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Trong khi dư luận quốc tế đang ngày càng quan tâm đến sự sống còn của các đồng bằng, 
thì Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng bằng lớn thứ ba trên thế giới, với dân số đông 
đúc, được  xem như vùng sản xuất lương thực quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á và 
là nơi tập trung đa dạng sinh học quy mô thế giới đang ngày càng bị ảnh hưởng bởi các hoạt 
động của con người và đang xuất hiện hiện tượng sụt lún và xói lở bờ biển. Ở thượng nguồn 
sông Mê Kông, đã có khá nhiều đập thủy điện được xây dựng và nhiều đập thủy điện khác 
đang nằm quy hoạch. Từ ảnh vệ tinh SPOT 5 có độ phân giải cao, chúng tôi  đã định lượng 
được sự xói lở bờ biển và mất đất trên quy mô lớn trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 
2012, và sự ảnh hưởng đang diễn ra đối với hơn 50% của  600 km chiều dài bờ biển vốn đã 
và đang bị xâm thực mạnh mẽ. Hiện tượng xói lở xảy ra, mặc dù không có ghi nhận nào về 
sự thay đổi lưu lượng trên sông cũng như các điều kiện về sóng và gió trong thời gian nêu 
trên, được cho là có liên quan đến (1) Sự suy giảm đáng kể trầm tích lơ lửng từ sông Mê 
Kông đến vùng ven bờ  biển và sự suy giảm này có thể có mối liên hệ với việc các đập giữ lại 
trầm tích, (2) Hoạt động khai thác cát vì mục đích thương mại trên quy mô lớn trên sông và 
dọc các kênh rạch ở vùng đồng bằng, và (3) Lún đất do khai thác nước ngầm.  Sự xói lở bờ 
biển đã là nguyên nhân gây ra sự di dân ở vùng ven biển. Đây  chính là mối hiểm họa khác 
nữa đối với sự toàn vẹn của vùng đồng bằng rộng lớn này của châu Á, giờ đây còn được xem 
là đặc biệt dễ bị tổn thương do hiện tượng sụt lún gia tăng, nước biển dâng, và tình trạng này 
trong tương lai sẽ nghiêm trọng hơn do các đập thủy điện. 

 
Các vùng đồng bằng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn trầm tích ổn định để duy trì đường bờ biển và 

bù lún. Vì lượng trầm tích trên sông ngày càng thiếu hụt do bị giữ lại sau các các đập thủy điện, nhiều 
đồng bằng trên thế giới đang phải đối mặt với hiện tượng lún và xói lở nhanh hơn, mất đất trên diện 
rộng và dễ bị tác động hơn bởi lũ lụt và nước biển dâng 

[1, 2]
.
 
Tính dễ bị tổn thương tăng lên gây nên 

các hậu quả về các mặt chính trị, kinh tế và môi trường cho nhiều vùng đồng bằng trên thế giới, và đòi 
hỏi các nỗ lực quốc tế trong việc phối hợp nghiên cứu và hoạch định chính sách hướng tới việc duy trì 
và phục hồi các vùng đồng bằng  bền vững 

[3, 4]
. Một thí dụ,  các mối quan ngại trên đã được thể hiện, 

khi  Hội đồng khoa học Quốc tế (ICSU) phê chuẩn sáng kiến ―Đồng bằng Bền vững 2015‖. 
Hình thành muộn hơn gần một thế kỷ so với các đồng bằng lớn khác ở Châu Á, Đồng bằng sông 

Cửu Long đang phải đối mặt với thách thức lớn về tính bền vững của nó  khi  trở nên dễ bị tổn thương 
bởi  tình trạng xói lở, nước biển dâng và lũ lụt từ hậu quả của việc xây dựng các đập thủy điện vào 
những thập niên 70 và 80. Lưu vực ĐBSCL (hình 1) nằm trên lãnh thổ của 6 quốc gia, là lưu vực sông 
có diện tích lớn thứ 12 trên thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng lớn thứ 3 trên thế giới 

[6]
, 

là nơi định cư của gần 20 triệu dân 
[7]

, có vai trò rất quan trọng đến an ninh lương thực của khu vực 
Đông Nam Á, cung cấp 50% sản lượng lương thực của Việt Nam 

[8]
. Đặc biệt, Đồng bằng sông Cửu 

Long cung cấp 90% sản lượng lúa xuất khẩu nhờ đó Việt nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 
trên thế giới, cung cấp 60% thủy sản xuất khẩu của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu hàng tỷ đô 
la. Ngoài ra Đồng bằng sông Cửu Long  là một khu vực phát triển năng động về nông nghiệp nói chung 
và chăn nuôi gia súc nói riêng 

[8]
. Bên cạnh đó, vùng hạ lưu sông cũng là nơi có mức độ đa dạng sinh 

học về cá trên một đơn vị diện tích cao hơn so với bất kỳ lưu vực sông lớn nào trên thế giới, về mức độ 
đa dạng chung chỉ đứng sau sông Amazon 

[9]
.
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Hình 1. Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, đồng bằng lớn thứ 3 thế giới 

 
a) Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng lớn thứ 3 trên thế giới với diện tích 60.000km

2
 và một hệ 

thống kênh rạch chằng chịt  (nguồn: bản đồ nền của Hiệp hội địa lý quốc tế (National Geographic 
society) và Viện nghiên cứu hệ thống môi trường (Esri), 
http://goto.arcgisonline.com/maps/NatGeo_World_Map trên hệ tọa độ phẳng UTM múi chiếu 48N và 
WGS 84; Bản đồ thủy hệ và độ sâu lấy từ nguồn 

[59]
. Kênh rạch vẽ từ NatGeo_World_Map in ESRI 

ArcGIS 10.2 Desktop 

b) Bản đồ gồm 5 trong 6 quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông với hệ thống đập thủy điện hiện có 
[59]

. 
Biên giới quốc gia thời điểm tháng 12/2013 (nguồn: Esri, DeLorme Publishing Company, CIA World 
Factbook); Vị trí các đập thủy điện tham khảo các tài liệu 

[10], [11], [14], [18]
. 

 

Những lợi thế quan trọng này đang ngày càng bị đe dọa một số hoạt động phát triển kinh 

tế-xã hội diễn ra nhanh chóng, trong đó đáng chú ý là các đập thủy điện quy lớn đã và đang 

được quy hoạch xây dựng [10] (Hình 1b), biến vùng Đồng bằng sông Cửu Long thành một ví 

dụ tiêu biểu về điểm nóng kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường. Mức độ ảnh hưởng của các 

đập thủy điện đến các nước hạ lưu sông Mê Kông đã đến đỉnh điểm, đặc biệt sau khi đập 

Xayaburi (dung tích hồ chứa: 225 triệu m3) tại Lào được khởi công xây dựng vào tháng 11 

năm 2012, dấy lên mối quan ngại của quốc tế và sự phản đối từ phía Chính phủ Việt Nam, 

các nhà khoa học, các nhóm hoạt động môi trường [11] [12]. Đã có một số nghiên cứu nghiêm 

túc về các tác động tiềm tàng của đập thủy điện đến kinh tế - xã hội, chính trị và môi trường 

sinh thái, đặc biệt là về vấn đề bẫy trầm tích trong các hồ chứa và hậu quả tiêu cực của nó 

đến sự ổn định địa mạo trong tương lai của vùng đồng bằng [17] [22]. Bên cạnh các vấn đề 

thường thấy ở các đập thủy điện, việc khai thác vật liệu cấp phối quy mô lớn trên dòng chính 

sông Mê Kông và các dòng nhánh với dân cư sinh sống đông đúc ở cả Campuchia và Việt 

