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Nguyễn Văn Hồng(1), Trần Tuấn Hoàng(1), Võ Thị Thảo Vi(1),  

Huỳnh Thị Mỹ Linh(1), Ngô Nam Thịnh(2) 

(1)Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu 

(2)Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: 

Cửa sông Cổ Chiên là nơi xảy ra các quá trình tương tác giữa biển và sông hết sức mạnh 

mẽ. Dưới tác động của thủy động lực và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên sông của 

người dân cùng với quá trình tương tác giữa dòng chảy trong sông, thủy triều, sóng biển làm 

bất ổn định vùng cửa sông gây khó khăn cho việc xác định luồng lạch, các cồn cát chìm và hình 

thái sông. Để nghiên cứu diễn biến hình thái đáy sông cũng như quá trình bồi lắng và xói lở ở 

cửa Cổ Chiên, mô hình Mike 21 đã được lựa chọn để áp dụng, mô hình là sự kết hợp của mô 

hình thủy động lực học, mô hình sóng, mô hình dòng chảy và mô hình vận chuyển bùn cát. 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sóng, dòng chảy và vận chuyển trầm tích, diễn biến 

bồi xói, phân tích hiện trạng và nguyên nhân biến động hình thái khu vực cửa sông thông qua 

kết quả đo đạc. Kết quả mô phỏng cho thấy khu vực xói lở xảy ra nhiều ở lòng sông và gần bờ 

khu vực tỉnh Bến Tre, tốc độ xói lở vào mùa mưa có xu thế nhanh hơn mùa khô. Kết quả tính 

toán xói lở bằng mô hình toán khá phù hợp với đợt điều tra thực tế về tình hình bối lắng, sạt lở 

khu vực cửa sông Cổ Chiên. 

Từ khóa: cửa sông Cổ Chiên, dòng chảy, sóng, vận chuyển bùn cát. 

1. Giới thiệu 

Sông Cổ Chiên đổ ra Biển Đông qua hai cửa Cung Hầu và Cổ Chiên. Xen giữa hai 

cửa sông này là cù lao Thủ thuộc hai huyện Châu Thành và Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

Trong khu vực hai cửa sông này là các cù lao đã có từ lâu đời như: cù lao Phụng, Long 

Trị, Cò,… bên cạnh đó sự xuất hiện của các cù lao mới: Nghêu và Thủy Tiên. Sự xuất 

hiện của các cù lao và bãi bồi này mới trong thời gian gần đây cho thấy diễn biến hình 

thái, quá trình bồi xói diễn ra ở khu vực này rất phức tạp, và cần được chú ý. 

Để nghiên cứu diễn biến hình thái học cũng như quá trình bồi lắng và xói lở ở cửa 

Cổ Chiên, mô hình MIKE 21 đã được lựa chọn để áp dụng, mô hình là sự kết hợp của 

mô hình thủy động lực học, mô hình sóng và mô hình vận chuyển bùn cát, vì vậy rất 

phù hợp với vùng nghiên cứu là cửa sông và ven biển. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu là chế độ thủy động lực và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông 

ảnh hưởng triều, chính vì thế mô hình MIKE 21FM sẽ được áp dụng để tính toán và mô 

phỏng sóng, dòng chảy, vận chuyển bùn cát và quá trình diễn biến hình thái học tại khu 

vực nghiên cứu.  

Bên cạnh đó các phương pháp tổng hợp, phân tích và thống kê được sử dụng để 

tính toán các số liệu: sóng, triều, dòng chảy, vận chuyển bùn cát và mực nước từ số liệu 

thực đo, gió vệ tinh. 
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Để bổ sung các số liệu phục vụ cho mô hình tính toán, phương pháp thu thập và 

điều tra khảo sát được sử dụng để đo đạc các số liệu khí tượng thủy văn, địa hình ở khu 

vực nghiên cứu. 

 

 

Hình 1: Vị trí khảo sát Hình 2: Miền tính lớn khu vực Biển Đông 

và miền tính nhỏ khu vực nghiên cứu 

3. Xây dựng mô hình nghiên cứu và kiểm định tính phù hợp 

Để đánh giá được diễn biến hình thái cửa sông Cổ Chiên và mô tả đầy đủ các yếu 

tố chính gồm sóng, dòng chảy, triều hai mô hình đã được xây dựng bao gồm mô hình 

lớn bao trùm toàn bộ các cửa sông và một phần thuộc khu vực Biển Đông (Hình 2) – 

đảm bảo mô phỏng đầy đủ các yếu tố chính và mô hình nhỏ xây dựng cho khu vực cửa 

sông Cổ Chiên với kích cỡ ô lưới nhỏ hơn dùng cho nghiên cứu chi tiết.  

