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Tóm tắt: Cửa Tiên Châu, sông Kỳ Lộ nằm ở phía nam vịnh Xuân Đài thuộc xã An Ninh Đông,
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trong những năm gần đây cửa sông và khu vực trong cảng cá
Tiên Châu bị bồi lấp rất nặng nề, tàu thuyền ra vào cảng khó khăn, đã có một số tàu khi vào
cảng neo đậu bị nghiêng và chìm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế của tỉnh. Để thực
hiện việc nạo vét cát tại cửa sông hiệu quả cũng như phục vụ cho công tác thiết kế các công
trình tại cửa sông sau này, việc nghiên cứu lịch sử biến động của cửa sông là rất cần thiết. Bài
báo ứng dụng công nghệ viễn thám nghiên cứu hình thái khu vực cửa sông qua một giai đoạn
dài từ năm 1988–2019, từ đó tìm ra được những xu thế biến động hình thái khu vực cửa sông
Tiên Châu tỉnh Phú Yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực cửa sông bị bồi lấp chủ yếu
gây bởi sự thay đổi của dải bờ biển phía Bắc cửa. Trong đó, chiều dài cửa sông dao động khá
ổn định trong khoảng 50–150 m. Dải đường bờ phía Bắc cửa sông có xu thế cong lõm vào
trong đất liền.
Từ khóa: Biến động cửa sông; Viễn thám; Ảnh vệ tinh; GIS.

1. Mở đầu
Quá trình biến đổi tự nhiên của một khu vực thường chịu ảnh hưởng các các yếu tố nội
sinh, ngoại sinh và nhân sinh. Trong đó, yếu tố nước mặt và đường bờ thường xảy ra nhiều thay
đổi nhất do tác động của thời tiết, khí hậu, thay đổi mục đích sử dụng đất, thảm phủ và yếu tố
môi trường khác. Việc nghiên cứu biến động đường bờ đã được chú trọng nghiên cứu trong rất
nhiều nghiên cứu trên thế giới với rất nhiều hướng tiếp cận khác nhau như sử dụng ảnh vệ tinh
hoặc ảnh hàng không [1], mô hình toán [2], quan trắc [3, 4]. Sự biến động của đường bờ là hệ
quả của một số thảm họa tự nhiên như lũ lụt, nước biển dâng, nước tràn bờ, dẫn đến những thiệt
hại rất lớn về vật chất và con người. Quá trình diễn biến đường bờ còn là sự tích lũy lâu dài và
là kết quả của quá trình vận đồng để đạt tới trạng thái câng bằng của hệ thống. Theo dõi diễn
biến đường bờ theo thời gian và thu thập các dữ liệu biến động theo các sự kiện cực đoan sẽ
giúp cho người dân và chính quyền địa phương đưa ra được những quyết định chính xác trong
việc quản lý rủi ro, ứng phó biến đổi khí hậu [1].
Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong đó có công nghệ viễn thám (remote
sensing) đã góp phần giải quyết được nhiều bài toán mà thực tiễn đặt ra. Các thông tin trích
xuất được từ các thế hệ ảnh viễn thám cung cấp nguồn dữ liệu về quá trình thay đổi của các
nguồn tài nguyên khác nhau của Trái Đất, trong đó có tài nguyên nước mặt. Một số ứng dụng
công nghệ viễn thám trong các nghiên cứu liên quan tài nguyên nước như đánh giá và quản lý
thiệt hại do lũ lụt [5–7] biến động nước mặt và đường bờ [8–10], giám sát và đánh giá chất
lượng nước [11].
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Tại Việt Nam, các nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu về diễn biến
đường bờ biển và cửa sông ngày càng trở nên phổ biển. Một số nghiên cứu có thể kể đến như
nghiên cứu về diễn biến đường bờ tại biển Phan Thiết của Phạm Thị Phương Thảo và nhóm
nghiên cứu [12], nghiên cứu biến động bờ sông Tiền và sông Hậu [13], ứng dụng ảnh vệ tinh
để đánh giá biến động cửa sông Đà Diễn, Phú Yên…[14]. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám
nói chung và sử dụng tư liệu vệ tinh độ phân giải cao nói riêng là một hướng nghiên cứu hiện
đại, có thể giám sát, đánh giá một cách nhanh chóng và khách quan về sự biến động của khu
vực cửa sông ven biển.
Lưu vực sông Kỳ Lộ nằm trong khoảng 13o09’15” – 13o46’40” vĩ độ Bắc, 108o42’08” –
109o19’08” kinh độ Đông. Phía Bắc giáp lưu vực sông Hà Thanh, phía Tây và phía nam giáp
lưu vực sông Ba, phía Đông giáp Biển Đông. Sông chảy qua các huyện Đồng Xuân và Tuy An
của tỉnh Phú Yên và một phần phía tây và tây bắc thuộc huyện Vân Canh tỉnh Bình Định, huyện
KrongChro và Krongpa tỉnh Kon Tum. Diện tích lưu vực tính đến cửa biển là 2058km2, chiều
dài sông chính 103 km, chiều rộng bình quân lưu vực 15,8 km, mật độ sông suối 0,14 km/km2.
Sông Kỳ Lộ là sông lớn thứ hai ở tỉnh Phú Yên, với có 11 nhánh sông cấp I chảy trực tiếp vào
dòng chính như các sông: Tiouan, Khe Cách, Gâm, Cà Tơn, suối Đập, Trà Bương, Cổ, Cạy, Tà
Hồ… Tổng lượng mưa trung bình năm ở Phú Yên rất không đồng đều. Theo số liệu đo đạc
được ở nơi nhiều mưa nhất và ít mưa nhất chênh lệch nhau khoảng 487 mm. Dãy núi Vọng Phu
đèo Cả và khu vực cách chân của dãy núi này trên dưới 10km về phía bắc là vùng mưa lớn nhất
tỉnh với lượng mưa trung bình là 2244 mm. Mưa thấp nhất là vùng ven biển phía bắc, thung
lũng sông Kỳ Lộ và sông Ba, lượng mưa năm trung bình đạt 1750–1800 mm, trong đó tâm mưa
thấp nhất là khu vực Thị xã Sông Cầu với lượng mưa trung bình năm dưới 1800 mm. Trong
năm, lượng mưa của mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 đạt được từ 1152–1738 mm chiếm 68–
84% lượng mưa cả năm, còn mùa khô 260–684 mm chiếm từ 13–32% cho nên mùa mưa quyết
định chủ yếu đến lượng mưa năm. Lưu lượng trung bình năm trên sông Kỳ Lộ khoảng 77,9
m3/s, tổng lượng dòng chảy năm vào khoảng 2,46 km3. Mùa lũ trên sông Kỳ Lộ bắt đầu từ
tháng 9 đến tháng 12, trong đó tháng 10 và tháng 11 là những tháng thường xuyên xuất hiện lũ
lớn.