Nam (hình 1b) ngày càng tăng kể từ năm 2000 do sức ép của tốc độ phát triển kinh tế. Làm 

cho việc khai thác cát trên quy mô lớn ở dòng chính sông Mê Kông cũng như trên các phụ 

lưu ngày càng tăng (hình 1b) [23] [24]. Thế nhưng, ảnh hưởng nguy hại của hoạt động này đến 

môi trường dường như ít được chú ý hơn so với các đập thủy điện [23].  
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Bên cạnh việc nhận thức mối quan ngại về tác động của các đập thủy điện, và ở mức độ 

hẹp hơn, việc khai thác cát lòng sông đến nguồn cung cấp trầm tích và sự ổn định của vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai, hiện tượng xói lở bờ biển cũng đã trở thành vấn 

đề đặc biệt nghiêm trọng, đã được nhấn mạnh trong nhiều nghiên cứu khoa học gần đây 

cũng như trên các phương tiện báo chí [31]. Các phân tích từ bản đồ và ảnh vệ tinh Landsat 

giai đoạn 1950-2014 cho thấy xói lở bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long dần tăng lên, 

đặc biệt là ở đoạn bờ cấu tạo bùn ở phía Biển Đông, trong khi đó vùng cửa sông cho thấy xu 

thế biến đổi mạnh theo lưu lượng lũ và có quan hệ với mức độ vận chuyển trầm tích [29]. Kết 

hợp với quá trình sụt lún, vốn đã được chứng minh có nguyên nhân từ việc khai thác nước 

ngầm quy mô lớn ở vùng đồng bằng đông dân này [32], tình trạng xói lở bờ biển đã làm trầm 

trọng thêm sự tổn thương của đồng bằng, đặt ra mối đe dọa đến sự an toàn và sinh kế của 

nông dân và ngư dân [33], ví dụ như việc di dời hơn 1.200 hộ gia đình trong khu dân cư ven 

biển bị ảnh hưởng bởi xói lở nghiêm trọng năm 2014 [31] và việc huy động lực lượng quân đội 

Việt Nam xây dựng một cách vội vã hệ thống phòng thủ bờ biển dọc theo các khu vực dễ bị 

xói lở của vùng đồng bằng phía giáp Biển Đông.  

 

Do vậy, tính dễ bị tổn thương của vùng Đồng bằng sông Cửu Long liên quan đến một 

chuỗi các vấn đề nóng bỏng khác nhau hiện đang thu hút sự chú ý của giới khoa học và 

chính trị quốc tế, được tăng thêm bởi mối lo ngại từ sự đe dọa của các dự án đập thủy điện 

lớn đang được quy hoạch, và mối đe dọa của các loại dự án đó đã tạo ra đối với tính bền 

vững của các đồng bằng trên thế giới [11,12,14]. Ở đây chúng tôi tập trung vào vấn đề quan 

trọng là hiện tượng xói lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước tiên, chúng tôi phân tích 

các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao trong gần một thập kỷ, để có được một hình ảnh 

chính xác về hiện trạng ―sức khỏe‖ của đường bờ biển của đồng bằng. Sau đó chúng tôi tìm 

hiểu mối liên hệ cơ học trực tiếp và gián tiếp giữa hiện tượng xói lở đồng bằng với ảnh hưởng 

của các hoạt động của con người đến các hậu quả nêu trên, đặc biệt là sự sự suy giảm 

nguồn cung cấp trầm tích.  Quy mô và mức độ của các hoạt động của con người ở lưu vực 

sông Mekong và Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với các tác động còn chưa được nhận biết 

rõ ràng của biến đổi khí hậu [7, 34, 35], làm cho hiện tượng xói lở xảy ra ở vùng đồng bằng diễn 

biến phức tạp và cần được làm sáng tỏ. Việc định lượng quy mô và tốc độ xói lở bờ biển và 

xác định được mối liên hệ cơ học giữa hiện tượng xói lở và các hoạt động của con người là 

những bước đi quan trọng trong việc đánh giá tính tổn thương ngày càng tăng của khu vực 

đồng bằng rộng lớn này cũng như trong quá trình tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm thiểu sự 

tổn thương đó. 

 

Thời kỳ Holocen muộn và địa lý tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh từ một vùng cửa sông hình phễu trên vùng 

Biển Đông thành một thành vùng đồng bằng do trầm tích bồi đắp từ 5.300 đến 3.500 năm 

trước [36, 37]. Vùng đồng bằng đã tiến thêm về phía biển 200km làm tăng sự tiếp xúc của đồng 

bằng với sóng biển, dẫn đến quá trình lấn biển chịu ảnh hưởng của tác động sóng biển, đặc 

trưng bởi vô số các giồng cát dọc theo bờ biển (beach ridges) ở đoạn bờ giữa các cửa sông 
[26]. Do chế độ triều ảnh hưởng bởi sóng ngày càng tăng nói trên, tốc độ biển tiến của vùng 

đồng bằng trong hơn 3.000 năm qua đạt mức 16m/năm tại những đoạn bờ đặc trưng bởi các 

giồng cát, trong khi đó dòng vận chuyển bùn cát mang trầm tích từ các cửa sông vận chuyển 

dọc bờ phía tây. Kết quả là vùng mũi Cà Mau tiến ra biển với tốc độ 26m/năm (hình 2a) [36-38]. 

Như vậy, vùng hạ lưu Đồng bằng sông Cửu Long đặc trưng bởi hai kiểu địa hình ven biển 

chính, địa hình cao của giồng cát ven biển và trầm tích mịn dọc theo 250km bờ biển trải dài từ 

khu vực các cửa sông tới tận Bạc Liêu; và 350km bờ biển chủ yếu đất bùn tiến về phía tây 

của Bạc Liêu, ven Biển Đông đến vịnh Thái Lan (hình 2a). 
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Lưu lượng trung bình của sông Mê Kông tại Kratie, Campuchia (hình 1b) là 14.500m3/s [7]. 

Chế độ thủy văn hàng năm theo mùa (hình 2b), với một mùa lũ gió mùa Tây Nam (từ tháng 5 

đến tháng 10), khi đó trầm tích sông được vận chuyển theo 2 nhánh chính là Bassac (sông 

Hậu) và sông Mê Kông (sông Tiền) vào đồng bằng và vùng ven biển qua một số cửa sông 

(hình 1a). Các ước tính về tải trầm tích lơ lửng trung bình hàng năm của sông Mê Kông đều 

không thật chính xác. Tùy thuộc vào các phép đo và phương pháp tính toán, lượng trầm tích 

được ước tính khoảng 50-160 Mt (triệu tấn) [17-19, 39-42]. Khoảng ước lượng rộng này cũng ảnh 

hưởng đến việc ước tính lượng trầm tích bị giữ lại trước các đập thủy điện hiện có, được định 

lượng từ mức tương đối đáng kể [18] đến mức không đáng kể [19]. Lượng trầm tích qua mặt cắt 

Kratie đã được ước tính vào khoảng 3 triệu tấn/năm [41]. Lượng trầm tích bồi đắp cho Đồng 

bằng sông Cửu Long ở Việt Nam được ước tính thay đổi từ 1% vào năm lũ nhỏ đến 6% vào 

năm lũ lớn, tương ứng với lượng trầm tích do sông tải đến đo tại Kratie [21]. Ước tính tương tự 

cho vùng đồng bằng thuộc Campuchia là 19% đến 23%. Vào mùa nước lớn gió mùa Tây 

Nam, lượng bùn cát vận chuyển đến biển ước đạt 48-60% tổng lượng bùn cát tại mặt cắt 

Kratie [21]. Theo dữ liệu ảnh vệ tinh MERIS trong 10 năm (2003-2012), nồng độ chất lơ lửng 

(suspended particulate matter, SPM) trung bình vào tháng 10 cho thấy vào mùa nước lớn, 

phần lớn lượng trầm tích này đọng lại ở vùng ven bờ gần các cửa sông [43-16], trong khi đó 

mùa nước kiệt (số liệu trung bình tháng 1) đặc trưng bởi sự vận chuyển trầm tích dọc bờ 

xuống phía Tây Nam (hình 2c).  

Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động của sóng có năng lượng từ thấp đến trung bình 

từ phía Tây Nam vào mùa gió mùa Tây Nam (hình 2d), tạo ra dòng chảy yếu dọc bờ tiến về 

phía Đông Bắc, tạo thuận lợi cho trầm tích lắng đọng ở vùng cửa sông. Mùa gió mùa Đông 

Bắc đặc trưng bởi sóng cao hơn (hình 2d), tạo điều kiện cho sự vận chuyển bùn cát từ các 

vùng cửa sông dọc bờ về phía Tây (hình 2c). Sự vận chuyển bùn cát do sóng được duy trì 

bởi ứng suất gió và dòng triều kết hợp với biên độ triều giảm từ 3,5m vào pha triều cường 

dọc theo vùng cửa sông Mê Kông - nơi có chế độ bán nhật triều xuống đến 1m ở phía vịnh 

Thái Lan - nơi có chế độ nhật triều. Vùng bờ vịnh sông Mê Kông được che chắn tương đối, 

bảo vệ khỏi năng lượng sóng lớn vào mùa gió mùa Đông Bắc. Dòng vận chuyển bùn cát 

mạnh mẽ về hướng tây và sự lắng đọng lượng bùn cát khổng lồ ở đoạn bờ phía vịnh Thái 

Lan, nơi có năng lượng sóng yếu trong 3.000 năm qua, mang lại hình dạng bất đối xứng cho 

vùng đồng bằng (hình 2a). 

 

Biến động đường bờ biển của Đồng bằng sông Cửu Long 

Sự biến động đường bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2003-2012 

được mô tả cho 3 đoạn đường bờ biển: bờ biển với cát chiếm ưu thế ở khu vực các cửa sông 

(delta distributary mouths - DDM), bờ biển với bùn chiếm ưu thế ở đoạn đường bờ Biển Đông 

và bờ biển với bùn chiếm ưu thế ở đoạn bờ Vịnh Thái Lan. Hiện tượng xói lở chủ yếu xảy ra 

ở các đoạn bờ biển với đất bùn với tốc độ trung bình trên 50m/năm ở nhiều nơi, đặc biệt là 

dọc theo 183km đoạn bờ biển phía Biển Đông với gần 90% chiều dài đường bờ bị xói lở (hình 

3). Giai đoạn 2003-2012, hơn 50% chiều dài đường bờ 600km của Đồng bằng sông Cửu 

Long có hiện tượng xói lở với sự biến đổi đường bờ đáng chú ý (hình 4). Mặc dù xói lở ở 

đoạn bờ Vịnh Thái Lan năng lượng thấp ít nghiêm trọng hơn nhưng hiện tượng này cũng đã 

xảy ra với trên 60% chiều dài 200km của đoạn bờ này. Sự biến động đường bờ đã dẫn đến 

việc mất một khối lượng lớn đất đồng bằng dọc theo bờ phía Biển Đông và phía Vịnh Thái 

Lan (bảng 1) và đây là vấn đề đang nhận được mối quan tâm ở Việt Nam. Giai đoạn 2003-

2012, đồng bằng ven biển sông Mê Kông đã bị mất hơn 5 km2 đất là hậu quả của việc biển 

tiến mạnh mẽ. Trong đó riêng giai đoạn 2007-2012, vùng đồng bằng này mất đi một diện tích 

tương đương với 1.5 sân bóng đá mỗi ngày. Con số này là đáng kể cho một vùng đồng bằng 

vẫn được biết đến là có xu thế biển tiến mạnh mẽ. 
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Hình 2. Lấn biển, lưu lượng, động lực trầm tích trước mặt đồng bằng (bãi triều đới 
dưới triều) và thủy động lực vùng đồng bằng sông Mê Kông 

a) Tổng diện tích đất lấn biển qua 3000 năm (theo 
[38]

 và 
[37]

, được sự cho phép của nhà xuất bản Elsevier; 
bản đồ nền của National Geographic và Esri) 
(Nguồn:  http://goto.arcgisonline.com/maps/NatGeo_World_Map); thủy hệ và đẳng sâu trên bản đồ nền 
lấy từ tài liệu 

[59]
;  

b) Lưu lượng hàng tháng tại Kratie (xem hình 1b) lấy từ số liệu trong tài liệu 
[7]

;  

c) Vật chất lơ lửng (Suspended particulate matter – SPM) ở vùng đới bờ phía ngoài Đồng bằng sông Cửu 
Long được giải đoán nhờ máy phân tích phổ tạo ảnh có độ phân giải trung bình (MERIS) trên nền ảnh 
vệ tinh Envisat 

[46]
 (được sự cho phép của Elsevier). Nồng độ vật chất lơ lửng thu được từ 2.000 ảnh 

MERIS trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2012, trùng với những năm có ảnh vệ tinh SPOT dùng để 
theo dõi sự biến động đường bờ. Các tác giả đã sử dụng ảnh MERIS làm tham số đầu vào, sử dụng 
các thuật toán khác nhau đã được kiểm tra bằng số liệu đo đạc trong nước biển ven bờ và nước biển 
ngoài khơi vùng Đồng bằng sông Cửu Long tháng 3 năm 2012 để chuyển đổi phổ phản xạ viễn thám, 
Rrs, thành SPM hoặc bbp (hệ số tán xạ ngược của vật chất lơ lửng – backscattering coefficient of 
suspended particulate matter). Kết quả phân bố theo không gian và thời gian của SPM và bbp thu 
được từ các thuật toán khác nhau là rất tường minh do biến bbp trong nước biển được phản ánh bởi 
biến nồng độ SPM bậc 1. Các tác giả đã đánh giá sự thay đổi đơn điệu của SPM và bbp trong thời gian 
nghiên cứu bằng phương pháp kiểm định thống kê phi tham số (non-parametric) Kendall, sử dụng 
chuỗi số liệu SPM và bbp hàng tháng. Phương pháp kiểm định thống kê này thích hợp cho tập số liệu 
có phân bố không chuẩn (non-normality), số liệu bị thiếu và có các giá trị cực đoan (extreme values), 
có thể đánh giá được diễn biến theo mùa của chuỗi số liệu. Các bức ảnh cho thấy có sự biến đổi mạnh 
mẽ về nồng độ (SPM) theo mùa vào tháng 10 (mùa nước lớn, dòng bùn cát chảy ra biển) và tháng 1 
(mùa nước kém, dòng bùn cát vận chuyển dọc bờ về phía tây).   

d) Sóng từ vùng vịnh Thái Lan và Biển Đông (dữ liệu Wavewatch III từ Trung tâm Quốc gia dự báo môi 
trường (NCEP): http://polar.ncep.noaa.gov/wave/ download.shtml?) và các thông số sóng hàng tháng 
(giá trị trung bình (av) và cực đại (max) của chiều cao sóng (H) và chu kỳ sóng (T)) từ trạm Bạch Hổ 
(xem hình 1b) nằm tại 150 km ngoài khơi vùng cửa sông Mê Kông (dữ liệu từ [30] với sự cho phép của 
Quỹ nghiên cứu và giáo dục ven biển - Coastal Education and Research Foundation (CERF)). 
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Hình 3.  Đồ thị biểu diễn tốc độ biến đổi đường bờ (m/năm, sai số ± 0.5 m/năm) và diện 
tích vùng bờ (km2/năm, sai số ± 0.005km2/năm) vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai 

đoạn 2003-2011/2012 phân tích từ ảnh vệ tinh có độ phân giải cao SPOT 5. Hình dưới: 

Bản đồ xói lở, bồi tụ tại 3 đoạn bờ: đoạn bờ biển cát khu vực các cửa sông đồng bằng (DDM) 
bao gồm các bãi biển với những cồn cát hình thành do gió; đoạn bờ bùn ven Biển Đông (Biển 
Đông) nơi có tốc độ lấn biển mạnh mẽ nhất trong quá khứ; và bờ bùn ven vịnh Thái Lan, ở cả 
hai đoạn bờ bùn này diện tích các đầm nuôi tôm ngày càng tăng lên thay thế rừng ngập mặn. 
Tốc độ xói lở dọc theo đoạn bờ Biển Đông tăng dần về phía tây nam cùng với khoảng cách 
xa dần các cửa sông. Tuy nhiên xói lở cũng có thể do tác động dòng rút, hình thành do sóng 
vuông góc với bờ trong mùa gió mùa đông bắc, kết hợp với sự giảm biên độ triều tại đoạn bờ 
bị xói lở nghiêm trọng nhất – đoạn bờ phía tây nam. Bản đồ nền từ National Geographic và 
ESRI (Nguồn: http://goto.arcgisonline.com/maps/NatGeo_World_Map), Mạng lưới thủy văn và 
độ sâu từ [59]. 

