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1. Mở đầu
Sông Mê Kông bắt nguồn từ cao nguyên Tây
Tạng, chảy qua sáu quốc gia bao gồm Trung Quốc,
Miến Điện, Lào, Thái Lan và Việt Nam trước khi
đổ vào Biển Đông. Sông Mê Kông dài khoảng
4880 km và có diện tích lưu vực 795.000km2 [26].
Lưu lượng nước sông chảy ra biển trung bình là
470km3/năm với lưu lượng vận chuyển trầm tích là
160 × 106 tấn/năm và được xếp thứ 10 trên thế giới
dựa trên cơ sở của dòng chảy trung bình hàng năm
tại cửa sông [10, 11]. Sông Mê Kông phân thành
hai nhánh lớn khi chảy vào Việt Nam là sông Tiền
và sông Hậu. Sông Tiền chảy ra Biển Đông qua
sáu cửa sông bao gồm Cung Hầu, Cổ Chiên, Hàm
Luông, Ba Lai, Cửa Đại và Cửa Tiểu, trong khi đó
sông Hậu chảy ra biển qua hai cửa sông là Định An
và Tranh Đề.
Châu thổ sông Mê Kông có hình dạng tam giác,
bắt đầu từ Kompong Cham, Campuchia, bao phủ
diện tích khoảng 49500 km2. Trong đó, diện tích
châu thổ trên lãnh thổ Việt Nam chiếm khoảng
74% vẫn thường được gọi là đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL). ĐBSCL cung cấp gần một nửa sản
lượng lúa gạo cho Việt Nam, khoảng 20 triệu
tấn/năm và trên một nửa sản lượng xuất khẩu thủy
sản [27]. Dân số trên ĐBSCL là khoảng 17 triệu
người. Đây là vùng có mật độ dân số cao hàng thứ
hai của Việt Nam với mật độ trung bình 423
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người/km2, chiếm 21% dân số quốc gia. Vùng châu
thổ là vùng trọng điểm về kinh tế bởi nó đóng góp
diện tích trồng lúa lớn nhất cả nước. Tuy nhiên,
khu vực này với độ cao phần lớn xấp xỉ mực nước
biển hiện tại nên dễ bị tổn thương trước sự gia tăng
của mực nước biển hiện nay.
Về phương diện khí hậu, châu thổ Mê Kông
được đặc trưng bởi các điều kiện nhiệt đới nóng ẩm
và chịu ảnh hưởng mạnh bởi hệ thống gió mùa
Châu Á. Gió mùa tây nam gây ra lượng mưa lớn
chiếm hơn 80% lượng mưa hàng năm và xảy ra
vào khoảng giữa tháng năm và tháng mười [3].
Lưu lượng nước tại Phnôm Pênh đạt cực đại vào
tháng mười và cực tiểu vào tháng năm [5, 9, 24].
Một lượng lớn trầm tích được vận chuyển ra biển
vào mùa mưa. Trong khi đó vào mùa khô lưu
lượng nước sông và lượng mưa đều rất nhỏ. Tuy
nhiên, vùng biển nơi sông Mê Kông chảy vào chịu
ảnh hưởng đáng kể của gió mùa đông bắc.
Trong những năm qua, nhiều nghiên cứu về địa
chất địa mạo trên phần đồng bằng châu thổ đã
được tiến hành như nghiên cứu của Nguyen (1993)
[11], Nguyen và nnk (2000) [13], Ta và nnk
(2002a, 2002b, 2005) [18, 19, 20], Tamura và nnk
(2009) [21], Hanebuth và nnk (2009) [5], Nguyễn
Biểu và nnk (2009) [1], Nguyễn Thị Ngọc Lan và
Trần Kim Thạch (2009) [17],… Gần đây, có một
số công bố của Nguyễn Trung Thành và nnk

(2009, 2010) [14, 22], Xue.Z và nnk (2010) [25] về
quá trình vận chuyển và tích tụ trầm tích trên vùng
châu thổ ngầm. Tuy nhiên, những nghiên cứu về
quá trình trầm tích trên phần châu thổ ngầm và
thềm lục địa kế cận vẫn còn ít ỏi cho một vùng
biển rộng lớn với môi trường tích tụ trầm tích khá
đa dạng. Như ta biết, những thông tin về quá trình
tích tụ trầm tích trên phần châu thổ ngầm và thềm
lục địa kế cận là rất quan trọng trong việc đánh giá

sự ổn định cũng như phát triển của châu thổ Mê
Kông trong giai đoạn hiện tại và tương lai, phản
ánh phần nào tương tác lục địa - đại dương tại khu
vực chuyển tiếp nhạy cảm này. Trong nghiên cứu
này, một số kết quả tính toán tốc độ tích tụ trầm
tích trên phần châu thổ ngầm của sông Mê Kông đã
được thực hiện dựa trên kết quả đo hoạt độ 210Pb và
137
Cs của hai lõi mẫu SO187-3-92 và SO187-3-104
tại hai vị trí được chỉ ra trên hình 1.

