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1. Giới thiệu
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một

đồng bằng non trẻ được hình thành cách đây
7000 năm. Quá trình diễn biến hình thành
ĐBSCL có thể mô tả như trên hình 1.  

Cách đây 7000 năm mực nước biển lên đến
Phnom Penh, toàn bộ ĐBSCL chưa hình thành,
sau đó ĐBSCL bắt đầu được bồi đắp bởi phù sa
từ sông Mekong đổ về và dòng phù sa ven bờ từ
phía bắc biển Đông chảy về. Đến cách đây 3000
năm thì ĐBSCL bồi đắp đến Cần Thơ và đến
cách đây 2000 năm thì ĐBSCL có hình hài như
ngày nay. Với quá trình hình thành từ phù sa của
sông và biển nên toàn bộ ĐBSCL đều có nền địa
chất yếu, có nguồn gốc trầm tích sông biển và
đầm lầy, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến
hiện tượng xói lở ở ĐBSCL.

Bên cạnh tính chất đặc thù của nền địa chất ở
ĐBSCL, chế độ dòng chảy trong sông, ảnh
hưởng của thủy triều, cùng với tác động của con
người cũng là những tác nhân quan trọng gây ra
xói lở bờ sông. Theo số liệu thu thập của chúng
tôi, hiện tại trên sông Tiền có trên 202 điểm sạt
với tổng chiều dài 218 km, sông Hậu có trên 90

Tóm tắt: Hiện tượng sạt ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã xảy ra từ nhiều thập kỷ tuy 
nhiên trong 10 năm trở lại đây hiện tượng sạt lở xảy ra nghiêm trọng và ngày càng gia tăng. Để tìm 
hiểu nguyên nhân làm gia tăng sự sạt lở ở ĐBSCL, các số liệu về sạt lở được thu thập và phân tích. 
Kết quả cho thấy có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hiện trạng sạt lở như do địa chất, hình thái 
sông, chế độ thủy lực, chế độ phù sa bùn cát, khai thác cát, giao thông thủy, xậy dựng hạ tầng. Tuy 
nhiên từ số liệu phân tích cho thấy từ năm 2012 khi các hồ chứa trên dòng chính Mekong đi vào hoạt 
động, thể tích tích nước tích lại trong các hồ chứa đã gia tăng từ 920 triệu khối lên 16370 triệu 
khối. Cũng từ thời điểm đó diễn biến sạt lở ở ĐBSCL cũng bắt đầu gia tăng từ dưới 100 điểm tăng 
dần cho đến nay trên 600 điểm sạt. Song song với thời gian tích nước ở các hồ chứa thượng nguồn, 
số liệu đo đạt cũng cho thấy lượng phù sa bùn cát về ĐBSCL giảm đáng kể, đặc biệt ở Tân Châu 
giảm đến 50% so với trước 2012. Điều này cho thấy việc thiếu hụt phù sa bùn cát do phù sa bùn 
cát tích tụ trong các hồ chứa trên dòng chính sông Mekong có những mối liên hệ chặt chẽ đến sự 
gia tăng xói lở ở ĐBSCL. Bên cạnh đó hiện trạng khai thác cát bừa bãi làm sự thiếu hụt phù sa 
bùn cát thêm trầm trọng và tạo ra sự mất ổn định cho lòng sông cũng tác động làm gia tăng sự xói 
lở. Từ khóa: Bờ sông, sạt lở, Đồng bằng sông Cửu Long, phù sa bùn cát, thủy lực, hình thái sông,
khai thác cát.

Hình 1. Quá trình hình thành thành ĐBSCL [5] 
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điểm sạt với tổng chiều dài 183 km và khu vực
tỉnh Cà Mau có 61 điểm sạt với tổng chiều dài
150 km (Hình 2). Nếu xét trên toàn bộ sông rạch
ở ĐBSCL thì tổng số điểm sạt lên đến 665 điểm
với tổng chiều dài 1048 km.