Hình 1. Khu vực nghiên cứu.
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Cửa Tiên Châu nằm ở cửa sông Cái (đoạn hạ lưu sông Kỳ Lộ), phía nam vịnh Xuân Đài
thuộc, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên hiện đang là nơi tránh trú bão cho cho
hơn 400 tàu thuyền của các xã An Ninh Tây, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An và các địa
phương khác thuộc tỉnh Phú Yên. Trong những năm gần đây cửa sông và khu vực trong cảng
cá Tiên Châu bị bồi lấp rất nặng nề, tàu thuyền ra vào cảng khó khăn, đã có một số tàu khi vào
cảng neo đậu bị nghiêng và chìm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế của tỉnh. Năm 2008,
UBND tỉnh Phú Yên cũng đã đầu tư nạo vét cát bồi lấp tại cửa Tiên Châu. Tuy nhiên, sau 1
thời gian dài không được nạo vét định kỳ và ảnh hưởng của thời tiết mưa bão đã làm cho luồng
tàu qua cửa Tiên Châu bị bồi lấp trở lại, gây khó khăn cho tàu thuyền vào ra và ảnh hưởng lớn
tới khả năng thoát lũ qua cửa Tiên Châu.
Theo kết quả nghiên cứu [15], ảnh viễn thám có thể được sử dụng để quan trắc sự thay đổi
của độ rộng cửa sôngCác loại ảnh viễn thám được sử dụng phổ biến hiện nay trong nghiên cứu
cửa sông ven biển trên Thế giới có thể kể đến LANDSAT (LANDSAT 7 ETM+ và LANDSAT
5 TM), SPOT, SPOT–2, các ảnh có độ phân dải cao hơn như QuickBird, IKONOS, SPOT–5,
SPOT–6,… Các tài liệu ảnh viễn thám được xử lý và phân tích bằng các phần mềm chuyên
dụng như ERDAS, ENVI và ArcGISVệ tinh Landsat là tên chung cho hệ thống các vệ tinh
chuyên dùng vào mục đích thăm dò tài nguyên Trái Đất. Đầu tiên nó mang tên ERTS (Earth
Resource Technology Sattellite) – kỹ thuật vệ tinh thăm dò Trái đất. Hệ thống vệ tinh Landsat
cho tới nay có thể nói là hệ thống vệ tinh mang tính chất quốc tế. Ảnh Landsat có nhiều thế hệ
với số lượng kênh phổ và độ phân giải khác nhau. Tuy nhiên, thế hệ ảnh Landsat TM được thu
từ vệ tinh Landsat–4 và –5 và ảnh Landsat ETM+ được thu từ vệ tinh Landsat–7 được sử dụng
phổ biến nhất. Ảnh Landsat TM gồm 6 kênh phổ nằm trên dải sóng nhìn thấy và hồng ngoại
với độ phân giải không gian 30mx30m và một giải phổ hồng ngoại nhiệt ở kênh 6, độ phân giải
120mx120m để đo nhiệt độ bề mặt. Ảnh Landsat ETM+ ghi phổ trên 8 kênh ở các bước sóng
giống như của ảnh Landsat TM, điều khác biệt là ở Landsat ETM+, kênh hồng ngoại nhiệt
(Thermal) có độ phân giải cao hơn (60 m x 60 m) và có thêm kênh toàn sắc (Pan) với độ phân
giải không gian là 15 m x 15 m. Ảnh Landsat được ứng dụng trong nghiên cứu của nhiều lĩnh
vực từ nghiên cứu hiện trạng đến giám sát biến động và được công bố rộng rãi và sử dụng phổ
