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Sự quá độ tiệm biến từ vùng nước đến vùng đất là một trong những yếu tố 
then chốt để thiết kế công trình bảo vệ bờ thân thiện với môi trường. Trước hết, 
đó là một mái dốc thoải - không gian cần thiết để bảo vệ bờ hòa hợp với tự nhiên. 
Đối với một thủy vực nhỏ, tạo một mái dốc thoải có thể là đã đủ, dần dần đợi 
cho thực vật sinh trưởng tự nhiên, hoặc thông qua gieo trồng để ổn định bờ. 
Nhưng trong trường hợp ở sông lớn, kênh chạy tầu lớn, chỉ vậy thôi là chưa đủ. 
Các tác động của sóng và dòng chảy trong sông, kênh tăng lên không ngừng, cần 
phải tăng cường khả năng chống đỡ của lớp phủ thực vật, hoặc tìm cách giảm 
nhỏ cường độ của các tác động ngoại sinh. Dưới đây thảo luận trường hợp phải 
tạo ra "phòng tuyến xanh" để chống đỡ tác động của sóng và dòng chảy trong 
sông và kênh  tương đối lớn. 

Lớp phủ thực vật gồm những loại cây sống chịu nước, chịu ngập mặn, như 
cỏ vetiver, cói, lau sậy, sú vẹt, dừa nước, bần, tràm đước v.v... đều có thể làm 
giảm tác động gây sạt lở bờ sông, kênh của sóng và dòng chảy. Chuyển động 
quỹ đạo sóng vòng quanh các thân cây làm cho nó vừa uốn cong về phía trước, 
vừa uốn cong về phía sau dẫn đến sự giảm yếu của sóng, biến thành một quá 
trình rất phức tạp. Những thân cây cứng cáp, cành lá rườm rà, bộ rễ sâu của lớp 
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phủ thực vật...là một "thiết bị tiêu sóng" rất hiệu quả. Sự uốn cong của hướng 
sóng có thể không ảnh hưởng lớn đến cây cối, nhưng lại làm cho giao động 
thẳng đứng của sóng giảm nhỏ đáng kể vì sức cản đối với chuyển động quỹ đạo 
là tương đối lớn ( Klok,1996). Hơn nữa, những cọ xát giữa những thân, cành cây 
cũng làm tiêu hao một phần năng lượng sóng. Do tất cả những yếu tố phức tạp 
ấy, nên chưa thể dùng các phương pháp giải tích hoặc mô phỏng số để xác định 
sự suy giảm của sóng. Bằng phương pháp thí nghiệm, người ta đã thu được công 
thức truyền sóng qua lớp lau sậy như sau (CUR,1999). 
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 Trong đó: 

• N là số cây lau sậy trên một  m2;  

• B là chiều rộng dải cây chắn sóng;  

• β là góc tới của sóng ( sóng vuông góc với bờ β=00, sóng do chạy tầu 
β=550 ).  

Kết quả lan truyền sóng đối với các tham số N khác nhau thể hiện trên 
hình 1a.  

 Các trị số thu được từ công thức (1) sẽ khác nhau khi tính toán cho các 
mùa khác nhau đối với loại cây phát triển cành lá theo mùa. Trong trường hợp 
này, hiệu quả giảm sóng có tính mùa vụ. 
 

 

Hình 1- Hiệu quả giảm sóng và sức cản của dải cây loại lau sậy 
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Công thức (1) phù hợp cho điều kiện độ sâu tối đa là 1m,  sóng có chiều 
cao tối đa là 0,4m. Đối với loại cây thân gỗ cứng cáp hơn, công thức này có thể 
dùng cho trường hợp sóng cao hơn, nhưng cao đến mức nào thì chưa có câu trả 
lời. 

Lớp phủ thực vật cũng có tác dụng làm giảm nhỏ lưu tốc dòng chảy. Hệ số 
Chézi tương đương của lớp phủ thực vật (CUR, 1999) là : 

 

ây 0.5c
gC
NDh

=                                                           (2) 

 
Trong đó: 

• D là đường kính tán cây;  

• h là độ sâu dòng chảy; chữ "cây" dưới các ký hiệu thể hiện trị số trong 
vùng có thảm cây. 

Hình 1b thể hiện kết quả các trị số C tương ứng với các trị số N. Cần chỉ rõ 
rằng, so với trị số tính toán trong dòng chảy kênh hở, trị số C tương đối thấp. Trị 
số C không có quan hệ với phân bố dạng logarit của lưu tốc dòng chảy đều, 
trong công thức dưới đây cũng chỉ sử dụng tham số đại số: 
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Trong công thức trên, Chữ "k" dưới các ký hiệu biểu thị các trị số ngoài 
vùng có thảm cây. 

Từ ví dụ trên có thể thấy rằng, cây ven bờ có thể đóng vai trò giảm tải cho 
bờ sông, kênh. Nhưng cây cối sinh trưởng trong dòng chảy cũng gần giống như 
trụ tròn trong dòng chảy sẽ gây ra xói đáy lòng dẫn. Lúc đó chính là lúc bộ rễ 
của cây phát huy tác dụng chống xói. Dorst (1995) đã nghiên cứu tác dụng 
chống xói của rễ cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rễ cây có tác dụng giảm xói 
đến 40% ÷ 75%. Vì vậy, nên chọn các loại cây có bộ rễ ăn sâu, lan rộng sẽ có 
tác dụng tốt.  

 
 
 


