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Tóm tắt. Trạm sông Đốc là một trạm thủy văn cửa sông ven bờ Biển Tây. Bài viết tiếp tục khảo 
sát mực nước tại trạm Ông Đốc đã được trình bày trong báo cáo khoa học [2] với chuỗi số liệu kéo 
dài đến 31/12/2020. Sự biến động của mực nước giờ, của các mực nước đặc trưng (MNĐT) ngày, 
tháng, năm, tại một số lát cắt trong chuỗi số liệu 25 năm được bài viết phân tích. Sau cùng là phần 
thảo luận và đề xuất một số vấn đề có liên quan đến bờ Biển Tây và Bán đảo Cà Mau. 

Đôi nét về địa bàn 

Bên phía Biển Tây có ba trạm thủy văn là các trạm sông Đốc, Xẻo Rô và Rạch Giá. Trạm thủy văn 
sông Đốc là trạm cửa sông ven biển đặt tại tọa độ 09o02’, 104o50’E, trực diện với Biển Tây và 
bắt đầu đo mực nước giờ từ 0 giờ ngày 01/01/1996. Trạm Xẻo Rô nằm trong Vịnh Rạch Giá, sâu 
vào bên trong trên sông Cái Lớn, ở 330 mét hạ lưu Kênh Cán Gáo - Xẻo Rô và cách cống Cái Lớn 
(đang được xây dựng) 3,5 km. Trạm thủy văn Rạch Giá cũng nằm trong Vịnh Rạch Giá, trên nhánh 
sông Kiên nhưng mực nươc giờ đo đạc bị ảnh hưởng từ ngày cống sông Kiên ở hạ lưu của trạm đi 
vào vận hành với chức năng ngăn mặn cho nhà máy nước Thành phố Rạch Giá. (Hình 1).   

 

  

Địa bàn liên quan trực tiếp đến mực nước trạm sông Đốc bao gồm huyện An Biên, huyện U Minh 
Thượng, huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang, huyện U Minh, huyện Trần văn Thời của tỉnh Cà 



Mau. Địa hình của địa bàn cao từ huyện An Biên, huyện U Minh Thượng thấp dần theo hướng 
Tây Nam về phía Biển Tây. 

Sông Trẹm, sông Cái Tàu chảy giữa U Minh Thượng và U Minh Hạ, hợp lưu với nhau, điểm khởi 
đầu của sông Ông Đốc ranh phía Nam của địa bàn. 

Nguồn nước của sông là nước mưa được trữ trong các trũng than bùn dày U Minh Thượng và U 
Minh Hạ. (Hình 2). Lượng mưa trung bình nhiều năm đo tại bốn trạm thủy văn Xẻo Rô, Vĩnh 
Thuận, Cà Mau và Sông Đốc thuộc loại cao nhất cả nước [3]. 

Chế độ thủy văn của hệ sinh thái Rừng tràm U Minh đặc sắc ở chỗ, cho tới những năm 1970, nó 
tự duy trì với cơ chế “ngậm nước ngọt” vào mùa mưa và tiết ra cho môi trường vào mùa khô qua 
sông Trẹm và sông Cái Tàu [4]. 

Khai thác rừng tràm, các trận cháy rừng tràm quy mô trong những thập niên 1970, 1980, 1990 và 
đầu thập niên 2000 làm giảm đáng kể trữ lượng than bùn [5], cùng với khai thác nước rừng U Minh 
phục vụ sản xuất nông nghiệp đã thay đổi sâu sắc chế độ thủy văn của sông Trẹm, sông Cái Tàu 
và từ đó của sông Ông Đốc. 

Hình 3, ghi lại diễn tiến thu hẹp của Rừng tràm U Minh Thượng từ 1979 đến 2019 qua ảnh vệ tinh, 
cho thấy quy mô, tốc độ giảm diện tích và sinh khối rừng, nhất là rừng nguyên sinh.    

 

Trạm thủy văn đặt cách cửa sông Ông Đốc khoảng 1500 mét. trên đoạn sông ước rộng 450 mét. 
Bờ sông ngày càng bị áp sát bởi quá trình đô thị hóa. (Mật độ qua lại của các phương tiện giao 
thông thủy gắn máy có thể ảnh hưởng đến số liệu đo mực nước giờ, nếu không có biện pháp thích 
hợp để ngăn hoặc lọc nhiễu). 