biến nhất. Bên cạnh đó, anh Landsat có chuỗi thời gian quan trắc trong quá khứ tương đối dài
với thời đoạn trung bình có thể thu thập được là từ năm 1988 đến nay. Với những ưu điểm trên,
Nghiên cứu sử dụng các ảnh vệ tinh Landsat được tải về từ website:
http://earthexplorer.usgs.gov/ [16], bao gồm các ảnh cửa các vệ tinh Landsat 4–5 với độ phân
giải là 30 m, Landsat 7 và Landsat 8 có độ phân giải là 15 m (sử dụng ảnh Panchromatic). Các
ảnh viễn thám được xử lý thông qua phần mềm chuyên dụng ENVI và ArcGIS.
Kết quả của nghiên cứu cung cấp thông tin về quá trình đóng mở cửa sông Tiên Châu trong
thời đoạn 30 năm từ năm 1988–2018 và mối quan hệ của hiện tượng này với một số sự kiện lũ
lụt trên khu vực thượng lưu sông Kỳ Lộ. Từ đó đánh giá được mức độ ảnh hưởng của lượng
nước từ thượng lưu đổ ra biển đến diễn biến bồi xói tại khu vực cửa, vốn là nơi diễn ra nhiều
hoạt động dân sinh kinh tế địa phương. Đây cũng là bước nghiên cứu đầu tiên để phục vụ cho
công tác xây dựng mô hình nhận thức về cơ chế biến động của cửa sông nhằm phục vụ mục
đích thiết kế các công trình chỉnh trị cửa sông sau này [14].
2. Phương pháp và số liệu
2.1. Phương pháp
Với sự phát triển của kỹ thuật xử lý ảnh tự động bằng phần mềm máy tính, rất nhiều bộ chỉ
số đã được phát triển và áp dụng để có thể phân tách được nước với đất, tiêu biểu có NDWI
(Normalized Difference Water Index), MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index)
và AWEI (Automated Water Extraction Index). Trong nghiên cứu [17] đã chỉ ra rằng MNDWI
và AWEI thể hiện tốt hơn so với NDWI. Do đó nghiên cứu lựa chọn chỉ số MNDWI để thực
hiện xác định đường mép nước cho cửa sông Tiên Châu. MNDWI phân tách nước bề mặt bằng
cách lọc ra những thành phần khác có thể có như đất xây dựng, đất đá và thực vật. Việc xác
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định sự thay đổi của nước mặt thường được thực hiện bằng cách phân tách nước ra riêng biệt
bằng ảnh viễn thám theo thời gian, sau đó so sánh để xác định được sự thay đổi của cửa sông.
Trong dải hồng ngoại, giá trị phản xạ của nước thường gần bằng không, đặc biệt là trong dải
hồng ngoại giữa (đối với cảm biến của Landsat TM/ETM+). Đây là cơ sở để xây dựng lên
MNDWI. Như được trình bày trong công thức (1), dải hồng ngoại giữa trong TM với bước sóng
từ 1.550–1.750 μm tương ứng với dải SWIR với bước sóng từ 1.560–1.660 μm. Trong nghiên
cứu này, MNDWI được lựa chọn để phân tách nước bề mặt từ ảnh Landsat. Chỉ số MNDWI
(Modified Normalized Difference Water Index) [16] được áp dụng để phân tách hình ảnh của
nước và đất ra thành 2 màu riêng biệt. Công thức tính chỉ số MNDWI như sau:
ρ
−ρ
MNDWI =
(1)
ρ
+ρ
Trong đó ρ

