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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận văn 

Sông Ba (phía hạ nguồn còn gọi là sông Đà Rằng) thuộc tỉnh tỉnh Phú Yên là 

con sông lớn nhất khu vực Nam Trung bộ với chiều dài dòng chính là 380km. Sông 

Ba bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Rô (Kon Tum) cao 1.549 m chảy qua tỉnh Kon Tum 

và Gia Lai theo hướng Bắc Nam, bắt đầu chuyển sang hướng Tây Bắc - Đông Nam 

từ huyện Krông Pa của Gia Lai rồi chuyển sang hướng Tây Đông từ địa phận tỉnh 

Phú Yên, cuối cùng đổ vào biển Đông ở cửa biển Đà Rằng thuộc thành phố Tuy 

Hòa. Với diện tích lên đến 13.900 km2, lưu vực sông Ba là lưu vực sông lớn nhất 

khu vực Nam Trung Bộ.  

Hiện nay, cửa Đà Diễn đang được dùng làm cảng cá và nơi neo đậu của trên 

dưới 900 tàu khai thác hải sản xa bờ và câu cá ngừ đại dương. Nơi đây cũng là trung 

tâm mua bán cá ngừ đại dương lớn nhất khu vực duyên hải miền Trung.  

Từ năm 2006 đến nay, cửa Đà Diễn liên tục bồi lấp nghiêm trọng, làm giảm 

độ sâu mực nước, thu hẹp cửa sông gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào. Trong 

những ngày biển động, sóng lớn đã làm cho cửa sông tiếp tục bị cát bồi lấp nghiêm 

trọng khiến cho hàng trăm tàu thuyền không thể xuất bến đi khai thác hải sản hoặc 

khi trở về bị mắc cạn ở phía ngoài cửa sông, không thể vào cảng. Cùng với tình 

trạng bồi lấp làm cho lòng dẫn bị thu hẹp, dòng chảy từ thượng nguồn đổ về với 

cường suất lớn, tốc độ mạnh, khiến nhiều tàu đánh cá bị trượt neo trôi tự do ra biển, 

va chạm nhau rất nguy hiểm và có những năm như năm 2008 việc va chạm này gây 

thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho bà con ngư dân.  

Để giảm tình trạng bồi lấp cửa Đà Diễn, hàng năm chính quyền địa phương 

đã tổ chức hút cát, nạo vét cửa sông. Theo thống kê của Sở TNMT tỉnh Phú Yên 

đến thời điểm tháng 6/2017 đã có 9 doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 

phép khai thác với tổng khối lượng khai thác cấp phép lên đến 1,5 triệu tấn. 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc đánh giá một cách tổng thể các tác động 

của việc khai thác, nạo vét cát tại cửa Đà Diễn vẫn chưa được thực hiện một cách 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAi_Ng%E1%BB%8Dc_R%C3%B4&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B4ng_Pa
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%ADa_bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%A0_Di%E1%BB%85n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%ADa_bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%A0_Di%E1%BB%85n&action=edit&redlink=1
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tổng thể. Chính vì vậy chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của các 

phương án nạo vét đến chế độ thủy động lực cửa Đà Diễn” nhằm đánh giá một số 

ảnh hưởng của các phương án nạo vét, khai thác cát đến chế độ thủy động lực tại 

khu vưc cửa Đà Diễn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Mục tiêu tổng quát của luận văn là đánh giá sự thay đổi chế độ thủy động lực 

khu vực cửa sông Đà Diễn do ảnh hưởng của hoạt động nạo vét, khai thác cát. 

Thực hiện mục tiêu tổng quát nêu trên, mục tiêu cụ thể được đặt ra là: 

- Nghiên cứu hiện trạng thủy động lực cửa Đà Diễn; 

- Đánh giá ảnh hưởng hoạt động nạo vét đến chế độ thủy động lực cửa 

Đà Diễn bằng mô hình toán. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi nghiên cứu của luận văn là khu vực cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

 Phương pháp kế thừa: Kế thừa những số liệu, phương pháp, kết quả đã đạt 

được từ các nghiên cứu từ trước phục vụ cho các nghiên cứu của đề tài 

Phương pháp mô hình toán: ứng dụng mô hình toán đánh giá các ảnh hưởng 

của việc nạo vét, khai thác cát đến chế độ thủy động lực. 

5. Cấu trúc luận văn 

Luận văn có bố cục gồm 3 chương chính cùng với phần mở đầu, kết luận và 

tài liệu tham khảo. Cụ thể: 

Chương 1. Tổng quan  

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu 

Chương 3. Ảnh hưởng của hoạt động nạo vét đến chế độ thủy động lực cửa 

Đà Diễn 

Kết luận 

Tài liệu tham khảo. 
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CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN  

1.1. TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên [2 -4] 

1.1.1.1. Vị trí địa lý  

Lưu vực sông Ba là một trong những lưu vực lớn nhất khu vực miền Trung, 

với tổng diện tích lưu vực là 13.900 km2, có tọa độ địa lý lý từ 12o35' đến 14038' vĩ 

độ Bắc và từ 108o00' đến 109o55' kinh độ Đông. Phía Bắc giáp lưu vực sông Trà 

Khúc, phía Tây và Nam giáp lưu vực sông Cái (Nha Trang) và sông Srepk, phía 

Đông giáp lưu vực sông Kone, sông Kỳ Lộ và biển Đông. Diện tích tự nhiên toàn 

lưu vực nằm trên địa phận hành chính của 15 huyện, thị thuộc 3 tỉnh Gia Lai, Đak 

Lăk và Phú Yên bao gồm hầu hết diện tích đất đai các huyện K‘bang, An Khê, 

KonchRô, Mưang Yang, A. Yunpa, K.Rông Pa, K.Rông H Năng, Mưa Rak, Sơn 

Hoà, sông Hinh, Tuy Hoà và một phần diện tích các huyện Chư Sê, Ea H Leo, 

Krông Buk, Eaka. Tổng diện tích đất nông nghiệp trên 350 ngàn ha và tổng dân số 

trên lưu vực khoảng 1,5 triệu người.  

 

Hình 1.1. Lưu vực sông Ba  



 

 

12 

 

1.1.1.2. Đặc điểm địa hình  

Địa hình lưu vực sông Ba khá phức tạp, bị chia cắt mạnh mẽ bởi sự chi phối 

của dãy Trường Sơn. Đường phân thuỷ của lưu vực có độ cao từ (500- 2000m) bao 

bọc 3 phía: Bắc, Đông, Nam và chỉ được mở rộng về phía Tây với cao nguyên 

Pleiku, Mưang Yang, Chư Sê; đồng thời mở ra biển qua vùng đồng bằng Tuy Hoà. 

Đường phân thủy phía Đông Bắc lưu vực thuộc dải Trường Sơn có độ cao từ 600-

1.300m chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đến đèo An Khê sau đó chuyển 

hướng và kết thúc ở thượng nguồn sông Cà Lúi, sông Con ở độ cao (600- 700m). 

Phía Nam là dãy núi Phượng Hoàng chạy sát ra biển theo hướng Đông Bắc đến Tây 

Nam và kết thúc tại đèo Cả có cao độ biến đổi (600-2000m). Hai dãy núi phía Đông 

và phía Nam của lưu vực tạo thành bức tường chắn gió, cản trở việc hoạt động của 

hướng gió Đông và Đông Nam. Phía Tây Bắc có các đỉnh núi cao hơn ở phía Đông, 

nhưng bị chia cắt nhiều. Độ cao các đỉnh núi biến động từ (700-1.700m) và chạy 

theo hướng Bắc Nam. Các đỉnh cao có thể kể đến là: đỉnh Ngọc Rô cao 1549m, 

đỉnh Kon Ka Kinh cao 1761m, đỉnh Chư Rơ Pan cao 1571m. Đến khu vực Cheo 

Reo, độ cao các đỉnh núi thấp dần chỉ còn khoảng 300-400m. Do các dãy núi phía 

Tây bị chia cắt mạnh và không liên tục đã hình thành trên lưu vực các thung lũng 

An Khê, Cheo Reo, Phú Túc và vùng đồng bằng hạ lưu.  

Dưới tác động của các yếu tố địa hình phức tạp có thể chia lưu vực thành 5 

vùng địa hình:  

- Vùng núi cao: chiếm 60% diện tích lưu vực. Độ cao bình quân trong vùng 

này (600-800m), địa hình có độ dốc từ thoải đến rất dốc.  

- Vùng thung lũng: kéo dài từ An Khê đến Phú Túc. Cao độ phổ biến ở thung 

lũng An Khê (400-500m), thung lũng Cheo Reo (150-200m) và Phú Túc (100-

150m). - Vùng cao nguyên: có độ cao phổ biến từ (300-500m).  

- Vùng gò đồi: chủ yếu là vùng An Khê, Sơn Hoà, hạ lưu sông Hinh và lưu 

vực sông Krông H Năng.  
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- Vùng đồng bằng: tập trung ở hạ lưu sông Ba, Phú Yên.  Phía Đông khu vực 

này là Biển Đông, ba mặt còn lại đều giáp núi (dãy Cù Mông ở phía Bắc, dãy Vọng 

Phu - Đèo Cả ở phía Nam, phía Tây là rìa đông của dãy Trường Sơn).   

Do vị trí địa lý và ảnh hưởng của địa hình nên vùng hạ du lưu vực sông Ba 

thường xuyên chịu tác động mạnh của các yếu tố tự nhiên như mưa, gió, sóng, bão, 

áp thấp nhiệt đới, phân bố bồi tích không đều … gây nên lũ lụt, bồi lấp, xói lở khu 

vực cửa sông.  

Mặt khác, những hoạt động kinh tế như khai thác tài nguyên rừng, khoanh 

đắp các đầm nuôi hải sản, các công trình dân sinh, thủy lợi, thủy điện… làm thay 

đổi chế độ dòng chảy và lượng bùn cát từ sông đổ ra biển. Hiện nay, phía thượng 

nguồn rừng bị tàn phá làm suy thoái và cạn kiệt dòng chảy mùa vào khô ở hạ lưu 

dẫn đến suy thoái hệ sinh thái, giảm nguồn lợi thuỷ sản, thay đổi vận chuyển bùn 

cát của sông, nhiễm mặn và suy giảm chất lượng nước,… 

1.1.1.3. Đặc điểm địa chất thổ nhưỡng  

Địa tầng: tham gia vào cấu trúc lãnh thổ tỉnh Phú Yên có mặt khá đa dạng 

các thành tạo trầm tích, trầm tích biến chất và phun trào có tuổi từ Proterozoi đến 

Kanozoi, theo thứ tự từ già đến trẻ gồm các phân vị địa tầng sau: giới Proterozoi, 

Paleozoi, Merozoi, Kainozoi. Mác ma xâm nhập: trong phạm vi tỉnh Phú Yên phát 

triển khá phong phú và đa dạng cả về không gian lẫn thời gian, chiếm trên 50% diện 

tích tự nhiên và có các phức hệ Bến Giằng- Quế Sơn, Vân Canh, Tây Ninh, Định 

Quán, Đèo Cả, Cà NáPha 1, Phan Rang, Cù Mông. Đặc điểm cấu trúc kiến tạo: hệ 

thống đứt gãy theo phương Đông Bắc -Tây Nam, điển hình là đứt gãy Vĩnh Long - 

Trung Hòa. Hệ thống đứt gãy theo phương Tây Bắc - Đông Nam gồm nhiều đứt gãy 

quy mô nhỏ - vừa, điển hình là đứt gãy sông Ba, sông Kỳ Lộ. Hệ thống đứt gãy theo 

phương á kinh tuyến là đứt gãy quy mô nhỏ -vừa, phát triển chủ yếu ở phía Bắc.  

Đất đai Phú Yên được hình thành trên mẫu đất phù sa và ba loại đá chính là: 

Granit, Ba Zan, trầm tích.  
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Đất cát ven biển: chiếm 2,6% diện tích tự nhiên, phân bố dọc theo bờ biển. 

Thành phần cơ giới chủ yếu là cát, khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém.  

- Đất nhiễm mặn: chiếm 1,4% diện tích tự nhiên, phân bố tập trung ở Hòa 

Tâm, Hòa Hiệp, Hòa Xuân và dọc ven biển từ Sông Cầu đến cửa Đà Rằng.  

- Đất phù sa: chiếm 9,8% diên tích tự nhiên, tập trung chủ yếu ở huyện Phú 

Hòa, huyện Tuy Hòa, Tuy An, Đồng Xuân, sông Cầu.  

- Đất xám: chiếm 6,9% diện tích tự nhiên được phân bố từ địa hình trung 

gian nơi tiếp giáp vùng núi và vùng thấp có địa hình chia cắt trung bình, tương đối 

bằng phẳng tập trung ở Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh và phía tây huyện Phú 

Hòa.  

- Đất đen: chiếm 3,5% diện tích, phân bố ở phía nam huyện Tuy An, xã Bình 

Kiến, huyện Sông Hinh và một phần huyện Sơn Hòa.  

- Đất đỏ vàng: chiếm 65% diện tích tự nhiên phân bố đều khắp ở vùng đồi 

núi. 

Ở lưu vực sông Ba, các thành phần trạng thái đặc trưng của đất đá, có các 

đặc tính chủ yếu tương ứng sau: 

- Đất có thành phần và trạng thái đặc biệt: Chứa vật chất hữu cơ 5 – 75%, độ 

ẩm cao, hệ số lỗ rỗng ε < 1, góc ma sát nhỏ φ = 4 – 6o, sức chống nén không đáng 

kể, lực dính kết khoảng C = 0,08 – 0,1 kg/cm2. 

- Đất rời: Thành phần hạt thay đổi trong phạm vi rộng, độ ẩm tương đối thấp, 

hệ số rỗng ε = 0,5 – 0,7, góc ma sát φ = 27 – 40o, sức chống nén không đáng kể, lực 

kết dính nhỏ C = 0,001 – 0,01 kg/cm2, tính nén lún thấp a = 0,001 – 0,04 cm2/kg.  

- Đất dính: Thành phần chủ yếu là sét, sét pha, độ ẩm tương đối cao, hệ số lỗ 

rỗng lớn ε > 1,3, góc ma sát trong φ = 20 – 30o, lực dính kết C = 0,1 – 0,7 kg/cm2, 

tính nén lún cao a = 0,01 – 0,121 cm2/kg. 
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- Đá nửa cứng: Cường độ kháng nén Rn = 40 – 865 kg/cm2. Cường độ kháng 

kéo Rk = 5 – 100 kg/cm2. Góc ma sát trong φ = 29 – 36o; lực dính kết C = 10 – 300 

kg/cm2. 

- Đá cứng: Cường độ kháng nén Rn = 1000 – 1500 kg/cm2. Cướng độ kháng 

kéo Rk = 80 – 150 kg/cm2. Góc ma sát trong φ = 29 – 36o; lực dính kết C = 310 – 

450 kg/cm2. 

1.1.1.4. Đặc điểm khí hậu 

a. Chế độ gió: 

Nghiên cứu chuỗi số liệu quan trắc gió tại trạm Tuy Hoà, Miền Tây và Sơn 

Hòa (Phú Yên) có chiều dài 20 năm từ năm 1987 đến năm 2007 (bảng 1.1), cho 

thấy vào mùa đông (từ tháng X, XI đến tháng III, IV năm sau) gió ở khu vực Phú 

Yên và cửa Đà Diễn có hướng thịnh hành nhất là hướng Bắc (tần suất 50 - 60%). 

Sau đó là gió Đông Bắc với tần suất 30 - 45%. Vào cuối mùa đông còn xuất hiện 

gió Đông với tần suất dưới 30%.  

Bảng 1.1. Tần suất (%) và hướng gió thịnh hành khu vực Phú Yên 

Tháng\Trạm Tuy Hoà Miền Tây Sơn Hoà 

I N  - 63,3 NE  - 60,4 E - 36,4 

II N -  51,4 NE  - 57,6 E - 43,4 

III N E - 30,2 NE  - 51,0 E - 42,3 

IV E  - 37,8 NE  - 41,1 E  - 35,3 

V E  - 32,3 W  - 35,2 W - 31,1 

VI W - 45,2 W  - 48,4 W - 31,1 

VII W - 44,6 W - 60,6 W - 64,0 

VIII W - 58,5 W - 64,2 W - 63,7 

IX W - 29,6 W - 51,4 W - 45,5 

X NE - 44,7 NE  - 52,8 E - 28,5 

XI N - 50,5 NE - 69,1 NE - 31,2 

XII N - 63,8 NE - 66,0 NE - 40,3 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia) 
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Từ tháng VI đến tháng IX gió mùa mùa hạ phát triển mạnh, toàn lãnh thổ 

Phú Yên thịnh hành gió Tây với tần suất 30 - 65%, tháng VIII tần suất gió Tây lớn 

nhất trong năm. Từ cuối tháng IX, gió mùa mùa hạ bắt đầu bước vào thời kỳ suy 

thoái, đồng thời cũng là thời kỳ tranh chấp của hai thứ gió mùa.  

Có thể nói chế độ gió ở Phú Yên thể hiện hai mùa rõ rệt, mùa mưa là thời kỳ 

thịnh hành gió Bắc (Bắc, Đông Bắc và Đông); mùa khô là thời kỳ thịnh hành gió 

hướng Tây. 

