cho 2 module 

Seep/W và Slope/W được cho như Bảng 1 và 

Bảng 2: 

Bảng 1 Dữ liệu đầu vào của module Seep/W 

 

Hệ số 

thấm k 

(m/giờ) 

Thể tích 

nước bão 

d10 

(mm) 

d60 

(mm) 

hòa 

(m3/m3) 

Lớp 

1 
2.3e - 08 0.604 0.0019 0.002 

Lớp 

2 
1.38e - 012 0.546 0.002 0.054 

Lớp 

3 
1.38e - 012 0.831 0.1024 0.1025 

Lớp 

4 
1.38e - 012 0.523 0.002 0.054 

Lớp 

5 
1.38e - 012 0.448 0.002 0.054 

 

Bảng 2 Dữ liệu đầu vào của module Slope/W 

 
Dung trọng 

(kN/m3) 

Lực kết 

dính C 

(kPa) 

Góc ma sát 

trong φ (độ) 

Lớp 

1 
15.7941 8.825985 2..283 

Lớp 

2 
15.4998 4.903325 1.133 

Lớp 

3 
18.7371 5.5897905 6.033 

Lớp 

4 
16.1865 6.5704555 1.7167 

Lớp 

5 
17.3637 7.84532 4.5667 

Kết quả tính toán dòng thấm từ mô hình 

Seep/W và hệ số an toàn FS của các mặt cắt 

(MC) được thể hiện như trong các Hình 4, 5, 6 

trong đó hình (a) ứng với mực nước thấp nhất 

trong ngày và hình (b) ứng với mực nước cao 

nhất trong ngày. Kết quả tính toán cho thấy khi 

mực nước lên cao, bờ có hệ số an toàn lớn hơn 

1 (bờ ổn định), ngược lại, khi mực nước hạ 

thấp, bờ mất ổn định hơn, với hệ số an toàn nhỏ 

hơn 1. Hệ số an toàn và mực nước có sự tương 

quan thuận, khi mực nước sông dâng lên, bờ có 

hệ số an toàn cao hơn, khi mực nước sông hạ 

xuống thì bờ có hệ số an toàn thấp hơn. 
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(a) zmin = - 0.82 m 

 

(b) zmax = 1.55 m 

Hình 4 Kết quả tính toán hệ số an toàn tại MC1 

 

(a) zmin = -0.81 m 

 

(b) zmax = 1.68 m 

Hình 5 Kết quả tính toán hệ số an toàn tại 

MC2 

 

(a) zmin = -0.82 m 

 

(b) zmax = 1.59 m 

Hình 6 Kết quả tính toán hệ số an toàn tại 

MC3 

Từ những kết quả trên, mối quan hệ giữa hệ 

số an toàn FS và chênh lệch mực nước được 

thiết lập, nhằm tìm ra được sự ảnh hưởng của 

sự chênh lệch mực nước lên độ ổn định của mái 

bờ. 

Kết quả tính toán tại 3 mặt cắt nghiên cứu 

cho thấy chệnh lệch mực nước và độ ổn định 

bờ có mối tương quan khá cao (R2>0,8), được 

thể hiện như trên các Hình 7, 8, 9. Khi mực 

nước rút càng mạnh (chênh lệch giá trị âm thể 

hiện nước rút, rút càng mạnh, chênh lệch giá trị 

âm càng lớn) thì độ ổn định bờ càng giảm. 

Ngược lại, mực nước dâng càng mạnh (chênh 

lệch giá trị dương thể hiện nước dâng, dâng 

càng mạnh, chênh lệch giá trị dương càng lớn), 

độ ổn định bờ càng tăng. 

 

Hình 7 Kết quả tương quan chênh lệch mực 

nước và độ ổn định bờ cho MC1 

0.744 

1.184 

1.103 

1.578 

0.970 

1.381 
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Hình 8 Kết quả tương quan chênh lệch mực 

nước và độ ổn định bờ cho MC2 

 

Hình 9 Kết quả tương quan chênh lệch mực 

nước và độ ổn định bờ cho MC3 

Rõ ràng là khi mực nước sông dâng lên thì 

áp lực thủy tĩnh do cột nước sông dâng lên có 

tác dụng như tường chống đỡ, giúp cân bằng 

lực giữa 2 bên khối đất và nước, giữ cho bờ 

sông không bị trượt lở, do đó hệ số an toàn tăng. 

Mặt khác, khi nước sông dâng thì nước đã thấm 

vào bờ làm tăng khối lượng thể tích của khối 

đất bờ sông, nên khi nước rút hiện tượng mất 

cân bằng trọng lượng sẽ xảy ra, làm bờ mất ổn 

định. 

4. Kết luận và kiến nghị 

Qua sự phân tích trên có thể cho thấy sự 

chênh lệch mực nước trong sông có ảnh hưởng 

đến sự ổn định bờ sông. 

Hệ số an toàn bờ càng giảm khi chênh lệch 

mực nước rút càng lớn. Ngược lại, chênh lệch 

mực nước dâng càng lớn, hệ số an toàn bờ càng 

tăng. 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu chưa xét đến 

tốc độ nước rút và tốc độ nước dâng có ảnh 

hưởng nhiều hay ít đến độ ổn định của bờ, do 

đó sẽ được các tác giả nghiên cứu tiếp. 
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