 

Hiện tượng xói lở trên diện rộng này trái ngược với xu thế mở rộng mạnh mẽ vùng đồng 

bằng này về phía tây nam trong ba thiên niên kỷ qua (hình 2a). Lượng xói lở ròng được giảm 

nhẹ bằng lượng bồi tụ cát ở vùng cửa sông đồng bằng (DDM), vùng có tỷ lệ bồi tụ dương 

thấp, mặc dù vậy vẫn cho thấy sự bất thường giữa xói lở và bồi tụ dọc bờ (hình 3).  

Một hiện tượng đáng chú ý khi so sánh kết quả phân tích hình ảnh của hai giai đoạn 

2003-2007 và 7/2006-12/2011 (hình 4, bảng 1): (i) Sự suy giảm mạnh lượng bồi tụ trong đoạn 

bờ DDM (từ 0,78 km2/năm xuống còn 0,26 km2/năm), và (ii) Bờ biển thoái, mất đất trầm trọng 

dọc đoạn bờ BIỂN ĐÔNG (tốc độ thoái khoảng 6,4m/năm tăng lên hơn 12,5 m/năm trong suốt 

chiều dài 180 km của đoạn bờ này, và diện tích đất bị mất tăng từ 2 km2/ năm lên hơn 2,7 

km2/ năm). Mặc dù lượng đất bị mất giảm trong trong đoạn bờ VỊNH THÁI LAN (từ khoảng 

0,87 km2/ năm xuống còn trên 0,57 km2/năm), sự xói lở đã ảnh hưởng đến 62-64% bờ biển. 
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Hình 4. Tỷ lệ biến động đường bờ của 3 đoạn bờ thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, 
biểu diễn bằng tỷ lệ phần trăm (%), trong đó tỷ lệ bờ tiến (xanh đậm), bờ thoái (đỏ) và 
bờ ổn định (màu xám) 
 

Đoạn bờ 

2003-2007 2007-2012 

Trung bình 
ngang bờ 
(m/năm) 

Tổng diện 
tích bề mặt 
(km2/năm) 

Trung bình 
ngang bờ 
(m/năm) 

Tổng diện 
tích bề mặt 
(km2/năm) 

Cửa sông đồng bằng (220km) +4,24 +0,78 +5,17 +0,263 

Biển Đông (180km) -6,41 -2,019 -12,53 -2,715 

Vịnh Thái Lan (200km) -2,15 -0,87 -2,20 -0,575 

Bảng 1. Tốc độ biến động đường bờ trung bình năm tại các đoạn bờ. Chiều dài các 
đoạn bờ ghi trong ngoặc  

 

Thảo luận 

Từ các ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cho thấy quá trình bồi tụ mạnh mẽ ở Đồng bằng 

sông Cửu Long hiện nay đang bị chi phối bởi sự xói lở tràn lan. Tỷ lệ mất đất giai đoạn 2003-

2012 lên đến gần 2.3 km2/năm dọc theo đoạn bờ biển phía Biển Đông (bảng 1), lớn hơn rất 

nhiều so với tốc độ mất đất giai đoạn 1885-1985, được xác định từ bản đồ, là 1,2km2/năm. 

Tại đoạn bờ biển phía Vịnh Thái Lan, gần đây cũng đặc trưng sự thay đổi từ xu thế bồi tụ qua 

hàng trăm năm sang xói lở [47]. Tỷ lệ xói lở đường bờ Đồng bằng sông Cửu Long trong giai 

đoạn 2003-2012 so với giai đoạn 1973-2003 cũng đã tăng từ 40% lên đến hơn 50% [29].  

Đối với một vùng đồng bằng lớn như Đồng bằng sông Cửu Long, sự biến động đường bờ 

chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lượng trầm tích (bùn cát/trầm tích) cấp,  dòng bùn cát 

và lắng đọng bùn cát, quá trình sụt lún, mực nước biển, sóng và dòng chảy. Giả thuyết của 

chúng tôi là sự suy giảm lượng trầm tích là yếu tố chính gây ra hiện tượng xói lở ở hơn 

300km bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay (hình 5). Chúng tôi cũng cho rằng các 

hoạt động của con người gây ra sự thay đổi ở vùng đồng bằng này như sụt lún nhanh hơn, 

đặc điểm dòng bùn cát và lắng đọng bùn cát, cũng có thể góp phần gây xói lở bờ biển (hình 

6).  

Xu hướng biến đổi nồng độ vật chất lơ lửng (SPM) theo thời gian tại vùng cửa sông Đồng 

bằng sông Cửu Long cho thấy bằng chứng hợp lý về sự suy giảm lượng pha sa đến (hình 5a) 

trong những năm gần đây [46]. Ngoài sự biến đổi mạnh theo mùa của mật độ trầm tích lơ lửng 

trong nước biển ven bờ do ảnh hưởng của sông tải ra (hình 2c), kết quả tính toán từ số liệu 

MERIS giai đoạn 2003-2012 cũng cho thấy một xu hướng dài hạn suy giảm mạnh mẽ nồng 

độ vật chất lơ lửng với khoảng 5%/năm [46]. Sự suy giảm lượng vật chất lơ lửng hàng năm 

này đã đóng góp vào xu thế suy giảm trầm tích ngay cả trong mùa nước lớn khi mà sông tải 

vật chất lơ lửng ra biển [46]. Trong giai đoạn 1997-2012, xu thế này đã được thể hiện rõ hơn 

qua việc phân tích độ cao sóng và hướng sóng ngoài khơi (http://www.ncep.noaa.gov/), tốc 

độ và hướng gió (thu được từ hiệu chỉnh chéo và đồng hóa số liệu gió bề mặt đại dương lấy 

từ các ảnh vệ tinh SSM/I (Special Sensor Microwave/Imager- Thiết bị quan sát bằng sóng vi 

ba cảm ứng đặc biệt ), TMI (TRMM microwave imager- ảnh vệ tinh TRMM vi ba), AMSR-E 

(Advanced Microwave Scanning Radiometer for the Earth Observing System- Máy đo bức xạ 

quét vi sóng tiên tiến cho hệ thống quan sát trái đất), số liệu quan trắc gió trên biển từ vệ tinh 

QuikSCAT, và vệ tinh quan sát trái đất ADEOS-2 (http://podaac.jpl.nasa.gov/node/31)), sự 
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suy giảm trầm tích lơ lửng không liên quan đến chế độ thủy động lực ở Biển Đông (ví dụ như 

làm cho trầm tích mịn tái lơ lửng) vì các dữ liệu cho thấy không có sự thay đổi đáng kể chế độ 

thủy động lực trong thời gian nghiên cứu [46]. Mặt khác, không có sự thay đổi đáng kể nào về 

lưu lượng dòng chảy lũ sông Mê Kông có thể giải thích cho sự sụt giảm hàng năm 5% lượng 

trầm tích lơ lửng sông Mê Kông cung cấp cho Biển Đông trong giai đoạn nghiên cứu 2003-

2012 [46, 48]. 