Tốc độ gió trung bình năm dao động trong khoảng 2 - 2,5 m/s. Nhìn chung 

các tháng mùa hè tốc độ gió trung bình lớn hơn mùa đông. Tốc độ gió trong bình 

lớn nhất vào tháng V, VI và nhỏ nhất vào tháng XII hoặc tháng I.  

b. Chế độ mưa  

Mưa là một yếu tố chính của khí hậu, thủy văn, là một trong những thành 

phần của cán cân nước. Phú Yên có nền nhiệt độ cao nên mưa là nhân tố quan trọng 

chi phối thời vụ, cơ cấu cây trồng, năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, 

đặc biệt là các vùng sản xuất còn lệ thuộc vào nước trời. Lượng mưa trung bình 

nhiều năm biến đổi từ 1.300 mm đến 2.200 mm, mưa ít nhất tại các vùng khuất gió 

như Cheo Reo, Phú Túc và mưa nhiều nhất là thượng nguồn sông Hinh và thượng 

nguồn sông Ba.  

Mùa mưa trên lưu vực sông Ba giữa khu vực Tây và Đông Trường Sơn có 

khác nhau, ở Tây Trường Sơn mùa mưa từ tháng V đến tháng X, còn Đông Trường 

Sơn là từ tháng IX đến tháng XII. Vì vậy dòng chảy mặt lưu vực sông Ba là phong 

phú, tính đến Tuy Hòa (diện tích 13.900 km2) thì tổng lượng nước trung bình nhiều 

năm khoảng 9,8 tỷ m3. Tuy nhiên lượng nước này phân bố không đều trong năm kết 

hợp với ảnh hưởng của địa hình tạo ra mùa mưa lớn (dễ gây lũ lụt) và mùa khô 

thiếu nước. 
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Hình 1.2. Bản đồ phân bố lượng mưa 

mùa mưa [4] 

 

Hình 1.3. Bản đồ phân bố lượng mưa mùa 

khô [4] 

Bảng 1.3. Lượng mưa trung bình nhiều năm các tháng (mm) 

Trạm Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Phú Lạc 48 21 43 33 80 48 36 49 245 637 517 258 

Hòa Đồng 72 28 56 45 109 80 58 63 246 679 614 324 

Sơn Thành 46 17 54 52 124 100 77 76 235 621 563 272 

Sông Hinh 58 21 68 65 155 125 97 95 237 626 567 274 

Miền Tây 22 10 34 36 125 106 80 107 213 447 409 155 

Sơn Hòa 23 10 36 38 132 112 84 113 209 469 402 152 

Củng Sơn 21 9 38 35 89 113 75 106 180 487 399 154 

Hà Bằng 31 12 26 35 112 75 63 77 225 517 462 159 

Xuân Lãnh 43 17 36 48 155 104 87 107 239 550 491 169 

Cù Mông 59 26 34 31 96 74 44 81 269 594 607 315 

Sông Cầu 26 11 13 30 83 81 34 66 244 534 487 193 

Chí Thạnh 20 8 10 23 62 61 26 50 226 495 452 179 

Tuy Hòa 47 18 35 30 94 60 42 56 288 656 549 215 

Phú Lâm 40 19 32 30 89 56 39 51 267 612 498 200 

(Nguồn: Đài KTTV Khu vực NTB) 
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c. Chế độ nhiệt 

Ở Phú Yên, những vùng có độ cao dưới 100m nhiệt độ trung bình năm 

thường dao động trong khoảng 26 –  270C, ở độ cao từ 100 - 300m nhiệt độ năm 

thường dao động từ 24 - 250C. Ở độ cao trên 400m, nhiệt độ trung bình năm giảm 

xuống còn 23 - 240C, trên 1000m nhiệt độ trung bình năm giảm xuống dưới 210C. 

Vùng đồng bằng ven biển, ở độ cao dưới 100m tổng nhiệt độ năm đạt 

95000C - 98000C, vùng núi ở độ cao dưới 400m giảm còn trên dưới 85000C - 

95000C, ở độ cao 1000m chỉ còn trên dưới 75000C. 

Hàng năm, nhiệt độ thấp nhất thường xảy ra vào tháng I (21-230C), sau đó 

tăng dần và thường đạt cực đại vào tháng VI (26-290C) rồi lại giảm dần đến tháng I 

năm sau.  

Bảng 1.3.  Nhiệt độ trung bình tháng và năm (0C) 

Trạm 

Tháng 

 

Tuy Hòa 

 

Sơn Hòa 

 

Hà Bằng 

 

Sông Hinh 

 

Miền Tây 

I 23,3 22,1 22,5 21,4 20,6 

II 23,8 23,2 23,5 22,4 21,6 

III 25,4 25,5 25,3 24,4 23,7 

IV 27,3 27,7 27,2 26,5 25,7 

V 28,8 28,7 28,6 27,4 26,6 

VI 29,2 28,6 29,1 27,5 26,5 

VII 29,0 28,5 29,1 27,4 26,3 

VIII 28,7 28,2 29,0 26,6 26,1 

IX 27,7 27,0 27,5 26,3 25,0 

X 26,4 25,5 25,8 24,8 23,7 

XI 25,2 24,1 24,5 23,0 22,4 

XII 23,8 22,5 23,0 21,6 21,0 

Năm 26,6 26,0 26,3 24,9 24,1 

(Nguồn: Đài KTTV Nam Trung Bộ) 

d. Chế độ nắng 
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Phú Yên là một tỉnh có thời gian nắng lớn. Tổng số giờ nắng trung bình hàng 

năm từ 2300 - 2500 giờ. Trong suốt 6 tháng từ tháng III đến tháng VIII, số giờ nắng 

trung bình mỗi tháng dao động từ 230 - 270 giờ, mỗi ngày trung bình có tới 8 giờ. 

Tháng IV, tháng V là hai tháng có thời gian nắng nhiều nhất, trung bình hàng 

tháng có từ 250 - 270 giờ. 

Tháng ít nắng nhất là tháng XII, trung bình hàng tháng từ 100 - 112 giờ 

nắng. Như vậy, số giờ nắng của tháng ít nắng nhất chỉ xấp xỉ bằng một nửa số giờ 

nắng của tháng cực đại. Sự chênh lệch số giờ nắng này cũng phản ánh rõ nét sự 

tương phản giữa hai mùa: mùa khô và mùa mưa ẩm. 

e. Bốc hơi 

Tổng lượng bốc hơi năm ở Phú Yên tương đối ổn định. Năm nhiều nhất và 

năm ít nhất không quá 30% so với tổng lượng bốc hơi trung bình. Hàng năm tổng 

lượng bốc hơi đạt từ 1100 - 1400mm, phân bố không đều trong các tháng. Từ tháng 

X năm trước đến tháng III năm sau, tổng lượng bốc hơi hàng tháng trung bình từ 50 

đến dưới 100mm, riêng thung lũng Sơn Hòa tháng II dến tháng III hàng tháng trung 

bình 120-130 mm, trong đó thấp nhất là tháng X và XI chỉ đạt từ 50 - 80mm tháng. 

Từ tháng IV đến tháng IX, trung bình hàng tháng đạt 100 - 200mm, trong đó cao 

nhất là tháng VII, tháng VIII từ 150 - 200mm. Càng lên cao bốc hơi khả năng có xu 

hướng giảm. Điển hình, tại Sông Hinh ở độ cao 200m, qua số liệu khảo sát tổng 

lượng bốc hơi năm chỉ còn 1100mm, tháng bốc hơi nhiều nhất cũng không vượt quá 

160mm và tháng thấp nhất chỉ đạt 31mm. Tuy nhiên đây là vùng mưa lớn nhất tỉnh, 

do đó ở cùng độ cao với các khu vực khác, nhưng nhìn chung ở đây có tổng lượng 

bốc hơi khả năng năm lớn hơn 1100mm. Biên độ bốc hơi năm dao động 40 - 60mm, 

bốc hơi ngày lớn nhất 11 - 12mm, nhỏ nhất 0,4 - 0,5mm, trung bình 2,5 - 4,0mm. 

1.1.1.5. Lớp phủ thực vật 

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên (năm 2002):  có 

363.948,2 ha đất lâm nghiệp chiếm 72% đất tự nhiên, độ che phủ rừng là 32%. 

Trong đó rừng tự nhiên 144.664,6ha, rừng trồng 18.324,3ha, đất đồi trọc là 
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200.959ha, còn lại là đất nông nghiệp canh tác theo thời vụ. Thực vật gồm hai loại 

chính: thực vật tự nhiên  và thực vật trồng. 

Thực vật tự nhiên được phân bố trên các kiểu rừng:  

- Kiểu rừng nhiệt đới núi thấp có diện tích lớn nhất tỉnh, phân bố ở độ cao 

dưới 1000m, nằm trong phạm vi vùng núi huyện Tuy Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, 

Đồng Xuân. Đặc điểm kiểu rừng này là rừng xanh quanh năm, ít thay lá tại vùng có 

địa hình khá cao, rừng thưa rụng lá và nửa rụng lá phân bố ở vùng thấp hơn. 

- Kiểu rừng truông gai, cây bụi: đây là kiểu rừng tương đối đặc biệt, hình 

thành do các yếu tố tổng hợp của khí hậu, đất đai, địa hình, hệ thực vật có tác động 

mạnh của nhân tố con người. Đặc điểm kiểu rừng này là phần lớn cây cối gồm các 

loại  cây chịu hạn, có gai, lá nhỏ, thường sống ở vùng có đất đai rất xấu, khô cứng, 

tầng mỏng, xói mòn mặt, thiếu nước nên mùa hè có hiện tượng héo lá khi trời nắng 

hạn. Loại rừng này phân bố nhiều ở ven biển huyện Sông Cầu, Tuy An, thị xã Tuy 

Hòa. 

- Kiểu thực vật trên cát có diện tích khoảng 10.000ha, chủ yếu là cỏ, vùng 

kín gió có một số cây gỗ như Cóc, Mù U. Đặc biệt là Chai Lá Cong phân bố ở các 

huyện thị ven biển, nhiều nhất ở huyện Sông Cầu và Tuy Hòa. Hiện nay một số lớn 

diện tích đã đưa vào canh tác, trồng rừng, xây dựng khu công nghiệp hoặc quy hoạch 

khu công nghiệp. 

Thực vật trồng: ngoài thực vật tự nhiên, thực vật trồng cũng rất phong phú, 

phân bố chủ yếu ở vùng có độ cao dưới 100m gồm có các nhóm chính là cây lương 

thực, thực phẩm, cây công nghiệp, dược liệu theo thời vụ. Cây lấy gỗ trồng theo 

chương trình, dự án, cây cảnh và cây phân tán ở hộ gia đình. 

1.1.1.6. Đặc điểm thủy văn 

Lưu vực sông Ba có dạng chữ L, phình rộng ở trung lưu và thu hẹp ở hai đầu 

thượng và hạ lưu. Mạng lưới sông ngòi khá dầy và được phân bố đều khắp trong 

vùng. Chiều rộng bình quân lưu vực 48,6km, có nơi rộng 80 km. Dòng chính sông 
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Ba được bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Rô (tỉnh Kon Tum) cao 1.544m, sông chảy qua 

các tỉnh KonTum, Gia lai, ĐakLăk và Phú Yên. Diện tích lưu vực sông Ba 14132 

km2 với chiều dài 374 km, mật độ lưới sông 0,22 km/km2. Từ thượng nguồn tới gần 

An Khê, sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua địa hình hiểm trở, chia cắt 

mạnh, lòng sông hẹp, lắm thác ghềnh, độ dốc lòng sông 20%. Sông Ba có nhiều 

nhánh sông, suối nhỏ đổ vào trong đó có 36 phụ lưu cấp I, 54 phụ lưu cấp II, 14 phụ 

lưu cấp III. Từ Cheo Reo đến thị trấn Củng Sơn, sông chảy theo hướng Tây Bắc - 

Đông Nam lại nhận thêm nước của phụ lưu sông Krong H, Năng, diện tích lưu vực 

1750 km2, chiều dài sông 130km, đổ vào bên phải sông Ba tại ranh giới Gia Lai - 

Phú Yên. Sông Hinh diện tích lưu vực 932km2, dài 85km, bắt nguồn từ dãy núi Chư 

Mu cao 2051m, đổ vào bên phải Sông Ba tại xã Đức Bình Đông huyện Sông Hinh, 

đây là vùng mưa lớn nhất trong toàn lưu vực sông Ba. Năm 2000 thuỷ điện Sông 

Hinh bắt đầu tích nước phát điện, làm cho chế độ thuỷ văn ở đây khác biệt cơ bản 

đặc biệt là trong mùa lũ. Đoạn sông cuối cùng chảy theo hướng gần như Tây - 

Đông, nhưng từ Đồng Bò, sông hơi chuyển hướng lệch về phía Bắc và đổ nước ra 

cửa Đà Diễn. Đoạn sông này còn nhận thêm nước sông Con, sông Cái bên trái, sông 

Đồng Bò bên phải, lòng sông khá rộng, độ dốc nhỏ chỉ khoảng 1 ‰. Dọc theo hai 

bên bờ sông là các bãi bồi rộng lớn tạo thành cánh đồng phì nhiêu, trù phú. 

Ngoài dòng chính, lưu vực sông Ba có 3 nhánh sông chính: 

- Sông Ayun: bắt nguồn từ đỉnh núi Krong Hơ Dung ở độ cao 1.220m, chảy 

theo hướng Bắc Nam, sau chuyển hướng Tây Bắc - Đông Nam rồi nhập với dòng 

chính sông Ba tại vị trí cách thị trấn Cheo Reo khoảng 1km về phía Bắc. Sông có 

diện tích lưu vực 2.950km2, độ dài sông 175km. 

- Sông Krong H'Năng: bắt nguồn từ đỉnh núi Chư Tung ở độ cao 1.215m. 

Hướng dòng chảy tương đối phức tạp song chủ yếu là Bắc - Nam và Tây Bắc - 

Đông Nam rồi nhập với sông chính tại ranh giới Gia Lai và Phú Yên.  

- Sông Hinh: bắt nguồn từ đỉnh núi Chư H'Mu ở độ cao 2.051m. Hướng 

dòng 
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chính là Tây Bắc - Đông Nam đến vĩ độ 1205' chảy theo hướng Bắc - Nam rồi 

nhập với dòng chính tại phía trên Sơn Hòa.  

Các sông suối thuộc lưu vực sông Ba đều hẹp và sâu, độ dốc lớn có 

tiềm năng lớn về thủy điện. Do địa hình bị chia cắt mạnh, lưu vực sông Ba có dạng  

lòng máng chạy dài từ thượng nguồn đến cửa sông.  

 

Hình 1.4. Sơ đồ vùng hạ lưu sông Ba từ Củng Sơn đến cửa Đà Diễn 

Trong và lân cận lưu vực sông Ba có 15 trạm đo đạc thuỷ văn, trong đó có 13 

trạm đo cả yếu tố lưu lượng và mực nước và có 2 trạm chỉ đo yếu tố mực nước. 

Vùng hạ lưu sông Ba có trạm Củng Sơn và Sông Hinh đo yếu tố Q, H, với thời gian 

quan trắc từ năm 1976 tới nay và trạm Phú Lâm chỉ đo yếu tố H với thời gian quan 

trắc từ năm 1977 tới nay. 

Vùng hạ lưu lưu vực sông Ba có thời gian mùa lũ kéo dài 4 tháng từ tháng 9 

tới tháng 12, lưu vực có 4 thời kỳ lũ khác nhau: 

- Thời kỳ lũ tiểu mãn: thường xảy ra vào tháng 5, 6; 

- Thời kỳ lũ sớm: thường xảy ra vào tháng 8, 9; 
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- Thời kỳ lũ chính vụ: thường xảy ra vào tháng 10, 11; 

- Thời kỳ lũ muộn: thường xảy ra vào tháng 12, 1; 

Qua thống kê thủy văn cho thấy thời gian xuất hiện đỉnh lũ tại các trạm thủy 

văn hầu hết vào tháng 10 và tháng 11 hằng năm. 

Vùng hạ lưu lưu vực sông Ba luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra bão lũ và mức 

độ lũ ở đây  rất lớn. Trong vòng 60 năm trên lưu vực sông Ba xảy ra 3 trận lũ đặc 

biệt lớn, đó là lũ năm 1943 (Qmax = 24000 m3/s), lũ năm 1964 (Qmax = 21800 

m3/s) và lũ năm 1993 (Qmax = 20700 m3/s). Đường quá trình lũ trên lưu vực sông 

Ba nếu gặp các hình thế thời tiết gây mưa chỉ do 1 trong 4 yếu tố bão, áp thấp nhiệt 

đới, giải hội tụ nhiệt đới hoặc gió mùa Đông Bắc gây ra thì hình dạng lũ nhọn và 

lên nhanh, rút nhanh. Nếu tổ hợp đầy đủ các hình thể thời tiết nêu trên thì hình 

dạng lũ sẽ có nhiều đỉnh kế tiếp nhau. Phân tích kết quả đo đạc lũ lớn nhất tại Củng 

Sơn từ năm 1977 tới 1999 cho thấy lưu lượng lũ lớn nhất trung bình nhiều năm là 

7020 m3/s, lũ lớn nhất 20700 m3/s đo được vào ngày 4/X/1993 và những trận lũ lớn 

kế tiếp vào các năm 1988, 1981, 1992 đều xảy ra vào tháng X và tháng 11. bảng 1.4 

thống kê lưu lượng lũ lớn nhất của một số con lũ lớn tại các trạm đo lưu lượng hạ 

lưu lưu vực sông Ba Do lưu vực sông Ba có độ dốc lớn, đặc điểm các sông ngắn và 

dốc nên thời gian lũ trên lưu vực thường chỉ trong khoảng 3 - 5 ngày và tổng lượng 

lũ 1 ngày lớn nhất chiếm tới 30 - 35% tổng lượng toàn trận lũ. Tổng lượng lũ 7 

ngày lớn nhất tại Củng Sơn đạt 2770.106m3 năm 1981, đạt 2612.106m3 tháng 

10/1993. 