Vấn đề sạt lở ở ĐBSCL xảy ra từ nhiều thập
kỷ, tuy nhiên hiện tượng sạt lở trong thời gian
10 năm trở lại đây đã xảy ra càng lúc càng
nghiêm trọng và tốc độ sạt lở càng lúc càng gia
tăng. Trong bài này chúng tôi sẽ dựa vào các số
liệu thu thập để phân tích các yếu tố ảnh hưởng
đến sạt lở lòng sông và chỉ ra những tác động
làm cho hiện tượng sạt lở tại ĐBSCL ngày càng
xảy ra nhiều hơn.

2. Những nguyên nhân gây sạt lở sông rạch
ở ĐBSCL

Hiện tượng sạt lở trên sông rạch ở ĐBSCL đã
được nghiên cứu khá nhiều [1], [3], [5], [7] và
chỉ ra 7 nguyên nhân ảnh hưởng đến diễn biến
sạt lở bờ sông như sau:

- Địa chất;
- Địa hình - hình thái sông;
- Chế độ thủy lực;
- Chế độ phù sa bùn cát;
- Khai thác cát;
- Giao thông thủy;
- Xây dựng cơ sở hạ tầng.
2.1. Địa chất
ĐBSCL được hình thành trên nền địa chất

chủ yếu có nguồn gốc trầm tích sông, biển và
đầm lầy. Trong nghiên cứu [2] khảo sát địa chất
dọc sông Tiền cho đặc trưng của lòng sông như
như hình 3, ở Hồng Ngự, An Long, Sa Đéc, Mỏ

Cày là sét (d < 0,0015 mm), Tân Châu, Mỹ
Thuận là bùn sét (0,0015 < d < 0,003 mm) và
Bến Tre, Ba Tri là sét. Ngoài ra  trong một hố
khoan khảo sát địa chất ở kênh Long Xuyên
Rạch Giá cho thấy trong lớp đất từ 0 – 4 m chủ
yếu là đất sét pha có đường kính hạt từ 0,002 -
0,075 mm. Theo biểu đồ Hjulstrom-Sundborg
[2] cho thấy với cỡ hạt từ 0,002 - 0,075 mm thì
với dòng chảy có vận tốc lớn hơn 0,005 m/s có
khả năng mang các hạt di chuyển và nếu vận lớn
hơn 0,3 m/s - 0,4 m/s thì các hạt bùn cát với kích
thước trên có khả năng bị tách ra khỏi đáy theo
dòng chảy. 

Theo các số liệu dòng chảy trên hệ thống
sông Tiền và sông Hậu phân bố trong mùa lũ và
mùa kiệt như Bảng 1, vận tốc trung bình trong
sông dao động từ 0,5 - 1,2 m/s đều có khả năng
tách các hạt bùn cát ra khỏi đáy gây xói lở. Do đó
với nền địa chất đặc thù của ĐBSCL hiện tượng
xói lở lòng dẫn tất yếu sẽ xảy ra thường xuyên
không những trong mùa lũ mà còn trong những
thời gian còn lại.

Hình 2. Vị trí các điểm sạt lở chính ở ĐBSCL 

Hình 3. Tính chất lòng sông Tiền [2]

Bảng 1. Phân bố vận tốc trên sông Tiền và
sông Hậu



2.2. Địa hình - Hình thái sông
Hệ thống sông ĐBSCL bao gồm hai sông

chính là sông Tiền, sông Hậu và một mạng lưới
sông nhánh và kênh đào chằng chịt (Hình 4). 