Khác với bờ Biển Đông của ĐBSCL, địa hình đáy ven bờ Biển Tây tương đối nông, độ dốc đáy 
biển thấp. Hình 4 [6]. Với địa hình đáy biển như vậy, ven bờ Biển Tây hình thái triều, chiều dài 



của sóng triều, tốc độ truyền triều và năng lượng sóng triều có thể được xem là của vùng biển 
nông.    

 

Mực nước đo đạc 
tại trạm sông Đốc 
tùy thuộc nhiều yếu 
tố, trước tiên vào 
yếu tố sông (Ông 
Đốc), yếu tố biển 
(sóng và triều Biển 
Tây), vào dòng 
chảy ven bờ, vào 
hai mùa (mưa, 
khô), và vào hai 
mùa gió (Đông 
Bắc-Tây Nam và 
Tây Nam-Dông 
Bắc). Hình 5 thể 
hiện sự giao thoa 
không ngừng nghỉ 
giữa các yếu tố qua 
4 lát cắt năm 1985, 
2014, 2018 và 
2020, được lựa 
chọn kết hợp với 
yếu tố mùa.   

 

 

Kết quả phân tích và nhận xét 



Mực nước giờ là số liệu gốc được phân tích nhằm mục đích cung cấp thêm hiểu biết về điều kiện 
tự nhiên của môi trường trên địa bàn và là dữ liệu thứ cấp có thể có ích cho các đề tài nghiên cứu 
và mô phỏng số liên quan đến vùng. 

(1) Thể hiện của triều Biển Tây tại sông Đốc tại bốn thời điểm đổi mùa 

Chế độ triều Biển Tây là bán nhật triều không đều. Tính chất này được thể hiện và diễn biến ra sao 
từ năm 1996 đến nay là nội dung đầu tiên được xem xét. 

Hình 6 là đường mực nước giờ tại bốn thời điểm đổi mùa trong năm, xuân phân (20-21/3), hạ chí 
(21-22/6), thu phân (23-24/9), đông chí (21-22/12) vào các năm 1996, 2015 và 2020 trong thời 
gian 7 ngày phủ choàng lên bốn thời điểm nói trên.    

Ngoài 1996 và 2020, hai năm đầu và cuối của chuỗi số liệu, năm 2015 cũng được xem xét để kiểm 
nhận tính chu kỳ 19 năm của triều. 

+ Nhận xét đầu tiên là mực nước giờ được nâng cao, thấy rõ qua đồ thị, được thể hiện qua số 
liệu mực nước giờ trung bình tại ba lát cắt năm 1996, 2015, 2020, ở bốn thời điểm xuân phân, hạ 
chí, thu phân và đông chí (trong 7 ngày và trong 2 ngày) luôn tăng. Xem Bảng 1.  

 + Trong 7 ngày xuân phân và thu phân, đường mực nước 1996 và 2015 mỗi ngày có hai lần triều 
lên và hai lần triều xuống, trong khi đường mực nước năm 2020 có những ngày bán nhật triều và 
những ngày nhật triều. Hình 6. 



Bảng 1. Mực nước giờ trung bình tăng. 

+ Trong 7 ngày hạ chí đường mực nước năm 2020 có dạng nhật triều, đường mưc nước năm 1996 
và 2015 có dạng hỗn hợp, trong khi đó trong 7 ngày đông chí các đường mưc nước diễn biến hầu 
như ngược lại. Hình 6. 

+ Tính chu kỳ 19 năm được thể hiện trong Hình 6 qua hai đường mực nước năm 1996 và 2015, 
hầu như đồng dạng, có xê dịch về độ cao. 

(2) Mực nước giờ tháng 6 và tháng 12 tại trạm sông Đốc 

Mực nước giờ tại trạm sông Đốc tháng 6 và tháng 12, ba năm 1996, 2015 và 2020 được trình bày 
trong Hình 7a,7b. Lưu ý rằng tháng 6 còn là tháng thứ hai đầu mùa mưa và tháng 12 là tháng thứ 
hai đầu mùa khô tại đồng bằng sông Cửu Long.    

Từ mực nước giờ, đỉnh triều cao nhất ngày, chân triều thấp nhất ngày được ghi nhận, mực nước 
giờ trung bình ngày được tính toán. Hiệu số giữa đỉnh triều cao nhất và chân triều thấp nhất ngày 
là biên độ triều ngày. 