Bảng 1.4. Lưu lượng lũ lớn nhất tại một số trạm trên lưu vực sông Ba 

Tên trạm Qmax (m
3
/s) Thời gian xuất hiện 

An Khê 2440 9/XI/81 

Củng Sơn 20700 4/X/1993 

Sông Hinh 5310 2/XII/1986 

Krông Hnăng 3510 2/XII/86 

(Nguồn: Đài KTTV Nam Trung Bộ) 
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Vào mùa khô mực nước giảm nhanh theo đường nước rút và xuất hiện một 

cực tiểu thứ nhất vào cuối tháng III hoặc tháng IV, chiếm khoảng 2,8 - 3% tổng 

lượng dòng chảy năm. Sang tháng V, VI dòng chảy có tăng lên nhờ mưa tiểu mãn, 

nhưng chưa vượt quá tính chất dòng chảy mùa khô. Tháng VII, VIII dòng chảy trên 

các khu vực lại giảm chậm và xuất hiện một cực tiểu phụ trong năm, tuy nhiên không 

ít năm dòng chảy thấp nhất năm cũng xuất hiện vào thời kỳ này. 

Dòng chảy nhỏ nhất năm là đặc trưng thuỷ văn quan trọng trong tính toán 

thiết kế các công trình cấp nước trên sông, thường được biểu thị dưới dạng lưu 

lượng nhỏ nhất Qmin (m
3
/s) hay Môduyn nhỏ nhất Mmin (l/s.km

2
) cho 1 ngày, 10 

ngày, 30 ngày, 3 tháng v.v... 

1.1.1.6. Đặc điểm hải văn 

Thủy triều 

Thuỷ triều tại khu vực này thuộc chế độ nhật triều không đều. Hàng tháng có 

từ 18 đến 22 ngày nhật triều. Thời kỳ triều cường thường xuất hiện nhật triều, khi 

triều kém thường xuất hiện bán nhật triều. Độ cao triều trung bình là 1,50 ± 0,20 m. 

Khi triều cường, độ cao mực nước là 1,70 m, khi triều kém độ cao triều là 0,50 m. 

Thời gian triều dâng thường kéo dài hơn thời gian triều rút. Vào mùa mưa thuỷ triều 

chỉ gây ảnh hưởng tối đa đến khoảng 4 km trong sông. Vào mùa khô, lưu lượng 

dòng chảy nhỏ, triều truyền xa hơn. 

Theo số liệu toàn cầu, cao độ và biên độ thủy triều được tính toán theo từng 

tháng như sau: 

Bảng 1.5. Bảng tính toán cao độ và biên độ thủy triều dựa trên số liệu toàn cầu[2] 

Tháng Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Biên độ 

1 1,65 2,12 1,19 0,93 

2 1,50 1,93 1,08 0,85 

3 1,42 1,79 1,01 0,78 

4 1,42 1,78 1,00 0,78 
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Tháng Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Biên độ 

5 1,46 1,86 1,00 0,86 

6 1,47 1,94 0,97 0,97 

7 1,46 1,94 0,96 0,98 

8 1,49 1,92 1,05 0,87 

9 1,59 1,96 1,21 0,75 

10 1,73 2,13 1,32 0,81 

11 1,82 2,28 1,37 0,92 

12 1,79 2,26 1,31 0,95 

Mực nước triều - diễn biến đặc trưng triều:  

Các số liệu khảo sát cho thấy bình quân đỉnh triều cao nhất vào tháng XI, 

thấp nhất vào tháng III và IV. Biên độ triều giảm dần từ cửa sông vào nội địa, song 

do điều kiện lòng sông thay đổi nên biên độ triều có chênh lệch giữa các đoạn sông.  

Gió và sóng biển 

Khu vực ngoài khơi cửa Đà Diễn, do bị ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc 

(NE) và Tây Nam (SW) nên tương ứng với chúng là 2 hướng sóng thịnh hành NE 

và SW. Từ tháng I đến tháng IV, hướng sóng thịnh hành là NE. Độ cao trung bình 

của 2 hướng sóng trên trong khoảng thời gian này là 1,0 m và cực đại là 4,0 m. Từ 

tháng V đến tháng IX, hướng sóng chủ đạo là SW với độ cao trung bình là 0,8 đến 

1,0 m và lớn nhất là 3,5 m. Từ tháng X đến tháng XII, thịnh hành là hướng sóng N 

và NE với độ cao trung bình là 0,9 m và độ cao lớn nhất biến đổi từ 3,5 đến 4,0 m. 

Nhìn chung, chế độ sóng trong mùa hè không ổn định và độ lớn nhỏ hơn so với mùa 

đông. Biểu đồ hoa sóng mô tả chế độ sóng ngoài khơi khu vực Tuy Hòa được thể 

hiện trên hình 1.5. 
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Bảng 1.6. Độ cao sóng bình quân (m) theo các tháng và mùa trong năm  

tại trạm Tuy Hòa, Phú Yên[3] 

 Tháng N NE E SE S SW W NW T.bình 

I 0.75 0.73 0.45 0.35 0.30 0.30 0.30 0.51 0.61 

II 0.73 0.83 0.50 0.53 0.30 0.33 0.30 0.81 0.63 

III 0.71 0.69 0.55 0.61 0.47 0.30 0.36 0.61 0.54 

IV 0.88 0.54 0.58 0.59 0.37 0.39 0.56 0.30 0.51 

V 0.55 0.49 0.57 0.66 0.45 0.47 0.48 0.57 0.46 

VI 0.46 0.40 0.52 0.55 0.56 0.67 0.81 0.64 0.59 

VII 0.56 0.52 0.57 0.57 0.58 0.60 0.76 0.69 0.59 

VIII 0.41 0.53 0.55 0.52 0.65 0.69 0.82 0.67 0.64 

IX 0.48 0.46 0.44 0.49 0.46 0.54 0.62 0.42 0.44 

X 0.91 0.66 0.44 0.78 0.30 0.38 0.90 0.58 0.60 

XI 0.97 1.02 0.77 0.50 0.30 1.14 1.40 0.94 0.91 

XII 0.97 1.01 0.75 0.49 0.30 1.07 1.38 0.91 0.88 

Cả năm  0.84 0.80 0.56 0.59 0.50 0.62 0.78 0.68 0.63 

Mùa mưa (IX-XII)  0.94 0.91 0.60 0.58 0.41 0.64 0.86 0.70 0.73 

Mùa khô (I-VIII)  0.72 0.71 0.55 0.59 0.52 0.61 0.76 0.66 0.57 

Đông Bắc (X-IV)  0.87 0.83 0.58 0.60 0.38 0.62 1.01 0.78 0.68 

Tây Nam (V-IX)  0.50 0.48 0.54 0.59 0.55 0.62 0.75 0.62 0.55 

a) T1

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

b) T2 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

c) T3 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %
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Hình 1.5. Hoa sóng tính từ số liệu gió đo tại trạm Tuy Hòa [3] 

1.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 

Lưu vực sông Ba nằm trong phạm vi ranh giới hành chính của 20 huyện thị 

thuộc 3 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, ĐaKlak và một tỉnh duyên hải miền 

Trung Trung Bộ là Phú Yên. Trong đó có một số huyện thuộc tỉnh Kon Tum là 

huyện KonPlong, 10 huyện thị thuộc tỉnh Gia Lai là: Kbang thị xã An Khê, ĐakPơ, 

Konch Ro, ĐakĐoa, Mang Yang, Chư Sê, Ayun Pa, Krông Pa. EaPa, 4 huyện thuộc 

d) T4 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

e) T5 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

f) T6 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

g) T7 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

h) T8 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

i) T9 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

j) T10 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

k) T11 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %

 

l) T12 

Hs(m)

Above 4

3 - 4

2 - 3

1 - 2

0.6 - 1

0.2 - 0.6

0.1 - 0.2

Below 0.1

N

Calm
0.00 %

10 %
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tỉnh Đak Lak là: Ea Hleo, Krông HNăng, Eakar, MadRăk và 5 huyện thuộc tỉnh Phú 

Yên là: Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa, Tuy Hòa, và thị xã Tuy Hòa. 

Dân số trong toàn lưu vực sông Ba tính đến 31/12/2004 có khoảng 1.391.701 

người. Trong đó vùng thượng và trung lưu thuộc Tây Nguyên bao gồm Nam Bắc 

An Khê, thượng Ayun, Ayun Pa, Krông Pa, Krông H’Năng có dân số khoảng 

804.364 nguời, mật độ dân số bình quân 76,8 người/Km2, người kinh chiếm 

55,57% dân số toàn vùng còn lại 44,23% là người dân tộc ít người (phần lớn là 

người Gia Lai). Dân số thị trấn huyện lỵ chiếm 19,5% và nông thôn chiếm 80,5%. 

Mật độ dân số phân bố không đều chủ yếu tập trung ở các thành thị, trục giao thông 

và những vùng kinh tế phát triển, mật độ có thể đạt từ (305-1314) người/km2. Còn 

các huyện thuộc vùng Nam Bắc An Khê, thượng Ayun như huyện KBang, Kon 

ChRo, Đắk Đoa mật độ dân số chỉ đạt từ (20-30) người/km2. Tỷ lệ tăng dân số 

2,01%. 

Cơ cấu phát triển kinh tế từ trước đến nay vẫn lấy Nông - Lâm - Nghiệp là 

chính cho nên giá trị GDP trong nông nghịêp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá 

trị các ngành năm 1998 chiếm 52,6%, năm 2000 chiếm 48,5%, năm 2004 giảm còn 

46% trong tổng giá trị các ngành kinh tế trong lưu vực. Tuy vậy nền kinh tế nông 

lâm nghiệp đang có chiều hướng giảm dần để tăng giá trị cơ cấu công nghiệp - dịch 

vụ du lịch cho phù hợp với xu thế phát triển kinh tế chung của đất nước nhằm thúc 

đẩy và đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước. Nhìn chung cơ 

cấu kinh tế giữa các vùng trong lưu vực sông Ba biến động không đồng đều. 

Đối với vùng thượng và trung lưu cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm 

69,6% năm 1998 và năm 2004 chiếm 65%. Nhưng giữa các huyện biến động cũng 

khác nhau. Năm 1998 cơ cấu Nông lâm nghiệp huyện An Khê, Krông Pa là (45,9 – 

46,9%) trong khi đó các huyện liền kề như KBông, Kon Chro, Đắk Đoa, Ayun Pa 

cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp chiếm tới (68 -95,8%) tổng cơ cấu kinh tế các 

ngành. 
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Hiện nay, bình quân thu nhập đầu người trên lưu vực sông Ba đạt khoảng 

335 USD/người/năm. Khu vực thượng trung lưu thuộc vùng Tây Nguyên có lợi thế 

về mặt hàng nông lâm sản có giá trị kinh tế cao như cao su, cafe, tiêu, điều nên mức 

thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 324 USD/người/năm. Còn khu vực hạ lưu 

thuộc đồng bằng Duyên Hải ven biển miền Trung có nhiều lợi thế về điều kiện tự 

nhiên, xã hội nhất là dịch vụ du lịch, thuỷ hải sản nên mức thu nhập bình quân đầu 

người có phần cao hơn vùng thượng trung lưu một chút và mức thu nhập đạt 

khoảng 350 USD/người/năm. 

1.2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NẠO VÉT VÀ KHAI THÁC CÁT  

1.2.1. Quá trình hình thành cát lòng sông  

Cát là vật liệu dạng hạt nguồn gốc tự nhiên bao gồm các hạt đá và khoáng 

vật nhỏ. Nói đến cát người ta nghĩ ngay đến những khu vực chứa rất nhiều cát, mỏ 

cát, cát đáy sông, hồ và biển. Để thấy rõ cát sông được vận chuyển từ đâu tới, chúng 

ta có thể xem xét một lưu vực bất kỳ trên hành tinh chúng ta. Theo [5] lưu vực sông 

được phân ra 3 vùng (hình 1.6). 

 

Hình 1.6. Các vùng của lưu vực sông [5] 

Vùng thứ nhất: tạo 

xói lở 

Vùng thứ hai: 

vận chuyển 

Vùng thứ ba: 

bồi lắng 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u_d%E1%BA%A1ng_h%E1%BA%A1t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_(%C4%91%E1%BB%8Ba_ch%E1%BA%A5t)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kho%C3%A1ng_v%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kho%C3%A1ng_v%E1%BA%ADt
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Vùng thứ nhất là vùng thượng nguồn, địa hình dốc, là vùng cung cấp phù sa, 

bùn cát nhiều nhất cho dòng sông. Mưa rơi lên bề mặt lưu vực, làm bào mòi lớp đất 

đá ở bề mặt lưu vực sau đó được dòng chảy mặt do mưa gây ra vận chuyển bùn cát 

xuống các sông suối. Do độ dốc lớn, dòng chảy trong các sông suối vùng này 

thường có vận tốc cao, nên hầu hết bùn cát được bào mòn từ bề mặt lưu vực chảy 

xuống sông suối đều được đưa về hạ lưu. Vùng thứ hai, vùng tập trung hầu hết 

lượng dòng chảy vào sông. Đây là vùng có lòng dẫn sông khá ổn định, đặc tính hình 

thái của sông được thể hiện rõ nét nhất. Vùng này cung cấp bùn cát cho sông không 

nhiều, dọc theo chiều dài sông bùn cát được lắng đọng lại nhưng không lớn. Chủ 

yếu lượng bùn cát sông được vận chuyển xuống vùng 3 và ra biển. Vùng thứ ba, 

thường là vùng đồng bằng, địa hình thấp, khá bằng phẳng, dòng sông thường chia ra 

nhiều nhánh đổ ra biển. Chế độ dòng chảy sông ở vùng này thường chịu ảnh hưởng 

của cả chế độ dòng chảy thượng nguồn và thủy triều. Vận tốc dòng chảy nhỏ, nhiều 

đoạn sông có dòng chảy hai chiều. Đây là vùng lắng đọng nhiều trầm tích, đặc biệt 

là trên những đoạn sông giáp triều. Do tác động của dòng chảy, bùn cát bị bào mòn 

dần, vì thế kích thước hạt nhỏ dần về phía hạ lưu. 

Nói tóm lại bùn cát sông được bào mòn từ bề mặt lưu vực do mưa rơi phá vỡ 

kết cấu hạt đất đá bề mặt lưu vực sau đó được dòng chảy mặt đưa xuống dòng sông 

rồi chảy về hạ du và ra biển. 

1.2.2. Một số nghiên cứu về nạo vét và khai thác cát trên thế giới 

M.Rinaldi và nhóm nghiên cứu (2005) cho biết hầu hết các sông ở Ý, như 

sông Tagliamento, Brenta, Arno đã bị thay đổi cơ bản về hình thái, chế độ dòng 

chảy và hệ sinh thái do những tác động của con người, trong đó hoạt động khai thác 

cát gây ra tác động chính trong những thập kỷ gần đây. Theo số liệu thống kê chính 

thức, từ năm 1970 đến 1991 khoảng 24 triệu m3 cuội sỏi cát đã được khai thác trên 

hàng chục km sông chính và các nhánh sông Tagliamento. Người ta ước tính 

khoảng 1.3 triệu m3 cát được khai thác mỗi năm. Khối lượng này thường thấp hơn 

khối lượng khai thác thực tế. Trên sông Brenta, khai thác trầm tích sông với khối 
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lượng rất lớn trong giai đoạn 1950 - 1980, với mức độ còn hơn cả sông 

Tagliamento. Mặc dù không có số liệu chính thức nhưng người ta dự đoán có hàng 

chục triệu m3 cát đã được khai thác dọc chiều dài từ 25-30 km, của sông Brenta 

trong giai đoạn này. Vấn đề này đã ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đập ngăn sông 

phía thượng nguồn xây dựng năm 1954, cách khu vực KTC không xa. Do hoạt động 

KTC ảnh hưởng lớn tới môi trường, hệ sinh thái sông … vì vậy các nước phát triển 

đã ra nhiều cơ chế chính sách và tổ chức lại các cơ quan quản lý các hoạt động này, 

từ khâu thăm dò, quy hoạch, cấp phép khai thác, kiểm tra, hậu kiểm v.v… một cách 

chặt chẽ. Ở Mỹ, quản lý KTC được giao cho quân đội, ở Úc giao cho Ủy ban quản 

lý lưu vực sông … [5,9]. 

Dulmini Jayewardana (2009) đã chỉ ra nhiều vấn đề nan giải liên quan đến 

KTC đã xảy ra trên 50 km chiều dài sông Nilwala, miền Nam Sri Lanka. Dọc theo 

chiều dài sông cứ trung bình 3-4 km có một mỏ cát, với hàng trăm phương tiện thiết 

bị máy móc. Thực trạng KTC không có quy hoạch, khai thác quá mức trên sông đã 

gây ra nhiều vấn đề môi trường như: Xói lở bờ sông, làm nhiều nhà cửa, cầu cống, 

công trình kiến trúc lâu đời bên sông bị dòng nước cuốn đi, gia tăng xâm nhập mặn, 

gây ô nhiễm môi trường nước, tác động bất lợi đến hệ sinh thái sông [5,10]. 

