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Tóm tắt: Sự phát triển của công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã đóng góp 

đáng kể vào các nghiên cứu môi trường nói chung và sự dịch chuyển bờ sông, bờ biển nói riêng. 

Trong bài báo này, đường bờ cù lao Phú Đa (cồn Phú Đa và Phú Bình) trên sông Cổ Chiên (huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), một khu vực đang có hiện tượng sạt lở diễn ra nghiêm trọng trong thời 

gian gần đây, đã được trích xuất theo phương pháp của Alesheikh dựa trên ảnh Landsat đa thời 

gian giai đoạn 1990 - 2020. Đồng thời, mức độ biến động bờ sông ở cù lao Phú Đa được tính toán 

bằng cách sử dụng hệ thống phân tích đường bờ kỹ thuật số (DSAS), một công cụ mở rộng của 

GIS. Kết quả cho thấy quá trình xói lở và bồi tụ luân phiên diễn ra trong thời kỳ 1990 − 2020 và 

xói lở đầu cồn chiếm ưu thế. Trong vòng 30 năm từ năm 1990 - 2020 tại khu vực cù lao Phú Đa 

diện tích xói lở đạt khoảng 125,46 ha, phạm vi xói lở nhỏ nhất là 10 m xuất hiện ở hai bên và đuôi 

cồn, biến động bờ sông tại điểm lớn nhất đạt tới 723,83 m tại đầu cồn phía Nam. Biến động bờ 

sông theo hướng bất lợi là một trong các nguyên nhân chính gây nên hiện tượng sạt lở diễn ra 

nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. 

Từ khóa: Cù lao Phú Đa, công cụ DSAS, biến động đường bờ, GIS 

 

Summary: The development of Remote Sensing technology and Geographic Information System 

(GIS) have given a substantial contribution to environmental studies in general and riverbank 

movement in particular. In this study, the shoreline of Phu Da islet from 1990 to 2020 has been 

extracted by Alesheikh's method based on using multi-temporal Landsat images. At the same time, the 

riverbank variability in Phu Da islet is calculated using the digital shoreline analysis system (DSAS), 

an extension of GIS. The results show that the process of erosion and accretion alternately occurred 

during the period 1990 - 2020 and most of the erosion dominates. In Phu Da islet, within 30 years 

from 1990 to 2020 the erosion area is about 125.46 ha, with an average erosion width of 10 m and the 

maximum erosion width in some places exceeding 723.83 m. The adverse effect of fluctuation at the 

riverbank is one of the main causes of serious riverbank in recent times. 

Keywords: Phu Da islet, DSAS tools, shoreline changes, GIS 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Trong bối cảnh nước biển dâng và biến đổi khí 

hậu cực đoan gia tăng, hiện tượng sạt lở dọc các 

bờ sông diễn ra rất mãnh liệt. Theo thống kê của 

chi cục thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Bến Tre, năm 2020, toàn 

tỉnh hiện có 112 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với 

tổng chiều dài gần 140 km. Trong đó cù lao Phú 
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Đa (bao gồm cồn Phú Đa và cồn Phú Bình, thuộc 

xã Vĩnh Bình, phía thượng nguồn cửa sông Cổ 

Chiên, huyện Chợ Lách) là một trong những 

điểm sạt lở nghiêm trọng. Trong hơn chục năm 

trở lại đây hiện tượng xói lở trở nên nghiêm 

trọng, có nơi xói lở 30 – 40 m và kéo dài hàng 

chục ki-lô-mét, hậu quả là hàng chục hecta đất 

ven cồn bị biến mất do hiện tượng xói lở bờ sông 
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gây ra, hàng chục ngôi nhà và hạ tầng dân cư như 

đường xá, bến phà bị sạt lở phải di dời hoặc phá 

hủy [8]. 

