
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

NGUYỄN THỊ THÂN QUÍ 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ MÔ PHỎNG 

 CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG BÀN THẠCH,  

THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

 

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường 

Mã số: 60.85.06 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT 

 

 

Đà Nẵng – Năm 2015 



 

Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Bùi Tá Long 

 

 

Phản biện 1: PGS.TS. Trần Cát 

 

Phản biện 2: TS. Nguyễn Đình Huấn 

 

 

 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt 

nghiệp thạc sỹ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 31 

tháng 01 năm 2015. 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu tại: 

- Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 



1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nước là một dạng tài nguyên môi trường đặc biệt, là thành 

phần thiết yếu của sự sống. Nguồn nước sông ở nhiều nơi đang có 

nguy cơ bị suy giảm chất lượng, cạn kiệt, bồi lắng, nhiễm mặn … 

dẫn đến việc cung cấp nước cho các mục đích khác nhau của con 

người ngày càng  trở nên khó khăn và phức tạp. 

Sông Bàn Thạch là sông chảy qua thành phố Tam Kỳ. Trước 

đây, sông Bàn Thạch là một con sông rất đẹp, sông rất nhiều cá, tôm 

cua; bến sông tấp nập thuyền ghe: thuyền buôn, thuyền chở khách từ 

Tam Hòa, Tam Quang lên. Tuy nhiên, hiện nay sông Bàn Thạch gần 

như là một dòng sông chết, nước sông bị ô nhiễm bởi chất thải của 

các nhà máy, xí nghiệp khu công nghiệp và các diện tích nuôi tôm 

dọc hai bên bờ sông đã xả thải trực tiếp xuống dòng sông, gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng làm cho nguồn lợi thuỷ sản bị chết, 

phát sinh nhiều dịch bệnh... Mới đây, một số người dân sống dọc hai 

bên bề sông Bàn Thạch thuộc địa phận thành phố Tam Kỳ đã phát 

hiện cá trên sông chết với số lượng lớn trôi dạt vào bờ. Loại cá bị 

chết gồm cá gáy, cá diếc, cá trôi, rô phi và nhiều loại cá khác. Tình 

trạng cá chết hàng loạt đã xảy ra nhiều năm nay trên đoạn sông này, 

hiện các cơ quan chức năng thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

đang tìm nguyên nhân gây ra ô nhiễm dòng sông. Xuất phát từ vấn 

đề này, tôi chọn đề tài “Đánh giá hiện trạng và mô phỏng chất lượng 

nước sông Bàn Thạch – Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam”. 

- Tìm hiểu chung về hiện trạng chất lượng nước sông Bàn 

Thạch – Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam. 

- Mô phỏng chất lượng nước của sông Bàn Thạch bằng mô 

hình Mike 11. Trên cơ sở đó xây dựng luận cứ khoa học để giám sát, 
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dự báo ô nhiễm nước mặt sông Bàn Thạch  – Thành phố Tam Kỳ – 

Quảng Nam. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tìm hiểu chung về hiện trạng chất lượng nước sông Bàn 

Thạch – Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam. 

- Mô phỏng chất lượng nước của sông Bàn Thạch bằng mô 

hình Mike 11. Trên cơ sở đó xây dựng luận cứ khoa học để giám sát, 

dự báo ô nhiễm nước mặt sông Bàn Thạch  – Thành phố Tam Kỳ – 

Quảng Nam. 

3. Đối tượng và  phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Lưu vực sông Bàn Thạch – Tam Kỳ 

với các đặc trưng thủy động lực: mực nước, lưu lượng dòng chảy và 

chất lượng nước. Và phần mềm Mike 11 để mô phỏng chất lượng 

nước sông Bàn Thạch. 

- Phạm vi nghiên cứu: Trong giới hạn luận văn, tác giả chỉ 

nghiên cứu lưu vực sông từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Tam Phú 

với chiều dài khoảng 6km. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: 

- Phương pháp thu thập thông tin số liệu được sử dụng để thu 

thập các số liệu về  điều kiện tự nhiện, kinh tế xã hội và  môi trường 

của thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam; thu thập, thống kê và xử lý 

các số liệu đã có sẵn về điều kiện thủy văn của sông Bàn Thạch – 

Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam. 