Mao Ye (2001) cho biết hoạt động KTC trên sông Yangtze, bắt đầu từ đầu 

những năm 1970, trên cả chiều dài sông. Quy mô, khối lượng, tốc độ KTC trên sông 

gắn liền với tốc độ phát triển đô thị hóa của khu vực. Vì thu được lợi nhuận cao nên 

nhiều công ty KTC hợp pháp và bất hợp pháp thi nhau cải tiến kỹ thuật, mua sắm 

trang thiết bị với công suất lớn đến 500 tấn/giờ. 

Tính đến năm 2000, số điểm KTC trên sông Yangtze đã vượt con số 70, với 

hơn 800 đơn vị khai thác lớn, nhỏ. Tình trạng KTC trên sông đã hết khả năng kiểm 

soát của chính quyền địa phương. Hậu quả đem lại là: nhiều đoạn đê chống lũ vùng 

cửa sông bị đổ vỡ, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD, đặt các vùng đất thấp phía hạ 

du vào tình trạng nguy hiểm. Cùng với những thiệt hại lớn do ngập lũ, do sạt lở bờ 

sông vì lòng dẫn diễn biến xói bồi không theo quy luật, là những vấn đề xã hội rất 
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bức xúc, tranh dành mỏ, cạnh tranh thị trường, tai nạn giao thông thủy v.v…diễn ra 

thường xuyên [5, 11].  

1.2.2. Một số nghiên cứu về nạo vét và khai thác cát ở Việt Nam 

Phạm Đình (2015), phân tích mức độ ảnh hưởng của việc khai thác cát trong 

lòng sông đến mức độ hạ thấp mực nước mùa kiệt trên sông Hồng. Trên đoạn sông 

Hồng từ Việt Trì đến Hưng Yên và sông Đuống giai đoạn (1997÷2012), khối lượng 

khai thác cát bình quân một năm ít nhất là 12,4 triệu m3. Nếu tính tổng cộng (gồm 

cả khối lượng cát do hiện tượng xói sâu hạ du) khối lượng cát bị lấy mất khỏi lòng 

sông bình quân mỗi năm vào khoảng 16,2 triệu m3; Mực nước mùa kiệt thời kỳ 

(2009÷2012) đã thấp hơn mực nước mùa kiệt thời kỳ (1993÷1997), tại Sơn Tây 

cùng lưu lượng 2750 m3/s, mực nước thấp hơn 2,27m , tại Hà Nội cùng lưu lượng 

1497m3/s mực nước thấp hơn 1,80m và tại Thượng Cát cùng lưu lượng 1253m3/s, 

mực nước thấp hơn 4,46m ; Khai thác cát đã ảnh hưởng đến mực nước tưới: thời kỳ 

(2009÷2012) tại Sơn Tây mực nước 5,44m ứng với mực nước tại Hà Nội 2,21m (≈ 

mực nước thiết kế tưới), lưu lượng tại Sơn Tây là 2750m3/s; nhưng thời kỳ 

(1993÷1997) lưu lượng qua Sơn Tây chỉ cần 1063m3/s. 

Lê Mạnh Hùng (2013), đã xây dựng được quy trình khai thác cát cho 03 khu 

vực khác nhau trên sông Tiền và sông Hậu: Khu vực Tân Châu – Hồng Ngự; Khu 

vực Thành phố Long Xuyên; Khu vực đoạn Mỹ Thuận – Vĩnh Long. 

- Khu vực Tân Châu – Hồng Ngự 

Khai thác ở mỏ TC1 (đầu đoạn phân lạch Long Khánh và Hồng Ngự) đến 

chiều sâu ổn định của lòng dẫn (là 14.7 m), đặc biệt khai thác ở đầu nhánh Hồng 

Ngự trước nhằm kích thích xói lở cho nhánh này; 

Khai thác ở mỏ TC3 ở cuối đoạn nhập lưu đạt đến độ sâu ổn định của lòng 

dẫn trước khi khai thác phần còn lại của mỏ này ở nhánh Long Khánh; 

Khai thác đoạn sông từ biên giới Campuchia về Tân Châu đến chiều sâu ổn 

định của lòng dẫn (là 17.1 m) đối với các mỏ KV1 đến KV4. 



 

 

33 

 

 

Hình 1.7. Quy trình khai thác cát Tân Châu – Hồng Ngự[5] 

Khu vực Thành phố Long Xuyên 

Khai thác và nạo vét khu vực co hẹp bên nhánh trái cù lao Ông Hổ đến chiều 

sâu ổn định của lòng dẫn (là h = 15.3 m) nhằm mục đích kích thích xói lở càng 

nhiều càng tốt ở nhánh này (LX1).  

Tiếp tục mở rộng quy mô khai thác về phía thượng lưu và đặc biệt ở phần 

cửa vào của nhánh trái đến chiều sâu ổn định của lòng dẫn (LX2); 

Khai thác và nạo vét phía hạ lưu đến chiều sâu ổn định của lòng dẫn để gia 

tăng lưu lượng thoát trên toàn nhánh trái (LX3). 
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Hình 1.8. Quy trình khai thác cát Tp Long Xuyên[5] 

Khu vực đoạn Mỹ Thuận – Vĩnh Long 

Khai thác trước ở KV1 và KV3 (bên nhánh trái – mỏ cát MT1) đến chiều sâu 

ổn định của lòng dẫn (h= 12.9 m) và ở khu vực co hẹp giữa mỏ cát MT1 và MT2 

(NV) sẽ làm cho vận tốc dòng chảy bên nhánh trái tăng lên (giảm bồi lắng) và vận 

tốc dòng chảy bên nhánh phải giảm đi (giảm xói lở).  

Khai thác ở KV2 sau, hoặc có thể hạn chế và tiến tới ngừng khai thác ở đây, 

vì nó làm gia tăng lưu lượng trên nhánh sông Cổ Chiên, góp phần gia tăng xói lở 

khu vực Tp. Vĩnh Long.  
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Hình 1.9. Quy trình khai thác cát Mỹ Thuận – Vĩnh Long[5] 

1.3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC TẠI 

KHU VỰC 

Đề tài KC08.07/06-10 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông 

ven biển miền Trung” do Trường Đại học thủy lợi chủ trì thực hiện từ năm 2007 đến 

2010 với các mục tiêu chính: i) xác định nguyên nhân và quy luật diễn biến (bồi, 

xói, dịch chuyển) các cửa sông ven biển miền Trung; ii) đề xuất các giải pháp phù 

hợp ổn định các cửa sông điển hình, đó là cửa Tư Hiền (Thừa Thiên - Huế); cửa Mỹ 

Á (Quảng Ngãi); cửa Đà Rằng (Phú Yên) nhằm phát triển kinh tế, xã  hội, an toàn 

cho ngư dân và tàu thuyền tránh bão; iii) phục vụ các cơ quan quản lý sử dụng kết 

quả nghiên cứu để lập các dự án đầu tư chỉnh trị cửa sông có căn cứ khoa học và 

kinh tế. Kết quả nghiên cứu đã tổng kết các quy luật diễn biến các cửa sông, ứng 
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dụng mô hình toán Delft3D đưa ra những định hướng giải pháp tổng thể cho các 

cửa sông điển hình khu vực miền Trung [8].  

 Luận án tiến sỹ “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp ổn 

định cửa Đà Rằng, tỉnh Phú Yên” của Nguyễn Thu Hương, 2012, đã xác định tại 

khu vực cửa Đà Diễn[3]:  

- Vào mùa khô, dòng chảy sông ngòi hầu như không có vai trò đáng kể, 

ngược lại các nhân tố động lực biển giữ vai trò chủ đạo trong quá trình biến 

động và phát triển bồi tụ - xói lở ở cửa sông. Vùng ven biển cửa sông Đà 

Rằng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thuỷ triều lên xuống. Khu vực cửa sông 

phía biển chủ yếu chịu ảnh hưởng của tác động dòng ven bờ từ phía Nam đi 

lên, kết hợp đồng pha với dòng triều mang bùn cát ở khu vực bờ biển phía 

Nam lên gặp dòng chảy ở cửa sông gây bồi lắng lại khu vực bờ Bắc cửa 

sông. Ở khu vực cửa phía trong sông, dòng chảy tại khu vực này chủ yếu do 

dòng triều chi phối nên  khi dòng triều lên lượng bùn cát mang từ biển vào 

được bồi lắng lại trong vùng cửa sông. Vì vậy, trong thời kỳ này, cửa sông bị 

bồi lấp và thu hẹp lại, các bãi bồi trong cửa sông xuất hiện, cửa Đà Rằng có 

thời gian bị bồi gần như lấp kín. 

- Vào mùa mưa, sóng hướng Đông Bắc hướng thẳng vào cửa sông, dòng triều 

xuống kết hợp với dòng lũ từ sông đổ ra mang lượng lớn bùn cát ra phía 

ngoài cửa sông, lắng đọng chủ yếu khu vực ngoài cửa sông. Tuy nhiên, phía 

trong sông có nhiều nơi bị xói mạnh, dòng chảy lũ về, cộng với thuỷ triều lên 

và sóng vào sâu gây ra ngập lụt khu vực cửa sông Đà Rằng và lượng bùn cát 

sẽ bị lắng đọng gây bồi phía trong cửa. 

Trong nghiên cứu của [2] tại khu vực cửa Đà Diễn đã chỉ ra: Khu vực cửa Đà 

Diễn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thủy triều. Vào mùa khô, khi triều lên sóng có 

khả năng tiến sâu vào trong cửa sông, dòng chảy do sóng có sức ảnh hướng hơn so 

với dòng triều. Dòng chảy sông ngòi hầu như không có vai trò đáng kể, ngược lại 

các nhân tố động lực biển giữ vai trò chủ đạo. Khu vực cửa sông phía biển chủ yếu 
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chịu ảnh hưởng của tác động dòng ven bờ từ phía Nam đi lên, kết hợp đồng pha với 

dòng triều. Ở khu vực cửa phía trong sông, dòng chảy tại khu vực này chủ yếu do 

dòng triều chi phối. Trường dòng chảy toàn vùng nghiên cứu được mô phỏng có xét 

đến sự tương tác giữa sóng với dòng chảy ở cửa sông và dao động của mực nước 

triều. Vào mùa lũ, dòng triều, dòng chảy lũ kết hợp với dòng chảy sóng ven bờ có 

hướng Tây Bắc - Đông Nam. Vùng cửa sông chủ yếu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 

dòng chảy sông 

1.4. TỔNG QUAN VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH 

1.4.1. Tổng quan các mô hình 

Trên thế giới hiện có nhiều mô hình thủy lực được ứng dụng có hiệu quả như 

MIKE 21, LITPACK (Đan Mạch), GENESIS (Mỹ), DELFT3D (Hà Lan), EFDC...  

Mô hình MIKE 21 là mô hình 2 chiều nằm trong bộ mô hình MIKE của Viện 

Thủy lực Đan Mạch (DHI). Bộ phần mềm này mô hình hóa thủy lực, lan truyền 

chất, sóng, vận chuyển bùn cát và biến đổi đáy [9]. 

LITPACK (Littoral transport and coastline kinetics) nằm trong gói phần mềm 

MIKE của Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI). Mô hình này có thể tính toán được các 

quá trình vận chuyển trầm tích ven bờ và diễn biến đường bờ nhằm phục vụ các bài 

toán chỉnh trị cửa sông và kỹ thuật đường bờ. Mô hình có các module mô phỏng các 

quá trình ven bờ riêng biệt và có liên kết động với nhau. Do đó, các quá trình biến 

đổi phức tạp của đường bờ có thể miêu tả một cách chi tiết thông qua các module 

này. Mô hình gồm 5 module: Litstp, Litdrit; Litline, Litpro và Littren [13].  

GENESIS (Mỹ) (GENEralized Model for Simulating Shoreline Change) là mô 

hình toán được xây dựng nhằm mục đích mô tả diễn biến đường bờ trong khoảng 

thời gian dài (thường từ 1 - 100 tháng). Chiều dài của đường bờ mô phỏng phổ biến 

từ 1 - 100 km. Mô hình mô phỏng sự biến đổi đường bờ gây ra bởi biến thiên của 

lượng vận chuyển bùn cát dọc bờ theo không gian và thời gian. Mô hình cũng tính 

đến ảnh hưởng của nuôi dưỡng bãi và lượng bùn cát từ trong sông đổ ra. 
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Delft3D là một bộ phần mềm tích hợp mô hình một cách linh hoạt, có thể mô 

phỏng dòng chảy 2 hoặc 3 chiều, vận chuyển trầm tích, hình thái, sóng, chất lượng 

nước và hệ sinh thái. Mô hình còn có khả năng xử lý tương tác giữa các quá trình 

này và cho phép mô phỏng mối tương tác của nước, trầm tích, sinh thái và chất 

lượng nước theo thời gian và không gian. 

 Mô hình EFDC (Environmental Fluid Dynamics Code) là một phần mềm mô 

hình toán có khả năng dự báo, tính toán và mô phỏng các quá trình dòng chảy, lan 

truyền có tính đến các quá trình sinh - địa - hóa trong sông, hồ, hồ chứa, các vùng 

cửa sông... Mô hình được cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA) xây dựng trên 

cơ sở phương trình động lực, nguyên tắc bảo toàn khối lượng và thể tích. 

1.4.2. Lựa chọn mô hình toán [13] 

Luận văn lựa chọn mô hình MIKE vì bộ phần mềm bao gồm một số module 

tính dòng chảy thông dụng mô phỏng và tính toán trường dòng chảy, trường sóng, 

sự vận chuyển bùn cát, chất lượng nước... cho vùng sông lục địa, cửa sông, vịnh và 

các vùng ven biển. Mô hình thủy lực số lưới phi cấu trúc có thể tính vận chuyển bùn 

cát và bồi xói tại vùng nghiên cứu diễn ra trên một địa hình đáy và bờ phức tạp, bị 

chia cắt (bởi nhiều cửa sông, cửa biển, đảo, các lạch triều, rừng ngập mặn, các 

luồng chạy tàu tự nhiên có các hoạt động nạo vét, duy tu...), đồng thời cho phép 

nâng cao độ phân giải theo phương ngang để mô phỏng xấp xỉ các đường bờ quanh 

co, các luồng tàu, các công trình bến, cảng, luồng tàu... bằng lưới tính tam giác. Mô 

hình cho phép mô phỏng bài toán thủy động lực, sóng, vận chuyển bùn cát tại vùng 

nước nông cho dòng không ổn định 2 và 3 chiều. 

Mô hình thủy lực MIKE21 có thể tính vận chuyển bùn cát và bồi xói tại vùng 

nghiên cứu diễn ra trên một địa hình đáy và bờ phức tạp, bị chia cắt (bởi nhiều cửa 

sông, cửa biển, đảo, các lạch triều, rừng ngập mặn, các luồng chạy tàu tự nhiên có 

các hoạt động nạo vét, duy tu….), đồng thời cho phép nâng cao độ phân giải theo 

phương ngang để mô phỏng xấp xỉ các ngõ ngách, đường bờ quanh co, các luồng 

tàu, các công trình bến, bể cảng, luồng tàu… bằng lưới tính tam giác. Mô hình cho 
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phép mô phỏng bài toán thủy động lực, sóng, vận chuyển bùn cát tại vùng nước 

nông cho dòng không ổn định. 

MIKE 21 là sản phẩm thương mại nổi tiếng của Viện thuỷ lực Đan Mạch 

(DHI) được nghiên cứu và phát triển liên tục trong hơn 20 năm qua, điều chỉnh 

thông qua trên 400 ứng dụng trên thế giới, trong đó có nhiều công trình ở Việt Nam. 

Đây là một mô hình thủy lực số đã được thương mại hóa và đã được kiểm định chặt 

chẽ về mặt học thuật và ứng dụng thực tế rộng rãi ở Việt Nam và thế giới.  

MIKE 21, gồm nhiều module được xây dựng để sử dụng trong 4 lĩnh vực 

chính: thuỷ lực sông biển và hải văn, sóng, các quá trình bồi, xói và thuỷ lực môi 

trường. Đây là mô hình thủy lực số phần tử hữu hạn được tích hợp để mô phỏng các 

quá trình thủy lực có kết hợp chặt chẽ với nhau trên vùng nước nông, đó là dòng 

chảy, sóng và vận chuyển vật chất (trong đó có vận chuyển bùn, vận chuyển cát, lan 

truyền và phát tán các loại chất nước thải, dầu mỏ).  
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CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU 

2.1. CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU 

Từ các nguồn số liệu ban đầu như: địa hình, dòng chảy, mực nước ... tại khu 

vực nghiên cứu được đưa vào MIKE 21 để thiết lập mô hình cho khu vực. Sau khi 

thiết lập mô hình xong tiến hành chạy hiệu chỉnh kiểm định mô hình cho khu vực 

nghiên cứu vào đưa ra được bộ thông số mô hình. Từ bộ thông số mô hình tiến hành 

đánh giá chế độ thủy động lực tại khu vực, kết hợp với các kịch bản nạo vét tại khu 

vực để đánh giá sự thay đổi chế độ thủy động lực của khu vực. Khái quát các bước 

nghiên cứu được thể hiện trên hình 2.1. 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Các bước nghiên cứu của luận văn 

2.2. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MIKE21 [13] 

MIKE21 là mô hình thủy động lực học hai chiều ngang mô phỏng mực nước 

và dòng chảy trên sông, vùng cửa sông, vịnh và ven biển. Mô hình mô phỏng dòng 

chảy không ổn định hai chiều ngang đối với một lớp dòng chảy. 

