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1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Sông Trà Khúc chảy qua thành phố Quảng 
Ngãi và đổ ra biển qua cửa sông Cửa Đại 
hay còn gọi là Cửa Đại Cổ Lũy. Cách cửa 
sông này khoảng 5km về phía Nam và 
10km về phía bắc lần lượt là các cửa sông 
Cửa Lở (sông Vệ) và Cửa Sa Kỳ. Thông 
qua các nhánh sông và đầm phá dọc bờ biển, 
các cửa sông này được kết nối và trao đổi 
nước lẫn nhau nên diễn biến hình thái có 
thể có sự tương tác lẫn nhau. Trong khoảng 
10 năm gần đây Cửa Đại cũng như Cửa Lở 
thường xuyên bị bồi lấp trong khi các bờ 
biển lân cận bị xói lở nghiêm trọng. Tùng, 
2006 sử dụng số liệu quan trắc lòng sông, 
dòng chảy kết hợp với ảnh vệ tinh để phân 
tích diễn biến hình thái cửa sông này từ 
1995 đến 2005. Sóng và dòng triều gây hẹp 
cửa trong mùa khô trong khi đó dòng chảy 
lũ mở rộng và duy trì cửa trong các tháng 
mùa mưa. Bên cạnh đó, Nghị và nnk, 2014 
thông qua mô hình toán đã đề xuất nhiều 
giải pháp công trình nhằm chỉnh trị Cửa Đại. 
Việc sử dụng ảnh Landsat trong nghiên cứu 
diễn biến hình thái cửa sông tương đối có 
hiệu quả, ví dụ như nghiên cứu Hoang và 
nnk, 2016a, b.  

Tổng hợp các vấn đề được thảo luận ở trên, 
nghiên cứu này đặt mục tiêu là phân tích diễn 
biến hình thái Cửa Đại và Cửa Lở theo thời 
kỳ nhiều năm bằng ảnh vệ tinh. 

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Sông Trà Khúc là một trong các sông lớn ở 
miền Trung với chiều dài khoảng 135km và 
diện tích lưu vực khoảng 3240km2. Một phần 
nước từ sông này chảy về Cửa Sa Kỳ ở phía 
bắc qua sông Kinh Giang. Nằm ở phía nam 
của Cửa Đại là Cửa Lở, nơi sông Vệ đổ ra 
biển. Ảnh Landsat của khu vực nghiên cứu 
được tải từ nguồn U.S. Geological Survey 
(USGS). Các ảnh này được chụp từ 1973 đến 
2015 với độ phân giải không gian từ 15-30m.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Diễn biến hình thái cửa sông, bờ 
biển trong thời kỳ từ 1973 đến 2016 

Hình 1(a) cho thấy bờ biển bên trái Cửa 
Đại bị xói và được bồi đắp đan xen nhau 
trong giai đoạn từ 1973 đến 1990. Trong giai 
đoạn này không có nhiều số liệu ảnh nên kết 
quả không phản ánh rõ ràng. Tuy nhiên căn 
cứ vào số liệu dòng chảy trung bình ngày tại 
trạm Sơn Giang (Hình 2) thì thấy trong giai 
đoạn này có một số trận lũ lớn vào các năm 
1980, 1983, 1986 và 1987. Các trận lũ này 
cung cấp một lượng bùn cát lớn từ trong 
sông ra khu vực cồn ngầm trước cửa sông, 
sau đó dưới tác dụng của sóng, lượng bùn 
cát này sẽ được bồi vào bờ biển lân cận. Từ 
1990 đến 2010 đường bờ khu vực được bồi 
đắp gần như liên tục và có nơi được bồi đến 
hơn 200m. Chi tiết về diễn biến hình thái cửa 
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sông và mối liên quan đến lưu lượng dòng 
chảy trung bình ngày tại trạm Sơn Giang từ 
1991 đến 2003 có thể xem thêm trong (Tùng, 

2006). Trong giai đoạn từ 2010 đến gần đây 
đường bờ khu vực này bị xói nhanh mặc dù 
vẫn có một số trận lũ lớn xảy ra (2009, 2013). 

2/19722/76 2/80 2/84 2/88 2/92 2/962/2000 2/04 2/08 2/122/2016

400

500

600

700

Year

 y
 (m

)

 

 

 x=1000 m
 x=3000 m
 x=4000 m
 x=5000 m
 x=7000 m

   2/1972 2/76 2/80 2/84 2/88 2/92 2/96 2/2000 2/04 2/08 2/122/2016600

650

700

750

800

850

900

950

Year

 y
 (m

)

 

 

 x=10000 m  x=11000 m  x=13000 m  x=14000 m  x=15000 m

 
Hình 1. Các mặt cắt ngang vị trí đường bờ khu vực nghiên cứu trong giai đoạn từ 1973-2016 
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Hình 2. Lưu lượng bình quân ngày tại trạm Sơn Giang - sông Trà Khúc từ 1977 đến 2015  

Nguyên nhân chính có thể là do ảnh hưởng 
của việc nạo vét luồng Cửa Đại. Diễn biến vị 
trí đường bờ bên bờ phải Cửa Đại, bờ trái và 
bờ phải Cửa Lở được trình bày trong hình 
1(b). Nhìn chung khu vực này không có sự 
biến động lớn về vị trí đường bờ từ 1990 đến 
nay. Đường bờ bị xói và bồi lấp đan xen nhau; 
có thể sự thay đổi các điều kiện sóng theo mùa 
là nguyên nhân chính của hiện tượng này. Tuy 
nhiên tại mặt cắt x = 13000m, khu vưc doi cát 
bên bờ phải Cửa Lở, bị xói mạnh trong thời 
gian từ năm 2000 tới gần đây. Điều này xảy 
ra có thể do sự dịch chuyển Cửa Lở về  
phía Bắc. 