Ngoài ra trên sông Tiền và sông Hậu còn có
nhiều cù lao làm thay đổi cục bộ dòng chảy.
Theo phân tích của Dave Rosgen [6] từ việc
khảo sát của 100 con sông tiêu biểu, cho thấy đối
với những con sông trên nền đất sét và bùn, có
độ dốc nhỏ hơn 0,02 và tỷ số độ cong (sinuosity)
giữa chiều dài uốn khúc của sông trên chiều dài
thẳng giữa 2 đầu sông L/L’ > 1,2 đều có xu
hướng xói bên bờ lõm và bồi bên bờ lồi. Khảo
sát các đoạn sông trên sông Tiền và sông Hậu,
khá nhiều đoạn sông có tỷ số độ cong L/L’ > 1,2
như đoạn sông cù lao Ba - Châu Đốc có L/L’ =
1,2 (Hình 5) và đoạn sông Năng Cù - phà Mường
Thanh có L/L’ = 1,32 (Hình 6) từ phân tích ảnh
vệ tinh đều thấy bị xói bên bờ lõm. Trên sông
Tiền cũng khá nhiều đoạn sông có tỉ số độ cong
L/L’ > 1,2 như đoạn cù lao Long Khánh đến cù
lao Ma có L/L’ = 1,71 (Hình 7) cũng cho thấy
phía bờ lõm bị xói. Các đoạn sông nhánh cũng có
khá nhiều đoạn sông uốn khúc có tỷ số độ cong
lớn hơn 1,2 như đoạn rạch Ông Chưởng có tỉ số
L/L’ = 1,5 và cho thấy bị xói bên bờ lỏm (Hình
8). 

Ngoài ra sự hiện hữu các cù lao trên sông
Tiền và sông Hậu cũng gây ra sự bồi xói cục bộ
ở đầu và cuối cù lao.

Hình 4. Mạng lưới sông rạch

Hình 5. Đoạn sông cù lao Ba – Châu Đốc và vị
trí bị xói (Từ ảnh vệ tinh - màu đỏ)

Hình 6. Đoạn sông Năng Cù – phà Mường
Thanh và vị trí bị xói (Từ ảnh vệ tinh - màu đỏ)

Hình 7. Đoạn cù lao Long Khánh đến cù lao
Ma và vị trí bị xói (Từ ảnh vệ tinh - màu đỏ)

Hình 8. Đoạn sông nhánh rạch Ông Chưởng
và vị trí bị xói (từ số liệu khảo sát)
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Đối với các cù lao ở thượng nguồn không bị
ảnh hưởng của thủy triều đều bị xói ở đầu cù lao
và bồi ở cuối cù lao như cù lao Ba, cù lao Long
Khánh, cù lao Ông Hổ, cù lao Ma… đối với cù
lao nằm ở hạ lưu khu vực ảnh hưởng thủy triều
thì có thể bồi xói ở hai đầu cù lao (Hình 9).

Như vậy với tính chất hình thái sông ở
ĐBSCL như hiện nay, hiện tượng xói lở xảy ra
phổ biến từ nhiều thập kỷ qua là điều hiển nhiên.

2.3. Chế độ thủy lực

Dòng chảy trong hệ thống sông ĐBSCL chịu
ảnh hưởng của dòng chảy thượng nguồn của
sông Mekong, ảnh hưởng triều của biển Đông và
biển Tây nên có thể chia chế độ thủy lực của hệ
thống sông ĐBSCL ra làm 3 khu vực. Khu vực
ảnh hưởng dòng chảy thượng nguồn và chịu ảnh
hưởng lũ bao gồm tỉnh An Giang, một phần tỉnh
Kiên Giang, tỉnh Đồng Tháp và Long An.  Khu
vực trung gian chịu một phần ảnh hưởng lũ
thượng nguồn và ảnh hưởng thủy triều bao gồm 
một phần tỉnh An Giang phía tây sông Hậu, Hà 
Tiên và một phần tỉnh Đồng Tháp. Khu vực ảnh 
hưởng chính của thủy triều bao gồm các tỉnh 
ven bờ biển như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 
Trà Vinh, Bến Tre…

Hình 10 cho thấy mực nước trên sông Tiền và 
sông Hậu bị ảnh hưởng của thủy triều đến Cần 
Thơ và Mỹ Thuận, sau đó giảm dần đến Châu 
Đốc và Tân Châu vào mùa lũ (tháng 9,10,11) 
ảnh hưởng đến Cần Thơ và Mỹ Thuận.