- Phương pháp khảo sát và đo đạc thực địa được sử dụng thu 

thập các số liệu thực tế để đánh giá chất lượng nước và số liệu đầu 

vào cho mô hình. 

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích đươc sử dụng để lấy 
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mẫu, xác định các thông số chất lượng nước sông Bàn Thạch. 

- Phương pháp mô hình hóa: Ứng dụng mô hình Mike để 

tính toán lan truyền ô nhiễm tại một số nguồn thải chính trên Bàn 

Thạch – Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam. 

5. Bố cục của đề tài 

Mở đầu : Tính cấp thiết của  đề tài,  đối tượng và phạm vi 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. 

Chương 1: Tổng quan. 

Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

 Kết luận  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN  

 

1.1. MÔ TẢ LƯU VỰC SÔNG BÀN THẠCH – TAM KỲ - 

QUẢNG NAM 

1.1.1 Điều kiện tự nhiên 

Thành phố Tam Kỳ nằm trên vùng đồng bằng có độ dốc nhỏ, 

nằm cách khu vực bờ biển khoảng 5km. 

Thành phố Tam Kỳ nằm trong phân vùng khí hậu nhiệt đới 

gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều và mưa theo mùa. Trong năm có hai 

mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. 

1.1.2. Đặc điểm thủy văn và thủy triều 

Sông Bàn Thạch là sông lớn nhất chảy qua thành phố Tam 

Kỳ, chảy từ phía Tây sang phía Đông của thành phố. Lưu lượng 

lớn nhất của sông Bàn Thạch là 96,6m3/s. 

Chế độ triều tại khu vực sông Bàn Thạch-Tam Kỳ là chế độ 

bán nhật triều và nhật triều cân bằng nhau, mỗi tháng có khoảng một 

nửa số ngày thể hiện chế độ bán nhật triều. 

1.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội  

Theo niên giám thống kê, thành phố Tam Kỳ năm 2011, 

dân số trung bình thành phố có 109.322 người, bao gồm 9 phường 

và 4 xã. 

Thành thị : 82.587 người chiếm 75,5% tổng dân số thành phố.  

Nông thôn : 26.735 người chiếm 24,5% tổng dân số thành phố. 
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1.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG BÀN 

THẠCH – TAM KỲ 

1.2.1. Hiện trạng chất lượng nước năm 2010 

Theo số liệu thu thập được năm 2010, nhìn chung chất lượng 

nước được thể hiện như sau: 

- Hàm lượng COD trong năm dao động từ 6 mg/l đến 16 mg/l. 

Hầu hết đều thấp so với QCVN 08:2008 cột A1. 

- Hàm lượng BOD5 trong năm dao động từ 4 mg/l đến 9 mg/l. 

Hầu hết đều thấp so với QCVN 08:2008 cột B1. 

1.2.2. Hiện trạng chất lượng nước năm 2013 

Theo số liệu thu thập được năm 2013, nhìn chung chất lượng 

nước được thể hiện như sau: 

- Hàm lượng COD trong năm dao động từ 2,96 mg/l đến 7,9 

mg/l. Hầu hết đều thấp so với QCVN 08:2008 cột A1. 

- Hàm lượng BOD5 trong năm dao động từ 1,5 mg/l đến 4,5 

mg/l. Hầu hết đều thấp so với QCVN 08:2008 cột A1. 

1.2.3. Hiện trạng chất lượng nước năm 2014 

Qua 2 đợt lấy mẫu quan trắc chất lượng nước gồm Đợt 1 ngày 

07/03/2014 và Đợt 2 ngày 02/10/2014. Tác giả có thể đánh giá hiện 

trạng nước sông Bàn Thạch cụ thể như sau: 

a. Oxy hòa tan (DO) 

Qua 2 đợt lấy mẫu phân tích giá trị DO dao động từ 5,3 -  6,9 

mg/L.  

b. Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) 

Nhìn chung, giá trị BOD qua 2 đợt quan trắc  của sông Bàn 

Thạch ta thấy BOD ở đây dao động từ 5.7 đến 6.8 mg/l đạt tiêu 

chuẩn loại B1, một số điểm đạt tiêu chuẩn A2 như  điểm quan trắc 
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NM1 và NM2 do đoạn sông này ít chịu ảnh hưởng của nước thải sinh 

hoạt và nước thải từ dịch vụ ăn uống dọc bờ sông. 