 Trong mô hình lớn, đối với mô hình sóng MIKE 21 SW, sử dụng số liệu gió vệ 

tinh được trích xuất trong năm 2014 để mô phỏng trường sóng, kết quả được sử dụng 

làm biên đầu vào cho mô hình nhỏ; với mô hình MIKE 21 FM sử dụng điều kiện biên: 

số liệu lưu lượng xuất từ mô đun Mike 11 tại Chợ Lách được sử dụng làm điều kiện 

biên. Mạng thủy lực tính toán là mạng lưới sông, kênh rạch ở ĐBSCL được kế thừa từ 

đề tài “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa ở Đồng 

bằng sông Cửu Long” của TS. Bảo Thạnh (2009). Mô hình Mike 11 sẽ được tính toán 

xuất dữ liệu biên thượng nguồn cho mô hình MIKE 21 FM tại trạm Chợ Lách; các biên 

ngoài biển là chuỗi số liệu được phân tích từ các hằng số điều hòa được lấy trong MIKE 

Toolbox và được kiểm định tại trạm Vũng Tàu năm 2013; biên thượng nguồn sử dụng 

lưu lượng trạm Tân Châu – Châu Đốc; biên cửa sông: Cửa Tiểu, Cửa Đại, Ba Lai, Hàm 

Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Trần Đề, Gành Hào, Sông Cửa Lớn, Sông Đốc, 

Xẻo Rô, Rạch Giá, Hà Tiên và một số cửa nhỏ. Bộ thông số của mô hình MIKE 11 được 

hiệu chỉnh (năm 2010) và kiểm định (năm 2014) tại trạm Chợ Lách và Trà Vinh sẽ được 

hiệu chỉnh và kiểm định mực nước và lưu lượng trước khi đưa vào mô hình MIKE 21 

FM, sau cùng sử dụng các kết quả tính toán trường sóng và dòng chảy làm điều kiện đầu 

vào cho mô hình MIKE 21 MT, các số liệu bùn cát thực đo ở các vị trí khảo sát cũng 

như thu thập từ đề tài của GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng (2010): “Nghiên cứu quá trình 

tương tác biển - lục địa và ảnh hưởng của chúng đến hệ sinh thái ven bờ Đông và bờ 

Tây Nam Bộ” được sử dụng làm biên cho mô hình này. Lúc này các yếu tố chính đã đề 

cập ở trên sẽ được miêu tả kĩ lưỡng hơn, và các kết quả về đặc trưng thủy động lực, vận 

chuyển bùn cát sẽ được phân tích cụ thể.  
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Đánh giá diễn biến bồi lắng, xói lở trong khu vực nghiên cứu, chúng tôi sẽ phân 

tích thành 6 tháng mùa mưa và 6 tháng mùa khô. Việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

đã được thực hiện với các tài liệu thực đo về mực nước, hướng sóng, độ cao sóng và 

hàm lượng bùn cát lơ lửng trong 2 đợt khảo sát: từ ngày 9-16/07/2014 (đợt 1) và từ ngày 

05-12/05/2015 (đợt 2). Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định được trình bày ở các hình đặc 

trưng:  

  

Hình 3: Kết quả mô phỏng mực nước 

tại trạm VT2 đợt 2 (xem Hình 1) 

Hình 4: Kết quả mô phỏng vận tốc tại 

trạm VT2 đợt 2 (xem hình 1) 

  

Hình 4: Kết quả mô phỏng độ cao sóng 

tại VT4 đợt 1 ngày 09/07/2014 (xem 

Hình 1) 

Hình 5: Kết quả mô phỏng SSC tại trạm 

VT2 đợt 2 (xem Hình 1) 

Dựa vào kết quả dễ dàng nhận thấy có sự tương quan tốt giữa kết quả tính toán và 

số liệu thực đo ở cả hai đợt khảo sát. Hệ số tương quan của mực nước tại vị trí VT2 đạt 

0,95; đối với vận tốc là 0,85. Hình 4 là kết quả mô phỏng độ cao sóng lớn nhất tại trạm 