Hình 9. Các vị trí đầu cù lao bị xói

Hình 10. Mực nước dọc theo sông Tiền và sông Hậu năm 2017
Chênh lệch mực nước mùa khô và mùa lũ tại

Tân Châu và Châu Đốc lên đến 3,5 m, điều này
ảnh hưởng rất lớn đến sạt lở trên khu vực này.
Vào mùa lũ do dòng chảy có vận tốc lớn tác
động vào bờ làm xói lở bờ sông, mái dốc bờ sông
càng lúc càng dốc, nhưng do mùa lũ mực nước
ngầm dâng cao đồng thời mực nước trên sông

cũng cao nên áp lực nước ngầm gần như bằng
không. Ngoài ra đất ngậm nước và độ kết dính
trong đất gia tăng làm cho mái dốc giữ được ổn
định. Sau mùa lũ, đầu mùa khô mực nước sông
hạ thấp, trong khi mực nước ngầm hạ thấp rất
chậm làm chênh lêch mực nước ngầm và mực
nước sông lớn, áp lực nước ngầm gia tăng trên



mái dốc, đồng thời đất không còn ngậm nước,
độ kết dính cũng giảm đi, tuy nhiên chưa đủ nhỏ
để mái dốc mất ổn định. Đến đầu mùa mưa lớp
đất khô lại bị thấm nước, đất bị nhão ra, độ kết
dính càng giảm đi, lúc này các khối đất sát bờ sẽ
mất ổn định và trượt xuống lòng sông [2] (Hình
11). Dựa trên số liệu khảo sát trong 10 năm trở
lại đây cho thấy hiện tượng này xảy ra khá phổ
biến. Gần 50% điểm sạt lở ở ĐBSCL xảy ra vào
đầu mùa mưa và sau đó số điểm sạt lở giảm đi.
Hình 12 cho thấy bắt đầu mùa mưa vào tháng 5
và 6 là tháng có số điểm sạt lở gia tăng đột biến,
chiếm gần 50% số điểm sạt trong các tháng còn
lại.

2.4. Chế độ phù sa bùn cát 
Nguồn phù sa bùn cát cung cấp cho hệ thống

sông ở ĐBSCL chủ yếu từ thượng nguồn sông

Mekong đưa về. Theo thống kê của Ủy ban sông
Mekong hiện nay trên hệ thống sông Mekong có
56 nhà máy thủy điện [9], trong đó trên dòng
chính có 6 nhà máy thủy điện đã hoàn thành và
đưa vào sử dụng (Hình 13). Hầu hết các nhà máy
hồ chứa được xây dựng trên phần đất của Trung
Quốc. Trong đó đáng chú ý nhất là 2 hồ chứa Xi-
aowan hoàn thành năm 2012 có tổng lượng nước
tích trong hồ lên đến 14560 triệu khối và hồ chứa
Nuozhadu hoàn thành năm 2016 có tổng lượng
nước tích trong hồ lên đến 23703 triệu khối.
Hình 13 cho thấy trong năm 2012 và năm 2016
thể tích nước tích lại trong hồ Xiaowan và
Nouzhadu lớn gấp nhiều lần so với các hồ chứa
khác đã đi vào hoạt động trong các năm 1993,
2002, 2013.

