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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Đã xác định được quá trình hình thành và biến động vùng nước đục cực đại tại 

khu vực cửa sông Hậu bao gồm: 

Phân bố vùng nước đục cực đại trong mùa mưa được dịch chuyển ra thềm châu 

thổ ngập nước trong phạm vị khoảng 20km với hàm lượng trầm tích lơ lửng dao động từ 

05. – 1.1g/l. Trong khi vào thời kỳ mùa khô, nước biển có độ muối cao kèm theo hàm 

lượng trầm tích lơ lửng phía biển xâm nhập sâu và tồn tại bên trong cửa sông gây ra quá 

trình xáo trộn và kết bông. Phạm vi xâm nhập lên tới 50km tạo nên khối nước có hàm 

lượng trầm tích lơ lửng cao từ 0.6 – 1.2g/l, khối nước này được di chuyển vào/ra theo 

dòng triều lên/xuống khoảng vài kilomet theo pha triều. 

Vùng độ đục cực đại tại cửa sông Hậu tồn tại quanh năm và được hình thành bởi 

hiệu ứng barocline do nêm mặn và quá trình kết bông của trầm tích lơ lửng tại vùng nước 

lợ. Vị trị gần như trùng với vị trí tồn tại của lưỡi nêm mặn và cũng thay đổi theo mùa 

thủy văn, theo pha triều và biến động mạnh theo không gian và thời gian. Tác động của 

sóng và dòng triều lên hàm lượng trầm tích lơ lửng và trầm tích đáy trong thời kỳ mùa 

khô lớn hơn mùa mưa. Vì vậy, phạm vi phân bố theo không gian của vùng có độ đục cực 

đại tại cửa Hậu trong mùa khô lớn hơn mùa mưa. 

- Đánh giá được diễn biến và mức độ bồi xói của khu vực nghiên cứu dưới ảnh 

hưởng của yếu tố thủy động lực sông – biển tại khu vực cửa sông Hậu bao gồm: 

Chế độ thủy động lực khu vực sông Hậu phụ thuộc vào chế độ bán nhật triều 

không đều với năm kiểu dao động chính chu kì ½ ngày, 1 ngày, ½ tháng, 6 tháng và 12 

tháng. Chế độ hải văn biển Đông và chế độ thủy văn sông Mê Kông bị khống chế bởi chế 

độ gió mùa giữa mùa mưa trong thời kỳ gió mùa Tây Nam và mùa khô trong thời kỳ gió 

mùa Đông Bắc và bị biến dạng do tác động của các yếu tố cục bộ, đặc biệt là địa hình đáy 

biển và đường bờ kết hợp với sự phát xạ năng lượng sóng biển trên vùng nước cạn cận 

bờ. 

Sự tương tác của động lực sông, dao động mực nước và các điều kiện thủy động 

lực trên châu thổ ngập nước sẽ tạo thành các khu vực bồi - xói ở vùng cửa sông, chúng 

ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển trầm tích, lắng đọng trầm tích và quy luật bồi xói. 

Sự tích lũy trầm tích ở khu vực thềm châu thổ ngập nước trong các tháng mùa mưa chỉ là 



tạm thời khi có các nguồn cung cấp lớn từ lục địa. Trong khi vào thời kỳ mùa khô, dưới 

tác động của các quá trình động lực trong điều kiện thiếu hụt trầm tích, quá trình tái lơ 

lửng và phân bố trầm tích diễn ra tạo thành đặc điểm biến động địa hình đáy. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Luận án nghiên cứu liên quan đến quá trình vận chuyển trầm tích, bồi tụ xói lở 

luồng lạch giao thông thủy tại khu vực cửa sông Hậu.  

Kết quả thu được là cơ sở khoa học cho việc quy hoạch định hướng các phương án 

tổ chức lãnh thổ, triển khai các dự án khả thi trong tương lai, xây dựng các phương án 

phòng chống xói lở - bồi tụ, ổn định bãi, cửa sông phục vụ cho giao thông thủy, bảo vệ 

mội trường và phát triển kinh tế biển bền vững. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long đang bị đe dạo bởi: (1) Các tác động của đập 

thủy điện, sử dụng đất trên lưu vực và phát triển kinh tế xã hội; (2) Biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng. Những mối đe dạo này cũng tồn tại trên các con sông lớn trên Thế giới. 