Hệ phương trình mô phỏng bao gồm phương trình liên tục kết hợp với 

phương trình động lượng mô tả sự biến đổi của mực nước và lưu lượng. Lưới tính 

toán sử dụng trong mô hình là lưới tam giác. 

- Phương trình liên tục: 

 
Z p q

0
t x y

  
  

  
 (2.1)  

- Phương trình động lượng theo chiều x: 

Thiết lập 

mô hình 

Số liệu đầu 

vào 

Hiệu chỉnh 

kiểm đinh 

Bộ thông 

số mô hình 

Chế độ thủy động 

lực khu vực 

Sự thay đổi chế độ 

thủy động lực khu vực 

Kịch bản 
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t x h y h x C h

      
               

 

     a
xx xy x
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ph
h h q fVV 0

x y x

   
        

    
 (2.2) 

- Phương trình động lượng theo chiều y: 

 
2 22

2 2
w

gq p qq q pq Z 1
gh

t y h x h y C h

      
               

 

     a
yy xy y

w

ph
h h p fVV 0

y x y

   
        

    
 (2.3) 

Trong đó: 

h - độ sâu mực nước tại điểm (x, y) tính từ đáy, h = h(x, y, t) (m); 

Z - cao trình mực nước (m), Z = Z(x, y, t) (m); 

p - lưu lượng đơn vị theo chiều x, p = p(x, y, t) (m3/s/m), p = uh 

u - vận tốc bình quân thủy trực theo chiều x; 

q - lưu lượng đơn vị theo chiều y, q = q(x, y, t) (m3/s/m), q = vh 

v - vận tốc bình quân thủy trực theo chiều y;  

C - hệ số Chezy, C = C(x, y, t) (m0,5/s); g - gia tốc trọng trường (m/s2); 

f(V) - hệ số ma sát gió; V - vận tốc gió, V = V(x, y, t) (m/s); 

Vx, Vy - thành phần vận tốc gió theo hai chiều x và y; 

 - thông số Coriolis,  = (x, y), phụ thuộc vào vĩ độ, (s-1); 

pa - áp suất khí quyển, pa = pa(x, y, t) (kg/m/s2); w - mật độ nước (kg/m3); 

x, y - tọa độ không gian (m); t - thời gian (s);  

xx, xy, yy - các thành phần ứng suất tiếp. 

Các đại lượng biến đổi theo không gian trong hệ phương trình cơ bản được thể 

hiện trên lưới so le hai chiều x và y. 
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k + 1

k - 1

k

j

pj - 1, k pj, k

hj, k

qj, k

qj, k - 1

y

x

j + 1j - 1

 

Hình 2.2 Sơ đồ lưới tính so le theo hai chiều x, y 

Các phương trình được giải với thuật toán quét một chiều liên tục giữa hai 

chiều x và y. Trong bước quét theo x đối với phương trình liên tục (2.1) và phương 

trình động lượng theo x (2.2) thì lấy  từ n đến n + 1/2 và p từ n đến n + 1 còn q thì 

lấy các giá trị đã biết là n - 1/2 và n + 1/2. Trong bước quét theo y đối với phương 

trình (2.1) và phương trình động lượng theo y (2.3) thì lấy  từ n + 1/2 đến n + 1 và 

q từ n + 1/2 đến n + 3/2 còn p thì lấy các giá trị vừa tính được ở bước quét theo x tại 

n và n + 1 

qp

QuÐt theo x

n + 3/2

n + 1/2

n - 1/2

n + 1

n

qp

QuÐt theo y

h h

 

Hình 2.3. Sơ đồ quét thời gian trung tâm 

Kết hợp hai bước quét theo x và y với nhau được một kết quả hoàn chỉnh tại 

n + 1/2, tức là điểm thời gian trung tâm được xác định bởi chuỗi quá trình cân bằng. 
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Tại một bước thời gian giải quét theo x được thực hiện cùng quá trình giảm 

theo y được gọi là quá trình quét lùi và ở bước thời gian tiếp theo thực hiện quá 

trình tăng theo y gọi là quét tiến. 

Phương trình (2.1) và (2.2), (2.3) được sai phân hóa như sau: 

- Phương trình liên tục theo chiều x: 

 

1 n 1 nn n2
j j 1 j j 1

kj,k

p p p ph h 1
2

t 2 x x


 

                 
         

 

 

1 1n n
2 2

k k 1 k k 1

j

q q q q1
0

2 y y

 

 

 
     

      
      

 (2.4) 

- Phương trình liên tục theo chiều y: 

 

1 n 1 nnn 1 2
j j 1 j j 1

kj,k

p p p ph h 1
2

t 2 x x


 

                 
         

 

 

3 1n n
2 2

k k 1 k k 1

j

q q q q1
0

2 y y

 

 

 
     

      
      

 (2.5) 

- Phương trình động lượng theo chiều x: 

+ Thành phần đạo hàm theo thời gian: 

 
n 1 n

j,k

p p p

t t

  
     

 (2.6) 

+ Thành phần trọng lực: 

 

1n n
2

j,k j 1,k j 1,k j,kh h h hh
gh g

x 2 x



     
    

    
 (2.7) 

+ Thành phần đối lưu: 

 

1 1n n
2 2

j 1 j 1
k

pp 1 pp pp

x h 2 x h h

 

 

 
       

       
        

 (2.8) 
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+ Thành phần ma sát gió: fVVx. Trong đó tất cả các giá trị đều đã biết tại các 

nút lưới. 

 

0 0

0
0 0 1

1 0

1 1

f khiV V

V V
f f khiV V V

V V

f khiV V

 



   


 

 (2.9) 

Với: f0 = 0,00063;     V0 = 0 (m/s) 

 f1 = 0,0026;      V1 = 30 (m/s). 

+ Thành phần lực ma sát: 

Thành phần lực ma sát biểu diễn theo công thức Chezy được xấp xỉ như sau: 

 
n 1 *2 *22 2
j,k

2 2 2 *2

gp p qgp p q

C h C h

 
  (2.10) 

Trong đó: 

* n
j,kp p ; 

1 1 1 1 1 1 1n n n n n n n* 2 2 2 2 2 2 2
j,k j 1,k j,k 1 j 1,k 1 j,k j,k 1 j 1,k 1

1
q q q q q q q q

8

      

      

 
       

 
; 

n *
j,k*

n *
j 1,k

h khi p 0
h

h khi p 0

 
 



; 

1
6C Mh  (theo Manning). 

+ Thành phần lực Coriolis: 

 
*q q    (2.11) 

Trong đó: q* - được xác định như trong (2.10). 

 

Từ (2.2) đến (2.11) được phương trình sai phân động lượng theo chiều x. 

Tương tự, có được phương trình sai phân động lượng theo chiều y. 
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2.3. SỐ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Số liệu địa hình 

Điều kiện địa hình khu vực nghiên cứu là một trong những điều kiện đầu vào 

quan trọng không thể thiếu để thiết lập miền tính toán. Số liệu địa hình được cung 

cấp bởi Đề tài ĐTĐL.CN 15/15 “Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi 

lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh 

Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội” thực hiện 

tháng 5 năm 2016 và tháng 11 năm 2016. Đối với khu vực cửa với tỷ lệ 1:5.000, 

còn khu vực khác lân cận cửa là 1:10.000.  

 

Hình 2.4. Địa hình khu vực tháng 3/2016 

 

Hình 2.5. Địa hình khu vực tháng 9/2016 

Số liệu địa hình tháng 9/2016 được sử dụng cho tính toán hiệu chỉnh mô hình 

vào thời kỳ tháng 11/2015 và sử dụng tính toán cho hiện trạng chế độ thủy động lực 

và địa hình nền với các kịch bản khai thác cát. Địa hình khu vực tháng 3/2016 được 

sử dụng để kiểm định mô hình vào thời gian tháng 5/2016.  

2.2.2. Sóng, gió 

Số liệu gió và số liệu sóng trong được trích xuất toàn cầu từ số liệu tái phân 

tích của ECMWF (http://weather.unisys.com/ecmwf/), chuỗi số liệu có chiều dài 37 

năm từ năm 1979 đến năm 2016.  
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2.2.3. Số liệu thủy, hải văn 

Các số liệu về sóng, dòng chảy, mực nước khu vực cửa Đà Diễn sử dụng để 

tính toán trong được kế thừa từ Đề tài ĐTĐL.CN 15/15 qua hai đợt đo: tháng 

11/2015 và 5/2016.  

Tọa độ và các yếu tố đo đạc của các trạm đo cụ thể như sau: 

 

Hình 2.6. Sơ đồ các trạm đo trong đợt khảo sát tháng 11/2015 

Tháng 11/2015 (Hình 2.): 

+ Trạm A (13.092218o, 109.347771o): đo sóng, dòng chảy, mực nước.  

+ Trạm C (13.089259o, 109.324811o): sóng, gió, mực nước, độ đục, độ mặn.  

+ Trạm D (13.084058o, 109.313209o): lưu lượng, mực nước trầm tích lơ 

lửng. 

Tháng 5/2016 

+ Trạm E (13.09690o, 109.34043o): đo sóng, dòng chảy. 

+ Trạm F (13.09465o, 109.33002o): sóng, gió, mực nước. 

+ Trạm G (13.08579o, 109.33424o): dòng chảy, sóng. 

 



 

 

47 

 

 

Hình 2.7. Sơ đồ các trạm đo trong đợt khảo sát tháng 5/2016 

2.4. THIẾT LẬP MÔ HÌNH 

2.4.1. Miền tính và lưới tính 

Miền tính toán trong luận văn được xác định theo 02 miền: miền lớn (lưới 

Mesh II) và miền bé (lưới Mesh I).  

Miền lớn được giới hạn phía ngoài biển là các điểm (13.2o, 109.35o) và 

(12.93o, 109.5o), phía trong sông là Cầu Đà Rằng cũ. Lưới Mesh I chính là lưới 

miền tính của luận văn, lưới Mesh II là lưới miền lớn (được lấy từ kết quả Đề tài 

ĐTĐL.CN 15/15).  Bước thời gian tính toán đồng bộ cho cả hai lưới là 10 giây.  

Lưới Mesh I được lấy từ cầu Đà Rằng cũ, qua cửa Đà Diễn khoảng 3,5 km, 

kéo dài dọc hai phía cửa sông 6 km, ra ngoài biển khoảng 1,8 km; có 4.904 nút lưới 

và 9.284 ô lưới, kích thước trung bình mỗi ô lưới là 50 m, ô lưới nhỏ nhất có kích 

thước là 10 m. Trong lưới này, phần lạch trái (lạch Chùa) cho đến qua cửa ra đến 

ngoài biển 300 m được chia chi tiết hơn với kích thước trung bình là 20 m. Phần 

lưới ở ngoài biển được chia thô hơn, kích thước trung bình ô lưới là 80 m.  

Lưới Mesh II được lấy từ Cầu Đà Rằng cũ ra đến biển khoảng 21 km, kéo dài 

dọc bờ biển khoảng 44 km. Kích thước ô lưới lớn nhất 0,25o, ô lưới bé nhất là 0.05o, 

lưới được chia chi tiết hơn ở khu vực cửa sông. Thời gian tính toán: 15/11 - 
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28/11/2015; 18/5 - 31/5/2016. Kỹ thuật giải được chọn lựa là kỹ thuật sai phân bậc 

cao theo không gian và thời gian với bước thời gian lớn nhất 10s, nhỏ nhất 0,01s; 

Kỹ thuật khô/ướt: sử dụng mặt định (Dry depth: 0,005m; Flood depth: 0,05m, 

Wetting depth: 0,1m). Mật độ sử dụng Barotropic, sử dụng nhám phân bố theo lưới 

với số M từ 25 đến 34; hệ số nhớt động học 1.8exp - 006 m2/s; lực Coriolis biến đổi 

theo lưới. Trường gió biến đổi theo lưới, sử dụng gió toàn cầu của ECMWF với ứng 

suất gió thay đổi tuyến tính (tốc độ 7m/s tương ứng ứng suất 0,00125; 25m/s tương 

ứng ứng suất 0,002425).  

  

Hình 2.8. Miền tính lưới lớn Hình 2.9. Miền tính lưới nhỏ 

2.4.2. Điều kiện biên 

Miền tính trong khuôn khổ luận văn này sử dụng các điều kiện biên trên là 

mực nước tại cầu Đà Rằng cũ được trích từ mô hình MIKE11 do nhóm mô hình 

thủy lực sông thuộc đề tài ĐTĐL.CN 15/15 tính toán.  
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Hình 2.10. Mực nước tại cầu Đà Rằng cũ  

Điều kiện biên ngoài biển gồm có sóng, dòng chảy và mực nước tại biên 

lỏng được trích xuất từ miền tính lưới thô hơn và/hoặc trích xuất từ số liệu tái phân 

tích toàn cầu của ECMWF. 

Trong các kịch bản tính toán điểu kiện biên được sử dụng gồm: mực nước tại 

cầu Đà Rằng cũ; các điều kiện biên ở ngoài biển gồm sóng, dòng chảy, mực nước 

được trích xuất từ miền lưới lớn sau đưa vào tính toán cho miền lưới nhỏ. 

 2.5. HIỆU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 

2.5.1. Hiệu chỉnh mô hình 

 Mô hình thủy động lực được hiệu chỉnh với mực nước, sóng, dòng chảy thực 

đo tại trạm C và mực nước tại trạm D từ ngày 15/11 - 28/11/2015.  

 Trong khuôn khổ luận văn chỉ mô phỏng trường thủy động lực khu vực cửa 

Đà Diễn với lưới nhỏ (hình 2.9) và các điều kiện biên ngoài biển sẽ sử dụng các kết 

quả tính toán của lưới lớn (hình 2.8) được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc đề 

tài ĐTĐL.CN 15/15. 
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Hình 2.11. Mực nước trạm C và mực nước tính toán được từ mô hình 

 
Hình 2.12. Độ cao sóng trung bình trạm C và tính toán được từ mô hình 

Kết quả hiệu chỉnh mô hình tính toán cho thấy, mực nước đã được mô phỏng 

khá tốt, chỉ số Nash-Sutcliffe ở trạm C là 0,87 và trạm D là 0,83. Độ cao sóng tại 

trạm C cho thấy sự khá tương đồng giữa tính toán và thực đo tại khu vực. Các kết 

quả mô phỏng cho độ chính xác khá cao giữa thực đo và tính toán tại khu vực.  

 



 

 

51 

 

 

Hình 2.14. So sánh mực nước tính toán với thực đo ở trạm D 

Các mô phỏng về sóng nhìn chung có sự tương đồng khá cao, tuy nhiên có 

một số đỉnh sóng thực đo mà trong tính toán chưa thể hiện được có thể là do việc bố 

trí trạm C ở gần cửa biển nơi thường xuyên có tàu bè qua lại nên xuất hiện một số 

các đỉnh nghi là do sóng tàu gây nên.  

2.5.2. Kiểm định mô hình 

 Bộ thông số mô hình và lưới, địa hình được giữ nguyên sau quá trình hiệu 

chỉnh để mô phỏng lại trường thủy động lực khu vực nghiên cứu giai đoạn từ 18/5 - 

31/5/2016 nhằm mục đích kiểm định lại mô hình. Cụ thể, mô hình được kiểm định 

với độ cao sóng, dòng chảy thực đo tại trạm E, G và mực nước, độ cao sóng tại trạm 

F.  

Kết quả cho thấy, tương tự như khi hiệu chỉnh, mực nước tính toán và thực 

đo tại trạm F tương đối bám sát nhau, hệ số Nash-Sutcliffe tính toán được là 0,85 

đạt kết quả tốt.  

Tuy nhiên, ở các yếu tố về sóng vẫn còn sự khác biệt khá rõ nét giữa tính toán 

và thực đo tại trạm F. Điều này đó có thể giải thích được là do hạn chế về thời gian, 

trong khuôn khổ luận văn giả thiết rằng địa hình đáy khu vực cửa Đà Diễn có sự 
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biến động theo thời gian và sử dụng dữ liệu địa hình tháng 3/2016 tính toán với các 

các số liệu đo đạc vào tháng 5/2016. Rõ ràng rằng, đây có thể là nguyên nhân dẫn 

đến những sai khác giữa mô phỏng với thực đo. 

 

Hình 2.15. Mực nước tính toán với thực đo ở trạm F 

 
Hình 2.16. Độ cao sóng trung bình giữa tính toán với thực đo ở trạm F 
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CHƯƠNG 3 ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT ĐẾN CHẾ ĐỘ 

THỦY ĐỘNG LỰC CỦA ĐÀ DIỄN 

3.1. CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC KHU VỰC 

Khu vực cửa Đà Diễn chịu ảnh hưởng chủ yếu của 02 hướng gió chủ đạo là 

gió Đông Bắc và gió Tây Nam. Trong luận văn, đánh giá chế độ thủy động lực cửa 

khu vực theo 03 thời đoạn điển hình: Trường hợp gió mùa Đông Bắc; Trường hợp 

gió mùa Tây Nam; Sự kiện lũ. Các kết quả tính toán chế độ thủy động lực tại khu 

vực phục vụ cho việc so sánh sự thay đổi chế độ thủy động lực tại khu vực theo các 

kịch bản nạo vét và khai thác cát. 

