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Phạm Thị Bích Thục(1), Đặng Hòa Vĩnh(1,2)

(1)Viện Địa lý tài nguyên Tp.HCM - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2)Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Quá trình nước ngọt vùng cửa sông Cửu Long có ý nghĩa rất lớn với đời sống kinh tế xã
hội của nhân dân vùng ven biển. Quá trình đó hiện đang gặp nhiều tác động do hoạt
động của tự nhiên cũng như con người. Bài viết này đi sâu vào đánh giá những thay đổi

phía biển do tác động của nước biển dâng; tác động của hồ chứa phía thượng lưu tới dòng chảy kiệt;
diễn biến quá trình nước ngọt; từ đó phân tích đánh giá các quy luật diễn biến và xây dựng sơ đồ
phân vùng quá trình nước ngọt vùng cửa sông.

Nước biển tại Vũng Tàu đang có xu thế tăng 3,3 mm/năm trong mùa kiệt. Cao hơn các phân tích
trước đây theo chuỗi số liệu đến 2008. 

Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng dòng chảy kiệt sẽ giảm mạnh vào thời kỳ đầu mùa kiệt, đặc biệt
là trong những năm lũ bé. Điều đó sẽ tác động xấu đến vụ Đông Xuân của các địa phương ven biển.
Nghiên cứu này cũng đồng ý rằng dòng chảy giữa và cuối mùa kiệt sẽ được cải thiện, nhờ đó quá
trình nước ngọt sẽ được cải thiện trong thời kỳ này.

Từ khóa: Nước ngọt, nước biển dâng, sông Cửu Long.

1. Mở đầu
Xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt là một

trong những hạn chế lớn nhất của vùng cửa sông
Cửu Long. Khó khăn đó ngày càng trở nên
nghiêm trọng hơn bởi các yếu tố tác động của tự
nhiên và con người. Từ phía biển mức nước biển
dâng (NBD) đang diễn ra một cách mạnh mẽ và
tác động toàn diện đến Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) [2]. Phía thượng lưu, dòng sông
Mekong đang chịu nhiều tác động, bao gồm: (1)
tác động của hệ thống hồ chứa phía thượng lưu;
(2) tác động của khai thác nguồn nước tăng cao
trên lưu vực; (3) tác động chuyển nước ra khỏi
lưu vực [2,4,6].

Tình trạng thiếu nước ngọt trong những năm
gần đây liên tục diễn biến phức tạp. Xâm nhập
mặn không chỉ cao hơn mà còn sớm hơn rất
nhiều so với trước đây. Đặc biệt là diễn biến xâm
nhập mặn bất thường cuối 2015, đầu 2016 đã gây
thiệt hại rất lớn cho nhân dân vùng ven biển
ĐBSCL. Dựa trên số liệu quan trắc mặn nhiều
năm tại vùng cửa sông, nghiên cứu này tập trung
phân tích các diễn biến quá trình nước ngọt.

Phân tích các yếu tố tác động đến quá trình đó,
đặc biệt là những thay đổi phía thượng lưu và
phía biển. Từ đó xây dựng sơ đồ quá trình nước
ngọt trong điều kiện hiện tại và tương lai.

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp chính được sử dụng:
- Thu thập số liệu quan trắc mặn, dòng chảy

thượng lưu, chế độ triều phía biển, tài liệu địa
hình sông rạch; 

- Phân tích thống kê thời gian có nước ngọt tại
các trạm quan trắc mặn từ chuỗi số liệu 1996 đến
nay tại 28 trạm vùng ven biển;

- Sử dụng mô hình thủy lực MIKE 11 để mô
phỏng chế độ thủy lực và quá trình nước ngọt
năm 2005 và tương lai;

- Phân tích thống kê dòng chảy kiệt trạm
Kratie để đánh giá các tác động phía nguồn;

- Phân tích thống kê số liệu quan trắc triều tại
Vũng Tàu để đánh giá thay đổi phía biển;

- Sử dụng phương pháp viễn thám để xây
dựng sơ đồ phân bố quá trình nước ngọt.