Số liệu khí hậu đại dương trung bình tháng 1 – tháng mùa khô giai đoạn 2003-2012 thu 

thập được từ ảnh vệ tinh MERIS [46] cũng cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa mật độ vật chất lơ 

lửng (SPM) và xói lở bờ biển. Vào tháng 1 (hình 2c), có dòng vận chuyển bùn cát và dải bùn 

cát tái lơ lửng từ khu vực cửa sông, trong đó các sản phẩm sinh học đóng góp một lượng nhỏ 

(<5%) [45], nhưng vẫn có thể thấy được sự xói lở diễn ra ở đoạn bờ bùn phía Biển Đông [44] 

(hình 3) dưới ảnh hưởng của chế độ sóng mạnh thịnh hành vào mùa này (hình 2d). Vai trò 

quan trọng của năng lượng sóng gợn (infragravity wave), hình thành sau khi sóng trọng lực 

(gravity wave) bị tiêu tán khi gặp đới tiền bờ (shoreface) và rừng ngập mặn, tác động đến 

vùng bờ bùn Biển Đông cũng đã được xác định [30]. Điều này càng nhấn mạnh vai trò của 

sóng dài, năng lượng cao vào mùa gió mùa đông bắc với thành phần sóng ngoại trọng lực. 

Tại đới ven bờ (phía đường đẳng sâu 10m) có sự tăng nồng độ trung bình 10 năm của vật 

chất lơ lửng dọc theo đoạn bờ bị xói lở mạnh mẽ nhất thuộc Biển Đông [46] (hình 5a). Hiện 

tượng này lại không phù hợp với tổng lượng vật chất lơ lửng suy giảm trong giai đoạn 2003-

2012, và có thể, do đó, phản ánh hiện tượng trầm tích tái lơ lửng do xói lở bờ biển thường 

xuyên và liên tục.  

Sự sụt giảm liên tục gần đây của mật độ trầm tích lơ lửng ở ngoài khơi vùng đồng bằng 

được cho chủ yếu do sự giữ lại trầm tích của đập [46], và cũng xác nhận cho các kết luận của 

một nghiên cứu, lượng trầm tích đáng kể bị giữ lại bởi các đập trên toàn lưu vực sông Mê 

Kông [18]. Mặc dù có một sự đồng thuận, tuy nhiên, về tác động tiêu cực của các đập hiện có 

và các đập dự kiến xây dựng đến lượng trầm tích sông Mê Kông bồi đắp cho vùng đồng bằng 
[5,18,20-22], do ước tính không thật chính xác về tải trầm tích trên sông Mê Kông cho vùng đồng 

bằng của nó, do đó dẫn đến ước lượng không chắc chắn về lượng trầm tích bị giữ lại phía 

sau các đập, nên cũng không thể chỉ ra mối liên hệ giữa  sự xói lở hiện nay ở đồng bằng và 

sự tồn tại của các đập thủy điện hiện hữu. Tuy nhiên, các đập thủy điện lại không phải là 

nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự suy giảm lượng trầm tích cung cấp cho vùng bờ. Việc khai 

thác cát quy mô lớn ở lòng sông Mê Kông (hình 5b), cũng dẫn đến việc giảm đáng kể nguồn 

cung cấp trầm tích đáy đến vùng bờ [48], và điều này cần được xem như là một mối quan ngại 

lớn đến sự ổn định của đường bờ đồng bằng, đặc biệt ở đoạn bờ cửa sông đồng bằng Mê 

Kông  (DDM), nơi có nhiều trầm tích lắng đọng lại nhất. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 

đến năm 2012, hàng năm, lượng trầm tích bị khai thác vào khoảng 27 triệu m3 (khoảng 57 

Mt), trong đó 86% là cát [24]. Tốc độ khai thác này cao hơn khoảng 20 lần so với lượng bùn cát 

ước tính sông Mê Kông tải hàng năm đo đạc tại trạm tại Kratie [41]. So sánh sự thay đổi độ 

sâu đáy trong 10 năm (1998-2008) của 2 phụ lưu là sông Bassac (sông Hậu) và sông Mỹ Tho 

cho thấy lượng bùn cát đáy mất đi khoảng 200 triệu m3 [48]. Những tổn thất về trầm tích đáy 

này xảy ra dọc theo phần lớn các nhánh của hai phụ lưu nêu trên (Hình 5b), nguyên nhân 

được nhận định là do khai thác cát đáy quy mô lớn [48]. Hoạt động khai thác khoáng sản này 

đã tạo ra nhiều lạch sâu và hố sâu trong lòng sông, nhiều chỗ sâu tới 15m, sâu hơn cao trình 

đáy của các nhánh sông tự nhiên tại Campuchia [49], đặc biệt là ở Việt Nam đã có lạch sâu 

nhất tới 45m được tạo ra trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2008 [48]. Các hố và 

lạch sâu được tạo ra trong quá trình khai thác cát quy mô lớn lại trở thành các bẫy trầm tích 

trong quá trình di chuyển xuống hạ lưu vào mùa nước lớn [48]. Đây rất có thể là nguyên nhân 

làm giảm lượng trầm tích bồi đắp cho đoạn bờ cửa sông đồng bằng (hình 6). Chúng tôi giải 

thích bức tranh thay đổi bất thường trong hiện tại ở đoạn bờ này (Hình 3) là do sự điều chỉnh 

của đường bờ trước sự thiếu hụt lượng trầm tích cung cấp do khai thác cát quy mô lớn ở 

vùng đồng bằng cũng như ở vùng thượng nguồn. Hoạt động này sẽ ngày càng tác động đến 

tốc độ lấn biển ở đoạn bờ này, mà xu hướng giảm đã thể hiện trong giai đoạn 2007 đến 2012 

(bảng 1). 
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Hình 5. Cân bằng trầm tích và sụt lún ở vùng đồng bằng do các hoạt động của con 
người trong thời gian gần đây. 

a) Bản đồ và đồ thị mô tả xu hướng vận chuyển vật chất lơ lửng ra ngoài khơi Đồng bằng sông 
Cửu Long (đơn vị: %/năm) (sử dụng kiểm định Kendal để kiểm tra sự biến đổi theo mùa, độ 
tin cậy 95%) [46]. Khu vực không có xu thế rõ ràng thể hiện bằng màu trắng. Đồ thị thể hiện xu 
thế biển đổi nồng độ trầm tích lơ lửng trung bình theo năm, trong đó nồng độ trầm tích lơ lửng 
trong năm nước kém thể hiện bởi chấm màu đỏ, năm nước lớn thể hiện bằng chấm màu đen. 
Các phương trình hồi quy tuyến tính được hiển thị cho mỗi bộ dữ liệu, với các đường đứt nét 
đại diện cho khoảng tin cậy 95% (được phép trích dẫn từ nhà xuất bản Elsevier). Các dữ liệu 
cho thấy lượng trầm tích lơ lửng vận chuyển ra ngoài khơi vùng đồng bằng đã giảm khoảng 
5%/năm ở hầu hết khu vực gần bờ đoạn bờ Biển Đông, được cho chủ yếu là do sự lưu giữ 
trầm tích của đập thủy điện [46]. Mức độ giảm hàng năm 2-4% của lượng trầm tích lơ lửng 
cũng được ghi nhận ở dọc bờ biển Vịnh Thái Lan . 

b) Bản đồ vùng Đồng bằng sông Cửu Long: (i) Tốc độ sụt lún vẽ lại dựa trên tài liệu [32]. Tốc độ 

lún cao nhất diễn ra ở vùng bị xói lở mạnh nhất, phía tây nam của đồng bằng; (ii) Sự thay đổi 

lượng trầm tích đáy ở sông Hậu và sông Mỹ Tho trong 10 năm (1998-2008), đặc trưng bởi sự 

suy giảm 200 triệu m3 trầm tích lắng đọng được quy cho hoạt động khai thác cát thương mại 

ở lòng sông trên quy mô lớn [48] (với sự cho phép từ Elsevier). Bản đồ nền từ National 