 

Hình 3.1. Các vị trí đánh giá chế độ thủy động lực 

Hình trên thể hiện các khu vực đánh giá chế độ thủy động lực tại khu vực 

bao gồm xem xét 8 vị trí: 03 vị trí ở trong sông, 01 vị trí ở cửa sông và 04 vị trí ở 

ngoài biển. 

Vận tốc khởi động bùn cát đáy tại các vị trí được xác định theo đường kính 

hạt d50 và độ sâu của các vị trí. Vận tốc khởi động được xác định theo công thức 

Samôp [7]:  

6

1

3

1

64 hd.Ukd         (3.1) 

Trong đó d: là đường kính hạt d50, h là độ sâu. 
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Sử dụng công thức 3.1 cho các vị trí thu được vận tốc khởi động bùn cát đáy 

tại các vị trí. 

Bảng 3.1. Vận tốc khởi động bùn cát đáy tại các vị trí 

 
d50(mm) Độ sâu (m) U kd (m/s) 

Điểm 1 0.0678 2.46 0.217933 

Điểm 2 0.0044 5.6 0.100448 

Điểm 3 0.00668 8.88 0.124667 

Điểm 4 0.314 4.26 0.398079 

Điểm 5 0.506 3.63 0.454422 

Điểm 6 0.689 4.77 0.527129 

Điểm 7 0.478 3.07 0.433601 

Điểm 8 0.379 5.38 0.440658 

Khu vực trong sông chủ yếu là bùn, vận tốc khởi động nhỏ trung bình dưới 

0.2m/s; khu vực cửa sông và ngoài biển chủ yếu là cát vận tốc khởi động tại đây lớn 

hơn 0.4m/s. 

3.1.1. Trường hợp gió mùa Đông Bắc 

Trong trường hợp gió mùa Đông Bắc luận văn sử dụng thời đoạn tháng 1 – 3 

để đưa ra chế độ thủy động lực trong thời gian này. 

 

Hình 3.2. Hoa dòng chảy tại các vị trí trường hợp gió mùa Đông Bắc 



 

 

55 

 

Vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc chế độ sóng tại khu vực theo hướng Đông 

Bắc là chủ đạo tại các thời kỳ đỉnh triều và chân triều. Vào thời điểm chân triều, độ 

cao sóng trên 0,2m đi vào trong sông với khoảng cách khoảng 300m; khi đỉnh triều 

độ cao sóng trên 0,2m đi sâu vào trong sông với khoảng cách khoảng 900m. 

 

Hình 3.3. Trường sóng cửa Đà Diễn thời điểm chân triều thời kỳ gió mùa Đông Bắc 

 

Hình 3.4. Trường sóng cửa Đà Diễn thời điểm đỉnh triều thời kỳ gió mùa Đông Bắc 

Vận tốc dòng chảy có sự thay đổi rõ rệt do sự ảnh hưởng của bar cát trước 

cửa sông, dòng chảy thảy chịu ảnh hưởng cao bởi địa hình. Khu vực trong sông có 2 
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dòng chính là dòng chảy ra biển và dòng chảy vào trong sông, dòng chảy khu vực 

ngoài biển có xu hướng theo hướng từ Bắc xuống Nam.  

 

Hình 3.5. Dòng chảy cửa Đà Diễn thời điểm chân triều thời kỳ gió mùa Đông Bắc 

 

Hình 3.6. Dòng chảy cửa Đà Diễn thời điểm đỉnh triều thời kỳ gió mùa Đông Bắc 

3.2.1.1. Khu vực trong sông 

Về mực nước tại tại điểm 1 cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn: 0,88m và -

0,76m. Vận tốc dòng chảy trung bình tại điểm 1 là: 0.127 m/s, vận tốc lớn nhất và 

nhỏ nhất tại điểm 1: 0,44 m/s và 0.0067 m/s; Hướng dòng chảy tại đây chủ yếu có 

hai hướng chủ đạo là hướng Đông Bắc và Tây Nam. Với vận tốc lớn hơn 0,21m/s 
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chủ yếu là theo hướng Đông Bắc dẫn tới bùn cát đáy tại khu vực di chuyển theo 

hướng từ trong sông ra ngoài biển. 

 

Hình 3.7. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 1 

 Tại điểm 2, vận tốc trung bình, vận tốc cao nhất và vận tốc thấp nhất lần lượt 

là: 0,41 cm/s, 2,09 cm/s và 0,063 cm/s. Hướng dòng chảy chủ yếu theo hướng Tây 

Bắc, Đông Nam và Nam. Vận tốc tại điểm 2 luôn dưới 0,1m/s do đó tại khu vực này 

có hiện tượng bồi. 

Tại điểm 3, vận tốc trung bình, vận tốc cao nhất và vận tốc thấp nhất lần lượt 

là: 2,06cm/s, 7,8 cm/s và 0,15 cm/s. Hướng dòng chảy chủ yếu theo hướng Đông, 

Tây và Tây Nam. Giống như điểm 2, bùn cát tại vị trí điểm 3 có hiện tượng bồi 

trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc. 

3.2.1.2. Khu vực cửa sông 

Tại điểm 4: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,82m và -0,76m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 1,276 m/s và 0.011 m/s; Độ cao 

sóng cao nhất và thấp nhất là 1,24m và 0.238m. Hướng dòng chảy chủ yếu là đi vào 

trong sông theo và đi ra ngoài biển, hướng chủ đạo là hướng Đông và Tây. Với vận 

tốc khởi động bùn cát đáy tại vị trí lên đến 0.398m/s với vấn tốc này, bùn cát đáy tại 

khu vực có xu hướng di chuyển ra biển là chủ yếu. 
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Hình 3.8. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 4 

3.2.1.3. Khu vực ngoài biển 

 

Hình 3.9. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 5 

 

Hình 3.10. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 6 
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Tại điểm 5: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,778m và -0,779m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,446m/s và 0,014m/s; Độ cao 

sóng cao nhất và thấp nhất là 1,866m và 0,362m. Hướng dòng chảy chủ đạo tại vị 

trí này theo hướng Nam, Tây Nam và hướng Tây. 

 Tại điểm 6: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,74m và -0,78m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,571 m/s và 0,0058 m/s; Độ cao 

sóng cao nhất và thấp nhất là 2,461m và 0,386m. Hướng dòng chảy đạo theo hướng 

Nam và Tây Nam. 

 Tại điểm 7: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,8m và -0,771m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,418m/s và 0,01m/s. Hướng 

dòng chảy chủ đạo tại vị trí này theo hướng Nam, Đông Nam. 

 Tại điểm 8: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,76m và -0,776m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,377 m/s và 0,005 m/s. Hướng 

dòng chảy đạo theo hướng Đông Nam. 

 Khu vực ngoài biển, vận tốc tại khu vực luôn có giá trị thấp hơn vận tốc khởi 

động tại các vị trí, bùn cát đáy tại khu vực này vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc có 

hiện tượng bồi. 

3.1.2. Trường hợp gió mùa Tây Nam 

Trong trường hợp gió mùa Tây Nam luận văn sử dụng thời đoạn tháng 6 – 8 

để mô phỏng chế độ thủy động lực trong thời gian này. 
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Hình 3.11. Trường sóng cửa Đà Diễn thời điểm chân triều thời kỳ gió mùa Tây 

Nam 

 

Hình 3.12. Trường sóng cửa Đà Diễn thời điểm đỉnh triều thời kỳ gió mùa Tây Nam 

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, hướng sóng chủ đạo trong thời kỳ này 

là hướng Đông Nam. Tại thời điểm chân triều và đỉnh triều độ cao sóng trung bình 

trên 0,2m tập trung ở ngoài biển và ít có sự xuất hiện tại khu vực cửa sông.  
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Hình 3.13. Trường dòng chảy cửa Đà Diễn thời điểm chân triều thời kỳ gió mùa 

Tây Nam 

 Trường dòng chảy cửa Đà Diễn tại thời điểm chân triều và đỉnh triều được 

thể hiện trong hình 3.13 và hình 3.14. Dòng chảy của khu vực cửa Đà Diễn chịu ảnh 

hưởng nhiều của bar cát tại khu vực và dòng chảy có sự phân hóa thành nhiều khu 

vực có vận tốc thay đổi rõ rệt.  

 

Hình 3.14. Trường dòng chảy cửa Đà Diễn thời điểm đỉnh triều thời kỳ gió mùa Tây 

Nam 
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Hình 3.15. Hoa dòng chảy tại các vị trí theo trường hợp gió mùa Tây Nam 

 Xem xét trong cả thời kỳ gió mùa Tây Nam, dòng chảy khu vực trong sông 

chủ yếu là dòng chảy từ ngoài biển vào, hướng chủ đạo của khu vực trong sông là 

hướng Tây và Tây Nam. Khu vực bờ Nam dòng chảy theo hướng Tây Bắc, khu vực 

bờ Bắc có dòng chảy theo hướng Nam, tại đây dòng chảy từ 2 bên bờ có xu hướng 

chảy vào sông nhiều. 

3.2.1.1. Khu vực trong sông 

 

Hình 3.16. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 1 
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 Về mực nước tại tại điểm 1 cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn: 0,738m và 

-0,818m. Vận tốc dòng chảy trung bình tại điểm 1 là: 0,104 m/s, vận tốc lớn nhất và 

nhỏ nhất tại điểm 1: 0,253 m/s và 0.0016 m/s; Hướng dòng chảy tại đây chủ yếu có 

hai hướng chủ đạo là hướng Tây Nam và một ít theo hướng Đông Bắc. Với vận tốc 

lớn hơn 0,21m/s có hướng Tây Nam dẫn tới bùn cát đáy tại khu vực có xu hướng di 

chuyển từ biển vào trong sông. 

Tại điểm 2, vận tốc trung bình, vận tốc cao nhất và vận tốc thấp nhất lần lượt 

là: 0,005 cm/s, 0,02 cm/s và 0,001 cm/s. Hướng dòng chảy chủ yếu theo hướng Tây 

Bắc, Tây, Tây Nam và Nam. 

Tại điểm 3, vận tốc trung bình, vận tốc cao nhất và vận tốc thấp nhất lần lượt 

là: 0,1cm/s, 2,8 cm/s và 0,06 cm/s. Hướng dòng chảy chủ yếu theo hướng Đông, 

Tây và Tây Nam.  

Vận tốc tại điểm 2 và 3 trong thời kỳ này rất nhỏ hầu như dòng chảy không 

có sự thay đổi tại 2 vị trí này. So sánh với vận tốc khởi động của bùn cát đát thì khu 

vực này không có khả năng di chuyển bùn cát đáy. 

3.2.1.2. Khu vực cửa sông 

 

Hình 3.17. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 4 

 Tại điểm 4 vào thời đoạn gió mùa Tây Nam: Mực nước cao nhất và thấp nhất 

trong thời đoạn tính toán là 0,769m và -0,82m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 
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0,59 m/s và 0.0013 m/s. Hướng dòng chảy chủ yếu theo 02 hướng chính là hướng 

Tây và hướng Đông. Vận tốc dòng chảy tại vị trí cửa sông có giá trị lớn hơn 

0.398m/s với hướng chính là hướng Tây dẫn tới khu vực này mang bùn cát từ biển 

vào trong sông. 

3.2.1.3. Khu vực ngoài biển 

 

Hình 3.18. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 7 

 

Hình 3.19. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 8 

Tại điểm 5: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,785m và -0,821m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,147m/s và 0,0027m/s. 

Hướng dòng chảy chủ đạo tại vị trí này theo hướng Nam, Tây Nam. 
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 Tại điểm 6: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,786m và -0,822m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,102 m/s và 0,0021 m/s. 

Hướng dòng chảy đạo theo hướng Nam, Bắc và Tây Bắc. 

Tại điểm 7: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,785m và -0,821m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,116m/s và 0,0032m/s. 

Hướng dòng chảy chủ đạo tại vị trí này theo hướng Nam. 

 Tại điểm 8: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,786m và -0,822m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,074 m/s và 0,001 m/s. 

Hướng dòng chảy đạo theo hướng Tây Bắc và Đông Nam. 

 Bùn cát đáy tại khu vực luôn có hiện tượng bồi vào thời kỳ gió mùa Tây 

Nam do vận tốc khởi động tại đây luôn lớn hơn vận tốc dòng chảy tại các vị trí xem 

xét. 

3.1.3. Trường hợp xảy ra sự kiện lũ 

Thời gian xem xét trong sự kiện lũ từ ngày 25/10 – 10/11/2016 với đỉnh lũ 

tại khu vực vào ngày 03/11/2016. 

 

Hình 3.20. Trường dòng chảy thời điểm đỉnh lũ 
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Có thể nhận thấy tại thời điểm đỉnh lũ, vận tốc dòng chảy tại cửa sông lớn 

nhất đến khoảng 8m/s, khu vực có vận tốc lớn hơn 3m/s cách cửa sông khoảng 

650m. 

 

Hình 3.21. Trường sóng thời điểm đỉnh lũ 

Tại thời điểm đỉnh lũ dưới sự ảnh hưởng của dòng chảy trong sông lớn, 

trường sóng tại khu vực cửa sông bị triệt tiêu, khoảng cách sóng bị triệt tiêu cách 

cửa sông khoảng 300m. 
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Hình 3.22. Hoa dòng chảy tại các điểm thời kỳ lũ 

 Dòng chảy chủ yếu trong thời kỳ này là dòng chảy từ trong sông đổ ra, 

hướng chủ đạo là hướng Đông Băc và Đông tại khu vực.  

3.2.1.1. Khu vực trong sông 

 

Hình 3.23. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 1 
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 Về mực nước tại tại điểm 1 cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn: 3,82m và -

0.46m. Vận tốc dòng chảy trung bình tại điểm 1 là: 0,36 m/s, vận tốc lớn nhất và 

nhỏ nhất tại điểm 1: 1,41 m/s và 0.017 m/s; Hướng dòng chảy trong thời gian này 

chủ yếu theo hướng Đông Bắc. Trong thời kỳ lũ, bùn cát đáy tại khu vực có hiện 

tượng xói và di chuyển theo hướng Tây Bắc. 

Tại điểm 2, vận tốc trung bình, vận tốc cao nhất và vận tốc thấp nhất lần lượt 

là: 0,02 m/s, 4,48m/s và 0,001 cm/s. Hướng dòng chảy chủ yếu theo hướng Tây Bắc 

và Đông Nam, thời điểm lũ lên dòng chảy theo hướng Đông Nam là chủ đạo. Bùn 

cát đáy tại vị trí có xu hướng xói, di chuyển theo hướng Tây Bắc và Đông Nam. 

Tại điểm 3, vận tốc trung bình, vận tốc cao nhất và vận tốc thấp nhất lần lượt 

là: 0,09m/s, 0,62 m/s và 0,002 m/s. Hướng dòng chảy chủ yếu theo hướng Đông. 

Bùn cát đáy tại vị trí có hiện tượng xói, hướng di chuyển bùn cát theo hướng Đông. 

3.2.1.2. Khu vực cửa sông 

 

Hình 3.24. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 4 

 Tại điểm 4 vào thời đoạn gió mùa Tây Nam: Mực nước cao nhất và thấp nhất 

trong thời đoạn tính toán là 1,057m và -0,8m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 6,63 

m/s và 0.02 m/s; Hướng dòng chảy chủ yếu theo 02 hướng chính là hướng Đông và 

Đông Bắc. Bùn cát đáy tại cửa sông có hiện tượng xói, hướng di chuyển theo hướng 

Đông và Đông Bắc.  
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3.2.1.3. Khu vực ngoài biển 

 

Hình 3.25. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 6 

 

Hình 3.26. Chế độ mực nước, vận tốc và hướng dòng chảy tại điểm 8 

Tại điểm 5: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,59m và -0,61m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 3,2m/s và 0,02m/s. Hướng dòng 

chảy chủ đạo tại vị trí này theo hướng Đông Bắc. Bùn cát đáy tại đây có hiện tượng 

xói và di chuyển theo hướng Đông Bắc. 

 Tại điểm 6: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,55m và -0,63m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 1,95 m/s và 0,01 m/s. Hướng 

dòng chảy đạo theo hướng Đông Bắc và Đông. Sự dịch chuyển bùn cát đáy tại khu 

vực theo hướng Đông Bắc và Đông. 
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Tại điểm 7: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,59m và -0,60m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,785m/s và 0,01m/s. Hướng 

dòng chảy chủ đạo tại vị trí này theo hướng Nam và Đông Nam. Thời kỳ lũ lên cao 

dòng chảy theo hướng Đông Bắc. Bùn cát đáy tại khu vực có hiện tương xói và di 

chuyển theo hướng Đông Bắc. 

Tại điểm 8: Mực nước cao nhất và thấp nhất trong thời đoạn tính toán là 

0,577m và -0,61m; Vận tốc cao nhất và thấp nhất là 0,597 m/s và 0,007 m/s. Hướng 

dòng chảy đạo theo hướng Tây, Đông Nam. Thời kỳ lũ lên cao dòng chảy theo 

hướng Đông. Bùn cát đáy tại khu vực có hiện tương xói và di chuyển theo hướng 

Đông. 