Hình 12. Số điểm xảy ra sạt lở trong nămHình 11. Áp lực nước ngầm gây trượt trên mái dốc

Hình 13. Vị trí các nhà máy thủy điện trên dòng chính sông Mekông và thể tích nước tích trữ
trong hồ theo các năm

Với số lượng nước được giữ lại trong hồ sẽ
kèm theo số lượng phù sa bùn cát bị lắng đọng
lại, nguồn phù sa bùn cát về hạ du sông Mekong

sẽ giảm đáng kể.
Theo số liệu thu thập tại trạm Tân Châu và

Châu Đốc cho thấy trong năm 2008 tức trước
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thời gian các hồ chứa ở thương lưu Mekong tích
nước, lượng phù sa về Châu Đốc là 6,71 triệu tấn
và Tân Châu 59,82 triệu tấn (Hình 14). Năm
2017 tổng phù sa về Châu Đốc là 5,28 triệu tấn
và Tân Châu là 38,84 triệu tấn, như vậy lượng
phù sa bùn cát đã giảm đi 1/3, chỉ còn 2/3 lượng
phù sa bùn cát so với thời gian trước khi 2 hồ
chứa khổng lồ Xiaowan và Nuozhadu đi vào
hoạt động. Sự thiếu hụt phù sa bùn cát làm cho
dòng chảy mùa lũ gia tăng vận tốc, bào mòn lòng
dẫn, các hố xói không còn được lấp bởi nguồn
phù sa như trước đây. Sự xói lở tất yếu sẽ xảy ra
mãnh liệt hơn.

2.5. Khai thác cát
Những tác động của việc khai thác cát đến sự

xói lở như sau:
-   Thay đổi dòng chảy vốn đã ổn định;
-   Thiếu hụt bùn cát bù đắp làm các hố khai

thác phát triển không kiểm soát được;
-   Khai thác quá gần bờ hoặc công trình trên

sông làm mất ổn định gây lún sụp.
Lượng khai thác cát không những ở ĐBSCL

mà xảy ra trên toàn bộ sông Mekong như trình
bày trong Hình 15. Theo [10] tổng lượng cát khai
thác trung bình hàng năm của các nước dọc theo
sông Mekong trong Bảng 2.

Việt Nam có khối lượng khai thác cát đứng
hạng thứ 2 sau Cambodia và tổng lượng cát khai
thác trên hạ lưu sông Mekong là 31,079 triệu
khối.

Việc khai thác cát gây nên sạt lở bờ sông đã
được chứng minh bởi nhiều nhà khoa học [11].

Ngoài ra việc khai thác cát tràn lan không nằm
trong qui hoạch gây tác hại nhiều hơn nữa.
Những vị trí khai thác này thường nằm gần bờ,
sau khi khai thác để lại những hố sâu sát mái dốc
bờ nên rất dễ làm bờ sông mất ổn định.

Trong nghiên cứu [7] đã cho thấy chỉ riêng
trên sông Hậu đoạn chảy qua tỉnh An Giang khi
khảo sát 6 điểm khai thác cát được cấp phép thì
hết 3 điểm khai thác ngoài khu vực cấp phép. 

Khi một lượng lớn bùn cát trên sông bị mất
do khai thác dẫn đến sự mất cân bằng bùn cát
trong dòng chảy gia tăng, sự xói lở xảy ra càng
nhiều hơn là điều tất yếu.

2.6. Giao thông thủy
ĐBSCL có một thống kênh rạch chằng chịt,

do đó giao thông thủy đóng một vai trò quan
trọng trong sinh hoạt hàng ngày. Với cấu tạo địa
chất ĐBSCL rất yếu do đó ảnh hưởng của sóng
tàu làm xói lở là không tránh khỏi. 

