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1.  GIỚI THIỆU CHUNG 

Trong những năm gần đây khi tình hình 

khí hậu thay đổi kết hợp mực nước biển dâng 

cao thì hiện tượng xói bồi các cửa sông ven 

biển diễn ra khá phức tạp. Tình trạng xâm 

thực của biển có chiều hướng ngày càng trầm 

trọng hơn với cường độ ngày càng lớn. Do đó 

cần xác định rõ ràng nguyên nhân gây xói 

bồi, nắm được quy luật biến đổi, chế độ thuỷ 

động lực, vận chuyển bùn cát của từng vùng 

biển, cửa sông ứng các phương án bảo vệ bờ 

khác nhau từ đó đề xuất phương án hiệu quả 

nhất. Quá trình nghiên cứu  ứng dụng phần 

mềm MIKE 21 để xác định nguyên bồi, xói 

tại vị trí cửa sông Cái Lớn – Kiên Giang từ 

đó đề xuất các biện pháp công trình bảo vệ 

vùng cửa sông ven biển. 

 

Hình 1: Phạm vi xây dựng mô hình toán 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá 

hiện trạng xói lở vùng cửa sông và phân tích 

diễn biến xói lở vùng cửa sông Cái Lớn ứng 

với các biện pháp bảo vệ bờ khác nhau. 

Chế độ thủy động lực khu vực cửa sông 

Cái Lớn Cái Bé mang đặc trưng chính là sự 

kết hợp giữa các yếu tố ảnh hưởng: dòng 

chảy của sông, dòng chảy của biển, sóng, 

thủy triều và gió mùa. Để đánh giá sự ảnh 

hưởng của các yếu tố trên đến sự ổn định 

cũng như xu thế xói bồi của bờ biển khu vực 

này, áp dụng mô hình Mike 21. Đây là mô 

hình chuyên dùng để mô phỏng và nghiên 

cứu cũng như dự đoán các diễn biến, các hiện 

tượng xảy ra khu vực cửa sông và ven biển, 

được phát triển bởi DHI (Danish Hydraulic 

Institute Environment viện nghiên cứu môi 

trường Đan Mạch). Sau khi nghiên cứu quy 

luật diễn biến đường bờ, đánh giá các yếu tố 

ảnh hưởng, đề xuất biện pháp công trình và 

mô phỏng các hình thức công trình đã đề 

xuất. Dựa vào kết quả mô hình đề xuất ra 

biện pháp công trình hợp lý và kích thước sơ 

bộ của công trình. 

3. THIẾT LẬP MÔ HÌNH 

 

Hình 2: Miền và lưới tính toán - sông Cái Lớn 

Mô hình được thiết lập theođặc điểm địa 

hình địa chất và thủy văn khu vực như hình 

2. Sau khi tính toán mô hình thủy lực – sóng, 

kết quả kiểm định cho thấy: 

a) Mực nước: mực nước của mô hình ít sai 

sót với mực nước thực đo. Kết quả mực nước 

mô hình tại Rạch Giá và thực đo thể hiện 

chung quy luật dao động, giá trị chân và đỉnh 

1_Đất 

2, 3,6 _Mực nước 

4,5_Lưu lượng 
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mực nước tính toánlớn hơn thực đo trong 

khoảng nhỏ. 

 

Hình 3: Mực nước thực đo và tính toán 

 tại trạm Rạch Giá 

b) Vận tốc dòng chảy: ở khu vực cửa sông 

Cái Lớn đạt giá trị khá lớn, đặc biệt khu là khu 

vực bờ bên trái. Tương tự vận tốc tại phía trái 

cửa hai sông luôn đạt giá lớn hơn so với phía 

bên phải. Và dòng chảy ven bờ tại xã Tân Yên 

có giá trị lớn hơn khu vực xa bờ. Hướng vận 

tốc dòng chảy chính tại các vị trí ven bờ biển 

và xa bờ thường vào khoảng 160o ÷ 200o. 