3.2. KỊCH BẢN TÍNH TOÁN 

Qua khảo sát thực tế và các tài liệu nghiên cứu, tại khu vực cửa sông Đà 

Diễn thường hay xảy ra hiện tượng bồi lấp. Hiện nay tại khu vực cửa Đà Diễn có rất 

nhiều doanh nghiệp khai thác, nạo vét cát.  

 

Hình 3.27. Nạo vét khơi thông cửa Đà Diễn năm 2015 

Theo thống kê của Sở TNMT tỉnh Phú Yên đến thời điểm tháng 6/2017 có 9 

doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác với tổng khối lượng 
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lên đến 1,5 triệu tấn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc đánh giá một cách tổng thể 

các tác động của việc khai thác, nạo vét cát tại cửa Đà Diễn vẫn chưa được thực 

hiện một cách tổng thể. Chính vì vậy để đóng góp một phần vào việc đánh giá các 

ảnh hưởng của việc nạo vét, khai thác cát, luận văn bước đầu đánh giá sự thay đổi 

thủy động lực thông qua 02 kịch bản nạo nét, khai thác cát. Cụ thể: 

Kịch bản 1 (KB1). Tính toán theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự 

án “Nạo vét cồn cát mới xuất hiện tại khu vực cửa Đà Diễn, Thành phố Tuy Hòa” 

năm 2015. Theo báo cáo này có 02 khu vực nạo vét khác nhau: Khu vực 1 có diện 

tích khoảng 21,38 ha, với khối lượng nạo vét khoảng 436,703 m3; Khu vực 2 có 

diện tích khoảng 14,44 ha, với khối lượng nạo vét khoảng 395.738 m3. Địa hình đáy 

sau khi khai thác cát sẽ là -3.5m so với mực nước biển. 

 

Hình 3.28. Khu vực nạo vét theo kịch bản 1 

Kịch bản 2 (KB2): Theo đề xuất của báo cáo của DHI cho Dự án “Site 

Investigation and Environmental Assessment in Da Dien Estuary” đề xuất khu vực 

nạo vét có diện tích 121 ha. Địa hình đáy sau khi nạo vét, khai thác cát sẽ là -10m 

so với mực nước biển. 
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Hình 3.29. Khu vực nạo vét theo kịch bản 2 

3.3. SỰ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC 

3.3.1. Trường hợp gió mùa Đông Bắc 

Trường dòng chảy khu vực cửa Đà Diễn trong thời điểm chân triều và đỉnh 

triều được thể hiện qua các hình 3.30 và hình 3.31 có thể thấy: 

Vào thời điểm chân triều:  

Dưới tác động của KB1, trường dòng chảy khu vực cửa Đà Diễn ít có sự thay 

đổi nhiều, khu vực có sự thay đổi nhiều nhất là khu vực trong sông. Tại khu vực 

trong sông vận tốc dòng chảy giảm khá nhiều, hướng dòng chảy ít có sự thay đổi. 

Khu vực ngoài biển hầu như không có sự thay đổi về hướng dòng chảy và vận tốc 

dòng chảy.  

Dưới tác động của KB2, trường dòng chảy trong sông và ngoài biển có sự 

thay đổi rõ rệt. Khu vực trong sông có sự thay đổi vận tốc khá lớn, vận tốc giảm khá 

nhiều, hướng dòng chảy chủ đạo theo khu vực nạo vét. Khu vực ngoài biển, dòng 

chảy đi theo hướng nạo vét bùn cát khá lớn, đoạn cuối khu vực nạo vét có vận tốc 

dòng chảy tăng khá cao. 
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Hình 3.30. Trường dòng chảy tại cửa Đà Diễn thời điểm chân triều theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) 

thời kỳ gió mùa Đông Bắc 
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Hình 3.31. Trường dòng chảy tại cửa Đà Diễn thời điểm đỉnh triều theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) thời 

kỳ gió mùa Đông Bắc 
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Vào thời điểm đỉnh triều:  

Theo KB1: vận tốc và hướng dòng chảy rất ít có sự thay đổi tại trường hợp 

đỉnh triều. 

Theo KB2: vận tốc và hướng dòng chảy có sự thay đổi khá lớn, khu vực 

trong sông có vận tốc giảm nhiều, vận tốc giảm khoảng 3 – 4 lần ngay khu vực cửa 

sông, phía trong sông vận tốc rất thấp. Khu vực ngoài biển ít có sự thay đổi về vận 

tốc dòng chảy. 

3.3.1.1. Khu vực trong sông và cửa sông 

 

Hình 3.32. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 1 theo KB1 

 

Hình 3.33. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 1 theo KB2 
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Điểm 1 

Tại điểm 1 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 25,73%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 16,94% và vận tốc lớn nhất giảm 30,12% so với hiện trạng. Tại điểm 1 theo 

kịch bản 2 vận tốc trung bình giảm 50,32%, vận tốc nhỏ nhất giảm 58,57% và vận 

tốc lớn nhất giảm 41,65% so với hiện trạng.  

Từ kết quả tính toán nhận thấy có sự thay đổi hướng dòng chảy xảy ra nhiều 

hơn ở KB2. Tại KB1 sự thay đổi hướng dòng chảy chủ yếu tập trung ở những thời 

điểm chân triều, KB2 sự thay đổi hướng dòng chảy xảy ra liên tục. Có những thời 

điểm hướng dòng chảy đổi ngược gần 1800.  

Hướng dòng chảy tại điểm 1 theo KB1 có sự thay đổi ít so với hiện trạng với 

02 hướng chủ đạo là hướng Đông Bắc và hướng Tây Nam. Với KB2 hướng dòng 

chảy chủ đạo thay đổi hẳn, hướng Đông chiếm chủ đạo, tiếp theo là hướng Đông 

Bắc.  

Điểm 2 

Tại điểm 2 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 1,02%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 17,33% và vận tốc lớn nhất tăng 14,88% so với hiện trạng. Tại điểm 2 theo 

kịch bản 2 vận tốc trung bình tăng 13,07%, vận tốc nhỏ nhất tăng 17,41% và vận 

tốc lớn nhất tăng 101,07% so với hiện trạng. 

Hướng dòng chảy tại điểm 2 theo KB1 có sự thay đổi ít so với hiện trạng, 

hướng chủ đạo vẫn là hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam. Hướng Nam theo KB1 có 

sự thay đổi so với hiện trạng, hướng Đông theo KB1 giảm so với hiện trạng. 

Với KB2 hướng dòng chảy chủ đạo thay đổi hẳn hướng chủ đạo là hướng 

Tây Nam có sự khác biệt rõ rệt so với hiện trạng. Dòng chảy theo hướng Đông Nam 

có sự suy giảm, hướng Nam, hướng Tây có sự gia tăng. 
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Hình 3.34. Hoa dòng chảy tại khu vực trong sông và cửa sông theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) thời kỳ 

gió mùa Đông Bắc 
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Điểm 3 

Tại điểm 3 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 11,21%, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 2,8% và vận tốc lớn nhất giảm 11,14% so với hiện trạng. Tại điểm 3 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình tăng 33,95%, vận tốc nhỏ nhất tăng 123,96% và vận tốc 

lớn nhất tăng 11,84% so với hiện trạng.  

 

Hình 3.35. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 3 theo KB1 

 

Hình 3.36. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 3 theo KB2 

 Giống như điểm 1, tại điểm 3 theo KB1 sự thay đổi hướng dòng chảy chủ 

yếu tập trung ở những thời điểm chân triều, KB2 sự thay đổi hướng dòng chảy xảy 

ra liên tục.  
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 Tại điểm 3, KB1 so với hiện trạng có sự thay đổi hướng dòng chảy theo 2 

hướng chủ yếu là hướng Tây và hướng Tây Nam. Dòng chảy theo hướng Tây giảm 

và dòng chảy theo hướng Tây Nam có sự gia tăng. 

 Tại điểm 3, KB2 có sự thay đổi hướng chủ đạo, hướng chủ đạo chuyển từ 

hướng Đông theo hiện trạng chuyển sang hướng Tây Nam theo KB2. Các hướng 

Nam, Đông Bắc có sự gia tăng, dòng chảy theo hướng Tây giảm. 

Điểm 4 

Tại điểm 4 (tại khu vực cửa sông) theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 

0,53%, vận tốc nhỏ nhất tăng 0,09% và vận tốc lớn nhất tăng 0,48% so với hiện 

trạng. Tại điểm 4 theo kịch bản 2 vận tốc trung bình giảm 76,25%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 58,73% và vận tốc lớn nhất giảm 78,48% so với hiện trạng.  

Tại điểm 4, KB1 hầu như không có sự thay đổi hướng dòng chảy nhưng KB2 

có sự thay đổi hướng dòng chảy rất lớn tại cửa sông. Hướng chủ đạo của hiện trạng 

là hướng Đông và hướng Tây, theo KB2 hướng chủ đạo là hướng Đông Bắc, dòng 

chảy theo hướng Tây và hướng Đông giảm theo hiện trạng, dòng chảy theo hướng 

Tây Nam, hướng Bắc có sự gia tăng. 

 

Hình 3.37. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 4 theo KB1 
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Hình 3.38. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 4 theo KB2 

3.3.1.2. Khu vực ngoài biển 

Điểm 5 

Tại điểm 5 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,09%, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 0,81% và vận tốc lớn nhất không có sự thay đổi so với hiện trạng. Tại điểm 5 

theo kịch bản 2 vận tốc trung bình tăng 37%, vận tốc nhỏ nhất giảm 78% và vận tốc 

lớn nhất tăng 7% so với hiện trạng.  

Tại điểm 5, KB1 hầu như không có sự thay đổi hướng dòng chảy nhưng KB2 

có sự thay đổi hướng dòng chảy rất lớn. Hướng dòng chảy chủ đạo của hiện trạng là 

hướng Tây, Tây Nam và Nam, theo KB2 hướng chủ đạo là hướng Đông Bắc, và 

hướng Đông, dòng chảy theo hướng Tây, Tây Nam và Nam giảm nhiều. 
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Hình 3.39 Hoa dòng chảy tại khu vực ngoài biển theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) thời kỳ gió mùa Đông 

Bắc
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Điểm 6 

Tại điểm 6 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,15%, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 0,33% và vận tốc lớn nhất giảm 0,04%. Tại điểm 6 theo kịch bản 2 vận tốc 

trung bình tăng 16,82%, vận tốc nhỏ nhất giảm 1,60% và vận tốc lớn nhất tăng 

11,18% so với hiện trạng.  

Tại điểm 6, KB1 hầu như không có sự thay đổi hướng dòng chảy nhưng KB2 

có sự thay đổi hướng dòng chảy rất lớn. Hướng dòng chảy chủ đạo của hiện trạng là 

hướng Nam, Tây Nam, Đông Nam, theo KB2 hướng chủ đạo là hướng Đông Nam 

và hướng Tây Nam. Dòng chảy theo hướng Bắc, Đông Bắc và Đông giảm rất nhiều 

so với hiện trạng. 

Điểm 7 

Tại điểm 7 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,02%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 8,66% và vận tốc lớn nhất giảm 0,03%. Tại điểm 7 theo kịch bản 2 vận tốc 

trung bình tăng 128,18%, vận tốc nhỏ nhất tăng 0,55% và vận tốc lớn nhất tăng 

55,28% so với hiện trạng.  

 

Hình 3.40. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 7 theo KB1 



 

 

83 

 

 

Hình 3.41. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 7 theo KB2 

 Tại điểm 7 theo KB1 hầu như không có sự thay đổi hướng dòng chảy, nhưng 

theo KB2 có sự thay đổi hướng dòng chảy rất lớn ở thời đoạn triều trung bình và 

triêu thấp. 

 Dòng chảy tại điểm 7 theo KB2 thay đổi rất lớn, hướng chủ đạo vẫn là hướng 

Nam nhưng có sự gia tăng thời điểm dòng chảy theo hướng này, dòng chảy theo 

hướng Đông Nam giảm so với hiện trạng. 

Điểm 8 

Tại điểm 8 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 0,01%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 1,74% và vận tốc lớn nhất giảm 0,05%. Tại điểm 8 theo kịch bản 2 vận tốc 

trung bình giảm 16,2%, vận tốc nhỏ nhất giảm 3,43% và vận tốc lớn nhất giảm 

15,69% so với hiện trạng.  

Dòng chảy tại điểm 8 theo KB2 có sự thay đổi so với hiện trạng lớn hơn 

KB1. Các hướng Tây, Tây Nam và Tây Bắc có sự suy giảm so với hiện trạng, 

hướng Đông Nam có sự gia tăng hơn so với hiện trạng. 

Theo KB1 vận tốc dòng chảy khu vực cửa sông và ngoài biển có sự thay đổi 

rất nhỏ, khu vực trong sông vận tốc giảm so với hiện trạng vị trí giảm nhỏ nhất đến 

25,73%. 
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Theo KB2 có 3/8 vị trí có vận tốc dòng chảy trung bình giảm, mức độ giảm 

lớn nhất lên đến 76,25% tại điểm 4 ngay cửa sông. Có 5/8 vị trí có vận tốc dòng 

chảy trung bình tăng, mức tăng lớn nhất lên tới 128,18% tại điểm 7. 

Bảng 3.2. Tỷ lệ % thay đổi vận tốc theo các kịch bản so với hiện trạng 

 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 

KB1 

% 

TB -25.73 -1.02 -11.21 0.53 0.09 0.15 0.02 -0.01 

Max -30.12 14.88 -11.14 0.48 0.00 -0.04 -0.03 -0.05 

Min -16.94 -17.33 2.80 0.09 0.81 0.33 -8.66 -1.74 

KB2 

% 

TB -50.32 13.07 33.95 -76.25 37.05 16.82 128.18 -16.20 

Max -41.65 101.07 11.84 -78.48 7.62 11.18 55.28 -15.69 

Min -58.57 17.41 123.96 -58.73 -78.81 -1.60 0.55 -3.43 

3.3.2. Trường hợp gió mùa Tây Nam 

Trường dòng chảy khu vực cửa Đà Diễn trong thời kỳ gió mùa Tây Nam tại 

thời điểm chân triều và đỉnh triều được thể hiện qua các hình 3.30 và hình 3.31 có 

thể thấy: 

Vào thời điểm chân triều:  

Dưới tác động của KB1, trường dòng chảy khu vực cửa Đà Diễn ít có sự thay 

đổi nhiều, khu vực có sự thay đổi nhiều nhất là khu vực trong sông. Tại khu vực 

trong sông vận tốc dòng chảy giảm khá nhiều, hướng dòng chảy ít có sự thay đổi. 

Khu vực ngoài biển hầu như không có sự thay đổi về hướng dòng chảy và vận tốc 

dòng chảy.  

Dưới tác động của KB2, trường dòng chảy trong sông và ngoài biển có sự 

thay đổi rõ rệt. Khu vực trong sông và cửa sông có sự thay đổi vận tốc khá lớn, vận 

tốc giảm khá nhiều, hướng dòng chảy chủ đạo theo hướng Đông Bắc. Khu vực cửa 

sông hướng dòng chảy thay đổi từ hướng Đông sang hướng Đông Bắc. 
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Hình 3.42. Trường dòng chảy tại cửa Đà Diễn thời điểm chân triều theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) 

thời kỳ gió mùa Tây Nam 
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Hình 3.43. Trường dòng chảy tại cửa Đà Diễn thời điểm đỉnh triều theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) thời 

kỳ gió mùa Tây Nam
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Vào thời điểm đỉnh triều:  

Hướng dòng chảy và vận tốc dòng chảy theo KB1 ít có sự thay đổi so với 

hiện trạng. 

Dưới tác động của KB2, khu vực cửa sông vận tốc dòng chảy giảm khoảng 5 

lần so với hiện trạng, phía trong sông vận tốc giảm khoảng 3 lần. Hướng dòng chảy 

trong thời điểm này ít có sự thay đổi. 

3.3.2.1. Khu vực trong sông và cửa sông 

Điểm 1 

Tại điểm 1 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 23,35%, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 73,4% và vận tốc lớn nhất giảm 12,03% so với hiện trạng. Tại điểm 1 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình giảm 68,12%, vận tốc nhỏ nhất tăng 148,27% và vận tốc 

lớn nhất giảm 65,95% so với hiện trạng. 

 

Hình 3.44. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 1 theo KB1 

Tại điểm 1, hướng dòng chảy có sự thay đổi khá rõ như hình trên, thời điểm 

chân triều là thời điểm hướng dòng chảy có sự thay đổi nhiều nhất.  

Hướng dòng chảy chủ đạo tại điểm 1 theo hiện trạng và 02 KB cho thấy 

không có sự thay đổi về hướng dòng chảy chủ đạo là hướng Tây Nam. Theo KB1, 

dòng chảy theo hướng Tây có sự gia tăng, và dòng chảy theo hướng Đông Bắc có 



 

 

88 

 

sự giảm so với hiện trạng. Theo KB2, dòng chảy theo hướng Đông Bắc có xu thế 

giảm và dòng chảy theo hướng Đông có xu thế tăng. 

 

Hình 3.45. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 1 theo KB2 

Điểm 2 

Tại điểm 2 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 10,55%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 42,63% và vận tốc lớn nhất giảm 14,67% so với hiện trạng. Tại điểm 2 theo 

kịch bản 2 vận tốc trung bình giảm 28,19%, vận tốc nhỏ nhất giảm 13,5% và vận 

tốc lớn nhất tăng 144,07% so với hiện trạng. 

Hoa dòng chảy tại điểm 2 hầu như không có sự thay đổi hướng dòng chảy 

giữa hiện trạng và kịch bản.  