Sóng tàu ở ĐBSCL có biên độ và chu kỳ sóng
nhỏ chiều cao H < 0,5 m, và chu kỳ T < 1,5s do

Hình 14. Lượng bùn cát năm ở Châu Đốc và
Tân Châu

Hình 15. Vị trí khai thác cát trên sông Mekong [10]

Bảng 2. Lượng cát khai thác trung bình hàng
năm trên sông Mekong [10]



đó tần số giao động lớn (Hình 16). Do tần số dao
động sóng lớn nên khả năng làm tách rời các hạt
bùn cát và gây xói ở bờ sông khá phổ biến. Tuy
sóng tàu thường xuất hiện trong một giai đoạn
ngắn nhưng lập lại thường xuyên. Sóng tàu
thường gây xói lở lưng chừng mái dốc, phát triển
chậm nhưng liên tục và phổ biến nên ảnh hưởng
của sóng tàu là một yếu tố khá quan trọng đến
xói lở trong các hệ thống kênh rạch nhỏ.

2.7. Xây dựng cơ sở hạ tầng
Xây dựng hạ tầng trên nền đất yếu làm gia

tăng tải trọng trên bề mặt bờ sông đưa đến sạt lở
là nguyên nhân trực tiếp do tác động của con
người.

Sự ổn định mái dốc là do sự cân bằng của lực
chống trượt gồm lực ma sát, lực dính (phụ thuộc
vào tính chất cơ lý của đất) và lực gây trượt gồm
trọng lượng khối đất, tải trọng trên bề mặt và áp
lực thấm. Do đó khi một trong những lực gây
trượt gia tăng sẽ làm mất sự cân bằng và mái dốc
sẽ trượt.

Chỉ cần khảo sát 7 vị trí sạt lở nghiêm trọng
ở An Giang từ bản đồ sạt lở trực tuyến [12] cũng
cho thấy hết 5 vị trí xảy ra sạt lở đều ở khu vực
có xây dựng nhà ở hoặc đường giao thông. 

Nguyên nhân gây sạt lở do xây dựng cơ sở hạ
tầng có thể hạn chế nếu các khu vực dân cư và
giao thông được qui hoạch tốt.

3. Nguyên nhân tác động gây gia tăng mức
độ sạt lở

Trong phần phân tích 7 nguyên nhân gây sạt
lở ở ĐBSCL có thể thấy một số nguyên nhân
mang tính chất đặc thù của khu vực và biến đổi
rất chậm hoặc biến động không rõ rệt như địa
chất, hình thái sông, chế độ thủy lực, giao thông
thủy và xây dựng cơ sơ hạ tầng. Còn lại 2 nguyên
nhân trong thời gian gần đây đã có những đột
biến đó là chế độ phù sa bùn cát và khai thác cát.
Theo thống kê các điểm sạt lở từ năm 2000 đến
2018, Hình 17a cho thấy số điểm sạt lở bắt đầu
gia tăng từ năm 2007, 2008 nhưng sau đó giảm
dần và đến năm 2012 thì bắt đầu gia tăng liên tục
cho đến nay với mức độ tăng dần đến trên 600
điểm sạt lở. Liên hệ lại với thể tích hồ chứa trên
dòng chính Mekong, Hình 17b cho thấy trước
năm 2012 hầu như không có hồ chứa nào đi vào
hoạt động, đến năm 2012 thể tích tích nước trên
dòng Mekong đột biến, từ 920 triệu khối đến
16370 triệu khối, tăng lên 17,8 lần, đây là thời
điểm hồ chứa nước Xiaowan đi vào hoạt động
(Hình 13). Đến năm 2016 khi hồ chứa Nouzhadu
bắt hoạt động, thể tích trử nước trên dòng
Mekong tăng lên 41612 triệu khối, tức tăng 2,54
lần so với năm 2012 và tăng 45,2 lần so với trước
năm 2012.