Những nguyên nhân chính gây ra xói lở cù lao 

Phú Đa có thể bao gồm yếu tố tự nhiên và tác 

động của con người. Trong đó, một số nghiên 

cứu tổng thể về sông Cửu Long đã xác định 

nguyên nhân do thiếu hụt bùn cát thượng nguồn 

và do hoạt động khai thác cát lòng sông là 

nguyên nhân chủ đạo. Vì vậy, việc nghiên cứu 

quá trình diễn biến đường bờ cù lao Phú Đa là 

cần thiết cho việc xác định nguyên nhân xói lở, 

làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp phòng 

chống xói lở trong tương lai. Trong bài viết này, 

tác giả sử dụng phương pháp phân tích ảnh 

Landsat đa thời gian kết hợp với GIS 

(Geographic Information Systems – Hệ thống 

thông tin địa lý) để xác định quá trình biến động 

đường bờ khu vực cồn Phú Đa. 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu sử dụng tư 

liệu ảnh vệ tinh nhằm đánh giá và giám sát biến 

động đường bờ tại đồng bằng sông Cửu Long. 

Điển hình là các công trình nghiên cứu của 

Edward Park (2020) đã dùng phương pháp mới 

nhận diện đường bờ xói lở ở đồng bằng sông 

Cửu Long. Kết quả cho thấy diện tích xói lở là 

1,5 km2 trên sông Tiền đoạn từ Tân Châu đến 

Mỹ Thuận với khoảng cách xói lở trung bình là 

2,64 m, nơi lớn nhất đạt đến 60 m [15] Tiếp theo 

đó, công trình nghiên cứu của Xing Li và công 

sự (2017) đã sử dụng ảnh vệ tinh Landsat trong 

vòng 43 năm từ năm 1973 đến năm 2015 để điều 

tra toàn bộ đường bờ biển ở đồng bằng sông Cửu 

Long. Kết quả cho thấy rằng 66% toàn bộ đường 

bờ biển của đồng bằng đang bị xói mòn và các 

đoạn xói lở chủ yếu nằm ở phía Đông của bán 

đảo Cà Mau và phía Tây Bắc của đồng bằng 

trong vịnh Thái Lan [12]. 

Tuy công nghệ viễn thám và GIS ở Việt Nam 

phát triển chậm hơn so với thế giới nhưng thời 

gian gần đây cũng có nhiều nghiên cứu ứng dụng 

được triển khai ở nhiều lĩnh vực, điển hình như 

quản lý tài nguyên đất đai, môi trường, quy 

hoạch vùng, đánh giá xu thế biến động bờ sông, 

bờ biển, chuyển tải phù sa…Về ứng dụng viễn 

thám trong phân tích và đánh giá biến động 

đường bờ, một số nghiên cứu đã được thực hiện 

ở một số khu vực, tập trung chủ yếu là vùng đồng 

bằng sông Hồng và sông Cửu Long, và một số 

khu vực cửa sông như Lộc An, Cửa Đại, Thuận 

An... Điển hình là Phạm Thị Phương Thảo và 

cộng sự (2010) đã thực hiện nghiên cứu biến 

động đường bờ biển Phan Thiết. Tư liệu ảnh 

được sử dụng là ảnh Landsat giai đoạn 1973-

2004. Sử dụng phần mềm DSAS (Digital 

Shoreline Analysis System) của công cụ GIS 

tính toán tốc độ thay đổi đường bờ khu vực Hàm 

Tiến. Kết quả nhận được cho thấy, đường bờ khu 

vực Hàm Tiến giai đoạn 1973 - 2000 có sự thay 

đổi rất lớn, trong đó có nhiều khu vực bị xói lở 

nghiêm trọng [6]. Về nghiên cứu xói lở ở đồng 

bằng sông Cửu Long có thể kể đến các công trình 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Bảy và nnk (2020) 

với đề tài “Nghiên cứu xác định nguyên nhân, cơ 

chế và đề xuất các giải pháp khả thi về kỹ thuật, 

hiệu quả về kinh tế nhằm hạn chế xói lở, bồi lắng 

cho hệ thống sông đồng bằng sông Cửu Long”. 

Đề tài đã phát hiện ra 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 [1]. Hay công trình của Lâm Đạo Nguyên và 

cộng sự năm 2010, trong công bố về “Sự thay 

đổi đường bờ sông Mê Kông tại Việt Nam, Sử 

dụng đa dữ liệu viễn thám” đã đưa ra được tốc 

độ bồi xói tại các điểm trọng tâm và đưa được dự 

báo sự thay đổi đường bờ trên sông Tiền vào 

năm 2015 và 2020 [14]. Nguyễn Kỳ Phùng và 

công sự (2020) đã dùng phương pháp tỉ số ảnh 

của Aleskeih để rút trích đường bờ khu vực An 

Giang – Đồng Tháp. Kết hợp công cụ DSAS của 

ArcGIS tính toán tốc độ biến động đường bờ. 