Hình 1. Khu vực nghiên cứu và vị trí lấy mẫu

2. Một vài nét đặc trưng địa chất địa mạo châu
thổ Mê Kông
Thành tạo châu thổ bao phủ lên bề mặt bào
mòn Pleistocene muộn, bao gồm một tập trầm tích
biển tiến và một tướng châu thổ xâm lấn. Sự hình
thành lớp than bùn trong vùng đất thấp của
Campuchia cho thấy sự phát triển khởi đầu của
châu thổ vào khoảng 8 nghìn năm trước (BP) [13,
21]. Sự phát triển mạnh của châu thổ bắt đầu sau
khi biển tiến đạt mức độ cực đại vào khoảng 6.300
năm BP [21]. Những kết quả nghiên cứu về tướng
trầm tích, như rừng đước, cát xen kẹp bùn (mud
draped sand) và than bùn phân lớp mỏng

(laminated peat) đã cho thấy châu thổ Mê Kông đã
trải qua môi trường thủy triều chiếm ưu thế từ lúc
khởi đầu cho đến khoảng 3 nghìn năm BP [21].
Ngoài ra một số công bố trước đó cũng khẳng định
sự phát triển của châu thổ chịu ảnh hưởng chính
của yếu tố thủy triều từ lúc khởi đầu phát triển
châu thổ đến khoảng 3 nghìn năm BP [12, 16, 19].
Phần đồng bằng thấp của châu thổ hình thành
trong khoảng 3 nghìn năm trở lại đây, chịu ảnh
hưởng của sự gia tăng yếu tố sóng với các sản
phẩm để lại là các giồng cát ven biển [19] (hình 2).
Phần đồng bằng thấp bao gồm hệ thống cửa sông
và bán đảo Cà Mau. Ở đây, các giồng biển cổ có
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phương song song với đường bờ ngang qua đồng
bằng xen lẫn các trũng giữa giồng phát triển mạnh
ở khu vực cửa sông xuống đến khu vực Bạc Liêu.
Sự phổ biến của các giồng biển và phương của nó
minh chứng cho sự phát triển đường bờ về phía
đông nam, trong khi hình dạng phân kỳ về phía tây
nam thường xuyên chỉ ra sự dịch chuyển các doi cát
hướng tây nam do vận chuyển trầm tích dọc bờ [12,
18]. Nghiên cứu đặc trưng của châu thổ ngầm và vận
chuyển trầm tích trong khu vực này cũng cho thấy sự
vận chuyển trầm tích có hướng tây nam chiếm ưu thế
đặc biệt trong mùa gió đông bắc [14, 22].
Bề dày thành tạo biển tiến và các trầm tích xâm
lấn châu thổ phủ lên bề mặt bào mòn Pleistocen đã

được xác định vào khoảng 15-20m [18, 20], có thể
lên đến 25m tại vùng đồng bằng châu thổ thấp, và
vát mỏng về khu vực đá móng gần biên giới Việt
Nam - Campuchia [18]. Trên cơ sở nghiên cứu các
tài liệu địa chấn nông phân giải cao trên khu vực
thềm Đông Nam, các lỗ khoan trên đồng bằng và
các mẫu lõi thu thập được trên thềm lục địa, có thế
xác định được bề dày trầm tích sau cực đại băng hà
cuối cùng trên vùng ven bờ ĐBSCL và thềm lục
địa kế cận (hình 3). Thông qua kết quả nghiên cứu
này có thể nhận thấy khu vực ven bờ biển bán đảo
Cà Mau có bề dày trầm tích biển tiến và thành tạo
xâm lấn châu thổ là lớn nhất. Đây cũng đã được
xác định là một tâm tích tụ lớn trong sự phát triển
của đồng bằng châu thổ [22].