Geographic và ESRI (Nguồn: http://goto.arcgisonline.com/maps/NatGeo_World_Map); thuỷ 

văn, địa hình và đẳng sâu lấy từ tài liệu [59]. 
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Hình 6. Mô tả mối liên kết cơ học giữa xói lở bờ biển ở vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long và trách nhiệm của con người trong việc suy giảm lượng trầm tích cung cấp cho 
đồng bằng cũng như tác động của việc phá hủy rừng ngập mặn trên diện rộng để làm 
đầm nuôi tôm … 

 
Sơ đồ khối chỉ ra sự sụt giảm nguồn cung trầm tích dẫn tới thiếu hụt trầm tích ven bờ, kết quả 

là xảy ra hiện tượng xói lở bờ biển. Bùn và cát bị giữ lại phía sau các đập, cát bị khai thác quy 

mô lớn trong lòng sông được coi là nguyên nhân bao trùm làm giảm nguồn cung trầm tích cho 

bờ biển, dẫn đến xói lở vùng đồng bằng. Khai thác cát trong sông tạo các hố, lạch sâu và làm 

cho lòng sông sâu hơn cũng bẫy cát từ thượng nguồn, khôi phục lại địa hình. Việc khai thác 

cát, tạo hố và lạch sâu được coi là làm giảm lượng cát đến vùng cửa sông, và là nguyên 

nhân làm chậm lại đáng kể quá trình lấn biển của vùng cửa sông đồng bằng. Quá trình sụt lún 

diễn ra nhanh hơn, tạo các khoảng trống lấp đầy cho trầm tích, kéo theo tốc độ lắng đọng 

trầm tích nhanh hơn ở vùng đồng bằng có thể gây ảnh hưởng tương tự lên cân bằng vận 

chuyển bùn cát đến vùng bờ, lấy đi lượng bùn cát vận chuyển đến đới bờ bùn, do đó càng 

thúc đẩy quá trình xói lở ở đoạn bờ Biển Đông cũng như phía Vịnh Thái Lan. Có sự biến động 

theo mùa, nhưng thủy triều mang bùn cát từ vùng cửa sông vận chuyển ngược vào các vùng 

đồng bằng cũng làm mất đi lượng bùn cát ở vùng cửa sông vào mùa sóng năng lượng cao, 

dòng chảy thấp. 

Khai thác cát cũng có thể làm tăng xâm nhập mặn ở các kênh nội đồng vào mùa khô, 

cũng chính là quá trình thủy triều vận chuyển trầm tích ngược dòng (hình 6). Sự vận chuyển 

trầm tích ngược dòng từ vùng cửa sông chiếm ưu thế vùng hạ lưu sông Mê Kông vào mùa 

khô, khi lưu lượng nước sông thấp, nước mặn đã xâm nhập sâu tới 40km [43]. Lòng sông sâu 

hơn cũng tạo điều kiện cho xâm nhập mặn mạnh mẽ hơn và trầm tích bẫy lại nhiều hơn tại 

biên mặn trên tại vùng cửa sông hình phễu [50]. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, hiện tượng 

này xảy ra vào thời gian mà trầm tích cần được trữ lại dọc bờ biển nhằm làm tiêu tán năng 

lượng sóng và làm giảm nhẹ xói lở bờ biển tại đoạn bờ của Đồng bằng sông Cửu Long. Giả 

thuyết về vận chuyển trầm tích ngược dòng từ vùng đới bờ tăng lên, khi các sông nhánh ở 

vùng hạ lưu sông Mê Kông trở nên sâu hơn do quá trình khai thác cát, được củng cố bởi hiện 

tượng xâm nhập mặn tăng lên vào mùa khô [47, 51] và việc phải nạo vét thường xuyên để duy 

trì luồng cho các tàu lớn ở vùng cửa sông Hậu. Xâm nhập mặn tăng cao đặt ra vấn đề về 

nguy cơ tăng đất trồng trọt bị nhiễm mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thêm vào đó là 

hiện tượng sụt lún nhanh gây ra bởi khai thác nước ngầm [32]. 

Tốc độ sụt lún diễn ra mạnh nhất ở phần tây nam của đồng bằng (hình 5b), là vùng chủ 

yếu là đầm lầy và bùn, dễ bị lún. Vùng có tốc độ lún tương đối cao, trên 1,5cm/năm tập trung 

ở khu vực bờ biển giữa Bạc Liêu và mũi Cà Mau (hình 5b), đây cũng là vùng có tốc độ xói lở 

Giảm lượng cung trầm tích sông do các đập thủy 
điện và khai thác cát lòng sông 

Phá hủy rừng ngập 
mặn trên diện rộng 

↓ 

Giảm sóng tiêu tán 
Giảm lượng cát cung cấp cho 

vùng ven bờ 

Làm giảm tốc độ lấn biển ở 
vùng cửa sông  

Lòng sông sâu hơn→nhiều 
bùn vận chuyển ngược dòng  
từ vùng cửa sông, vào mùa 

nước kém 

Thiếu hụt bùn cung cấp cho 
vùng ven biển 

Xói lở tại các đoạn bờ bùn tại 
biển đông và vịnh Thái Lan  

Sụt lún tốc độ nhanh 

Nhiều hơn các khoảng lấp 
đầy trầm tích 

↓ 
Nhiều trầm tích lắng 

Lấp các hố sâu lòng sông do 
khai thác cát tạo nên 
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cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long (hình 3). Điều đặc biệt đáng lưu ý là, đây cũng là khu 

vực duy nhất của vùng đồng bằng đã được ghi nhận là nơi diễn ra xói lở liên tục từ năm 1885 
[47]. Sự xói lở hàng thế kỷ ảnh hưởng đến đoạn bờ bùn này diễn ra trước khi có các đập thủy 

điện cũng như do hậu quả mang lại của việc trữ bùn cát trong các lòng sông sâu. Sự xói lở 

này có thể do nguồn cung bùn cát yếu, ổn định từ ―khu dự trữ bùn‖ - đoạn bờ đồng bằng, là 

kết quả của động lực  trầm tích tiền đồng bằng và còn có thể do năng lượng cao của sóng tới 

tác động lên đường bờ có hướng vuông góc với hướng sóng trong mùa gió mùa Đông Bắc. 

Theo một nghiên cứu mô hình vận chuyển bùn cát ven biển, đoạn bờ bị xói mạnh này hiện 

nay chỉ được nhận chưa tới 2% lượng trầm tích ở khu vực cửa sông đồng bằng chuyển tới 

(đoạn bờ DDM) [44]. Kết quả này tiếp tục củng cố lập luận cho rằng nồng độ trầm tích lơ lửng 

trong tháng một dọc theo bờ biển của khu vực này, chủ yếu là do xói lở bờ biển và trầm tích 

tái lơ lửng (hình 2c). 

Phân vùng và lưu trữ trầm tích giữa cửa sông Hậu và các cửa sông khác phía bắc cửa 

sông Hậu, cách xa các điểm nóng xói lở, có thể đóng một vai trò trong sự thiếu hụt trầm tích 

này. Sự phân vùng bùn và dòng bùn cát vận chuyển giữa các cửa sông này, nơi mà bùn cát 

được lưu lại trong mùa nước lớn trước khi được vận chuyển dọc bờ và vận chuyển đến đới 

đồng bằng ngầm, còn chưa được biết tường tận. Muốn biết một cách rõ ràng sự biến đổi tình 

trạng đường bờ đồng bằng cần một sự nghiên cứu toàn diện hơn về vấn đề này. Nếu lượng 

trầm tích từ các vùng cửa sông cung cấp cho phần còn lại của đồng bằng bị giảm đi, thì có 

thể suy ra được rằng tốc độ xói lở thấp hơn ở bờ biển đoạn bờ VỊNH THÁI LAN so với ở 

đoạn Biển Đông (Bảng 1), có thể là ở vùng này có chế độ sóng ít năng lượng hơn (hình 2d), 

có dòng triều yếu kết hợp với biên độ triều thấp. Sự phân vùng cát được biết đến kỹ càng 

hơn. Phần lớn lượng cát do sông tải đến đều tập trung lại ở đoạn bờ DDM, nơi mà đồng bằng 

tiến đặc trưng bởi các val bờ/giồng cát [26]. Việc bẫy cát ở vùng DDM là cơ chế hình thành nên 

Đồng bằng sông Cửu Long và cho đến tận ngày nay vẫn diễn ra thuận lợi nhờ các quá trình 

khúc xạ sóng tạo nên bởi sự biến động mạnh hình thái và độ sâu bờ tạo nên bởi các cửa 

sông, và do tác động của ―đê thủy lực‖ liên quan đến lưu lượng từ các cửa sông [52]. 