3. Kết quả phân tích
3.1. Diễn biến các yếu tố tác động đến quá
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trình nước ngọt vùng cửa sông
3.1.1. Quá trình dòng chảy phía thượng

nguồn
Theo các đánh giá [4,6] tương lai dòng chảy

kiệt sông Mekong sẽ giảm đi do tác động chuyển
nước khỏi lưu vực và gia tăng sử dụng nước
vùng thượng lưu. Tuy nhiên, dòng chảy kiệt từ
hệ thống hồ chứa thủy điện sẽ gia tăng. Tổng hợp

các kịch bản [4,6] cho rằng trong tương lai dòng
chảy kiệt về Việt Nam sẽ bị tác động không đáng
kể. 

Trên hình 1 trình bày quá trình dòng chảy kiệt
tại Kratie. Kết quả cho thấy đang có sự gia tăng
đáng kể dòng chảy kiệt trong thời gian qua. Mức
gia tăng khoảng 88,92 m3/s năm.
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Hình 1. Quá trình dòng chảy mùa kiệt trạm Kratie thời kỳ 1986 -2016
Hình 2 trình bày đường quá trình tỷ lệ dòng

chảy các tháng mùa kiệt với tổng dòng chảy kiệt.
Kết quả cho thấy: Dòng chảy mùa kiệt gia tăng

trong các tháng 2, 3, 4; tháng 1 là tháng chuyển
tiếp với tỷ lệ dòng chảy thay đổi không đáng kể;
các tháng 11, 12 tỷ lệ dòng chảy suy giảm. 

Hình 2. Tỷ lệ dòng chảy tháng so với tổng lượng dòng chảy kiệt trạm Kratie
Trên bảng 1 trình bày lưu lượng dòng chảy

trung bình các tháng mùa kiệt và tỷ lệ dòng chảy
tháng so với tổng dòng chảy mùa kiệt theo các
giai đoạn:

- Từ 1994 trở về trước: giai đoạn xem như
chưa có tác động của hồ chứa thủy điện

- Giai đoạn 1995 - 2009: giai đoạn bắt đầu tác
động bờ hồ chứa thủy điện

- Giai đoạn sau 2009: giai đoạn các công trình
lớn Xiaowan, Nuozhadu hoàn thành

- Các năm kiệt sau 2009 bao gồm các năm

2010, 2013, 2015, 2016.
Kết quả cho thấy:
- Giai đoạn trước năm 1995 là giai đoạn có

dòng chảy mùa kiệt thấp cho suốt mùa kiệt. Đây
có thể xem là giai đoạn ít nước, do đó về mặt số
lượng dòng chảy trong tất cả các tháng đều nhỏ
hơn trung bình toàn giai đoạn (1985 - 2016). Tuy
nhiên, xét về mặt tỷ lệ dòng chảy thì các tháng
đầu mùa (11, 12, 1) có tỷ lệ dòng chảy cao hơn
trung bình toàn giai đoạn, còn các tháng giữa,
cuối mùa khô tỷ lệ này thấp hơn.
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- Giai đoạn 1995 - 2009 và sau 2009 lượng
dòng chảy toàn mùa kiệt tương đương nhau (giai
đoạn sau 2009 có tăng nhẹ). Dòng chảy các
tháng 11, 12 giai đoạn sau 2009 giảm  xuống
(tháng 11 giảm 1,64 %, tháng 12 giảm 1,26 %),
các tháng còn lại (1, 2, 3, 4) dòng chảy gia tăng.
Tỷ lệ gia tăng cao hơn khi vào các tháng   mùa
khô (tháng 1 tăng 0,45 %, tháng 4 tăng  2,10 %)

- Đặc biệt trong 4 năm kiệt giai đoạn sau 2009

sự biến động dòng chảy càng rõ ràng hơn. Tháng
11 dòng chảy giảm mạnh cả về số lượng và tỷ lệ
(3,057 m3/s, 5,05 %), tháng 12 dòng chảy vẫn
tiếp tục suy giảm (1,220 m3/s, 1,43 %). Từ tháng
1 tỷ lệ dòng chảy tăng cao hơn, từ tháng 2 không
chỉ tỷ lệ dòng chảy tăng lên mà lưu lượng trung
bình tháng cũng cao hơn so với trung bình giai
đoạn 1995 - 2009 (tháng 4 tăng 607 m3/s, 3,62
%).