4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

4.1. Phân tích phương án hiện trạng 

Chế độ dòng chảy trong sông chia làm 2 

mùa rõ rệt: mùa khô và mùa lũ. Tương ứng 

với đó là hai mùa gió: Gió mùa Đông Bắc và 

gió mùa Tây Nam. Thủy triều biển Tây phần 

lớn có tính chất nhật triều thuần nhất, đôi khi 

là nhật triều không đều. Dòng hải lưu dọc bờ 

biển Cà Mau – Kiên Giang, hướng dòng chảy 

trong mọi trường hợp song song với đường 

bờ, đa số hướng từ Mũi lên Rạch Giá. Kết 

quả tính toán mô phỏng: 

a) Ảnh hưởng triều: mức độ thay đổi vận 

tốc lớn nhất vào lúc triều lên và triều rút. 

Trên hình 4 tại thời điểm triều rút, bờ trái cửa 

sông Cái Lớn xuất hiện khu vực lưu tốc dòng 

chảy lớn hơn so với xung quanh, đây chính là 

tuyến lạch triều rút và có xu thế bó cong theo 

địa hình tại khu vực xã Tân Yên. Tuyến lạch 

triều rút là một trong những nguyên nhân 

chính gây nên quá trình diễn biến xói lở phức 

tạp của đoạn bờ nối tiếp giữa sông và biển. 

Cũng thế khi triều lên (hình 5) lưu tốc dòng 

chảy từ ngoài biển đổ vào sông vẫn tập trung 

vào giữa, khi vào đến cửa sông do sự uốn 

cong nên có xu thế lệch sang bờ trái sông, 

khác với lúc triều rút gây xói lở tuyến lạch, 

thì dòng triều lên thường gây xu thế xói lở bờ 

nhiều hơn. Kết quả thấy vận tốc dòng chảy 

vào trong sông là khá lớn vào khoảng 0,35 – 

0,4 m/s. 

 
 

Hình 4,5: Trường lưu tốc lúc triều rút lúc 4h  

và triều cao lúc 18h ngày 19/10/2008 

b) Sóng biển: có ảnh hưởng đến diễn biến 

cửa sông và đường bờ biển, khi sóng chuyển 

động tới gần bờ và vỡ trên bờ biển dốc, 

chúng tạo thành dòng chảy ở vùng gần bờ, 

gây xói lở bờ biển. 

c) Dòng chảy bùn cát: hàm lượng bùn cát 

lơ lửng vận chuyển trong khu vực nghiên cứu 

là khá nhỏ, lượng bùn cát lở lửng từ trong 

sông đổ ra không di chuyển ra xa. Dẫn đến 

hiện tượng xói lở xảy ra tại nhiều khu vực, 

đặc biệt là khu vực cửa sông phía trái, hiện 

tượng xói lở diễn ra với tốc độ lớn. 

Tại khu vực cửa sông vùng triều, thường 

xuất hiện dòng chảy thứ cấp, được gây ra bởi 

ma sát giữa bờ, đáy làm cho vận tốc phân bố 

không đều trên toàn mặt cắt ngang: vùng 

giữa vận tốc lớn hai bên thường có vận tốc 

nhỏ hơn. Vì vậy thường có hai hiện tượng: 

khi có sóng dâng nước từ thượng lưu về hoặc 

khi có triều lên ở các vùng cửa sông, gây xói 

lở hai bên bờ và bồi ở giữa đáy sông do cột 

nước giữa sông cao hơn hai bờ. Ngược lại, 

khi có sóng nước hạ từ thượng lưu về hoặc 

khi có triều rút ở vùng cửa sông, hình thành 

độ dốc mặt nước theo hướng ngang và gây ra 

dòng chảy thứ cấp kép phân kỳ ở đáy sông, 

kết quả là khu vực giữa đáy sông bị xói và 

khu vực hai bờ được bồi.  

Yếu tố đó là nguyên nhân gây xói lở đoạn 

bờ nối tiếp giữa sông và biển tại cửa sông Cái 

Lớn – Cái Bé. Dựa vào kết quả mô hình 

Mike 21 FM-SW-MT, đề xuất biện pháp 

phòng chống xói lở là sử dụng các hình thức 

công trình có khả năng hạn chế ảnh hưởng 
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của sóng đối với bờ và các hình thức công 

trình có khả năng đẩy dòng chảy chính ra xa 

bờ và làm giảm lưu tốc dòng chảy ven bờ.  