3.2. Sự dịch chuyển vị trí cửa sông  

Sông Trà Khúc có cùng đặc điểm với 
nhiều con sông khác ở miền Trung là có lòng 
sông phần hạ lưu rất rộng. Cửa sông thường 
được che chắn bởi các doi cát nên phần cửa 
sông thông nước với biển khá hẹp. Vị trí của 
cửa thường dịch chuyển qua lại từ phía bờ 
bên này sang phía bờ bên kia với khoảng 
cách lớn. Larson và nnk, 1987 đề xuất 
nghiệm giải tích để mô phỏng sự hình thành 
đồng bằng cửa sông trên cơ sở nguồn cung 

cấp bùn cát từ sông là điểm cố định giữa sông 
dù phần thông nước rộng, lượng cát đổ ra từ 
sông được giả thiết là chia đều cho hai phía 
bờ. Tuy nhiên, khi vị trí cửa dịch chuyển qua 
phía này sẽ làm cho đường bờ phía bên kia 
tiếp giáp với cửa sông bị xói nghiêm trọng. 
hình 3 và hình 4 thể hiện sự dịch chuyển vị 
Cửa Đại và Cửa Lở. Kết quả trong hình 4(b) 
cho thấy vị trí của Cửa Đại theo phương dọc 
bờ không có nhiều biến đổi trong giai đoạn từ 
1973 đến 1990; từ 1990 đến 1992 thì dịch 
chuyển về bên trái khoảng 200m; từ 1993 
đến 1996 thì ổn định; tuy nhiên từ 1996 đến 
gần cuối năm 2015 thì cửa sông dịch chuyển 
mạnh và liên tục về bên phải khoảng 750m; 
từ cuối năm 2015 thì doi cát bên bờ trái bị cắt 
và cửa sông đượcmở bên bờ trái như hiện nay. 
Kết quả này làm rõ và tổng quát hơn kết quả 
dịch chuyển cửa sông từ 1995 đến 2005 được 
nêu trong (Tùng, 2006). Đối với Cửa Lở, thì 
cửa sông tương đối ổn định từ 1973 đến 1988. 
Tuy nhiên từ 1988 đến 2005 cửa sông này 
dịch chuyển mạnh và liên tục về bên trái 
khoảng 700m. Xu hướng này ngược hoàn 
toàn với xu hướng dịch chuyển của Cửa Đại 
mặc dù hai cửa sông này rất gần nhau về mặt 
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địa lý. Từ 2005 đến 2006 doi cát bờ phải cửa 
sông bị cắt bên phải nên cửa sông dịch 
chuyển đột ngột về bên phải. Tuy nhiên,  
sau đó từ 2006 đến 2016 cửa sông này lại dịch 

14-09-1992

04-10-2005

19-07-2006

13-08-2015

(xC, yC)

 xC (m)
6000 8000 10000 12000

 
Hình 3. Ảnh vệ tinh Landsat thể hiện sự dịch 

chuyển Cửa Đại và Cửa Lở (USGS) 
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Hình 4. Sự dịch chuyển theo phương dọc bờ, 
ngang bờ và độ rộng của Cửa Đại và cửa Lở 

chuyển về bên trái khoảng 500m. Với xu thế 
này thì ta thấy cửa sông này không chịu ảnh 
hưởng của việc nạo vét luồng giống như Cửa 
Đại. Ở đây ta nhận thấy Cửa Lở luôn dịch 
chuyển về bên trái có thể là do dòng chính 
của sông Vệ từ bên phải sang bên trái. Trong 
Hình 4(c), sự dịch chuyển vị trí hai cửa sông 
theo phương vuông góc với bờ được thể hiện. 
Cửa Lở nhô ra và tụt đan xen nhau vào trong 
phạm khoảng 200m. Trong khi đó, từ 1998 
trở đi Cửa Đại có chu kỳ nhô ra và tụt vào 
theo giai đoạn từ 3 đến 5 năm. Riêng từ 2010 
đến nay 2015 cửa sông này trụt vào trong rất 

nhanh khoảng 350m do tác động của việc nạo 
vét luồng như phân tích trong phần trước. 
Hình 4(a) thể hiện độ rộng của hai cửa sông 
trong thời gian tương ứng. Cửa Lở tương đối 
hẹp và ổn định. Trong khi Cửa Đại rộng và 
biến đổi nhiều hơn khoảng 400m, nhìn chung 
theo xu hướng mở rộng dần và thu hẹp dần 
theo chu kỳ 8 năm. 

5. KẾT LUẬN 

Kết quả phân tích ảnh vệ tinh chỉ ra rằng 
bờ biển khu vực lân cận hai cửa sông này 
được bồi đắp từ 1988 đến 2010. Tuy nhiên, 
từ đó đến nay thì bị xói nghiêm trọng, đặc 
biệt khu vực Cửa Đại. Cũng tại Cửa Đại thì 
doi cát bờ trái dịch chuyển mạnh vào vùng 
trong sông trong cùng thời kỳ với xói lở. 
Nguyên nhân chủ yếu được cho là do công 
tác nạo vét luồng gây ra. Ngoài ra, Cửa Đại 
và Cửa Lở có sự dịch chuyển dọc bờ rất lớn, 
đặc biệt từ những năm 1990 đến nay. Điều rất 
đáng chú ý là hai cửa sông này dịch chuyển 
theo hai hướng ngược nhau; Cửa Lở thì luôn 
luôn dịch sang bên bờ trái trong khi Cửa Đại 
thì luôn dịch chuyển sang bờ phải. 
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