Từ các mực nước đặc trưng ngày, xác định đỉnh triều cao nhất. chân triều thấp nhất, tính toán mực 
nước trung bình, tháng, mùa và cả năm. Biên độ triều lớn nhất trong một thời đoạn là trị số lớn 
nhất của biên độ triều ngày trong thời đoạn đó. 

+ Các mực nước đặc trưng tháng tăng qua ba lát cắt năm, trừ biên độ triều lớn nhất giảm rồi tăng 
tháng 6 cũng như tháng 12. 

 



 

 

Bảng 2 trình bày trị số và sự biến động của các mực nước đặc trưng tháng, tháng 6 và tháng 12 tại 
trạm sông Đốc.   

 + Các đường quá trình mực nước giờ tháng 6 và tháng 12, năm 1996 và năm 2015 hầu như đồng 
dạng, có chuyển dịch về độ cao, một lần nữa thể hiện chu kỳ 19 năm của thủy triều. 

(3) Biến động của các mực nước đặc trưng năm tại sông Đốc 



Từ các mực nước đặc trưng ngày, mỗi năm có bốn mực nước đặc trưng năm là mực nước trung 
bình trung bình năm, đỉnh triều cao nhất năm, chân triều thấp nhất năm và biên độ triều lớn nhất 
năm. 

 

  

Hình 8 trình bày diễn thế của mực nước trung bình (sau đây ký hiệu là Htb) trung bình năm, đỉnh 
triều cao nhất (HHW) năm, chân triều thấp nhất (LLW) năm, và biên độ triều lớn nhất (RoT) năm 
tại trạm thủy văn Sông Đốc từ năm 1996 đến năm 2020. Trong Hình 8, mỗi đồ thị có đường xu 
hướng tuyến tính trong 25 năm này.  

 



+ Htb năm tăng bình quân 1,4 cm năm (R2 = 0.8642). Có 15/25 năm, từ năm 2002 đến 2016, Htb 
nằm dưới đường xu thế. 

+ Đỉnh triều cao nhất HHW năm tăng bình quân 1,38 cm năm. HHW răng cưa hai bên đường xu 
hướng nên hệ số R2 không cao (R2= 0.6365). 

+ Chân triều thấp nhất LLW năm tăng bình quân 1,5 cm năm (R2 = 0.7598). Năm 2011 LLW = -
67 cm nằm khá thấp so với đường xu hướng. 

+ Biên độ triều lón nhất RoT năm rất biến động qua các năm. Xu hướng giảm bình quân -0.3 cm 
năm với hệ số R2 = 0.0404 chỉ có giá trị tham khảo. 

(4) Thời điểm các mực nước đặc trưng năm đạt cực trị 

Thời điểm này rất có ý nghĩa vì nó chỉ ra các tháng nào trong năm các mực nước đặc trưng năm 
đạt cưc trị. Thời điểm và số lần từng mực nước đặc trưng năm đạt cưc trị tại trạm sông Đốc được 
trình bày trong Bảng 3.   

Bảng 3. Tháng và số lần các mực nước dặc trưng năm đạt cực trị trong 25 năm (1996-2020) + 
Mực nước trung bình cao nhất năm 

+ Mực nước trung bình cao nhất năm đạt được tập trung vào hai tháng 11, 12 (21 lần trong 25 
năm). 

+ Đỉnh triều cao nhất năm xuất hiện tập trung trong hai tháng 11 và 12 (17/25). 

+ Chân triều thấp nhất năm xuất hiện 27 lần trong 25 năm tập trung vào tháng 6 (19/25). Có 2 lần 
xuất hiện lặp trong một năm. 

+ Biên độ triều lớn nhất năm xuất hiện tập trung vào tháng 6 (13/25). 

(5) Khoảng cách biến động của các MNĐT ngày có xu hướng thu hẹp dần 

Các mực nước đặc trưng ngày suốt năm 1996, 2004, 2008 và 2020 đã được khảo sát. Trong Hình 
9 là bốn đường đặc trưng ngày trong năm 1996 và năm 2020.  Nhận xét đầu tiên là các đường mực 
nước đặc trưng dịch chuyển lên về độ cao. 