Điểm 3 

Tại điểm 3 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 2,55%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 48,13% và vận tốc lớn nhất giảm 9,71% so với hiện trạng. Tại điểm 3 theo 

kịch bản 2 vận tốc trung bình tăng 46,43%, vận tốc nhỏ nhất tăng 63,96% và vận 

tốc lớn nhất tăng 80,93% so với hiện trạng. 
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Hình 3.46. Hoa dòng chảy tại khu vực trong sông và cửa sông theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) 

thời kỳ gió mùa Tây Nam 
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Tại điểm 3, KB1 có sự thay đổi hướng dòng chảy ít hơn so với KB2, thời 

điểm xảy ra sự thay đổi hướng dòng chảy chủ yếu ở thời điểm chân triều. Tại KB2 

sự thay đổi hưởng ở thời điểm triều trung bình và triều thấp diễn ra nhiều hơn so với 

thời điểm triều cao. 

KB1 cho thấy dòng chảy chủ đạo theo hướng Tây Nam, dòng chảy theo 

hướng Tây giảm so với hiện trạng. Với KB2 dòng chảy vẫn theo hướng Tây Nam là 

chủ đạo, dòng chảy theo hướng Đông giảm và dòng chảy theo hướng Đông Bắc gia 

tăng so với hiện trạng. 

Điểm 4 

Tại điểm 4 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,97%, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 6,83% và vận tốc lớn nhất tăng 0,82% so với hiện trạng. Tại điểm 4 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình giảm 76,51%, vận tốc nhỏ nhất tăng 15,08% và vận tốc lớn 

nhất giảm 74,3% so với hiện trạng.  

 

Hình 3.47. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 4 theo KB1 

 Sự thay đổi hướng dòng chảy giữa hiện trạng và KB2 diễn ra nhiều hơn so 

với KB1 có thể lý giải nguyên nhân vì tại vị trí này thuộc vị trí nạo vét theo KB2. 

Sự thay đổi hướng dòng chảy diễn ra chủ yếu vào thời điểm chân triều. 
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Hình 3.48 Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 4 theo KB2 

Hướng dòng chảy tại điểm 4 theo KB2 thay đổi rõ rệt nhất, hướng chủ đạo là 

hướng Tây Nam so với hiện trạng là hướng Tây. Có thể nhận thấy dòng chảy của 

khu vực có sự dịch chuyển từ Tây sang Tây Nam và từ Đông sang Đông Bắc. 

3.3.2.2. Khu vực ngoài biển 

Điểm 5 

Tại điểm 5 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,55, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 0,77% và vận tốc lớn nhất tăng 0,69% so với hiện trạng. Tại điểm 5 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình giảm 34,35%, vận tốc nhỏ nhất giảm 12,22% và vận tốc 

lớn nhất giảm 17,83% so với hiện trạng.  

Tại điểm 5, theo KB2 dòng chảy có sự di chuyển hướng từ hướng Nam sang 

Tây Nam và hướng Bắc sang Đông Bắc so với hiện trạng.  

Điểm 6, 7, 8 

Tại điểm 6 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,15, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 5,57% và vận tốc lớn nhất tăng 0,12% so với hiện trạng. Tại điểm 6 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình tăng 1,12%, vận tốc nhỏ nhất giảm 9,3% và vận tốc lớn 

nhất tăng 8,04% so với hiện trạng.  
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Hình 3.49. Hoa dòng chảy tại khu vực ngoài biển theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) thời kỳ gió 

mùa Tây Nam 
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Tại điểm 7 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,56, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 3,48% và vận tốc lớn nhất tăng 0,71% so với hiện trạng. Tại điểm 7 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình tăng 8,55%, vận tốc nhỏ nhất giảm 32,32% và vận tốc lớn 

nhất tăng 67,82% so với hiện trạng.  

Tại điểm 8 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,01, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 2,44% và vận tốc lớn nhất tăng 0,11% so với hiện trạng. Tại điểm 8 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình tăng 1,97%, vận tốc nhỏ nhất giảm 24,92% và vận tốc lớn 

nhất giảm 0,88% so với hiện trạng. 

Các điểm 6, điểm 7 và điểm 8 có sự thay đổi hướng khá là ít so với các điểm 

còn lại. Như tại điểm 7, dòng chảy tại hướng Đông Nam có tần suất nhiều hơn so 

với hiện trạng, nhưng hướng chủ đạo không thay đổi so với hiện trạng là hướng 

Nam. Tại điểm 8 cách xa vị trí nạo vét, khai thác cát nhất các kết quả tính toán cho 

thấy đây là nơi có sự thay đổi hướng dòng chảy ít nhất. 

Bảng 3.3. Tỷ lệ % thay đổi vận tốc theo các kịch bản so với hiện trạng 

 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 

KB1 % 

TB -23.35 -10.55 2.55 0.97 0.55 0.15 0.56 0.01 

Max -12.03 -14.67 -9.71 0.82 0.69 0.12 0.71 0.11 

Min 73.40 -42.63 -48.13 6.83 -0.77 -5.57 3.48 2.44 

KB2 % 

TB -68.12 -28.19 46.43 -76.51 -34.35 1.12 8.55 1.97 

Max -65.95 144.07 80.93 -74.30 -17.83 8.04 67.82 -0.88 

Min 148.27 -13.50 63.96 15.08 -12.22 -9.30 -32.32 -24.92 

3.3.3. Trường hợp xảy ra sự kiện lũ 

Hình 3.50 thể hiện trường vận tốc thời điểm đỉnh lũ trong các kịch bản tính 

toán. Với KB1 trườn dòng chảy rất ít có sự thay đổi, với KB2 vận tốc dòng chảy tại 

cửa sông có sự thay đổi nhiều và hướng dòng chảy từ hướng Đông sang hướng 

Đông Bắc. 
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Hình 3.50. Trường dòng chảy tại cửa Đà Diễn thời điểm đỉnh lũ theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên 

phải) trường hợp sự kiện lũ 
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Vào thời kỳ mùa lũ, sự thay đổi hướng vận tốc ít hơn hai thời kỳ gió mùa 

Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Thời kỳ này do lưu lượng trong sông đổ ra nhiều 

làm dòng chảy có xu hướng từ trong sông ra biển chiếm chủ đạo. 

3.3.3.1. Khu vực trong sông và cửa sông 

Điểm 1 

Tại điểm 1 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 21,46%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 53,85% và vận tốc lớn nhất giảm 14,77% so với hiện trạng. Tại điểm 1 theo 

kịch bản 2 vận tốc trung bình giảm 9,88%, vận tốc nhỏ nhất giảm 48,93% và vận 

tốc lớn nhất tăng 20,85% so với hiện trạng.  

 

Hình 3.51. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 1 theo KB1 

 
Hình 3.52. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 1 theo KB2 

 Vào thời kỳ lũ hướng dòng chảy theo KB2 có sự thay đổi vào thời điểm 

trước khi lũ và sau khi kết thúc lũ. Vào đỉnh lũ hướng dòng chảy tại điểm 1 không 

có sự thay đổi theo KB1 và KB2. 
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Hình 3.53. Hoa dòng chảy tại khu vực trong sông và cửa sông theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) 

thời kỳ lũ 
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Điểm 2 

Tại điểm 2 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 0,03%, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 59,67% và vận tốc lớn nhất tăng 2,36% so với hiện trạng. Tại điểm 2 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình giảm 50,68%, vận tốc nhỏ nhất tăng 149,15% và vận tốc 

lớn nhất giảm 40,62% so với hiện trạng. 

Dòng chảy theo hướng Tây tại điểm 2 có sự gia tăng tại KB2 và hướng Đông 

Nam giảm so với hiện trạng. Hướng dòng chảy giữa KB 1 và hiện trạng có sự tương 

đồng rất cao trong thời đoạn này.  

Giống như tại điểm 1, hướng dòng chảy giữa KB1 và hiện trạng có độ tương 

đồng rất cao, dòng chảy theo KB1 có sự đổi hướng không đáng kể so với hiện trạng. 

Với KB2, dòng chảy chủ đạo theo hướng Tây Bắc, dòng chảy theo hướng Tây và 

Nam có sự gia tăng, dòng chảy theo hướng Đông Nam có sự suy giảm so với hiện 

trạng. 

Điểm 3 

Tại điểm 3 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình giảm 8%, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 27,27% và vận tốc lớn nhất giảm 3,34% so với hiện trạng. Tại điểm 3 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình tăng 55,85%, vận tốc nhỏ nhất tăng 72% và vận tốc lớn 

nhất tăng 87,48% so với hiện trạng. 

Tại điểm 3 dòng chảy có sự dịch chuyển hướng chủ đạo một cách rõ rệt với 

KB2, dòng chảy từ hướng Đông chuyển thành hướng Đông Bắc. KB1 có sự thay 

đổi hướng không rõ rệt với hiện trạng. 

Điểm 4 

Tại điểm 4 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,47%, vận tốc nhỏ nhất 

giảm 0,65% và vận tốc lớn nhất tăng 0,4% so với hiện trạng. Tại điểm 4 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình giảm 73,70%, vận tốc nhỏ nhất giảm 43,92% và vận tốc 

lớn nhất giảm 46,44% so với hiện trạng.  
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Tại điểm 4, dòng chảy hiện trạng có hướng Đông Và Đông Bắc chiếm chủ 

đạo, sang KB2 dòng chảy theo hướng Đông Bắc chiếm chủ đạo trong suốt quá trình 

 

Hình 3.54. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 4 theo KB1 

 

Hình 3.55. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 4 theo KB2 

3.3.3.2. Khu vực ngoài biển 

Điểm 5 

Tại điểm 5 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,18, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 0,46% và vận tốc lớn nhất giảm 0,03% so với hiện trạng. Tại điểm 5 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình giảm 5,25%, vận tốc nhỏ nhất giảm 42,61% và vận tốc lớn 

nhất tăng 19,76% so với hiện trạng. Dòng chảy tại điểm 5 ít có sự thay đổi hướng 

trong các kịch bản tính toán. 
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Hình 3.56. Hoa dòng chảy tại khu vực ngoài biển theo hiện trạng (trên cùng), KB1 (Bên trái) và KB2 (bên phải) thời kỳ lũ 
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Điểm 6, 7, 8 

Tại điểm 6 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,69, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 2,57% và vận tốc lớn nhất tăng 0,99% so với hiện trạng. Tại điểm 6 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình giảm 36,54%, vận tốc nhỏ nhất giảm 32,2% và vận tốc lớn 

nhất giảm 31,42% so với hiện trạng. 

Tại điểm 7 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,01, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 0,22% và vận tốc lớn nhất tăng 0,32% so với hiện trạng. Tại điểm 7 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình tăng 173,34%, vận tốc nhỏ nhất tăng 202, 86% và vận tốc 

lớn nhất tăng 192,23% so với hiện trạng.  

 

Hình 3.57. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 7 theo KB1 

 

Hình 3.58. Hướng và vận tốc dòng chảy so với hiện trạng tại điểm 7 theo KB2 
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Tại điểm 8 theo kịch bản 1 vận tốc trung bình tăng 0,28, vận tốc nhỏ nhất 

tăng 2,36% và vận tốc lớn nhất tăng 0,19% so với hiện trạng. Tại điểm 8 theo kịch 

bản 2 vận tốc trung bình giảm 30,93%, vận tốc nhỏ nhất giảm 27,29% và vận tốc 

lớn nhất giảm 72,63% so với hiện trạng.  

Tại điểm 6, dòng chảy có sự đổi hướng chủ đạo từ hướng Đông sang hướng 

Tây Nam với KB2 so với hiện trạng. Với KB2 tại điểm 7, dòng chảy chủ đạo theo 

hướng Nam, có sự thay đổi từ hướng Đông Nam sang Nam khi có sự kiện nạo vét 

xảy ra. Điểm 8 có sự gia tăng chủ yếu dòng chảy theo hướng Đông Nam trong 

trường hợp KB2. 

Bảng 3.4. Tỷ lệ % thay đổi vận tốc theo các kịch bản so với hiện trạng 

 
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6 Điểm 7 Điểm 8 

KB1 

% 

TB -21.64 -0.03 -8.00 0.47 0.18 0.69 0.01 0.28 

Max -14.77 2.36 -3.34 0.40 -0.03 0.99 0.32 0.19 

Min -53.85 59.67 27.27 -0.65 0.46 2.57 0.22 2.36 

KB2 

% 

TB -9.88 -50.68 55.85 -73.70 -5.25 -36.54 173.34 -30.93 

Max 20.85 -40.62 87.48 -46.44 19.76 -31.42 192.23 -72.63 

Min -48.93 149.15 72.00 -43.92 -42.61 -32.20 202.86 -27.29 
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KẾT LUẬN 

Luận văn đã thực hiện việc tính toán, nghiên cứu sự thay đổi chế độ thủy 

động lực, cụ thể đã tính toán sự thay đổi mực nước, vận tốc dòng chảy, hướng dòng 

chảy tại khu vực cửa Đà Diễn theo các kịch bản khác nhau bằng mô hình MIKE21. 

Từ những kết quả tính toán đã trình bày, luận văn có một số kết luận sau:    

Số liệu sử dụng trong luận văn được cung cấp từ Đề tài ĐTĐL.CN 15/15 

“Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải 

pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển 

bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội” là số liệu tin cậy.  

Luận văn đã ứng dụng mô hình MIKE21 phục vụ nghiên cứu sự thay đổi chế 

độ thủy động lực tại khu vực cửa Đà Diễn là phù hợp. Kết quả mô phỏng, hiệu 

chỉnh kiểm định mô hình tốt. 

Hiện trạng chế độ thủy động lực tại khu vực cho thấy: 

 - Vào thời kỳ có gió mùa Đông Bắc: Khu vực trong sông bùn cát đáy có xu 

hướng di chuyển từ sông ra và bồi lấp ở cửa.. 

 - Vào thời kỳ có gió mùa Tây Nam: Bùn cát đáy tại thời kỳ này có xu hướng 

di chuyển từ biển vào sông gây ra hiện tượng bồi trong sông.  

- Vào thời kỳ lũ, dòng chảy trong sông lớn mang theo một lượng lớn bùn cát 

trong sông di chuyển ra ngoài biển, gây ra hiện tượng xói lở lòng sông trong thời kỳ 

này. 

Các kịch bản đã lựa chọn phục vụ nghiên cứu là các kịch bản có ý nghĩa thực 

tế cao đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép triển khai (KB1) và có thể triển 

khai (KB2) trên thực tế. Kết quả tính toán đã cho thấy: 

- Sự thay đổi mực nước ở tất cả các phương án tính toán đều rất nhỏ, mực 

nước có xu hướng thấp hơn so với hiện trạng. 

- Tính toán cho thấy có sự biến đổi vận tốc dòng chảy, hướng dòng chảy 

trong các kịch bản (KB1, KB2) so với hiện trạng tại tất cả các vị trí xem xét. Hướng 

dòng chảy trong các phương án tính toán này có sự thay đổi rõ rệt có những thời 
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điểm hướng dòng chảy thay đổi gần 1800. Vận tốc dòng chảy trong phương án KB1 

có sự biến đổi ít hơn với KB2.  

- Trong KB1, vận tốc dòng chảy trung bình có sự thay đổi từ (-25,73%) – 

(+2,55%) so với hiện trạng thực tế. Khu vực trong sông có sự thay đổi nhiều hơn so 

với khu vực ngoài biển (đối với các vị trí ngoài biển vận tốc thay đổi không đáng 

kể, tại hầu hết các vị trí đều có sự thay đổi nhỏ hơn 1% so với hiện trạng). Tương tự 

như vậy đối với hướng dòng chảy, khu vực ngoài biển ít có sự biến đổi rõ nét so với 

khu vực trong sông. 

- Trong KB2, vận tốc dòng chảy trung bình có sự thay đổi lớn hơn rất nhiều 

so với KB1, vận tốc dòng chảy trung bình thay đổi từ (-76,51%) – (+173,34%) so 

với hiện trạng thực tế, vận tốc dòng chảy trung bình tại điểm số 7 tăng lớn nhất so 

với các vị trí khác. Các điểm 1, điểm 4 và điểm 8 là những điểm vận tốc dòng chảy 

trong các thời kỳ luôn giảm dẫn tới khả năng gây bồi nhiều hơn tại các vị trí này. 

Điểm 3 và điểm 7 là hai điểm luôn có vận tốc trung bình gia tăng và vì vậy khả 

năng xói lở 2 vị trí này cũng có xu hướng gia tăng. Hướng dòng chảy trong KB2 có 

sự thay đổi rõ rệt tại các vị trí. 

KIẾN NGHỊ 

- Luận văn đã đưa ra được một số kết quả nghiên cứu về sự tác động tới chế 

độ thủy lực tại khu vực nghiên cứu thông qua các phương án tính toán và kịch bản 

lực chọn, tuy nhiên cần có những nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của các công 

trình chỉnh trị, cân bằng bùn cát, dòng chảy bùn cát và xói lở tại khu vực cửa Đà 

Rằng. 

- Cần có thêm nhiều kịch bản nạo vét, khai thác cát khác nhau và thực hiện 

tính toán vào nhiều thời kỳ/thời điểm khác nhau để đánh giá rõ hơn sự ảnh hưởng 

của hoạt động này đối với khả năng gây ảnh hưởng tới đường bờ (xói lở, thay đổi 

đường bờ….) tại khu vực nghiên cứu. 
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