Hai vấn đề cuối cùng, không liên quan đến xói lở và các hoạt động của con người ở vùng 

đồng bằng đông dân cư này là 1) tác động của việc phá hủy rừng ngập mặn trên quy mô lớn 

và 2) tác động liên kết giữa sụt lún nhanh chóng và các kênh rạch lên sự lưu giữ và cung cấp 

bùn đến vùng bờ biển (Hình 6). Hệ thống rừng ngập mặn dọc đoạn bờ bùn Biển Đông và 

Vịnh Thái Lan được phân vào loại ―rừng ngập mặn ven bờ‖ phân bố ở một dải hẹp ven biển 
[30]. Ảnh hưởng của chiến tranh và hiện tượng khai thác quá mức đã gây thiệt hại nặng nề đến 

diện tích rừng ngập mặn, đặc biệt là trong thập kỷ 1980, 1990 khi rừng bị đốn hạ hàng loạt 

phục vụ cho việc xây dựng, đốt than và chuyển đổi sang trang trại nuôi tôm [53, 54].  Hệ thống 

đê biển cũng được xây dựng dọc bờ biển phía Biển Đông và Vịnh Thái Lan để bảo vệ bờ và 

bảo vệ các đầm nuôi thủy sản, tạo ra quá trình ―chèn ép rừng ngập mặn‖, làm giảm tác dụng 

tiêu tán sóng của rừng ngập mặn. Sự thay đổi tốc độ xói lở đáng chú ý ở đoạn bờ phía Biển 

Đông (hình 3) có thể phản ánh sự khác biệt từ sự hiện diện và vai trò bảo vệ của rừng ngập 

mặn hoặc sự không có rừng ngập mặn làm tăng xói lở. Mặc dù vai trò làm tiêu tán năng 

lượng sóng dẫn đến tác dụng giảm nhẹ xói lở dọc bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long đã 

được nhấn mạnh [30, 55, 56] cũng như mô hình hóa [30], vai trò của rừng ngập mặn chỉ là thứ yếu 

trong việc giải quyết các vấn đề nguồn cung trầm tích và tỏ ra không hiệu quả trong điều kiện 

trầm tích liên tục bị thiếu hụt lớn, điều này được được thấy ở rừng ngập mặn phát triển ở bờ 

biển Guianas, giữa cửa sông Amazon và Orinoco, bờ biển bùn dài nhất thế giới [57]. Khảo sát 

thực địa dọc bờ ở phần lớn các đoan bờ phía Biển Đông và Vịnh Thái Lan vào mùa sóng có 

năng lượng cao trong năm 2012 cho thấy sự xói lở những vùng bờ có rừng ngập mặn. 

Sụt lún nhanh hơn tạo đã tạo thêm chỗ lắng đọng trầm tích, góp phần làm trầm trọng thêm sự xói 

lở bờ biển (bờ đất bùn) vì làm giảm nguồn cung cấp bùn ra vùng cửa sông do lắng đọng trầm tích ở 

vùng đồng bằng để bù lún. Các kênh rạch nhân tạo trong vùng đồng bằng cũng có thể là các bẫy bùn 

do vậy chúng có tác dụng trong việc bổ sung vào nguồn bùn cung cấp cho bờ biển. Mối liên hệ giữa 

các kênh rạch, nhiều trong số đó có bờ được đắp cao, và trầm tích ở vùng đồng bằng, tuy nhiên là 

không dễ hiểu, đặc biệt khi sự lắng đọng trầm tích lại biến thiên rất lớn, phụ thuộc vào tổng lượng dòng 

chảy 
[21]

. 



 

 | 5:14745 | DOI: 10.1038/srep14745  12 SCIENTIFIC REPORTS

 
Kết luận và Nhìn về Tương lai 
 

Các bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao cho thấy Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang 
bị ảnh hưởng xói lở trên diện rộng, với đường bờ bị biển lấn và đẩy lùi trong giai đoạn 2003-
2012 và đã ảnh hưởng đến trên 50% trong tổng số 600 km chiều dài bờ biển, và thậm chí lên 
đến 90% ở đường bờ biển ở phía Biển Đông. Sự sụt giảm lượng cung trầm tích của sông cho 
các vùng bờ, dường như là nguyên nhân chính của hiện tượng xói lở này, và nhiều khả năng 
do các đập thủy điện hiện có giữ lại trầm tích và hoạt động khai thác cát lòng sông với khối 
lượng lớn ở vùng đồng bằng, một hoạt động đang diễn ra mạnh mẽ trong suốt thập kỷ qua. 
Sự suy giảm đáng kể lượng bùn cấp cho vùng bờ vào mùa nước lớn đã được ghi nhận bằng 
ảnh vệ tinh MERIS [46], trong khi tốc độ biển tiến ở vùng cửa sông suy giảm lại phù hợp với 
tình trạng khai thác cát lòng sông quy mô lớn, bao gồm cả các nhánh sông rất gần biển. Tốc 
độ khai thác cát hàng năm [24] đã vượt xa lượng trầm tích được ước tính tải qua mặt cắt Kratie 
hàng năm [41]. Cát bị bẫy lại ở các hố và lạch sâu do khai thác cát tạo nên cũng được cho là 
nguyên nhân gây giảm lượng cát cung cấp cho các bãi biển nằm giữa các cửa sông thuộc 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

Sự sụt lún gia tăng nhanh do khai thác nước ngầm diễn ra ở vùng bờ đất bùn cao nhất 
phía bờ Biển Đông, cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xói lở. Mê Kông là một 
vùng đồng bằng rộng lớn phức tạp bất đối xứng, có sự khác nhau phổ biến về nguồn cung 
trầm tích thiếu hụt giữa các vùng bằng đồng bằng, đáy sông và khu vực cửa sông, nơi đất 
bùn ven biển được giữ lại trước khi vận chuyển đến phần còn lại của trên 600km bờ biển của 
vùng đồng bằng. Những kết luận rút ra từ nghiên cứu này cho thấy sự suy giảm lượng đất 
bùn liên tục theo mùa dọc theo đoạn bờ Biển Đông và Vịnh Thái Lan thuộc đồng bằng. Việc 
giảm lượng bùn ven biển này dẫn đến năng lượng sóng ít bị tiêu tán hơn, hậu quả là gây xói 
lở bờ biển. Để có thế hiểu rõ hơn về mối liên quan giữa quá trình phân vùng bùn và lượng 
trầm tích đòi hỏi dữ liệu phong phú về các khía cạnh khác nhau của trầm tích ở vùng đồng 
bằng. 