là phổ ảnh xanh lá cây, ρ

là phổ ảnh hồng ngoại.

2.2. Số liệu
Từ kết quả phân tích ảnh viễn thám bằng công cụ ArcGIS, kết quả của sản phẩm ảnh
Landsat là các lớp dữ liệu về đường bờ tương ứng với thời gian của ảnh. Trong tổng số hơn
5000 ảnh đã được vệ tinh chụp lại và lưu trữ, 54 ảnh vệ tinh Landsat (Bảng 1) được sử dụng
trong nghiên cứu này do các ảnh được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí:
- Ảnh được chụp với thời điểm xuất hiện giá trị tương đương mức triều trung bình nhiều
năm trong giai đoạn 1988 – 2019: đảm bảo các ảnh cùng mức triều, từ đó việc so sánh biến
động đường bờ đảm bảo được tính tin cậy.
- Không bị mây che phủ.
Ngoài ra, một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình sử dụng dữ liệu từ các thế hệ vệ tinh
Landsat cụ thể như sau:
- Riêng vệ tinh Landsat 7 gặp lỗi từ năm 2003 nên ảnh về từ thời điểm này trở đi, ảnh thu
thập được từ vệ tinh này xuất hiện những đường chéo đen không thể xử lý để sử dụng được.
- Landsat 4–5 với độ phân giải 30 m; Landsat 7_SLC–off và Landsat 8 với độ phân giải
15m.
Bảng 1. Số liệu ảnh viễn thám khu vực cửa sông Tiên Châu sử dụng trong nghiên cứu.
STT
Thời gian Vệ tinh
STT
Thời gian Vệ tinh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8/6/1988
12/9/1988
8/4/1989
10/5/1989
11/4/1990
30/04/1991
28/12/1992
16/01/1994
12/8/1994
27/05/1995
15/08/1995
26/03/1996
29/05/1996
17/08/1996
1/6/1997
5/9/1997
16/03/1998
3/5/1998
23/08/1998

Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

4/4/2002
7/6/2002
10/8/2002
26/08/2002
6/3/2003
7/4/2003
6/7/2004
6/3/2006
25/05/2006
25/03/2007
30/05/2008
21/08/2009
20/05/2010
8/6/2011
28/05/2012
18/05/2015
5/7/2015
1/3/2016
5/6/2016

Landsat7
Landsat7
Landsat7
Landsat7
Landsat7
Landsat7
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8
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STT
20
21
22
23
24
25
26
27

Thời gian Vệ tinh
23/06/1999
22/04/2000
8/5/2000
24/05/2000
9/6/2000
12/6/2001
14/07/2001
23/08/2001

Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat45
Landsat7

STT
47
48
49
50
51
52
53
54
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Thời gian Vệ tinh
7/7/2016
23/07/2016
23/05/2017
8/6/2017
11/8/2017
23/03/2018
11/4/2019
14/06/2019

Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8
Landsat 8

3. Kết quả
Các thông số của cửa sông được phân tích bao gồm: (i) Độ rộng cửa sông; (ii) Hướng cửa
sông và (iii) Diện tích dải bờ biển phía Bắc cửa sông.