Kết quả cho thấy quá trình xói lở và bồi tụ luân 

phiên diễn ra trong thời kỳ 2005−2019 và hầu 

hết các nhánh sông chính bị xói lở [5]. 
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Mục tiêu chính trong nghiên cứu này là đánh 

giá được quá trình biến động đường bờ của cồn 

Phú Đa bằng ảnh Landsat kết hợp với công cụ 

DSAS để tính toán tốc độ bồi xói theo các lớp 

thời gian từ năm 1990 - 2020. Kết quả phân tích 

quá trình diễn biến là cơ sở xác định nguyên 

nhân và đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở 

đang diễn ra mạnh trong vài năm gần đây ở khu 

vực này. 

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

2.1. Dữ liệu nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu của là cù lao Phú Đa, xã 

Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nằm 

trên sông Cổ Chiên. Phía thượng lưu cách cầu 

Mỹ Thuận khoảng 10 km, phía hạ lưu cách bờ 

biển khoảng 80 km.  

 

Hình 1: Khu vực nghiên cứu 

Dữ liệu sử dụng: 

Ảnh viễn thám đa thời gian bao gồm ảnh 

Landsat 4 – 5 (TM) và Landsat 8 Operational 

Land Imager (OLI/TIRS) thu thập được từ cơ 

quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) 

(https://earthexplorer.usgs.gov) từ năm 1990 

đến năm 2020 (Bảng 1). Tiêu chí chọn ảnh: 

chọn ảnh từ tháng 1 đến tháng 3 và ảnh có chất 

lượng tốt (ảnh không bị sọc, có độ che phủ mây 

dưới 10% bao phủ toàn bộ khu vực và không bị 

hỏng cảm biến ở các khu vực gần bờ sông và bờ 

biển). Xem Bảng 1. 

Bảng 1: Dữ liệu ảnh vệ tinh thu nhận 

STT Vệ tinh Bộ cảm Cột/hàng Ngày thu 
Độ phân 

giải 

Số kênh 

ảnh 
Hệ toạ độ 

1 Landsat 5 TM 126/052 12/03/1990 30m 7 UTM 

2 Landsat 5 TM 126/052 02/02/1995 30m 7 UTM 

3 Landsat 5 TM 126/052 18/02/2000 30m 7 UTM 

4 Landsat 5 TM 126/052 13/02/2005 30m 7 UTM 

5 Landsat 5 TM 126/052 09/12/2010 30m 7 UTM 

6 Landsat 8 OLI/TIRS 126/052 24/01/2015 15-30m 11 UTM 

7 Landsat 8 OLI/TIRS 126/052 23/02/2020 15-30m 11 UTM 

 

Dữ liệu kiểm định: Để đánh giá được sự phù 

hợp của kết quả nghiên cứu, bài báo đã sử dụng 

một số công trình nghiên cứu của Viện Khoa 

Học Thủy Lợi Miền Nam. Cụ thể, dự án “Điều 

tra biến đổi lòng dẫn hệ thống sông Cửu Long, 

hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn và định hướng 

các giải pháp kỹ thuật phòng chống sạt lở giảm 

nhẹ thiên tai sông Cửu Long” thực hiện từ năm 

1995 – 1998. Báo cáo điều tra hiện trường là 

báo cáo chuyên đề thuộc đề tài “Nghiên cứu 

nguyên nhân sạt lở, giải pháp công nghệ phòng 

chống và dự báo hành lang an toàn bờ sông khu 

vực cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong và rạch Vàm 

Rỗng trong điều kiện biến đổi khí hậu” do Viện 

Kỹ Thuật Biển chủ trì thực hiện năm 2021. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp giải đoán ảnh viễn thám 

Để rút trích đường bờ, nghiên cứu thực hiện bao 

gồm 3 bước: (a) tiền xử lý ảnh, (b) trích xuất 

đường bờ theo phương pháp của Alesheikh [9] 

và (c) tính toán độ biến thiên đường bờ bằng 

DSAS. Các bước được mô tả như sau: 

a) Tiền xử lý ảnh 
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Nắn chỉnh hình học và hiệu chỉnh khí quyển: 