Hình 16. Mẫu sóng tàu đo tại kênh Long Xuyên
- Rạch Giá

Hình 17. (a) Số điểm sạt ở ĐBSCL và (b) thể
tích trữ nước trong các hồ chứa trên dòng

chính Mekong
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Từ kết quả phân tích diễn biến số điểm sạt ở
ĐBSCL và diễn biến thể tích trữ nước trên dòng
chính Mekong cùng với lượng phù sa suy giảm
tại Châu Đốc và Tân Châu cho thấy có mối
tương quan khá chặt chẽ với nhau. Trước năm
2012 số điểm sạt ở ĐBSCL có xuất hiện, tuy
nhiên có năm tăng và giảm, trung bình 100 điểm
1 năm. Từ năm 2012 khi thể tích trữ nước vào
các hồ chứa trên dòng chính Mekong đột biến
gia tăng 17,8 lần thì ở ĐBSCL số lượng các điểm
sạt bắt đầu gia tăng, sự gia tăng này liên tục xảy
ra cho đến năm 2016, khi một hồ chứa trên sông
Mekong xây dựng xong và đi vào vận hành, một
lượng nước lớn nữa được tích lại, số lượng các
điểm sạt ở ĐBSCL lại tiếp tục gia tăng. Như vậy
trong vòng 7 năm thì số điểm sạt lở từ 100 điểm
hàng năm đã tăng lên đến nay là trên 600 điểm.

Bên cạnh sự thiếu hụt phù sa bùn cát cho

ĐBSCL do việc tích nước của các hồ chứa
thượng nguồn, việc khai thác cát bừa bãi làm
tăng sự thiếu hụt bùn cát thêm trầm trọng. Ngoài
ra việc khai thác cát không nằm trong các khu
vực qui hoạch dẫn đến nguy cơ sạt lờ bờ càng
gia tăng.

4. Kết luận
Sạt lở ở ĐBSCL đã được phân tích cho thấy 

có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên với những số 
liệu thu thập được chứng tỏ sự gia tăng hiện 
tượng sạt lở ở ĐBSCL trong thập niên vừa qua là 
do tác động của 2 yếu tố chính, một là sự tích trữ 
nước của các hồ chứa ở dòng chính sông 
Mekong dẫn đến sự thiếu hụt phù sa bùn cát và 
hai là sự khai thác cát không được kiểm soát 
chặt chẽ đã làm sự thiếu hụt phù sa bùn cát 
thêm trầm trọng, do đó sự sạt lở bờ sông càng 
gia tăng. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Chương trình Tây Nam Bộ trong khuôn khổ đề tài
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ANALYZING THE CAUSES PRODUCING THE RAPIDITY OF RIVER
BANK EROSION IN MEKONG DELTA

Huynh Cong Hoai1, Nguyen Thi Bay1, Dao Nguyen Khoi2, Tra Nguyen Quynh Nga1

1Ho Chi Minh City University of Technology
2VNUHCM - University of Science

Abstract: The bank erosion in Mekong delta has occurred in many decades, however in the past 
10 years, the erosion has occurred seriously and rapidly. In order to find the reasons affecting the 
erosion increase, the data had been collected to analyze. The results show there are many factors af-
fecting to the erosion in the river, such as geology, river morphology, hydraulic regime, sediment 
regime, sand mining, navigation, infrastructure construction…However, from the data analysis prove 
that since 2012  the reservoirs on the mainstream of Mekong river operated, the volume of water 
stor-ing in the reservoirs increased from 920 million of cubic meter to 16370 million of cubic 
meter. Also, from this moment, erosion in Mekong Delta has increased from 100 locations to over 
600 locations in year 2019. During the period of the reservoirs in Mekong river store water, the 
measured data of sediment at Tan Chau and Chau Doc (in the boundary between Cambodia and 
Vietnam) showed that sediment has decreased, particularly at Tan Chau, the sediment is reducing 
more than 50%comparing in the period before year 2012. It is found that the lack of sediment in 
flow due to the water stored in reservoirs in the mainstream of Mekong river is relative strongly to 
the increasing erosion in the Mekong delta. Besides, the extraction of sand in river without control 
produces the lack of sediment more seriously and causes the instability of river bank, that is also a 
factor affecting to the erosion rapidity. 

Keywords: Bank erosion, Mekong Delta, sediment, hydraulics, river morphology, sand mining.
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