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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Luận án đã xây dựng được các phương trình thực nghiệm biểu diễn mối quan hệ 

giữa địện trở suất tầng chứa nước và điện trở suất nước tầng Pleistocen; giữa điện trở suất 

nước tầng và TDS; và giữa TDS và Clorua. Đây là các phương trình giúp cho việc xác 

định trực tiếp hàm lượng TDS từ các kết quả đo sâu điện trên mặt đất.   

- Thành lập bản đồ TDS của tầng chứa nước Pleistocen của vùng nghiên cứu từ 

kết quả đo sâu điện VES và phân tích mẫu nước. Trên cơ sở đo vạch ra được ranh giới 

mặn/nhạt. 

- Thành lập mô hình địa chất thủy văn cho vùng nghiên cứu: cấu trúc các tầng 

chứa nước, tầng chắn nước, các điều kiện biên cho mô hình tính toán lan truyền xâm 

nhập mặn. 

- Xây dựng các kịch bản khai thác nước dưới đất phục vụ cho công tác dự báo lan 

truyền xâm nhập mặn tầng chứa nước Pleistocen trong vùng. 

- Xác định phương án khai thác an toàn cho tầng chứa nước Pleistocen. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Khẳng định được tính hiệu quả của tổ hợp phương pháp đo sâu điện và phân tích 

hóa trong nghiên cứu nhiễm mặn nước dưới đất làm cơ sở để áp dụng rộng rãi phương 

pháp trong các công tác nghiên cứu và thực tiễn liên quan khác nhau. 

-Xác định được hiện trạng phân bố tổng chất rắn hòa tan trong tầng chứa nước 

Pleistocen, đánh giá và dự báo diễn biến xâm nhập mặn do khai thác nước ở vùng nghiên 

cứu.  
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- Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý và các nhà 

khoa học trong việc qui hoạch, khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất khu 

vực. 
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cơ sở quan trắc hóa học, lấy mẫu, phân tích trong thời gian dài để xem biến động theo 

chu kỳ ngày, tháng, … 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Established a set of empirical equations to describe the relationship between bulk 

resistivity and water resistivity of the Pleistocene aquifer; water resistivity and TDS and TDS 

and Chloride. These equations support for determining the total dissolved solids (TDS) of the 

Pleistocene aquifer from the result of vertical electrical sounding measurement  (VES) on the 

surface. 

- Established  a map of TDS distribution of the Pleistocene aquifer in study area from  

the VES data and sample analysis. Based on the TDS map, a fresh/saltwater boundary was 

delineated.  

- Established a hydrogeological model for study area, including: the depth and 

thickness of aquifers and unconfine units and boundary conditions for calculation of 

saltwater intrusion modeling. 

- Established scenario’s of groundwater exploitation for forecasting and managing 

saltwater intrusion in the Pleistocene aquifer in study area.  

- Defined a sustainable groundwater exploitation plan for Pleistocene aquifer. 

12. Paratical applicability, if any: 

- Confirm the effectiveness of the combination of VES and chemistry analysis 

methods in the study of saltwater intrusion as the basis for widely application in the 

research and different stakeholders. 

-  Established  a map of TDS distribution of the Pleistocene aquifer in study area; 

Established scenario’s of groundwater exploitation for forecasting and managing 

saltwater intrusion in the Pleistocene aquifer in study area.  
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- The results of study are significant references for managers and scientists in 

planning, sustainable exploitation of local underground water resources. 

13. Further research directions, if any 

-  The detailed research are necessary. Moreover, the relation between geological 

structure and hydrogeology and the relation between the plains and the recharge source of 

fresh water for areas on the basis of chemical monitoring, sampling, analysis for a long 

time to indentify cyclical fluctuations as date, ... 
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