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11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Đặc điểm vận chuyển TTLL ở vùng cửa sông ven biển Hải Phòng biến đổi mạnh
theo mùa. Vào mùa khô do sự suy giảm của lưu lượng nước và hàm lượng TTLL nên
sự phát tán của TTLL từ các sông ra phía ngoài rất hạn chế quanh các cửa sông và
vùng nước phía trong cửa Nam Triệu, phía tây nam Hoàng Châu và sát cửa Lạch Tray
với hàm lượng nhỏ hơn 0.07kg/m3. Các khu vực khác chỉ chịu ảnh hưởng của TTLL
từ sông đưa ra trong một số ngày triều cường, còn những ngày triều kém, TTLL từ
sông trong mùa khô gần như không ảnh hưởng đến các khu vực khác như phía Nam
Cát Hải, phía ngoài cửa Lạch Huyện, khu vực Đồ Sơn – Cát Bà. Trong khi đó vào
mùa mưa do tải lượng nước và TTLL từ các sông đưa ra lớn nên TTLL có điều kiện
phát tán mạnh tới vùng nước khu vực giữa đảo Cát Hải – Đồ Sơn- Cát Bà với một số
thời điểm hàm lượng TTLL có thể trên 0.1kg/m3. Tuy nhiên trong thời gian tính toán
khối nước có hàm lượng TTLL lớn hơn 0.1kg/m3 cũng không vượt quá khu vực có độ
sâu 5m.
- Sự phân tầng của TTLL ở vùng cửa sông ven biển Hải Phòng không lớn. Sự
phân tầng này chủ yếu diễn ra trong mùa mưa vào các thời điểm triều lên và triều
xuống ở khu vực cách cửa sông khoảng 8-16km.
- Dao động của mực nước triều ở vùng ven biển Hải Phòng có ảnh hưởng quan
trọng đến đặc điểm lan truyền TTLL ở khu vực này, đặc biệt là trong mùa mưa: tăng
cường vận chuyển TTLL trong pha triều xuống và hạn chế sự phát tán TTLL ra phía
ngoài trong pha triều lên. Trong pha triều lên, DĐMN triều làm tăng cường sự xâm

nhập của nước biển vào sâu các cửa sông thêm khoảng 1-2.5km. Vào pha triều xuống,
DĐMN làm tăng cường sự phát tán của TTLL ra phía ngoài khoảng 4-8km. Sự dâng
mực nước ở thời điểm nước lớn không làm cho khối nước sông bị đẩy lại sâu vào
trong sông nhiều mà phân bố TTLL theo chiều thẳng đứng trở lên đồng nhất hơn.
Thời điểm nước ròng có thể tăng cường sự phát tán của TTLL từ lục địa ra phía ngoài
khoảng 5-10 km.
- Những tác động của trường gió đến vận chuyển TTLL ở vùng cửa sông ven biển
Hải Phòng thể hiện rõ trong mùa mưa khi tải lượng TTLL từ lục địa đưa ra lớn.
Trường gió trong pha triều lên làm cho sự xâm nhập của nước biển ở tầng trên vào sâu
phía trong cửa sông khoảng 0.5-1.5km, nó cũng làm cường sự khuyếch tán TTLL lên
tầng mặt ở vùng biển phía ngoài. Trong pha triều xuống, ảnh hưởng của gió làm tăng
cường sự xáo trộn TTLL trong cột nước ở phía ngoài vùng ảnh hưởng của nước sông
ở khoảng 10-16km từ cửa sông. Ở thời kỳ nước lớn, gió làm tăng nhẹ sự xâm nhập
của nước biển trên tầng mặt về phía cửa sông. Trường gió cũng có vai trò nhất định
trong ảnh hưởng làm tăng độ đục của nước ven bờ Đồ Sơn vào mùa mưa, đặc biệt là
trong pha triều xuống khi xuất hiện gió hướng E và SE.