c. Nhu cầu oxy hóa học (COD) 

 Hàm lượng COD trong khu vực dao động từ 12mg/l đến 17 

mg/l. Đa số các mẫu đều nằm trong cột A2 theo QCVN 08:2008 

BTNMT chỉ trừ mẫu nước tại cầu Kỳ Phú 2 và mẫu NM2 là cao hơn 

cột A2 từ 1 đến 2 đơn vị nhưng vẫn nằm trong cột B1. 

d. Các chất dinh dưỡng (Nitrat, Photphat) 

 Nitrat: 

Kết quả quan trắc hàm lượng các chất dinh dưỡng quan trọng 

trong nước như nitrat trong cả 2 đợt cho thấy hàm lượng nitrat tại các 

điểm đo dọc theo sông Bàn Thạch đều rất thấp so với QCVN 

08:2008 loại A2, chỉ nằm trong khoảng 1.146 đến 2.841 mg/l. 

 Photphat: 

Hàm lượng photphat dọc theo lưu vực sông tại các điểm khảo 

sát dao động từ 0.022 đến 0.108 mg/l thấp so với cột A2 QCVN 

08:2008. 

1.2.4 Đánh giá chung về hiện trạng chất lượng nước sông 

Bàn Thạch 

Qua 2 đợt lấy mẫu và phân tích (ngày 07/03/2014 và ngày 

02/10/2014) tác giả đưa ra một số nhận xét như sau: 

Chất lượng nước sông Bàn Thạch qua 2 đợt khảo sát nhìn 

chung hầu hết các thông số phân tích đều đạt QCVN 08:2008 loại 

A2. Tuy nhiên, tại thành phố Tam Kỳ chưa có hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt, do vậy sông Bàn Thạch chịu ảnh hưởng trực tiếp từ 

việc xả thải của nguồn nước thải chưa xử lý này. Do đó cần phải có 

biện pháp quản lý việc xả thải các nguồn thải gây ô nhiễm cho sông, 

chất thải xuống sông và phải quy hoạch hợp lý các công trình xây 
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dựng trong tương lai để không gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng 

nước. 

1.2.5 Các nguồn gây ô nhiễm nước sông Bàn Thạch 

Nguồn gây ô nhiễm nước chính trên sông Bàn Thạch là tiếp 

nhận nguồn nước thải từ quá trình sinh hoạt, hoạt động kinh doanh, 

các bệnh viện và nước mưa trên địa phận thành phố Tam Kỳ.   

1.3.  TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH MIKE 11 

Mô hình Mike 11 gồm các môđun sau:  

 Mô hình thủy động lực học (Hydrodynamic) 

 Mô hình đối lưu khuyếch tán (Advection – Dispersion) 

 Mô hình chất lượng nước (Water Quality) 

1.3.1. Mô hình thủy lực (HD) Mike 11 

Mô đun thủy động lực là phần quan trọng trong bộ mô hình 

Mike 11, được xây dựng trên hệ phương trình Saint cho dòng một 

chiều không ổn định. 

1.3.2.  Mô đun chất lượng nước (WQ)  

Mô đun chất lượng nước trong MIKE 11(gọi tắt là MIKE 11 

WQ) đề cập đến các khía cạnh cơ bản của chất lượng nước sông 

trong các vùng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người. 

1.3.3 Ứng dụng Mike 11 trong công tác quản lý chất lượng 

nước 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

  

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu là hiện trạng môi trường lưu vực Sông 

Bàn Thạch -Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam. Đề xuất ứng dụng 

phần mềm mô hình toán Mike  11 mô phỏng và dự báo chất lượng 

môi trường nước sông Bàn Thạch. 

Do kinh phí hạn chế nên luận văn chỉ tập trung tại đoạn sông Bàn 

Thạch từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Tam Phú. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Khảo sát hiện trạng chất lượng nước và nguồn thải 

sông Bàn Thạch. 