Hình 2. Bản đồ địa mạo - trầm tích khu vực ĐBSCL [13, 23]
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Hình 3. Bề dày trầm tích sau băng hà cuối cùng [1, 18]

3. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Tài liệu nghiên cứu
Tài liệu nghiên cứu gồm hai cột mẫu trầm tích
SO187-3-92 và SO187-3-104 thu thập được bằng
thiết bị lấy mẫu hộp (boxcorer) (hình 4) trong
chuyến khảo sát SO187-3 bằng tàu nghiên cứu biển
R/V SONNE tháng 4 năm 2006 trong khuôn khổ
chương trình hợp tác nghiên cứu biển Việt - Đức
do GS. Karl Statteger đứng đầu [23]. Và tuyến đo
địa chấn nông phân giải cao 29032007-3 được thực
hiện trong chuyến khảo sát ven bờ ĐBSCL trong
năm 2007 cũng trong khuôn khổ đề tài hợp tác Việt
- Đức (hình 5). Kèm theo là các bản đồ địa mạo trầm tích, bản đồ bề dày trầm tích sau cực đại băng
hà cuối cùng trên vùng thềm đông nam Việt Nam
đã được trình bày phần trên sẽ là những tư liệu bổ
sung nhằm làm sáng tỏ thêm môi trường trầm tích
tại các điểm tính toán tốc độ tích tụ trầm tích. Vị trí
lấy mẫu được thể hiện trong hình 1, trong đó mẫu

SO187-3-104 nằm ở phía tây nam, bên ngoài châu
thổ ngầm, còn mẫu SO187-3-92 nằm tại phần chân
của châu thổ ngầm.
SO187-3-92

SO187-3-104

Hình 4. Ảnh chụp hai lõi mẫu SO187-3-92 và SO187-3-104

(hai lõi mẫu được lấy bằng thiết bị boxcorer)
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Hình 5. Tuyến đo địa chấn nông phân giải cao 29032007-3 và vị trí mẫu SO187-3-92
(SB1, RS2 là các ranh giới phản xạ quan sát thấy trên băng địa chấn)

3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Phương pháp xác định hoạt độ các đồng vị
phóng xạ 210Pb, 226Ra và 137Cs
Xác định hoạt độ các đồng vị phóng xạ 210Pb,
226
Ra và 137Cs được thực hiện bằng phổ kế gamma
phông thấp với đầu dò Ge siêu tinh khiết dải rộng.
210
Pb được xác định ở đỉnh 46,5 KeV, 226Ra được
xác định thông qua trung bình hai đồng vị con của
nó là 214Pb và 214Bi với năng lượng tương ứng ở
352 KeV và 609 KeV và 137Cs được xác định ở phổ
662 KeV trên hệ đo phông thấp, thời gian đo mỗi
mẫu là 24 giờ để đạt được sai số cỡ 10%. Phương
pháp xác định hoạt độ 210Pb qua phổ kế gamma có
nhược điểm là sai số cao do ở vùng năng lượng
gamma mềm (46,5 KeV) chịu ảnh hưởng của hiệu
ứng tự hấp thụ của bản thân mẫu vật. Đồng vị 137Cs
là đồng vị phóng xạ nhân tạo sinh ra trong các vụ
nổ bom hạt nhân vào những năm 60 của thể kỷ
XX. Nó được sử dụng như một đồng vị đánh dấu
bởi trước những năm 1960 thì đồng vị này không
xuất hiện trong các trầm tích. Việc xác định hàm
lượng đồng vị phóng xạ này giúp ta có thêm số liệu
để kiểm tra các kết quả tính toán tốc độ tích tụ trầm
tích từ hoạt độ chì dư tích cực 210Pb.
Xác định hoạt độ 210Pb thông qua đồng vị con
là Po bằng cách xử lý hóa học phá mẫu (1,5g),
cho đồng vị đánh dấu 208Pb, 209Pb đã biết trước
hoạt độ. Sau khi xử lý mẫu, 210Po được điện phân
lên đĩa bạc và đo hoạt độ phóng xạ trên đĩa bạc
bằng phổ kế alpha với đầu đo bán dẫn Si (2 ngày).
210
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Phương pháp xác định hoạt độ 210Pb bằng đồng vị
con của nó 210Po có nhược điểm là khá tốn kém và
tốn thời gian, nhưng độ chính xác cao hơn.
3.2.2.Phương pháp tính mật độ khối trầm tích khô
Hai lõi mẫu trầm tích sau khi được bổ dọc, mô
tả sơ bộ trước khi lấy mẫu để xác định mật độ khối
của trầm tích được tiến hành. Các piston nhỏ được
sử dụng để lấy mẫu và xác định thể tích của mẫu
ướt. Sau đó, thể tích của mẫu ướt được cân trước
khi sấy (m1). Nhiệt độ sấy mẫu được đặt tại khoảng
110°C trong vòng khoảng 10 tiếng đồng hồ đảm
bảo mẫu khô hoàn toàn, khối lượng mẫu khô được
xác định (m2). Thể tích của khối lượng khô sẽ được
tính dựa theo thể tích mẫu ướt (v1) trừ đi thể tích
nước (v2) mất sau khi sấy ta sẽ thu được thể tích
mẫu khô (vk). Ở đây ta giả sử trầm tích bão
hòa nước.
Khi đó ta sẽ tính được mật độ khối trầm tích
khô (DBD).
DBD = vk /m2 (g/cm3)