Ảnh vệ tinh đã tải xuống, sau đó tiến hành hiệu 

chỉnh khí quyển và nắn chỉnh hình học. Ảnh 

được chỉnh về cùng hệ quy chiếu với bản đồ nền 

Bến Tre là hệ tọa độ UTM của múi chiếu 48N 

(WGS84). 

b) Trích xuất đường bờ 

Phương pháp tỷ lệ ảnh của Alesheikh được sử 

dụng để lọc hình ảnh lập bản đồ biến động của 

đường bờ. Các bước trích xuất được thể hiện 

trong Hình 2. 

 

Hình 2: Quy trình thực hiện trích xuất  

đường bờ của Alesheikh [9] 

c) Tính toán biến thiên đường bờ bằng công cụ 

DSAS 

Sau khi đã trích xuất đường bờ của các ảnh viễn 

thám ở khu vực cù lao Phú Đa tại các thời điểm, 

nghiên cứu sẽ sử dụng công cụ DSAS (Digital 

Shoreline Analysis System–Hệ thống phân tích 

đường bờ kỹ thuật số) để phân tích tốc độ xói lở 

và bồi tụ đường bờ. Công cụ DSAS có nhiều 

phương pháp để tính toán xói lở/ bồi tụ, trong 

bài báo đã lựa chọn phương pháp tổng biến 

động đường bờ (NSM) và tốc độ tuyến tính 

(LRR) để tính toán cho sự xói lở và bồi tụ 

đường bờ khu vực nghiên cứu. 

Phương pháp thống kê thu thập dữ liệu: Thu 

thập các tài liệu đã nghiên cứu trước đó về khu 

vực cù lao Phú Đa [2], [3]. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Trích xuất đường bờ 

Sau quá trình hiệu chỉnh khí quyển và nắn chỉnh 

hình học, nghiên cứu tiếp tục tiến hành tính tỷ lệ 

ảnh tỉ số band2/band4 và band2/band5 đối với 

ảnh Landsat TM/ETM+, band3/band5 và 

band3/band6 đối với ảnh Landsat 8 OLI/TIRS. 

Kết quả xác định các ảnh tỉ lệ đối với tư liệu ảnh 

khu vực cù lao Phú Đa năm 1990, 1995, 2000, 

2005, 2010, 2015, 2020. 

Sau quá trình thực hiện các quy trình trích xuất 

đường bờ, ta có được kết quả như Hình 4. 

 

Hình 3: a) Ảnh tỷ số B2/B4 và  

b) Ảnh tỷ số B2/B5 năm 1990 

 

Hình 4: Đường bờ cồn Phú Đa được  

trích xuất từ ảnh viễn thám 

3.2. Kết quả tính toán xói lở và bồi tụ đường 

bờ cồn Phú Đa 

Đường bờ cồn Phú Đa qua các năm 1990, 1995, 

2000, 2005, 2010, 2015 và 2020 được xếp 

chồng lên nhau để tính toán tốc độ biến động 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 68 - 2011 5 

đường bờ trong từng giai đoạn.  

 

Hình 5: Tốc độ biến động đường bờ cù lao 

Phú Đa giai đoạn 1990 – 2000 

 

Hình 6: Tốc độ biến động đường bờ cù lao 

Phú Đa giai đoạn 2000 – 2010 

 

Hình 7: Tốc độ biến động đường bờ cù lao 

Phú Đa giai đoạn 2010 - 2020 

Nhận xét chung: Dựa vào các Hình 5, 6 và 7, ta 

thấy rằng tốc độ biến động đường bờ cù lao Phú 

Đa diễn biến rất phức tạp, xu thế xói lở xen lẫn 

bồi tụ theo các thời đoạn khác nhau thì mức độ 

và vị trí khác nhau. Trong đó, càng về gần với 

hiện nay thì xu thế xói lở chiếm ưu thế chủ đạo, 

đặc biệt tập trung phía lạch phải của cù lao. Xu 

thế bồi tụ chủ yếu tập trung bên lạch trái, thời 

gian 10 năm gần đây tập trung nhiều ở cồn Phú 

Bình. 