Để đánh giá một cách cụ thể chất lượng nước sông Bàn 

Thạch – Tam Kỳ - Quảng Nam. Tác giả đã tiến hành lấy mẫu để 

phân tích tại các vị trí sau: 

Bảng 2.1 Vị trí lấy mẫu nước mặt (Ngày lấy mẫu 07/3/2014) 

Tên 

mẫu 

Kinh độ Vĩ độ Vị trí thu mẫu 

NM1 108028’23.7” 15035’22.8” 
Nước sông Bàn Thạch tại 

cầu Nguyễn Văn Trỗi 

NM2 108°29'10.9" 15°35'15.0" 
Nước sông Bàn Thạch gần 

phía cầu Nguyễn Văn Trỗi 

NM3 108°29'42.8" 15°34'46.6" 
Nước sông Bàn Thạch gần 

phía cầu Kỳ Phú 

NM4 108029’56.3” 15034’08.8” 
Nước sông Bàn Thạch tại 

cầu Kỳ Phú 2 

NM5 108031’20.4” 15034’10.0” Nước sông Bàn Thạch tại 
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Tên 

mẫu 

Kinh độ Vĩ độ Vị trí thu mẫu 

cầu Tam Phú 

NM6 108029’16.7” 15034’19.6” 

Nước sông Bach Đằng khu 

vực Đường Bạch Đằng và 

Trần Quốc Toản 

NM7 108028’57.9” 15034’52.2” 
Nước sông Bàn Thạch  tại 

Cầu Đoan Trai 

b. Khảo sát, lấy mẫu nguồn thải 

Bảng 2.2 Vị trí lấy mẫu nước thải (Ngày 01/03/2014) 

Tên 

mẫu 

Kinh độ Vĩ độ Vị trí thu mẫu 

NT1 108029’01.3” 15034’29.3” 
Van tại cống dẫn nước thải 

sinh hoạt Phía bắc siêu thị  

NT2 108029’27.1” 15034’09.1” 
Van tại cống dẫn nước thải 

sinh hoạt cống Phú Thọ 

NT3 108029’45.1” 15034’01.8” 
Van tại cống dẫn nước thải 

sinh hoạt cống Ngân hàng 

NT4 108°28'36.7" 15°35'17.23" 

Cống dẫn nước thải sinh 

hoạt gần cầu Nguyễn Văn 

Trỗi 

2.2.2. Đo đạc mặt cắt ngang, lưu lượng và mực nước 

Để có cơ sở tài liệu mặt cắt ngang dọc sông Bàn Thạch - Tam 

Kỳ, Tác giả đã đo vẽ địa hình 11 mặt cắt ngang. Thời đo từ ngày 

01/03/2014 đến 07/03/2014. 

- Đo mực nước từ từ 0h/1/3/2014 đến 23h/7/3/2014 tại  điểm 

đo cầu Tam Phú trên sông Bàn Thạch – Tam Kỳ - Quảng Nam 

- Đo và tính toán lưu lượng  0h/1/3/2014 đến 23h/7/3/2014 tại  
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điểm đo cầu Nguyễn Văn Trỗi  trên sông Bàn Thạch – Tam Kỳ - 

Quảng Nam bằng máy đo hồi âm ADCP (Mỹ). 

2.2.3. Thu thập số liệu 

Ngoài việc đo đạc mực nước và lưu lượng tại cầu Tam Phú và 

cầu Nguyễn Văn Trỗi, tác giả còn thu thập số liệu về mực nước tại 

cầu Kỳ Phú 2 tại trạm đo khí tượng đặt tại Tam Kỳ.  

2.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

2.3.1. Phương pháp thống kê và tổng hợp tài liệu 

2.3.2. Phương pháp khảo sát và đo đạc thực địa 

2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 

2.4. MÔ TẢ DỮ LIỆU MIKE 11 

2.4.1.  Dữ liệu mặt cắt  

Mặt cắt ngang lòng sông bao gồm các dạng như sau: 

  

Hình 2.7 Hình dạng mặt cắt ngang lòng sông 

2.4.2. Dữ liệu biên 

Bao gồm biên lưu lượng tại thượng lưu và biên mực nước tại 

hạ lưu, dữ liệu được đo đạc trong năm 2014 (từ ngày 01/03/2014 đến 
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ngày 07/03/2014), với bước thời gian là 1 giờ. 