Bảng 1. Dòng chảy trung bình các tháng mùa kiệt theo các giai đoạn

Những phân tích trên đây cho thấy rằng các
tác động của hồ chứa thượng lưu sẽ làm gia tăng
dòng chảy các tháng giữa và cuối mùa kiệt.
Nhưng hệ thống hồ chứa cũng sẽ làm suy giảm
dòng chảy các tháng đầu mùa kiệt. Sự thay đổi
đó càng rõ ràng hơn trong những năm có lượng
dòng chảy nhỏ hơn trung bình. Tác động đó của
công trình thượng lưu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến
các địa phương ven biển khu vực sử dụng nhiều
nước ngọt để sản xuất trong mùa mưa và đầu
mùa khô (vụ Đông Xuân).

3.1.2. Diễn biến thủy triều dưới tác động của
mức nước biển dâng

Để đánh giá biến động chế độ thủy triều biển
số liệu dùng để phân tích là trạm Vũng Tàu theo
chuỗi tài liệu từ 1980 - 2015. Trên hình 3 trình
bày quá trình mức nước trung bình mùa kiệt tại
Vũng Tàu. Kết quả cho thấy mức nước đang có
xu thế tăng với mức 3,3 mm/năm. Cao hơn so
với đánh giá trước đây [2] với chuỗi số liệu từ
1980 - 2008 là 3,3 mm/năm.

 
Hình 3. Quá trình mực nước bình quân mùa kiệt trạm Vũng Tàu

3.2. Diễn biễn quá trình nước ngọt vùng cửa
sông Cửu Long

3.2.1. Phân bố nước ngọt vùng cửa sông theo

tài liệu thực đo.
1) Phân bố quá trình nước ngọt theo thời gian
Để phân tích diễn biến quá trình nước ngọt
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Bảng 2. Số giờ ngọt trạm Trà Vinh sông Cổ Chiên

Kết quả cho thấy:
- Nước ngọt tại trạm Trà Vinh thường kéo dài

tới tháng 2: trong 21 năm có số liệu thì có 07
năm thời gian có ngọt kéo dài tới tháng 3; có 06
năm nước ngọt kéo dài tới giữa tháng 2; có 05
năm nước ngọt kéo dài tới nửa đầu tháng 2; có
01 năm nước ngọt chỉ có tới tháng 1; 01 năm
không xác định được thời gian do nước ngọt kết
thúc trước 01/1 (2016); 

- Thời gian bắt đầu ngọt thường từ cuối tháng
5 tới đầu tháng 6: trong chuỗi số liệu có 07 năm
nước ngọt có từ tháng 5; 13 năm nước ngọt có từ
tháng 6; 01 năm sang tháng 7 mới có nước ngọt
(2010). 

- Trong các tháng mặn nước ngọt vẫn có xuất

hiện: trung bình tháng 2 có 116,1 giờ có ngọt trên
sông, tháng 3 có 90,9 giờ ngọt, tháng 4 có 40,3
giờ, tháng 5 có 106,7 giờ ngọt. 

- Thời gian không có ngọt dài nhất là năm
2005 với 3 tháng liền hoàn toàn không có ngọt.
Tổng thời gian không xuất hiện ngọt dài nhất tại
Trà Vinh vào năm 2005 là 113 ngày. Những năm
khó khăn tiếp theo là 2004, 2010, 2011, 2013, và
2016 với 2 tháng liền không có ngọt. Một điểm
đặc biệt là năm 2016, một năm cực hạn, thì cuối
tháng 4 đã có xuất hiện nước ngọt. Năm 2015,
cũng là một năm kiệt, nhưng trong các tháng
mùa khô luôn có nước ngọt.

2) Phân bố quá trình nước ngọt theo không
gian

theo thời gian chúng tôi sử dụng số liệu quan trắc
tại trạm Trà Vinh với chuỗi số liệu từ năm 1996
- 2016, thời gian quan trắc từ tháng 2 - 7 cho số
liệu trước năm 2013, và từ tháng 1 - 7 cho chuỗi
số liệu từ 2013; chu kỳ quan trắc 2h/lần. Kết quả
phân tích trình bày trên bảng 2, trong đó:

- Ngày kết thúc ngọt: là ngày đầu mùa kiệt
mà sau đó có liên tiếp hơn 3 ngày không xuất

hiện nước ngọt.