 Nhận xét thứ hai là khoảng cách giữa mực nước đặc trưng có độ cao lớn nhất và mực nước đặc 
trưng có độ cao thấp nhất có xu hướng thu hẹp dần. Khoảng cách này là khoảng cách biến động của 
các MNĐT trong năm. 



Hình 10 là đồ thị của khoảng cách biến động trong 25 năm (1996-2020) cùng với đường xu hướng 
biến động tuyến tính.   

Tốc độ thu hẹp bình quân năm trong 25 năm là -1.82 cm, (R2 = 0.4698). 

(6) Biến động của các mực nước đặc trưng mùa mưa, mùa khô 

Biến động của bốn mực nước đặc trưng năm đã được trình bày trong Mục (3). Trong mục này biến 
động của các mực nước đặc trưng mùa mưa (từ 01/05 đến 20/10) và mùa khô (từ 01/11 đến 30/04 
năm sau) được khảo sát và đối chiếu. 

Trong Hình 11 là đồ thị của các mực nước đặc trưng mùa mưa và mùa khô cùng với đường xu 
hướng tuyến tính tương ứng.   



+ Đỉnh triều cao nhất và biên độ triều lớn nhất mùa mưa biến đông nhiều; ít biến động hơn trong 
mùa khô. 

+ Từ năm 2014, đỉnh triều cao nhất mùa khô lớn hơn biên độ triều lớn nhất mùa khô. 

Bảng 4 đối chiếu bốn mực nước đặc trưng năm, mùa mưa và mùa khô.   

Trong Bảng 4, mỗi ô có hai dòng. Dòng trên có hai trị số Min và Max cùng với năm đạt được trị 
số đó. Dòng dưới là phương trình xu hướng tuyến tính cùng với hệ số R2. 

(7) Đối chiếu MNĐT năm tại ba trạm sông Đốc, Năm Căn và Gành Hào 

Phân tích biến động mực nước tại một trạm thủy văn, ngoài lợi ích tự thân tại đia bàn, còn có giá 
trị tăng thêm khi đối chiếu với sự biến động của các mực nước tại các trạm lân cận. Trạm sông 
Đốc và trạm Gành Hào có cùng vĩ độ, nằm ở bờ Tây và bờ Đông của Bán đảo Cà Mau. Trạm Năm 
Căn nằm trên sông Cửa Lớn nối liền Biển Đông và Biển Tây. Hình 12.    

Đối chiếu sự biến động của các MNĐT năm ở ba trạm sẽ cho chúng ta một ý niệm được định 
lượng về ảnh hưởng của hai chế độ triều tại vùng Nam Bán đảo Cà mau. 

Trên Hình 13 là đồ thị của mực nước trung bình năm, đỉnh triều cao nhất năm và chân triều thấp 
nhất năm tại Gành Hào, Năm Căn và sông Đốc trong 25 năm 1996-2020.  



 

Bảng 5 trình bày các thông tin trong Hình 13 dưới dạng bảng mà cột là ba trạm, dòng là bốn mực 
nước đặc trưng năm và khoảng cách biến động của các mực nước này tại ba trạm.    

Dòng trên của mỗi ô có hai trị số Min và Max cùng với năm đạt được trị số đó. Dòng dưới là 
phương trình xu hướng tuyến tính cùng với hệ số R2. Các R2 của biên độ triều lớn nhất năm rất 
bé nên xu hướng tuyến tính chỉ có giá trị tham khảo. 

 

+ Mực nước trung bình, Htb, năm tại trạm Gành Hào tăng nhanh nhất, bình quân 1,8 cm/ năm. 
Tăng chậm nhất là tại trạm Năm Căn, 0,9 cm/năm, bị Htb Gành Hào vượt qua và sắp bị Htb sông 
Đốc đuổi kịp. 



+ Khoảng cách biến động của các MNDT năm có xu hướng thu hẹp, nhanh nhất là tại Sông Đốc, 
-1,8 cm/năm, kế đến là tại Gành Hào, -1,6 cm/năm, cuối cùng tại Năm Căm, -0.9 cm/năm. 

+ Đỉnh triều cao nhất năm, chân triều thấp nhất năm tại Gành Hào cũng tăng nhanh nhất trong ba 
trạm cho phép dự báo rằng ảnh hưởng của triều Biển Đông sẽ ngày càng mở rộng tại Nam Bán 
đảo Cà Mau. 

Thời điểm các MNDT năm đạt cực trị tại ba trạm được trình bày trong Bảng 6.   