Hình 2. Độ rộng và hướng cửa sông.

Độ rộng cửa sông được xác định là chiều dài của đoạn hẹp nhất ngay tại cửa sông (Hình
2). Qua kết quả phân tích ảnh viễn thám có thể thấy, độ rộng cửa sông chủ yếu nằm trong
khoảng từ 50–150 m (Hình 4). Hai thời điểm ảnh vào năm 1989 có độ rộng cửa sông lớn nhất.
Trong đó, hai thời điểm ảnh này cách nhau 1 tháng (từ 8/4/1989 đến 10/5/1989) và độ rộng cửa
sông nằm trong khoảng 370–380 m (Hình 3a). Thời điểm ảnh trước đó (năm 1988) và sau đó
(năm 1990), giá trị độ rộng cửa sông đều được xác định nằm trong khoảng 80–95 m. Nguyên
nhân của sự mở rộng của cửa sông vào năm 1989 là do trên sông Kỳ Lộ xuất hiện lũ lịch sử
vượt mức báo động III vào thời điểm trước đó, mực nước tại trạm Hà Bằng ghi nhận được vào
tháng 11/1988 là 12,47 m [18]. Giai đoạn từ năm 1992 đến năm 1997, cho thấy sự tăng đột ngột
độ rộng cửa sông vào năm 1993 rồi giá trị này giảm dần đều khoảng 40 m qua các thời điểm
ảnh (Hình 3b). Trong đó, năm 1993 cũng là một năm xuất hiện lũ lớn lịch sử tại Phú Yên với
lưu lượng lũ là 21.500 m³/s đo đạc tại trạm thủy văn Củng Sơn [10]. Trong giai đoạn từ năm
1997 đến năm 2009, giá trị độ rộng cửa sông tương đối ổn định, nằm trong khoảng từ 50–150
m, trung bình khoảng 70 m (Hình 3c). Vào cuối năm 2009, trên sông Kỳ Lộ xuất hiện trận lũ
lớn với mực nước lớn nhất đo được tại trạm Hà Bằng là 13,47 m (ngày 2/11/2009), do đó cửa
sông mở rộng đột ngột và số liệu cho thấy năm 2010 độ rộng cửa sông lên đến 270 m (Hình 3d)
(tại ngày 20/5/2010) và duy trì giá trị độ rộng trên 200 m vào năm 2011. Sau đó độ rộng cửa
sông giảm vào năm 2012 và độ rộng dao động trong khoảng 50–150 m. Như vậy, có thể thấy,
cửa sông Tiên Châu có dải độ rộng ổn định phổ biến là 50–150 m (Hình 3e).
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Hình 3. Minh họa diễn biến cửa sông Tiên Châu: (a) Cửa sông Tiên Châu mở rộng 370 m (Ngày chụp:
10/05/1989); (b) Cửa sông Tiên Châu thu hẹp khoảng 50 m (Ngày chụp: 10/05/1989); (c) Cửa sông
Tiên Châu giai đoạn 1997–2009 khoảng 70 m (Ngày chụp: 22/04/2000); (d) Cửa sông Tiên Châu mở
lớn 270 m (Ngày chụp: 20/05/2010).
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Hình 4. Minh họa diễn biến cửa sông Tiên Châu: (e) Cửa sông Tiên Châu giai đoạn sau 2009
khoảng 130m (Ngày chụp 23/05/2017).

Hình 5. Biểu đồ biến động chiều dài cửa sông Tiên Châu, tỉnh Phú Yên.
1.85%

18.52%
N
NE
79.63%

Hình 6. Tần suất hướng cửa sông.