2.4.3. Dữ liệu nguồn thải 

Hiện tại dọc theo sông Bàn Thạch có 4 nguồn thải chính ảnh 

hưởng đến chất lượng nước tại khu vực nghiên cứu. Đó là nguồn thải 

từ kênh thoát nước gần cầu Nguyễn Văn Trỗi (NT4), nguồn thải từ 

cống phía Bắc siêu thị (NT1), nguồn thải từ van tại cống dẫn nước 

thải sinh hoạt cống Phú Thọ (NT2), từ van tại cống dẫn nước thải 

sinh hoạt cống Ngân hàng (NT3). 

a. Kịch bản 1 

Các nguồn thải xem như thải ở chế độ điều hòa. Thời gian mô 

phỏng từ ngày 01/03/2014 đến ngày 07/03/2014.  

Bảng 2.7 Số liệu nguồn thải và tải lượng kịch bản 1 

Tên nguồn 

thải 

Lưu lượng 

(m3/s) 

Tải lượng BOD 

(mg/l) 

Tải lượng COD 

(mg/l) 

NT4 0.27 32 54 

b. Kịch bản 2 

Nội dung: Để đánh giá ảnh hưởng của nguồn thải từ kênh 

thoát nước gần cầu Nguyễn Văn Trỗi và nguồn thải từ các van xả 

nước dọc theo sông, tác giả đã chạy mô hình chất lượng nước với các 

thông số được thể hiện trong bảng 2.8. Các nguồn thải xem như thải 

ở chế độ điều hòa. 

Bảng 2.8 Số liệu nguồn thải và tải lượng kịch bản 2 

Tên nguồn 

thải 

Lưu lượng 

(m3/s) 

Tải lượng BOD 

(mg/l) 

Tải lượng 

COD (mg/l) 

NT4 0.27 32 54 

NTT 2.7 26.8 57.5 
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c. Kịch bản 3 

Nội dung: Mô phỏng chất lượng nước với  các thông số 

giống như kịch bản 2 nhưng với giả thiết lưu lượng nước sông vào 

mùa kiệt bị giảm đi 25%. 

Bảng 2.9 Số liệu nguồn thải và tải lượng kịch bản 3 

Tên nguồn 

thải 

Lưu lượng 

(m3/s) 
Tải lượng BOD Tải lượng COD 

NT4 0.27 32 54 

NTT 2.7 26.8 57.5 

d. Kịch bản 4 

Nội dung mô phỏng kịch bản 4 vào năm 2020, giả thiết lưu 

lượng và tải lượng các nguồn thải  tăng lên gấp đôi.   

Bảng 2.10 Số liệu nguồn thải và tải lượng kịch bản 4 

Tên nguồn 

thải 

Lưu lượng 

(m3/s) 

Tải lượng BOD 

(mg/l) 

Tải lượng COD 

(mg/l) 

NT4 0.54 64 108 

NTT 3.57 71.5 150.8 

e. Kịch bản 5 

 Mô phỏng cho kịch bản 5 vào năm 2020, với giả thiết trạm 

xử lý nước thải Hòa Hương gặp sự cố không hoạt động phải xả nước 

thải chưa xử lý ra sông.  

Bảng 2.11 Số liệu nguồn thải và tải lượng kịch bản 5 

Tên nguồn 

thải 

Lưu lượng 

(m3/s) 

Tải lượng 

BOD (mg/l) 

Coliform 

(MPN/100ml) 

TXL 0.0926 298 43800 

NT4 0.27 32 24000 

NTT 2.7 26.8 15672 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUÁ VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. SƠ ĐỒ ỨNG DỤNG MIKE 11 

3.2. HIỆU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 

3.2.1. Kết quả hiệu chỉnh mô hình thủy lực 

Sau khi chạy mô hình thủy lực (module HD Mike11), tác giả 

Luận văn trích xuất  kết quả chạy mô hình tại vị trí cầu Kỳ Phú 2 để 

so sánh với kết quả mực nước thu thập được tại cầu Kỳ Phú 2.  

Đường quá trình mực nước tính từ quá trình mô phỏng nhờ mô 

hình khá phù hợp với đường quá trình mực nước thu thập tại cầu Kỳ 

Phú 2. Số Manning với giá trị 30  m1/3/s là phù hợp với bài toán đang 

xét. 