Sự không chắc chắn xung quanh tác động của các đập hiện có lên lượng trầm tích cung 
cấp cho đồng bằng đã không được chia sẻ trong bất cứ nghiên cứu kịch bản tác động trong 
tương lai nào. Người ta nhất trí rằng các đập thủy điện dự kiến xây dựng trong tương lai chắc 
chắn sẽ tác động đến lượng trầm tích của Đồng bằng sông Cửu Long [18 , 20 ,22]. Các đập này 
cùng với việc khai thác cát không kiểm soát, sẽ làm trầm trọng thêm sự xói lở hiện có ở đồng 
bằng. Một nghiên cứu mô hình gần đây nhằm đánh giá các quá trình động lực học thủy văn 
và trầm tích vùng lũ ở đồng bằng trước sự thay đổi do con người và môi trường, đã kết luận 
về vai trò chủ yếu của phát triển thủy điện so với biến đổi khí hậu và tác động tổng hợp của 
nước biển dâng và sụt lún đồng bằng [21]. Sự vận hành của tất cả các dự án thủy điện dự kiến 
trên sông Mê Kông được cho là sẽ làm tăng lượng trầm tích bị giữ lại trong các hồ chứa từ 
11-12 triệu tấn/năm lên 70-73 triệu tấn/năm [18]. Một nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ giảm 
lượng trầm tích tích lũy cho vùng đồng bằng có thể lên tới 51% và 96% tương ứng với kịch 
bản "tương lai xác định‖ xây dựng 38 đập thủy điện (đã xây hoặc đang xây) và kịch bản tất cả 
các đập dự kiến đều được xây dựng [20]. Đây là mức giảm đáng kể, dù cho tải trầm tích thực 
tế của sông Mê Kông là bao nhiêu. Kịch bản thứ hai cũng cho thấy một khi trầm tích bị lưu giữ 
lại ở các phụ lưu bị dòng chảy tự nhiên cuốn đi, 96% lượng trầm tích trước đạp (1990), sẽ bị 
bẫy lại trong các hồ chứa vào năm 2020, giả thiết khi đó tất cả các đập đều đã hoàn thiện [20]. 
Sự suy giảm này thậm chí có thể đến trước năm 2020 nếu khai thác cát ở vùng đồng bằng và 
thượng nguồn sông vẫn tiếp tục với tốc độ hiện tại. Với mức độ tổn thương cao như hiện tại ở 
Đồng bằng sông Cửu Long lượng cấp trầm tích để giảm thiểu tác động của sóng và dòng - 
các tác nhân gây xói lở cũng như để cân bằng sụt lún và nước biển dâng sẽ giảm đáng kể. 
Xói lở bờ biển ở vùng đồng bằng thiếu trầm tích sẽ tăng lên, tạo ra sự thay đổi địa mạo quy 
mô lớn đi kèm với mất diện tích đất và tài nguyên tại vùng đồng bằng lớn thứ ba trên thế giới 
này. 

Hiểu được mối liên hệ giữa sự xói lở ở Đồng bằng sông Cửu Long và nguồn cung cấp 
trầm tích sụt giảm do các đập thủy điện, khai thác cát trên sông, sụt lún, và các tác động của 
việc thay đổi lượng phù trầm tích đang suy giảm giữa vùng đồng bằng và bờ biển, chúng ta 
thấy việc làm cấp thiết hiện giờ là hiểu rõ hơn về khả năng dễ bị tổn thương của vùng đồng 
bằng rộng lớn này. Sự hiểu biết này, được củng cố bằng các phương pháp đo dòng trầm tích 
đáng tin cậy, là cần thiết để tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu tính dễ tổn thương của Đồng 
bằng sông Cửu Long. 
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Phương pháp 

Tốc độ biến đổi đường bờ: Chúng tôi đã chọn các ảnh vệ tinh có độ phân giải cao không 

chỉ bao quát được độ che phủ bề mặt mà còn bao trùm được chiều dài đường bờ của đồng 

bằng (> 600 km), do đó giảm thiểu các lỗi có thể phát sinh từ việc xử lý ảnh có độ che phủ 

nhỏ và lỗi thao tác, nhưng cũng phải chính xác để có thể xác định được tốc độ biến đổi 

đường bờ. Có 43 ảnh vệ tinh SPOT 5, cấp 3, ảnh màu, đã được chỉnh hình học về tọa độ mặt 

đất và tạo ảnh trực giao (orthorectified) sẵn có trong các năm 2003, 2006/2007 và 2011/12, tỷ 

lệ 1: 10.000. Mặc dù cũng có ảnh vệ tinh SPOT 5 cho năm 2014 và 2015, nhưng độ che phủ 

không hoàn thiện vì vậy chúng tôi đã giới hạn phạm vi thời gian cho nghiên cứu này trong 

khoảng 2003-2012. Các hình ảnh này có chế độ siêu phân giải 2.5 megapixel (high Super-

Mode 2.5 m pixel resolution) thu được từ hai ảnh toàn sắc 5 mpixel (0,48-0,71 μm) thu đồng 

thời với độ chồng lấn nửa pixel. Chúng tôi sử dụng module mở rộng ―Hệ thống phân tích 

đường bờ kỹ thuật số‖ trong ArcMap, phiên bản 4.3 [58] cùng với ArcGIS 10, để số hóa tốc độ 

thay đổi vị trí đường bờ. Những bụi cây/cây trồng ở rìa những đoạn bờ cát đặc trưng cho bãi 

biển  và các dải rừng ngập mặn ở đoạn bờ bùn được đánh dấu là ―đường bờ tốt‖, các đoạn 

bờ này đã được kiểm chứng thực tế trong các đợt khảo sát lớn năm 2011, 2013 với trên 

300km đường bờ đồng bằng. Chúng tôi đã tính toán mỗi 100m dọc bờ của khoảng cách 

vuông góc với bờ từ đường biên thực vật (vegatation line) đến đường cơ sở (base line) cho 3 

khoảng thời gian (2003, 2006/2007 và 2011/12). Khoảng cách này được lựa chọn trên cơ sở 

tối ưu giữa kết quả giải đoán/biên dịch (ảnh vệ tinh???) và tổng độ dài đường bờ nghiên cứu 

(606km), sau đó chia cho thời gian (tính theo năm) giữa 2 khoảng thời gian để thu được kết 

quả biến động đường bờ, sử dụng modul DSAS 4.3.  Tổng cộng 6060 tốc độ thay đổi, mỗi tốc 

độ thay đổi tương ứng với một lát cắt trong DSAS được xác định cho mỗi khoảng thời gian. 

Chúng tôi chấp nhận khoảng sai số tương đối lớn là ± 20 m trong mức độ thay đổi đường bờ, 

đây là giá trị được sử dụng trong nhiều tài liệu. Sau đó, chúng tôi xác định sai số hàng năm 

(E) của tốc độ biến động đường bờ (E) theo công thức sau: 

 

T

dd
E

)21( 22 
  

 

Trong đó d1 và d2 là ước tính sai số cho 2 bộ ảnh liên tiếp và T là thời gian tính bằng năm 

giữa các bộ ảnh. Khoảng sai số thu được là ± 3,5 m/năm trong giai đoạn 2003 đến 2012  đã 

bị tăng lên ± 5 m/năm, chúng tôi nhận định đây là khoảng sai số cực trị. 

Tốc độ biến động diện tích: Biến động diện tích vùng bờ (km2), diện tích đất mất đi hoặc 

diện tích được mở rộng và gắn liền với sự thay đổi vị trí đường bờ, đã được tính toán trong 

khoảng cách đơn vị là 1 km dọc bờ, giữa các ảnh thuộc 2 giai đoạn liên tiếp (2003, 2006/2007 

và 2011/12), sau đó chia diện tích biến động cho thời gian (tính theo năm) giữa 2 khoảng thời 

gian. Tính sai số (ShaE/km2) sử dụng phương pháp tương tự như trong tính toán biến động 

đường bờ cho mỗi đoạn bờ dài 1km, sử dụng công thức sau: 

 

T

ShaEShaE
Ea

)21( 22 
  

 

Trong đó ShaE1 và ShaE2 là những ước tính sai số diện tích bờ biển cho các bộ ảnh liên tiếp 

và T là thời gian tính bằng năm giữa các bộ ảnh. Khoảng sai số nhận được là ±0,0035 

km2/năm giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2012, được tăng lên ±0,005 km2/năm. Biến động 

đường bờ và biến động diện tích được thể hiện trên bản đồ nền của Hiệp hội Địa lý Quốc tế 

và Viện Nghiên cứu Hệ thống Môi trường (Esri). Thủy văn, địa hình và đẳng sâu lấy từ tài liệu 
[59]. 
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