- Ngày bắt đầu ngọt: là ngày cuối mùa kiệt

mà sau đó có liên tiếp 5 ngày có xuất hiện nước

ngọt. Trong chuỗi ngày tiếp không có đợt liên

tiếp hơn 3 ngày không có ngọt.

- Thời gian có ngọt: là số giờ có nước ngọt

trong tháng.



Để đánh giá diễn biến quá trình nước ngọt
theo không gian, dựa vào quá trình xuất hiện
ngọt tại trạm Trà Vinh, chúng tôi lựa chọn 3 năm
điển hình (2005, 2009, 2014) để phân tích diễn
biến nước ngọt theo không gian: năm 2005 là
năm khó khăn nhất về nước ngọt; năm 2009 là
năm thời gian có nước trung bình; năm 2014 là
năm nhiều thời gian có nước ngọt. Hình 4 trình
bày ranh giới nước ngọt trong các năm điển hình.

Kết quả cho thấy:
- Năm ít nước ngọt 2005: trên sông Hậu, sông

Cổ Chiên ranh giới xuất hiện ngọt thường xuyên
cách biển khoảng 45 km; sông Hàm Luông và
sông Mỹ Tho, ranh giới nước ngọt vào sâu hơn
nhiều, hơn 65 km cho phía sông Mỹ Tho. Diễn
biến ranh giới nước ngọt các tháng ( 2,4 ) trong

năm 2005 thay đổi khá mạnh, trên sông Mỹ Tho
ranh giới này thay đổi trong phạm vi khoảng hơn
40 km, sông Hàm Luông khoảng 30 km, sông
Cổ Chiên khoảng 12 km, sông Hậu khoảng  15
km.

- Đối với năm nước ngọt trung bình (2009)
ranh giới luôn có nước ngọt lùi sâu hơn so với
năm ít nước (2005) khoảng 5 km đối với sông
Hậu (cách biển 40 km), sông Cổ Chiên, 10 km
cho sông Hàm Luông và 18 km cho sông Mỹ
Tho (cách biển 47 km).

- Năm nhiều nước ngọt vị trí luôn có nước
ngọt trong suốt mùa kiệt dịch chuyển về cách
biển khoảng 30 km và khá ổn định cho các cửa
sông.

Hình 4. Ranh giới quá trình nước ngọt mùa kiệt vùng cửa sông Cửu Long

3) Diễn biến mặn và quá trình nước ngọt năm
2016

Năm 2016 được xem là một năm xâm nhập
mặn sớm và cao nhất trong chuỗi số liệu. Thiệt
hại do xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt ở vùng
cửa sông Cửu Long là rất nghiêm trọng.

Ngay từ đầu tháng 1 độ mặn tại Trà Vinh đã
tăng cao đạt 10,2 g/l (ngày 09/1). Tháng 1 chỉ có
4 giờ có nước ngọt vào ngày 1/1. Trong suốt mùa
khô năm 2016 trên vùng hạ lưu MeKong hầu
như không có mưa. Tuy nhiên, khác với những
năm hạn khác, tới 28/4 đã bắt đầu xuất hiện nước

ngọt tại Trà Vinh. Thời gian hoàn toàn không có
nước ngọt tại đây kéo dài trong 118 ngày, dài hơn
năm 2005 là 5 ngày [ 3,5 ]. Tại Láng Thé cách
Trà Vinh khoảng 6,5 km hầu như tháng nào cũng
có nước ngọt. Thời gian không có ngọt lâu nhất
tại Láng Thé là 39 ngày thấp hơn nhiều so với
2005 với 53 ngày [ 4,6 ]. Diễn biến quá trình
nước ngọt trong những năm cực hạn 2016 cho
thấy nguồn nước ngọt trong những tháng kiệt
nhất đang được cải thiện rõ rệt. Điều này phù
hợp với các nghiên cứu về đánh giá tác động của
thượng lưu tới dòng chảy sông Mekong [ 4, 6 ].
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3.2.2. Phân vùng quá trình nước ngọt vùng
cửa sông

Để phân vùng quá trình nước ngọt, mô hình
Mike 11 đã tính toán quá trình nước ngọt trong
điều kiện biên thượng lưu theo hiện trạng năm

2005 và điều kiện triều biển năm 2005 cho
trường hợp hiện trạng và NBD 50 cm cho điều
kiện tương lai.Trên hình 6 trình bày sơ đồ phân
vùng quá trình nước ngọt.