(1)

3.2.3. Phương pháp tính toán tốc độ tích tụ
trầm tích
Tốc độ tích tụ trầm tích tuyến tính được xác
định theo sự suy giảm hoạt độ chì dư 210Pb (excess
activities) theo hàm số mũ khi độ sâu trầm tích
tăng lên kể từ bề mặt với giả thiết một sự tập trung
khởi đầu ổn định của đồng vị (mặc dù các tốc độ
tích tụ trầm tích có thể thay đổi), ta sử dụng công
thức tính toán tốc độ tích tụ tuyến tính dưới
đây [17].

SAR= λ × z × [ln(A0/AZ)]-1 (cm/năm) (2)

SO187-3-104

Trong đó z là độ sâu trong lõi mẫu (cm), A0 là
hoạt độ đồng vị 210Pb dư tại bề mặt tham khảo
(Bq/g), và AZ là hoạt độ 210Pb dư tại độ sâu z bên
dưới bề mặt tham khảo (Bq/g), λ là hệ số bán hủy
0,0311/năm.

-2

-1

MAR= DBD × SAR (g cm năm )

(3)

Trong đó DBD là mật độ khối của trầm tích
khô (g/cm3).
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Bảng 1. Hàm lượng 210Pb và 226Ra trong lõi mẫu
SO187-3-104
Tên mẫu

Độ sâu
mẫu (cm)

104-1-02
104-1-03
104-1-04
104-1-05
104-1-06
104-1-07

3-6cm
6-9cm
9-12cm
12-15cm
15-18cm
18-21cm

1,27
1,15
1,25
1,27
1,29
1,20

100

5

10

210Pb dư tích
cực
Expon. (210Pb
dư tích cực)

15

20

Xuất phát từ kết quả phân tích (bảng 1), ta thấy
sự hợp lý hơn trong việc tính hoạt độ chì dư (210Pb
excess activities) bằng cách lấy lượng 210Pb trừ đi
226
Ra có trong mẫu SO187-3-104. Sự suy giảm
hoạt độ chì dư được biển diễn trong hình 6. Mặc dù
những hạn chế đã được nêu ra trong phần phương
pháp, nhưng đây là một trong những kết quả tính
toán đầu tiên về khu vực nên vẫn có những ý nghĩa
nhất định. Để hoàn thiện hơn và khẳng định thêm
kết quả này, công việc tính toán tốc độ tích tụ trầm
tích ở khu vực này cần tiếp tục trong tương lai.
Dựa trên kết quả tính toán hoạt độ 210Pb dư, các giá
trị A0 , Az được xác định: A0 = 28,6, Az=6,1 tại độ
sâu lõi mẫu tương ứng là khoảng 3-6cm và khoảng
6-9cm, với giá trị z=3cm. Các giá trị này được thay
thế vào công thức (2) cho phép ta tính được tốc độ
tích tụ trầm tích tuyến tính SAR=0,14 cm/năm với
giả định quá trình tích tụ trầm tích ổn định, không
có sự xáo trộn trầm tích do các quá trình động lực
hay các hoạt động của sinh vật gây ra. Tốc độ tích
tụ khối (MAR) là 0,17 g cm-2 năm-1 được xác định
theo công thức (3) với mật độ trung bình của trầm
tích khô là 1,21 g/cm3.

Mật độ
khối
3
(cm /g)
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Sau khi tốc độ tích tụ tuyến tính được xác định,
tốc độ tích tụ khối (MAR) được tính toán theo
công thức sau.