Giai đoạn từ 1990 – 2000 

Trong giai đoạn 1990 – 2000, xói mạnh tập 

trung ở đầu phía Nam của cồn Phú Đa với vận 

tốc lớn nhất đạt 36,50 m/năm, đường bờ sau 10 

năm diễn biến đã lùi vào khoảng 367,90 m; nơi 

bồi nhiều nhất là đuôi cồn với vận tốc 9,85 

m/năm, bờ bồi ra khoảng 99,11 m. Ngoài ra, 

khu vực bờ phía Bắc khá ổn định và ít thay đổi, 

trong khi đó, khu vực bờ Nam có vài điểm xói 

xen kẽ.  

Giai đoạn từ 2000 – 2010 

Giai đoạn 2000 – 2010, xói lở vẫn tập trung tại 

đầu cồn Phú Đa cả bên phía bờ Nam và phía bờ 

Bắc (cồn Phú Bình), đường bờ lùi 10,00 - 

274,30 m với vận tốc trung bình 1,16 - 31,16 

m/năm. Điểm khác biệt là cả phần than cồn và 

đuôi cồn đều diễn ra xói lở, đặc biệt là thân cồn 

phía lạch phải. Phần đuôi cồn bồi với vận tốc 

trung bình khoảng 0,71 - 16,25 m/năm, đường 

bờ bồi ra khoảng 4,90 - 139,57 m. Bờ phía Bắc 

và Nam hình thành các điểm xói lở chiếm ưu 

thế với tốc độ 0,50 – 3,42 m/năm và một số 

điểm bồi với tốc độ 0,57 – 2,09 m/năm. 

Giai đoạn từ 2010 – 2020 

Giai đoạn 2010 – 2020 diễn biến phức tạp hơn 

2 giai đoạn trước khi cả đầu và đuôi cồn Phú Đa 

đều bị xói. Tuy nhiên mức độ xói ở đầu cồn đã 

giảm đáng kể với vận tốc trung bình chỉ từ 0,63 

- 8,21 m/năm, đường bờ bị xâm lấn lùi vào 

trong thời đoạn này biến động từ 10,85 – 81,63 

m. Đuôi cồn có hiện tượng xói mạnh hơn với 

tốc độ trung bình 4,48 - 16,8 m/năm, bờ xói 

khoảng 35,35 - 173,39 m. Đặc biệt, phía bờ phía 

Nam thuộc nhánh phải của cù lao bị xói khá 

đều dọc theo chiều dài gần 4km, xói lở chiếm 
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ưu thế với tốc độ 0,54 - 8,36 m/năm, bề rộng 

xói lở 10,05 - 86,01 m. Quá trình bồi tụ xuất 

hiện ở bờ phía Bắc thuộc nhánh trái cù lao 

thuộc cồn Phú Bình với tốc độ trung bình 0,58 

- 2,18 m/năm, bờ bồi có phạm vi biến động 

khoảng 10,05 - 22,59 m nhưng đan xen đoạn 

xói lở dài khoảng 840 m với tốc độ trung bình 

0,56 - 2,15 m/năm, bờ xói khoảng 10,23 - 22,1 

m.  

Theo thống kê diện tích xói lở và bồi tụ cho 

thấy, giai đoạn 1990 – 2000, xu hướng xói lở và 

bồi tự khá cân bằng, xói lở chỉ tập trung tại đầu 

phía Nam của Cồn, trong khi bồi tụ diễn ra ở 

lạch phía Bắc và thân cù lao. So với giai đoạn 

trước, xu hướng xói lở tăng mạnh ở giai đoạn 

2000 – 2010, tổng diện tích dư xói bồi giai đoạn 

này là 39,83 ha (cù lao bị giảm đi diện tích). 

Giai đoạn 2010-2020, xu thế xói vẫn chiếm chủ 

đạo nhưng có suy giảm hơn giai đoạn 2000-

2010, với tổng diện tích dư của xói và bồi là 

29,32 ha (xem Hình 8). 

