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Chương 1 – Giới thiệu về vùng CSVB

• Định nghĩa

• Sự đa dạng về kiểu hình

• Thủy triều và tác động thủy triều

• Tài nguyên tự nhiên



ĐỊNH NGHĨA
• ĐN 1:“Cửa sông ven 

biển (CSVB) là một 
thủy vực nước lợ bán 
kín ven bờ nối liền 
với biển khơi, trong 
đó giới hạn của nó là 
nơi mà nước biển 
còn vươn tới pha 
trộn với dòng nước 
ngọt bắt nguồn từ nội 
địa”(Pritchard,1967)



• ĐN 2: “Một cửa sông là một nhánh của biển đi 
vào một dòng sông đến nơi mà mực nước cao 
nhất của thủy triều còn vươn tới, thường được 
chia thành 3 phần khác nhau: a) phần biển hay 
phần cửa sông thấp, nối liền với biển khơi; b) 
phần cửa sông trung, nơi diễn ra sự pha trộn 
chính của nước biển và nước ngọt; và c) phần 
cửa sông cao, chi phối bởi nước ngọt nhưng còn 
tác động của thủy triều. Giới hạn giữa 3 phần 
này không cố định và biến động theo lượng nước 
ngọt đổ ra từ sông” (Fairbridge, 1980)



Phân loại theo hình thái địa lý 
vùng CSVB

Vịnh
Cửa sông

Điển hình

Đồng bằng châu thổ

Đầm phá



Các khu hệ sinh thái vùng csvb

• Khu hệ cửa sông (estuary)

• Khu hệ rạn san hô (coral reef)

• Khu hệ thảm cỏ biển (seagrass bed)

• Khu hệ rừng sác (mangroves)

• Khu hệ đầm phá (lagoon)





• Vùng cửa sông

• đồng bằng châu thổ









Diễn thế của RNM
Bãi bồi và RNM luôn thay đổi theo hướng tiến dần ra biển, để lại 
bãi đất bồi cao hơn, và cây ngập mặn không thích hợp sống ở đây 
nữa, nhường chỗ cho cây nước ngọt 



• Biến động chất dinh dưỡng theo mùa:
Chất dinh dưỡng (N, P) 

D.O. 

S‰

chất lơ lững 

v.v.

• Biến động của thủy sinh vật
Phiêu sinh động vật

Phiêu sinh thực vật

Cá

• Tính chất đất: đất phèn

Biến động môi trường 



Nguồn gốc đất phèn vùng CSVB





ĐẤT VÙNG CỬA SÔNG VEN BiỂN
Phản ứng chuyển hóa thành phèn hoạt động

• FeS2 + 7/2 O2 + H2O  Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+

• Fe2+ + 1/2 O2 + 2H+  Fe3+ + H2O

• Fe3+  + 3H2O  Fe(OH)3+ 3H+

_______________________________________

• FeS2 + 4O2 + 3H2O   Fe(OH)3 + 2SO4 + 
3H+



THỦY TRIỀU (tide)

• Thủy triều thiên văn

• Thủy triều khí tượng

•Lực do trái đất vận động
•Lực do mặt trăng
•Lực do mặt trời



Thủy triều- Lực tác động

• Lực hút mặt trăng lên 
trái đất (lực hấp dẫn)

• Tổng hợp lực khác nhau 
tùy vị trí

• Tác động lên bầu thủy 
quyển D

E





Ngày thủy triều 
(lunar day)

•  lực GF do mặt 
trăng (gravitational 

force) hút về phía mặt 
trăng

•  Lực CF do trái 
đất tự quay 
(centrifugal force)

khuynh hướng thoát 
khỏi tâm quay của 
trái đất

• Tổng hợp lực tại tâm 
bị triệt tiêu

• Tổng hợp lực tại 2 
điểm A và Á là lực 
dương có hướng ra 
ngoài trái đất

A
A’

B’

B





Các dạng thủy triều



Biển 
đông

Sự phân bố chế độ triều
Nhật triều
3-4 m
Hòn Dấu

Thuận An-
Huế
1-2 m (bán 
nhật triều 
tiêu biểu)

Nhật triều 
không đều
1-2 m
Đà Nẵng

Bán nhật triều 
không đều
3-4 m
Vũng Tàu

Nhật triều 
không đều
< 1 m
Hà Tiên









• MHWS
MeanHighWaterSprings

• MHWN

MeanHighWaterNeap

• MLWN 
MeanLowWaterNeaps

• MLWS
MeanLowWaterSprings



• Nhị chí

• Nhị phân
22/12

23/6

21/3

23/9



Vùng 
triều
(Intertidal 
zone)

Bãi triều

O m hải đồ 
(chart datum)

Triều cao

Triều trung

Triều thấp