Bg/kg
1

210

226

Pb

(Bq/kg)

Error(%)

51,1
31,6
33,7
30,4
28,8
27,3

7,8
5,3
4,7
4,4
6,2
5,2

Ra
(Bq/kg)
22,5
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26
24,4
23,2
29,5
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Hình 6. Sự biến đổi của hoạt độ 210Pb dư theo cột mẫu
SO187-3-104

Kết quả tính toán tốc độ tích tụ trầm tích tại
điểm mẫu SO187-3-92 (vị trí chân châu thổ) có
một ý nghĩa khá quan trọng trong việc đánh giá sự
phát triển của châu thổ trong giai đoạn gần đây. Số
liệu phân tích mẫu được trình bày trong bảng 2.
Bảng 2. Hoạt độ 210Pb, 226Ra và 137Cs trong lõi mẫu
SO187-3-92 (đo bằng phổ gama với đầu dò Ge
siêu tinh khiết dải rộng tại Viện KHKT Hạt nhân)
Độ sâu mẫu

3-6cm
9-12cm
15-18cm
21-24cm
27-30cm
30-33cm
36-39cm
42-45cm
48-51cm
54-57cm

Mật độ
khối
(cm3/g)
0,68
0,99
1,04
1,03
0,68
0,91
0,85
0,93
1,06
0,91

Hàm
lượng
226
Ra
(Bq/kg)
23,7
23,4
22,8
23,7
24,4
22,5
25,6
25,4
23,1
29

Hàm
lượng
210
Po
(Bq/kg)
74,1
46,4
33
42,4
28
32,7
21,8
18,3
16,62
16,3

137
Cs
(Bq/kg)

12,06
20,78
< 0,21543
< 0,20113
< 0,19975
< 0,16447
<0,20601
<0,16228
<0,13737
<0,20478

Việc tính toán tốc độ trầm tích tại điểm mẫu
này được thực hiện bằng việc tính hoạt độ 210Pb
thông qua đồng vị con 210Po, đo bằng phổ alpha.
Hoạt độ chì dư 210Pb được thực hiện bằng việc lấy
hoạt độ 210Pb tổng trừ đi hàm lượng trung bình nền
(tính từ phần không còn sự suy giảm về hoạt độ
210
Pb hoặc suy giảm rất ít). Sự suy giảm hoạt độ
210
Pb dư được thể hiện trên hình 7. Thêm vào đó,
xác định hoạt độ 137Cs cũng được thực hiện trên lõi
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mẫu này. Phương pháp tính toán này cho phép ta
xác định được độ tin cậy các kết quả tính toán.
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đây trầm tích tích tụ tại vị trí này có bề dày vào
khoảng 14cm, tương ứng với tốc độ tích tụ
0,37cm/năm. Kết quả này cho thấy tốc độ tích tụ
trầm tích trong giai đoạn 40 năm trở lại đây thấp
hơn so với tốc độ tích tụ tính trung bình trong vòng
100 năm qua; nguyên nhân có thể là do sự tụt giảm
lượng trầm tích của sông Mê Kông vận chuyển ra
biển, xuất phát từ việc xây dựng các đập thủy điện
trên vùng thượng nguồn của con sông này. Nếu
đúng vậy, hiện nay nhiều đập thủy điện nữa đang
được tiếp tục xây dựng trên phần thượng lưu và
trung lưu của dòng sông sẽ làm cho lượng trầm tích
từ sông vận chuyển ra biển còn tụt giảm hơn nhiều.
Cùng với sự tụt giảm trầm tích tích tụ trên vùng
châu thổ ngầm do các đập thủy điện, xu thế mực
nước biển đang dâng cao hiện nay do nhiệt độ trái
đất nóng lên sẽ làm gia tăng thêm các ảnh hưởng
tiêu cực với mức độ nghiêm trọng hơn lên ĐBSCL.
Tuy nhiên, các kết quả tính toán này cần được
nghiên cứu thêm nhiều hơn nữa để khẳng định một
cách chắc chắn.