 

Hình 8: Biểu đồ diện tích bồi xói 

Giai đoạn từ 1990 - 2020 

Dựa vào Hình, ta nhận thấy rằng quá trình xói 

lở chiếm ưu thế hơn quá trình bồi tụ ở cồn Phú 

Đa. Trong vòng 30 năm tại khu vực cồn Phú Đa 

diện tích xói lở đạt khoảng 125,46 ha, khoảng 

cách xói lở nhỏ nhất là 10 m và nơi lớn nhất đạt 

khoảng 723,83 m. Tốc độ xói lở đạt khoảng 

28,45 – 34,90 m/năm trong khi đó tốc độ bồi tụ 

nhỏ hơn 4,0 m/năm. Trong đó, tốc độ dịch 

chuyển đường bờ theo xu thế cù lao bị suy giảm 

diện tích giai đoạn 2000 – 2010 là lớn nhất, đến 

giai đoạn 2010 – 2020 tốc độ biến động đường 

bờ có phần chậm lại, nhưng mức nghiêm trọng 

tập trung vào nhánh phải của cù lao. 

Nhận xét và thảo luận: 

Trong giai đoạn từ 1990 – 2000, các đập trên 

thượng nguồn chưa xây dựng nhiều, vì vậy theo 

quy luật thì lượng phù sa thượng nguồn chưa bị 

suy giảm mạnh, lượng phù sa đổ về hạ du làm 

cho bùn cát chỗ thân và đuôi cù lao bồi, vì vậy 

cán cân xói bồi ít nghiêm trọng [7]. Xói mạnh 

phía đầu cồn phía Nam có thể do ảnh hưởng của 

biến động tuyến lạch sâu thượng lưu điều chỉnh 

hướng về phía bờ phải cù lao, yếu tố động lực 

sông và hình thái lòng sông là các nhân tố gây 

biến động đường bờ giai đoạn này. So sánh với 

kết quả nghiên cứu của Lê Ngọc Bích & nnk 

(1998) [2] ta thấy rằng xu hướng xói ở cồn Phú 

Đa (vòng tròn đỏ) ở đầu cồn (màu tím), và cồn 

Phú Bình có xu hướng bồi (màu vàng nhạt) 

(xem Hình 9) khá phù hợp với kết quả giải đoán 

ảnh. Như vậy, cồn Phú Bình đã xuất hiện từ rất 

lâu là nguyên nhân đẩy dòng chủ lưu về phía 

lạch phải và gây xói lở đầu cù lao phía Nam. 

 

Hình 9: Bản đồ xói lở giai đoạn 

 1965 – 1997[2] 

Trong giai đoạn từ 2000 – 2010, xói lở hầu 

như chiếm ưu thế, có thể thấy rằng việc phát 

triển của các đập trên thượng nguồn và khai 

thác cát đã gây nên hiện tượng “nước đói phù 

sa” làm ảnh hưởng vùng hạ lưu Mê Công nói 

chung và cù lao Phú Đa nói riêng [7, 10]. Tuy 

nhiên, Hình 6 cho thấy, xói lở không chỉ xảy 

ra ở đầu cù lao phía Nam như xu thế mà xuất 

hiện cả ở cồn Phú Bình và xen lẫn vào một số 

đoạn bờ thuộc lạch trái của cù lao, điều này 
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chỉ có thể giải thích có thể là do nguyên nhân 

khai thác cát lậu hoặc do tác động khác từ con 

người. 

Trong giai đoạn từ 2010 – 2020, bờ sông vẫn 

có xu thế xói lở là chủ đạo nhưng diễn biến 

mạnh từ 2010-2015, kể từ năm 2015, diễn 

biến xói lở có xu thế giảm mạnh phía bờ phải 

của cù lao. Lý giải cho hiện tượng này có thể 

thấy dòng chảy thượng nguồn trong giai đoạn 

này đã bị suy giảm mạnh do xây dựng đập 

thượng nguồn, dòng chảy nguồn yếu dần và 

bùn cát giảm mạnh từ thượng nguồn làm xu 

thế xói lở ở phổ rộng hơn, kéo dài về tận đuôi 

cù lao; hoặc có thể hoạt động khai thác cát 

được quản lý tốt hơn so với giai đoạn trước 

đây. Trong giai đoạn này, hệ quả của việc đổi 

hướng dòng chủ lưu tập trung về phía bờ phải 

cồn và thiếu hụt bùn cát làm sạt lở một đoạn 

đường bờ gần 300 m gây xôn xao báo chí [8]. 