VT4 trong thời gian ngày 09/07/2014 cùng với số liệu thực đo, có thể nhận thấy sự chênh 

lệch giữa hai chuỗi số liệu thực đo và tính toán rất nhỏ. Tiếp theo là kiểm định cơ chế 

vận chuyển bùn cát lơ lửng tiêu biểu ở trạm VT2 ngày 05 – 12/05/2014 có sự khác biệt 

giữa hai chuỗi số liệu thực đo và tính toán tuy nhiên kết quả đạt được vẫn khá tốt tại khu 

vực này. Tóm lại, các kết quả đã được hiệu chỉnh và kiểm định trong 2 đợt khảo sát điển 

hình đã được trình bày như trên có thể kết luận: các mô hình đã xây dựng hoàn toàn có 

thể sử dụng để mô phỏng chế độ thủy động lực và và quá trình vận chuyển bùn cát tại 

khu vực nghiên cứu.  
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4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Dòng chảy 

Kết quả từ mô hình cho thấy vào mùa khô vận tốc triều rút lớn hơn lúc triều lên, 

khi triều lên do dòng chảy từ thượng nguồn ít vì vậy dòng triều đi vào cửa sông chiếm 

ưu thế so với mùa mưa. Vào mùa mưa, lũ thượng nguồn kết hợp với dòng triều rút làm 

vận tốc dòng chảy mạnh hơn dòng chảy lúc triều dâng. 

  

Hình 6: Kết quả mô phỏng vận tốc và hướng dòng khi triều rút (a) 

 và triều lên (b) tháng 3/2014 

  

Hình 7: Kết quả mô phỏng vận tốc và hướng dòng khi triều rút a) 

 và triều lên (b) tháng 8/2014 

4.2. Sóng 

  

Hình 8: Kết quả mô phỏng độ cao sóng cực đại tháng 3/2014 (a) và tháng 9/2014 (b) 

Các kết quả từ mô hình cho thấy sóng chịu tác động đáng kể của gió mùa. Thời kỳ 

gió mùa đông bắc hướng sóng chính trùng với hướng gió. Chiều cao sóng cực đại lớn 

a) 
b) 

b) a) 

Long 

Hòa 

Cồn 

nghêu 

Cầu 

Ngang 

Bến 

Tre 
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nhất xa bờ có khi 2 m, khi vào gần bờ hướng sóng vuông góc với bờ và độ cao sóng 

giảm mạnh từ 0,1 – 1 m. Có thể nhận thấy, vào mùa gió đông bắc sóng và dòng chảy do 

sóng chiếm ưu thế hơn so với dòng chảy từ thượng lưu tại khu vực nghiên cứu. Ngược 

lại, vào mùa lũ, sóng chủ yếu theo hướng Tây Nam, độ cao sóng cực đại ven bờ nằm 

trong khoảng 0,2 – 0,6 m, trong khi đó sóng xa bờ có chiều cao lớn nhất khoảng 1,5 m, 

lúc này dòng chảy thượng nguồn lại chiếm ưu thế hơn so với dòng chảy do sóng.  

4.3. Kết quả tính toán phù sa lơ lửng dưới tác động tổng hợp 

Mùa khô: 

 

Hình 9: Kết quả tính hàm lượng lơ lửng 

khi triều lên mùa khô 

 

Hình 10: Kết quả tính hàm lượng lơ lửng 

khi triều rút mùa khô 

Hàm lượng lơ lửng khi triều lên ở khu vực cửa Cung Hầu lớn hơn so với sông Cổ 

Chiên, đây là do phía bên Cung Hầu có địa hình nông hơn so với sông Cổ Chiên, dòng 

chảy dễ làm bốc lên hàm lượng lơ lửng ở dưới đáy, đặc biệt là tại khu vực Cồn Nghêu. 

Dòng chảy lúc triều lên đã đẩy hàm lượng lơ lửng ở khu vực cửa sông vào sâu trong 

sông.  

Khi triều xuống, dòng chảy từ trong sông đổ ra mạnh đẩy một phần hàm lượng lơ 

lửng từ trong sông đổ ra ngoài biển và dọc theo bờ về phía Trà Vinh. Khi triều xuống 

hàm lượng lơ lửng phía bên bờ Trà Vinh cũng lớn hơn so với bên bờ Bến Tre. Vì thế, 

hàm lượng lơ lửng này này dễ lắng đọng và gây bồi phía bên cửa sông Cung Hầu vào 

mùa khô cả khi triều lên lẫn triều xuống. 