Hình 7. Hoạt độ 210Pb dư trong lõi mẫu
SO187-3-92

Để khẳng định thêm kết quả tính toán này, việc
đo hoạt độ đồng vị phóng xạ 137Cs bằng phổ
gamma cũng được thực hiện đồng thời trên mẫu
SO187-3-92. Đồng vị 137Cs là đồng vị nhân tạo
sinh ra do các vụ nổ bom hạt nhân trong những
năm 60 của thế kỷ trước [4]. Sự thay đổi hoạt độ
137
Cs của cột mẫu SO187-3-92 được chỉ ra trong
hình 8. Nó cho thấy trong khoảng 40 năm trở lại
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Mẫu SO187-3-92 nằm tại cuối chân châu thổ
khu vực đông nam bán đảo Cà Mau, một trong
những khu vực có mức độ tích tụ trầm tích định
tính là khá cao thông qua bản đồ bề dày trầm tích
sau băng hà (hình 3) và được đánh giá như một tâm
tích tụ trầm tích [22]. Với giả thiết rằng không có
sự xáo trộn trầm tích do hoạt động của sinh vật hay
động lực cho phép ta áp dụng các công thức (2) và
(3) đã được trình bày ở trên để tính tốc độ tích tụ
trầm tích với giá trị A0 = 55,845 Bq/kg tại độ sâu
lõi mẫu 3-6cm, Az=4,7 Bq/kg tại độ sâu cột mẫu
36-39 cm, và z=33cm. Tốc độ tích tụ trầm tích
tuyến tính (SAR) tại vị trí chân châu thổ tiếp giáp
với thềm trong khu vực này là 0,41cm/năm. Tốc
độ tích tụ khối (MAR) là 0,36g cm-2 năm-1 với mật
độ khối trung bình là 0,88g/cm3. Kết quả tính toán
này cho thấy tốc độ tích tụ trầm tích tại chân châu
thổ là lớn hơn khá nhiều so với phần thềm phía tây
nam của khu vực nghiên cứu.
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Hình 8. Hoạt độ 137Cs biến đổi trong lõi mẫu SO187-3-92

5. Một số nhận định thay kết luận
Tốc độ tích tụ trầm tích tại môi trường chân
châu thổ đông nam bán đảo Cà Mau là 0,41
cm/năm tương ứng với tốc độ tích tụ khối là 0,36g
cm-2 năm-1, cao hơn nhiều so với vùng thềm phía
tây nam khu vực nghiên cứu có tốc độ tích tụ được

ước tính là 0,14 cm/năm tương ứng với tốc độ tích
tụ khối là 0,17gcm-2năm-1.
Tốc độ tích tụ tại phần chân châu thổ phía đông
nam bán đảo Cà Mau trong giai đoạn gần đây
(khoảng 40 năm trở lại đây) có thể đã giảm xuống
hơn so với tốc độ tích tụ trầm tích trung bình trong
một trăm năm qua. Nguyên nhân có thể do việc
xây dựng các đập thủy điện trên thượng nguồn đã
làm tụt giảm lượng trầm được vận chuyển ra biển.
Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin chân thành cảm
ơn GS.Karl Statteger trưởng đoàn chuyến khảo sát
SO187-3 trên vùng thềm lục địa đông nam và các
thủy thủ đoàn. Đồng thời, tập thể tác giả cũng cảm
ơn sự hỗ trợ kinh phí từ Đề tài Nghiên cứu Khoa
học Công nghệ mã số: VAST-07.01/11-12 của
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Quỹ
Phát triển KH & CN Quốc Gia cho đề tài mã số
105.01-2010.15.
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SUMMARY
Some research results of sediment accumlation rates on the prodelta of Mekong River Delta and the adjacent shelf

Mekong River Delta, one of the largest deltas of Asia, has a high risk of flood due to the present sea level rise under
the global climate warming. Therefore, the studies on Mekong River Delta evolution have been interested in the recent
years, especially the subaqueous delta part, in which the land-ocean interaction takes place intensively. The
sedimentation on the subaqueous delta and the adjacent shelf has an important significance in evaluating the
development of the modern Mekong Delta and contributes to predict its future. However, the sedimentation research
results on the subaqueous delta of Mekong River Delta and the adjacent shelf are still sparse. In this study, some
features of geomorphology and geology of Mekong Delta were summarized and sediment accumulation rates at two
points in the study area were calculated by measurement of radionuclides (210Pb, 226Ra, 137Cs). The sediment
accumulation rate at the prodelta, southeast of Ca Mau Peninsular is 0.41 cm/year corresponding to mass accumulation
rate 0.36g cm-2 year-1. The sediment accumulation rate on the shelf, southwestwards the study area is 0.14cm/year
corresponding to mass accumulation rate 0.17 g cm -2 year-1.
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