Hình 5. Diễn biến mặn mùa kiệt 2016 các trạm dọc sông Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh
 Hình 5. Di n bi n m n mùa ki t 2016 các tr m d c sông C Chiên t nh Trà Vinh 

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0

1/1/2016 0:00 2/15/2016 0:00 3/31/2016 0:00 5/15/2016 0:00 6/29/2016 0:00

NG QUÁ TRÌNH M N MÙA KI T 2016  TR M TRÊN SÔNG C  CHIÊN 

Hung My Tra Vinh Lang The

Hình 6. Sơ đồ phân vùng ngọt trong mùa kiệt vùng cửa sông Cửu Long
 

Theo kết quả đó ranh giới vùng cửa sông sẽ
tăng mạnh trong tương lai. Trên sông Tiền ranh
giới đó lên tới gần Cao Lãnh, trên sông Hậu vượt
quá Cần Thơ. Sự dịch chuyển ranh giới xuất hiện
ngọt giữa hai phương án dao động từ 1 - 13 km
tùy thuộc vào cửa sông. Trong đó cửa Tiểu dịch
chuyển nhiều nhất 13 km, Hàm Luông 5 km,  Cổ
Chiên 7 km...

4. Kết luận
Hiện nay, các yếu tố tác động đến quá trình

nước ngọt vùng cửa sông đang có những biến đổi
sâu sắc. Mức nước biển dâng tại Vũng Tàu trong

mùa kiệt đang gia tăng 3,3 mm/năm. Tác động
hồ chứa thượng lưu tới dòng chảy kiệt là rõ ràng.
Hàng năm, dòng chảy đầu mùa kiệt sẽ giảm, đặc
biệt là những năm lũ bé. Do đó, vụ Đông Xuân
các địa phương ven biển sẽ gặp rất nhiều khó
khăn do thiếu nước ngọt. Những tháng giữa và
cuối mùa khô dòng chảy sẽ được cải thiện, nhờ
đó quá trình nước ngọt sẽ tốt lên.

Ranh giới luôn có nước ngọt trong năm nhiều
nước cách biển khoảng 30 km và khá ổn định
cho các cửa sông. Trong năm ít nước ranh giới
này khoảng 45 km cho sông Hậu, Cổ Chiên và
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IMPACT ASESSMENT OF FACTORTO FRESHWATER RESOURCES MEKONG
DOWMSTREAM BASIN

Pham Thi Bich Thuc(1); Đang Hoa Vinh(1,2)

(1)Institute of Geography resources HCMC 
(2)Institute of Science and Technology 

Freshwater process in Mekong delta has meant important for the social and economic life of peo-
ple in the costal. That process is currently facing many impacts of natural and human. This article
analyse and evaluate changes of the sea due to the impact of rising sea levels; impacts of upstream
reservoir to flow in dry season; freshwater process; then analyse and assess the rules of changes and
build diagrams partition for freshwater distribution map in mekong delta.

The sea level at Vung Tau station is increasing 3,3 mm/year in dry season. It is higher the previ-
ous analyses of data series 1980 - 2008.

This study showed that dry season flows will drop sharply in the early dry season, especially of
the year with low flood. That will adversely impact the productivity of the Winter-Spring crop in the
coastal localities. This study also agrees that the mid-flow and final-flow of the dry season and will
be improved, Therefore the freshwater will be improved during this period.

Key words: Fresh water, sea lever rive, MeKong deta.

khoảng 65 km cho sông Mỹ Tho.
Sơ đồ phân vùng quá trình nước ngọt vùng

cửa sông đã được xây dựng với 8 vùng khác
nhau cho các trường hợp hiện trạng năm 2005,
nước biển dâng 50 cm. Đây là cơ sở cho việc đưa

ra các giải pháp khai thác nguồn nước ngọt trên
sông. Dựa trên sơ đồ này có thể xác định vùng
nào nên khai thác nước ngọt, quy mô công trình
tích trữ nguồn nước.
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