S
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Hướng của cửa sông được xác định bởi góc tạo bởi hướng Bắc với đường vuông góc với
đoạn hẹp nhất của cửa sông (Hình 5). Hướng của cửa sông chủ yếu là hướng Đông Bắc (chiếm
79,63%) và Bắc (chiếm 18,52%). Đây là hướng cửa rất dễ đón gió mùa Đông Bắc và sóng biển
đi thẳng trực diện vào cửa sông do đó đỉnh sóng và đường bờ hướng cửa sông gần như vuông
góc với nhau. Theo công thức tính dòng vận chuyển bùn cát dọc bờ CERC (1984) [19], có thể
thấy đây là góc gây ra dòng vận chuyển ven bờ lớn nhất, từ đó dễ gây bồi lấp khi nguồn bùn
cát từ biển và vùng ven bờ đưa vào. Đây cũng là tác động khiến độ rộng cửa sông luôn có xu
hướng bị thu hẹp lại sau khi cửa sông bị xói đến độ rộng lớn hơn 200 m.
Khu vực bờ phía Nam cửa sông Tiên Châu khá ổn định do sự phát triển của khu vực dân
cư. Thêm vào đó, việc bờ phía Nam đã được xây dựng hệ thống kè chống xói lở khiến cho phía
bờ này của cửa sông Tiên Châu không có nhiều biến động qua thời gian. Ảnh viễn thám khu
vực cửa sông cũng cho thấy, sự thay đổi chiều dài cửa sông hầu hết đều phụ thuộc vào sự thay
đổi của dải bờ cát phía Bắc của cửa. Diện tích dải bờ phía Bắc của cửa sông được tính từ mũi
nhô của dải đường bờ ngay tại cửa sông đến đoạn hẹp nhất của dải đường bờ về phía Bắc (Hình
6).

Hình 7. Diện tích dải bờ cát phía Bắc cửa Tiên Châu.

Diện tích dải bờ phía Bắc thay đổi khá rõ theo từng giai đoạn (Hình 7). Từ năm 1988 đến
năm 1992, diện tích dải bờ cát này có xu hướng giảm và dao động trong khoảng từ 250.000 đến
hơn 300.000 m². Diện tích dải bờ có sự tăng mạnh vào năm 1994 nhưng lại có xu hướng giảm
xuống còn khoảng 250.000 m² trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2002. và giảm mạnh xuống
còn 200.000 m² vào năm 2004. Sau đó, dải bờ cát phía Bắc cửa lại có xu hướng được bồi đắp
và tăng dần về diện tích từ năm 2006 đến năm 2011. Đây là giai đoạn cửa sông liên tục bị bồi
lấp và có chiều dài cửa sông rất hẹp. Năm 2012 đến năm 2014, diện tích dải bờ phía Bắc bị
giảm mạnh do quá trình nạo vét khai thông tại cửa Tiên Châu diễn ra. Nhưng sau đó, dải bờ lại
được bồi đắp và có xu hướng dao động xung quanh ngưỡng 250.000 m². Nhìn chung, có thể
thấy ngưỡng diện tích ổn định của dải bờ phía Bắc là khoảng 200.000 đến 250.000 m².
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Hình 8. Biến động diện tích dải bờ phía Bắc cửa sông.

Để đánh giá rõ nét hơn về sự biến đổi đường bờ phía Bắc cửa sông Tiên Châu, nghiên cứu
phân tích 6 mặt cắt dọc trên dải đường bờ này như Hình 8.

Hình 9. Vị trí 6 mặt cắt dọc đường bờ phía Bắc cửa sông.