Mùa mưa 

Khi triều lên hàm lượng lơ lửng trong sông bị dòng chảy triều đẩy vào trong sông 

ở cả cửa Cung Hầu lẫn Cổ Chiên làm cho hàm lượng lơ lửng trong sông giảm đi nhưng 

không sâu vào trong sông như mùa khô. Đây là do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ 

về nhiều nên dòng triều từ biển truyền vào bị yếu đi so với mùa khô. Tại vùng ven biển 

Bến Tre và Trà Vinh vẫn có hàm lượng lơ lửng khá lớn, đây là do tác động của sóng và 

địa hình nơi đây khá nông làm cho hai vùng này có hàm lượng lơ lửng lớn.  

Khi triều xuống, dòng chảy từ trong sông đổ ra mạnh đẩy một phần hàm lượng lơ 

lửng từ trong sông đổ ra ngoài biển khá nhiều. Lúc này, hàm lượng lơ lửng phía bên cửa 

Cổ Chiên xuống nhanh hơn so với Cung Hầu, do cửa Cổ Chiên có địa hình sâu, vận tốc 
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dòng chảy mạnh hơn nên hàm lượng lơ lửng được đưa về nhanh hơn. Vào mùa mưa, 

dòng chảy thượng nguồn đổ về nhiều, vì thế dòng chảy khá lớn khi triều rút mang theo 

hàm lượng lơ lửng từ trong sông đổ ra cửa sông khá lớn. Lượng này một phần là do 

thượng nguồn mang về, một phần là do dòng chảy làm bùn cát đáy bị dòng chảy vận 

chuyển từ trong sông ra, dễ gây xói lở ở trong sông tại những nơi có dòng chảy lớn. 

 

Hình 11. Kết quả tính hàm lượng lơ lửng 

khi triều lên mùa mưa 

 

Hình 12. Kết quả tính hàm lượng lơ 

lửng khi xuống mùa mưa 

 

4.4. Kết quả tính toán diễn biến đáy 

  

Hình 13: Kết quả mô phỏng diễn biến lòng dẫn (a) 6 tháng mùa khô và  

(b) 6 tháng mùa mưa năm 2014 

Kết quả về diễn biến bồi xói cửa sông Cổ Chiên trên toàn vùng nghiên cứu các 

đoạn sông sau 6 tháng mùa khô cho thấy diễn biến bồi xói xen kẽ nhau. Khi dòng chảy 

càng gần cửa sông đổ ra biển, nhánh bên trái (tính từ thượng nguồn nhìn xuống) có tốc 

độ xói nhiều hơn nhánh phải. Điều này là do dòng chảy phía nhánh phải (cửa Cung Hầu) 

nhỏ hơn vận tốc dòng chảy phía nhánh trái (cửa Cổ Chiên), địa hình nhánh cửa Cổ Chiên 

hẹp và sâu hơn, đồng thời dòng chảy chính cũng phân bố bên này, do đó, tốc độ xói lở 

cũng xảy ra mạnh mẽ hơn. 

Cửa Cổ 

Chiên 

Cửa Cung 

Hầu 

a) 
b) 
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Riêng các vị trí được đánh số như trên, những vị trí số 3, 5 là những vị trí thường 

xảy ra bồi với tốc độ bồi khoảng từ 0,1 đến 0,4m sau 6 tháng mùa khô. Phía nhánh phải 

(cửa Cung Hầu) gần cửa biển (vị trí 5) có hiện tượng bồi lấp tương đối lớn (0,06 – 0,4m 

sau 6 tháng mùa khô-tương ứng màu xanh) là do dòng chảy sông đổ ra biển, gặp dòng 

nước biển đổ từ phía Bắc xuống, làm giảm năng lượng và vận tốc dòng chảy, dẫn đến ở 

vị trí cửa sông này nhanh chóng bị bồi lấp. Đối với các cù lao và bãi bồi liên tiếp ở vị 

trí số 3, sự bồi lắng xảy ra đáng kể (trên 0,1m/6 tháng) ở đuôi các cù lao có khả năng 

tạo ra sự sáp nhập các cù lao lại với nhau trong tương lai. 