 

Hình 10: Sạt kè bờ phải cù lao Phú Đa 

 năm 2020[8] 

Kiểm chứng kết quả phân tích ảnh viễn thám 

phân tích năm 2020 với kết quả điều tra hiện 

trạng sạt lở - bồi tụ đường bờ năm 2020 [3], cho 

thấy kết quả phân tích phù hợp với thực tế hiện 

trạng. Đuôi cồn là nơi xói mạnh, đoạn đầu cồn 

xói lở với tốc độ trung bình, phía bờ Nam quy 

mô xói lở mạnh hơn phía bờ Bắc (xem Hình 

11). 

 

Hình 11: Kết quả điều tra hiện trạng cù lao 

Phú Đa tháng 9 năm 2020[3] 

Trong tương lai, xói lở trong khu vực nghiên 

cứu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và phức tạp 

khi mà chế độ thủy lực và bùn cát đã, đang và 

sẽ tiếp tục thay đổi [11, 16]. Các yếu tố tác động 

đến quá trình biến động đường bờ ở cù lao Phú 

Đa chắc chắn có nhân tố do lượng phù sa suy 

giảm mạnh do xây dựng đập trên thượng nguồn 

[4, 11], bên cạnh đó cần xem xét đến yếu tố sử 

dụng đất cho nuôi trồng thủy sản ven bờ sông 

của một số hộ dân. Xói lở xảy ra nhanh và mạnh 

hơn nếu bờ bao bị phá hủy cũng ảnh hưởng đến 

tốc độ diễn biến và kết quả phân tích ảnh viễn 

thám. 

4. KẾT LUẬN 

Dựa trên phương pháp ảnh tỷ số của Alesheikh 

và công cụ DSAS, đường bờ hiện trạng các năm 

khu vực cù lao Phú Đa đã được chồng xếp và 

tính toán, toàn cảnh bức tranh xói lở và bồi tụ 

tại cồn Phú Đa đã được mô tả khá chi tiết. Kết 

quả phân tích so sánh cho thấy đây là phương 

pháp tốt để nghiên cứu quá trình diễn biến bờ 

sông, bờ biển. 

Biến động đường bờ sông do xói lở - bôi tụ khu 

vực cù lao Phú Đa rất khác nhau trong 3 thời 

đoạn tính toán phân tích ảnh. Trong các giai 

đoạn tính toán, giai đoạn 2000 - 2010 biến động 

do xói lở mạnh nhất, giai đoạn 1990-2000 xu 

thế xói bồi khá cân bằng, xói mạnh diễn ra tại 

đầu phía Nam của cù lao. Đoạn bờ đầu phía 

Nam cù lao với chiều dài khoảng 1,5km có 

phạm vi biến động lớn nhất 723,83m trong 30 

năm. Cồn Phú Bình là cồn có vai trò quan trọng 
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trong việc chuyển hướng dòng chủ lưu từ lạch 

trái sang lạch phải, làm mức độ xói lở càng trở 

nên nghiêm trọng theo thời gian. 

Mặc dù đã tận dụng tối đa nguồn ảnh và phương 

pháp nghiên cứu khá tốt, tuy nhiên do chất 

lượng ảnh cũng chỉ đạt một sai số nhất định nên 

có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả 

nghiên cứu, ngoài ra, nghiên cứu cũng chưa 

xem xét cụ thể đến tác động của con người như 

đào ao thả cá, khai thác cát trực tiếp vào chân 

cù lao,…nên rất cần các phương pháp nghiên 

cứu khác để đánh giá khách quan hơn về 

nguyên nhân diễn biến sạt lở. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi 

Phòng nghiên cứu Hải dương học – Viện Kỹ 

Thuật Biển, thuộc khuôn khổ đề tài “Nghiên 

cứu nguyên nhân sạt lở, giải pháp công nghệ 

phòng chống và dự báo hành lang an toàn bờ 

sông khu vực cồn Phú Đa, cồn Hưng Phong và 

rạch Vàm Rỗng trong điều kiện biến đổi khí 

hậu.” Mã số: 854 /HĐ-SKHCN. 
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