Kết quả phân tích vị trí đường bờ quá khứ so với vị trí hiện tại cho thấy, sự thay đổi của vị
trí mặt cắt D6 lớn hơn nhiều so với các mặt cắt D1 đến mặt cắt D5 (Hình 9).
Trong đó, mặt cắt D2 và mặt cắt D5 có xu hướng dịch chuyển hướng ra phía biển với
khoảng dịch chuyển dao động khoảng –50 m. Mặt cắt D3, D4 và D6 có xu hướng chủ yếu là
tiến vào đất liền. Đặc biệt, tại mặt cắt D6 cho thấy có những thời điểm ảnh, độ dịch chuyển
đường bờ là rất lớn (lên đến gần 500 m). Các thời điểm ảnh có độ dịch chuyển lớn hơn 300 m
vào năm 1994, 2000 và 2011. Độ dịch chuyển của mặt cắt D4 dao động trong khoảng ±20 m
với xu hướng chủ đạo là tiến vào đất liền đến năm 2001 và dao động khá ổn định quanh vị trí
gốc (năm 1988) đến nay. Có thể coi mức độ dịch chuyển này là ổn định do khoảng dao động
±20 m trùng với khoảng sai số của ảnh viễn thám. Mặt cắt D3 có điểm ảnh bất thường vào thời
điểm năm 2001, đường bờ dịch chuyển ra phía biển với độ dịch chuyển là –63 m, khác biệt so
với xu hướng tiến vào đất liền trong khoảng thời gian trước đó. Ở thời điểm này, xu hướng dịch
chuyển của cả 4 mặt cắt còn lại cũng là hướng ra biển. Từ năm 1988 đến năm 2011, mặt cắt D1
chủ yếu dịch chuyển hướng ra biển với độ dao động khoảng 60–100 m. Từ năm 2011, xu hướng
của mặt cắt D1 chuyển thành tiến vào đất liền với khoảng dao động nhỏ hơn (20–60 m).
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Hình 10. Biến động đường bờ phía Bắc tại 6 mặt cắt.

4. Kết luận và kiến nghị
Qua 32 năm (từ năm 1988 đến năm 2019), cửa sông Tiên Châu đã có những biến động nhất
định. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khu vực cửa sông bị bồi lấp chủ yếu gây bởi sự thay đổi của
dải bờ biển phía Bắc cửa. Trong đó, chiều dài cửa sông có xu hướng giảm từ năm 1992 đến
năm 2000, tương ứng với đó, khu vực dải cát phía Bắc cửa sông cũng có xu hướng giảm trong
những năm này. Diện tích dải cát phía Bắc cửa sông có sự biến động theo từng giai đoạn, tuy
nhiên, có thể thấy ngưỡng diện tích ổn định của dải cát này luôn nằm trong khoảng 200.000
đến 250.000 m².
Trong những năm gần đây, độ rộng cửa sông tương đối hẹp nhưng dao động khá ổn định
trong khoảng từ 50–150 m. Kết quả phân tích cho thấy, cửa sông chỉ mở rộng lớn hơn 200 m
khi có sự xuất hiện của lũ lớn lịch sử (năm 1988, 1993 và 2009) [3] và sau đó lại thu hẹp dần
về khoảng độ rộng ổn định.
Xét trên toàn dải đường bờ Gành Đỏ đến cửa sông Tiên Châu có thể thấy sự khác biệt về
biến động đường bờ tại từng khu vực. Khu vực mặt cắt 2 và mặt cắt 5 (đầu mũi của dải đường
bờ) có xu hướng tiến ra biển; trong khi đó, khu vực mặt cắt 3 và mặt cắt 4 (phần lõm của dải
đường bờ) lại càng có xu hướng bị xói vào đất liền. Có thể thấy, dải đường bờ này có xu hướng
cong lõm vào trong đất liền. Khu vực đường bờ gần với cửa sông (mặt cắt 6) có sự biến động
mạnh mẽ nhất và có xu hướng bị xói vào đất liền.
Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: P.D.H.B., H.T.T.; Lựa chọn phương
pháp nghiên cứu: P.D.H.B., N.T.B.; Xử lý số liệu: H.T.T., N.T.B., P.D.H.B.; Viết bản thảo bài
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Study on Tien Chau River mouth’s revolution, Phu Yen Province
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Abstract: Tien Chau estuary, Ky Lo river is in the south of Xuan Dai bay, An Ninh Dong
commune, Tuy An district, Phu Yen province. In recent years, Tien Chau fishing port have
been heavily deposited, waterway for boats are difficult. Several numbers of ships are tilted
and sunk when entering the docking port, directly affecting the economic development of the
province. In order to effectively dredge sand at the river mouth as well as serve the design of
future plans at the river mouth, the study of the history of the river mouth is very necessary.
The paper applies remote sensing technology to study the morphology of the estuary area over
a long period, thereby finding out the morphological fluctuation trends in Tien Chau river
mouth’s revolution. The study results show that the estuary area is filled mainly by the change
of the northern coastline of the mouth. In which, the length of the river mouth fluctuates quite
stably in the range of 50–150 m. The strip of north bank of estuaries tends to curl and concave
inland.
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