4.2. Phân tích kịch bản: hệ thống mỏ hàn 

Nhiệm vụ chính của hệ thống đập mỏ hàn 

là giảm lưu tốc dòng chảy ven bờ tại các khu 

vực có lưu tốc lớn, từ đó hạn chế xói lở và 

tạo điều kiện thuận lợi cho bùn cát lắng đọng.  

Kết quả mô hình MIKE21 cho thấy: đường 

quá trình mực nước giữa phương án công 

trình mỏ hàn và hiện trạng dao động mực 

nước gần như không có sự khác biệt, sự 

chênh lệch chỉ vào khoảng 1cm. Nhưngkhi có 

hệ thống đập mỏ lưu tốc dòng chảy ven bờ 

nhỏ và biên độ dao động trong và ngoài cửa 

sông cũng được hạ thấp. Xảy ra hiện tượng 

bồi lắng xảy ra tại vùng đặt đập mỏ hàn. 

 

Hình 6: Chiều dày xói, bồi đáy tính từ 29/9/08 

đến 30-11-2008 

4.3. Phân tích kịch bản: Đập mỏ hàn + tường 

Đập mỏ hàn + tường là giảm lưu tốc dòng 

chảy ven bờ và dòng chảy vuông góc với bờ 

để giảm lưu tốc dòng chảy, hạn chế xói lở và 

tạo điều kiện thuận lợi cho bùn cát lắng đọng.  

Kết quả thấy rằng: hệ thống đập mỏ hàn + 

tường làm cho lưu tốc dòng chảy giảm nhiều 

so với phương án hiện trạng (trên 30%) trong 

khi đập mỏ hàn giảm 20%. Tuy nhiên giá 

thành xây dựng công trình đập + tường lớn 

hơn rất nhiều và xuất hiện xói khá lớn ở dọc 

bờ biển phía Nam cửa sông Cái Lớn do chiều 

cao sóng dâng cao có chỗ đến 0,2 – 0.3m. 

4.4. Phân tích kịch bản: tuyến đê biển 

Tuyến đê hiện trạng phía bờ trái từ cửa sông 

chạy hết Nam Biển, tuyến đê phía bờ phải từ 

Rạch Giá đến Ba Hòn, tuyến đê đề xuất là từ 

Rạch Giá đến cửa sông Cái Bé. Nâng cấp toàn 

bộ tuyến đê đến cao trình 2.6m. 

 

  

 

 

Khi có tuyến đê giúp cho biên độ giao 

động mực nước trong và ngoài cửa sông 

giảm, cột nước khi triều lên và triều xuống 

không quá cao do dòng chảy không bị thu 

hẹp nên vận tốc dòng chảy trong sông cũng 

giảm nhưng lưu tốc dòng chảy tại cửa sông 

tăng hơn hai phương án trước nên khả năng 

xói ở cửa sông nhất là phía bờ trái là cao. 

5. KẾT LUẬN 

Đề xuất các giải pháp chống xói lở, ổn định 

cửa sông ven biển Cái Lớn là rất cần thiết. 

Trong ba phương án đề xuất đều có vận tốc 

dòng chảy, mức độ biến động vận tốc trong và 

ngoài cửa sông đều giảm so với hiện trạng 

nhưng chỉ có phương án đập mỏ hàn có mức 

độ xói lởi ít nhất và khả năng bồi lắng cao nên 

phương án bảo vệ bờ hợp lý nhất là đập mỏ 

hàn. Tuy nhiên để tránh mực nước dâng cao do 

thu hẹp dòng chảy và đổi hướng dòng chảy về 

phía bờ phải thì ta nên kết hợp bảo vệ bờ trái 

bằng đập mỏ hàn còn bờ phải bằng tuyến đê 

kéo từ cửa sông Cái Bé đến Rạch Giá. 
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Hình 7, 8: Biến đổi bồi xói lớp đáy,  

PA mỏ hàn – tường và PA tuyến đê biển. 
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