Bảng 6. Thời điểm (tháng) Đỉnh triều cao nhất năm, Chân triều thấp nhất năm, và Biên độ triều 
lớn nhất năm tại sông Đốc, Năm Căn, Gành Hào đạt cực trị 

+ Đỉnh triều cao nhất năm đạt cực trị tập trung nhất tại sông Đốc vào tháng 8, 9; tại Năm Căn vào 
tháng 11, tại Gành Hào vào tháng 10. 

+ Chân triều thấp nhất năm đạt cực trị tập trung nhất vào tháng 6 tại cả ba trạm. 

+ Biên độ triều lớn nhất năm đạt cực trị tập trung vào tháng 6 tại sông Đốc; vào tháng 5, tháng 6 
tại Năm Căn. Trong khi đó, tại Gành Hào thì vào tháng 12 và tháng 1. Đây là khác biệt rõ rệt nhất. 

Thảo luận và đề xuất 

(1) Trong phần mở đầu Đôi nét về địa bàn và trong 7 mục trên đây, từ phân tích ảnh vệ tinh và số 
liệu mực nước giờ tác giả đã nêu những nhận xét, chưa đề cập đến nguyên nhân vì chưa đủ cơ sở. 
Đó là những gợi mở để các cơ quan chức năng, các viện trường, các nhà khoa học đi tiếp nếu thấy 
các nội dung là đáng quan tâm. 

(2) Rất thiếu số liệu cơ bản, đặc biệt về địa hình, địa chất đáy biển ven bờ. Chỉ có, và cũng không 
đồng bộ, ở một số nơi có dự án xây dựng kè. Để việc ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 
và sạt lở bờ biển ở Biển Tây căn cơ hơn, bên cạnh việc biết khai thác các số liệu hiện có, các số 
liệu cơ bản trên đây là không thể thiếu. 

(3) Mực nước giờ tại trạm sông Đốc tùy thuộc một phần quan trọng vào nguồn nước sông Ông 
Đốc. Nguồn nước này thành tố của môi trường tại địa bàn. Môi trường này, vì nhiều lý do, đã thay 



đổi sâu sắc trong hơn bốn thập niên đã qua. Theo người dân nhận xét, trên địa bàn “trước đây 6 
tháng ngọt 6 tháng mặn, bây giờ thì 9 tháng mặn 3 tháng ngọt”. 

Hệ sinh thái ngâp nước U Minh, mà thế giới đang hỗ trợ Việt Nam gìn giữ vì tính tự duy trì (self 
sustainability) hiếm thấy của nó gắn liền với đa dạng sinh học, đang dần nhường bước cho một hệ 
sinh thái mà tác nhân con người là chủ đạo, thể hiện qua số cống được xây dựng, số trạm bơm 
được lắp đặt tại các huyện An Biên, U Minh Thượng, An Minh [7]. Đa dạng sinh học ngày càng 
nghèo kiệt. Mặc dù vậy việc giữ rừng tràm không bị cháy, ngay cả trong vùng lõi, mỗi năm vào 
mùa khô là hết sức vất vả. 

Trong bối cảnh đó mực nước giờ tại trạm sông Đốc tiếp tục có nhiều biến động theo hướng quá 
trình biển ngày càng chiếm ưu thế đối với quá trình sông, với các hệ lụy đi kèm là điều dự báo 
được. 

(4) Biến động mực nước tại ba trạm thủy văn sông Đốc, Gành Hào, Năm Căn đã được khảo sát và 
trình bày trong hai bài viết trước [8], [9] và bài viết này, được đối chiếu với nhau, là những tư liệu 
để tham khảo, phát hiện và kiểm chứng trong nghiên cứu ảnh hưởng của hai chế độ triều Biển 
Đông và Biển Tây ở Nam Bán đảo Cà Mau, và trong phân vùng thủy văn địa bàn này, trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu nước biển dâng. 

(5) Trạm sông Đốc là trạm thủy văn duy nhất trực diện với Biển Tây vì những lý do đã nêu ở đầu 
bài viết, xin kiến nghị bổ sung thêm một trạm thủy văn giữa trạm Sông Đốc và các trạm Xẻo Rô, 
Rạch Giá tại một địa điểm mà mực nước giờ đo đạc không bị ảnh hưởng bởi vận hành của cống 
ngăn mặn, xả lũ. 
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