Như vậy, hướng nghiên cứu tiếp theo là xem xét các tác động của dòng trầm tích từ lưu 

vực (cũng như sự thay đổi theo chu kỳ năm của thủy văn) và ngập lụt, xâm nhập mặn liên 

quan đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 

Nghiên cứu nguồn trầm tích và mực nước biển dâng có thể ảnh hưởng đến hình 

thái sông và nghiên cứu sự thay đổi của lòng dẫn sông. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- The process of formation and fluctuation of maximum turbidity zone  waters has 

been identified at the mouth of the Hau river include: 

The maximum turbidity zone distribution in the rainy season was moving the 

subaqueous delta with scope of about 20 km with suspended sediment concentrations of 

about 5g/l to 1.1g/l. While in the dry season, sea water is high salinity and suspended 

sediment concentrations in the seaward and penetrate into the estuaries to cause a 

disturbance and flocculation. The penetration scope of up to 50 km and creates water 

mass has high concentration suspended sediment from 0.6 to 1.2 g/l, This is mass water 

moved come in/come out by tidal current up/down for several kilometers in tidal phase. 

The maximum turbidity zone in the mouth of the Hau River exists year-round is 

maintained due to the barocline effect due to salinity and the deposition of sediment in 

the brackish water. The maximum turbidity zone position is almost the same as 

saltwedges, varying in hydrological season, tidal phase, and strong change in space and 

time. The impact of waves and tidal currents are suspended sediment concentrations in 

the dry season are higher more than in the rainy season and forming maximum turbidity 

zone in Hau river in the dry season have been large scale more than in the rainy season. 

- Evaluate movement and level of deposition - erosion of the study area under the 

influence of hydrodynamic forces in the river mouth of Hau river include: 

Hydrodynamic regime of Hau river depends  semi-diurnal tidal with five type 

fluctuations cycle ½ day, 1 day, ½ month, 6 month and 12 months, the East Sea 

oceanographic regime and the Mekong hydrographic regime are controlled by the 

monsoon during the raily season in the southwest monsoon and the dry season in the 

Northeast monsoon and Hydrodynamic deformation is strongly influenced by local 

factors, especially seabed terrain and shoreline associated with the radiation of wave 

energy in shallow waters. 



The interaction of river dynamics, fluctuations of water levels will be forming 

deposition areas at estuaries and hydrodynamic conditions in the subaqueous delta is 

affect the sediment transport and rule  erosion - deposition. The accumulation of 

sediment in thesubaqueous delta submerged in the rainy season is only temporary when 

there is a large supply of sediment from the continental. In the dry season, under the 

influence of dynamic processes in the condition of sediment deficiency, sediment 

redistribution has taken place, forming the characteristics of the bottom variation. 

12. Paratical applicability, if any: 

Thesis research related to the process of sediment transport and deposition erosion  

navigation channels in the coastal areas of Hau river estuary 

The result is a scientific basis for planning directions for territorial organization, 

implementation of feasible projects in the future, development of plans preventive for 

erosion and sedimentation, stabilization of land , estuaries serve for navigation, 

environmental protection and economic development of sustainable sea. 

13. Further research directions, if any 

The Mekong Delta is threatened by the implications of: (1) Damming and land-use 

changes in the drainage basin; (2) Climate change and rising sea level. These threats are 

present in other great rivers that emerge in the world. So, Further research directions are 

consider the implications of declining sediment loads from the catchment (as well as 

modification of the annual hydrograph) and flooding and salinity intrusion associated 

with relative sea level rise and climate change. 

Study is declining sediment loads and rising sea levels will likely impact 

distributary channel morphology and will alter estuarine circulation and sediment-

trapping efficiency 
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