- Sóng và gió kết hợp có ảnh hưởng quan trọng đến đặc điểm vận chuyển TTLL ở
vùng cửa sông ven biển Hải Phòng, nhất là trong mùa mưa. Dưới ảnh hưởng của sóng
và gió, TTLL trong pha triều lên được tăng cường khuyếch tán ở các tầng phía dưới
lên các tầng trên mặt. Vào pha triều xuống, ảnh hưởng của sóng- gió cũng làm độ đục
ở phía ngoài (khoảng 10-20km) tăng lên đáng kể so với trường hợp không có sóng
gió. Ở thời điểm nước lớn, sóng- gió làm cho khối nước có độ đục lớn mở rộng ra
phía ngoài khoảng 1-4km so với trường hợp không có ảnh hưởng của sóng- gió, đồng
thời các lớp nước tầng mặt cũng trở lên đục hơn khi có tác động của sóng- gió. Vào
thời điểm nước ròng ảnh hưởng của sóng gió làm cho vùng nước ở khoảng cách 1619km tăng mạnh độ đục so với trường hợp không có tác động của sóng- gió. Tác động
của sóng gió đến phân bố theo không gian của TTLL cũng được thể hiện rất rõ rệt
trong mùa mưa, nó tạo thành các vùng đục nước ở phía ngoài cửa Nam Triệu, khu vực
phía đông bắc và bãi biển Đồ Sơn. Trong đó hướng gió tác động mạnh nhất là SE.
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11. Summary of the finding of the thesis:
- Characteristics of suspended sediment transport in Hai Phong coastal area vary
with the season. In the dry season, due to reduction of sediment flux from the river,
spreading of suspended sediment to the sea is limited and have just contribution in the
close to the estuary and Nam Trieu mouth, southwestern of Hoang Chau, and Lach
Tray with concentration less than 0.07kg/m3. The others area, influence of suspended
sediment from the river is very small. In the rainy season, suspended sediment from
the river have moved extend to the water zone of Cat Hai-Do Son- Cat Ba with
sometime concentration value could over 0.1kg/m3. However, in the time of the
simulation water zone with concentration of suspended sediment bigger than 0.1kg/m3
not over the depth of 5m.
- The variation of suspended sediment in the vertical is small. This stratification
just occurs in the rainy season and flood tide and ebb tide in the water zone about 816km from the estuary.
- Tidal oscillations in the Hai Phong coastal area have significant influence on
characteristics of suspended sediment transport in this area, especially on rainy
season: strengthen transported sediment in ebb tide (4-8km) and otherwise in flood
tide (1-2.5km). At high tide, vertical distributions of suspended sediment become
more homogeneous. Low tide makes strengthen moving of suspended sediment to the
sea about 5-10km.
- Influences of wind on suspended sediment transport in coastal zone of Hai
Phong are clearly show in rainy season which suspended sediment flux from the river

quite big. In the flood tide, wind promotes seawater in surface come to the river more
0.5-1.5km. It also makes an increase diffusion of suspended sediment to the upper
layer. In ebb tide, wind makes increase diffusion of suspended sediment at position of
10-16km from the estuary. Wind also makes light increase penetrate of seawater to the
river on the upper layer. Wind have a role on increase of water turbidity in Do Son
Coastal area in rainy season, especially in ebb tide combining with wind E and SE
direction.
- Combined wind and wave have important influence characteristics of suspended
sediment transport in Hai Phong coastal area, especially in rainy season. Under
influence of combined wind and wave, suspended sediment increase diffusion from
bottom to upper layer in flood tide. In the ebb tide, wind and wave make water
turbidity significant increase at position of 10-20km from the estuary. At hight tide
time, wind and wave also make higher turbidity water extend to seaward more 1-4km.
At low tide, wind and wave make higher turbidity water at position of 16-19km
increase strongly. Influences of combined wind and wave also spatial distribution of
suspended sediment in the rainy season, higher water turbidity have created in out pf
Nam Trieu mouth, northeastern and coastal zone of Do Son beach. Among them,
influences show clearly with SE direction.
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