Kết quả mô phỏng 6 tháng mùa mưa cho thấy, khi dòng chảy càng gần cửa sông 

đổ ra biển, nhánh bên trái (tính từ thượng nguồn nhìn xuống) có tốc độ xói nhiều hơn 

nhánh phải. Điều này là do dòng chảy tập trung phía nhánh phải (cửa Cung Hầu) nhỏ 

hơn vận tốc dòng chảy phía nhánh trái (cửa Cổ Chiên), địa hình nhánh cửa Cổ Chiên 

hẹp và sâu hơn, đồng thời dòng chảy chính cũng phân bố bên này, do đó, tốc độ xói lở 

cũng xảy ra mạnh mẽ hơn (vị trí số 1) khoảng 0.6m. 

Riêng các vị trí được đánh số như trên, những vị trí số 3, 4, 5 là những vị trí thường 

xảy ra bồi với tốc độ bồi khoảng từ 0,1 đến 0,5m sau 6 tháng mùa mưa. Tương tự như 

mô phỏng 6 tháng mùa khô, phía nhánh phải (cửa Cung Hầu) gần cửa biển (vị trí 5) có 

hiện tượng bồi lấp tương đối lớn (0,06 – 0,2m sau 6 tháng mùa mưa) là do dòng chảy 

sông đổ ra biển, gặp dòng nước biển đổ từ phía Bắc xuống, làm giảm năng lượng và vận 

tốc dòng chảy. Đối với các cù lao và bãi bồi liên tiếp ở vị trí số 3, sự bồi lắng xảy ra 

đáng kể ở đuôi các cù lao có khả năng tạo ra sự sáp nhập các cù lao lại với nhau trong 

tương lai. 

Các kết quả mô phỏng từ mô hình MIKE cho thấy lòng dẫn có sự thay đổi sau 1 

năm mô phỏng và có sự khác nhau giữa mùa khô và mùa mưa. Kết quả tính toán này 

tương đối phù hợp so với những nghiên cứu trước đây cho cùng vị trí cửa sông Cổ Chiên, 

cụ thể là nghiên cứu “Diễn biến hình thái học của cửa sông Cổ Chiên và Cung Hầu, 

thuộc hệ thống sông Cửu Long, Việt Nam” của tác giả Lê Thị Hòa Bình và Lê Trung 

Thành đăng trên tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi Và Môi trường - Số 46 (9/2014). 

5. Kết luận và kiến nghị 

Kết quả mô hình cho thấy sự bồi lắng và xói lở ở khu vực cửa sông Cổ Chiên và 

Cung Hầu là vấn đề cần được quan tâm. Xói lở mạnh lở lòng sông Cổ Chiên và gần bờ, 

cùng với sự bồi tụ khu vực cửa sông Cung Hầu và xu thế mở rộng các cù lao cho thấy 

diễn biến hình thái sông ở đây khá phức tạp và diễn ra mạnh mẽ. 

Xói lở, bồi lắng ảnh hưởng đến lòng dẫn gây ra những khó khăn nhất định cho giao 

thông thủy, nuôi trồng thủy hải sản cũng như mất diện tích đất canh tác của người dân. 

Các kết quả đạt được trong tính toán này đã chỉ ra được diễn biến đáy dưới tác 

động của sóng, dòng chảy và vận chuyển hàm lượng lơ lửng. 

Những vùng bị xói lở hầu như xảy ra nhiều ở lòng sông và cửa sông, đặc biệt xói 

bên bờ trái cửa Cổ Chiên vào cả mùa mưa và mùa khô.  

Do lưới tính được sử dụng để tính toán cho vùng nghiên cứu không được mịn, nên 

kết quả đạt được chưa thể bàn chính xác về định lượng lượng bồi, lượng xói cho khu 

vực nghiên cứu, mà chỉ mang ý nghĩa định tính, giúp ta có được một cái nhìn tổng thể 
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về hiện tượng bồi lắng xảy ra trong vùng nghiên cứu. Từ đó có thể đề ra giải pháp thích 

hợp giúp bảo vệ và phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở vùng cửa sông ven biển. 

Kết quả này sẽ là cơ sở khoa học phục vụ việc đề xuất giải pháp tổng thể nhằm ổn 

định lòng dẫn cũng như giải pháp công trình bảo vệ bờ phục vụ phát triển khu vực cửa 

sông Cổ Chiên. 

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu sâu hơn về sự phát triển của thượng nguồn sông 

Mekong cũng như tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến khu vực nghiên 

cứu nhằm đưa ra giải pháp lâu dài hơn. 
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