3.2.2. Kết quả kiểm định mô hình tải khuếch tán AD 

Dựa trên kết quả bộ dữ liệu HD đã được hiệu chỉnh, tác giả đã 

nhập các thông số đầu vào cho mô đun AD. Dữ liệu mô phỏng chất 

lượng nước sử dụng để kiểm định là dữ liệu thực đo ngày 07/03/2014 

tại  điểm NM2, NM3. 

Sự chênh lệch giữa số liệu thực đo và số liệu mô phỏng bằng 

mô hình là từ 86% đến  93% tại điểm NM2 và NM3. Như vậy mô 

hình chất lượng nước đạt độ chính xác yêu cầu và có thể áp dụng để 

dự báo chất lượng nước ở lưu vực trong tương lai. 

3.3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO 

CÁC KỊCH BẢN 

3.3.1. Kịch bản 1 

- Kết quả mô phỏng BOD5
 (mg/l) 
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Hình 3.9 Mô phỏng BOD5 cực đại dọc sông ứng với kịch bản 1 

-  Kết quả mô phỏng COD (mg/l) 

 

Hình 3.11 Mô phỏng COD cực đại dọc sông ứng với kịch bản 1 

 

 



15 

Nhận xét: 

 Theo kết quả chạy mô hình theo kịch bản 1 (kịch bản hiện 

trạng) ta nhận thấy rằng càng ra xa nguồn thải về phía hạ lưu nồng 

độ COD, BOD5 càng giảm dần.Nồng độ BOD5 cao nhất  dao động từ 

3.4 mg/l đến 9.5mg/l, nồng độ COD cao nhất dao động từ 8.7 mg/l 

đến 18.3mg/l do chịu ảnh hưởng từ nước thải khu dân cư từ kênh dẫn 

nước từ hồ điều tiết (mẫu NT4) . 

3.3.2 Kịch bản 2 

- Kết quả mô phỏng BOD5 

 

Hình 3.13 Mô phỏng BOD5 cực đại ứng với kịch bản 2 

- Kết quả mô phỏng theo COD 
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Hình 3.15 Mô phỏng COD cực đại ứng với kịch bản 2 

Nhận xét: 

 Qua kết quả chạy mô hình theo kịch bản 2 ta nhận thấy rằng 

khi lưu vực sông nhận thêm nguồn thải nguồn nước thải sinh hoạt từ 

các van thoát nước dọc theo nhánh sông sát thành phố thì lúc đó 

nồng độ BOD5 cực đại đạt được là 20.8 mg/l và COD cực đại là 

44.79 mg/l tại điểm hạ lưu gần cầu Tam Phú. Nồng độ BOD5 trung 

bình của toàn bộ đoạn sông nghiên cứu dao động từ  4.36 mg/l đến 

11.4 mg/l, COD trung bình dao động từ 9.4 mg/l đến 24.6 mg/l. 

3.3.3. Kịch bản 3 

- Kết quả mô phỏng BOD5 
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Hình 3.17 Mô phỏng BOD cực đại ứng với kịch bản 3 

- Kết quả mô phỏng COD 

 

Hình 3.19 Mô phỏng COD cực đại ứng với kịch bản 3 
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Hình 3.22 Kết quả so sánh giữa kịch bản 3 và kịch bản 2 theo COD 

Nhận xét: 

Theo kết quả mô phỏng kịch bản 3 ở hai hình 3.17 và 3.18 

cho ta thấy đường diễn biến nồng độ BOD, COD của kịch bản này 

cao hơn kịch bản 2. Theo kịch bản 3 nồng độ COD, BOD cao nhất  

đạt được là 48.48 mg/l và 22.59 mg/l. Điều này cho thấy khi vào mùa 

khô lưu lượng nước sông giảm đi một nửa thì lúc đó mức độ ô nhiễm 

do các nguồn thải gây ra tại lưu vực sông nghiên cứu sẽ tăng lên do 

lưu lượng của sông giảm thì mức độ pha loãng chất ô nhiễm cũng 

giảm theo. 
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3.3.4. Kịch bản 4 

- Kết quả mô phỏng BOD5 

 

Hình 3.23 Mô phỏng BOD cực đại ứng với kịch bản 4 

- Kết quả mô phỏng COD 

 

Hình 3.25 Mô phỏng COD cực đại ứng với kịch bản 4 
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Nhận xét: 

Khi  giả thiết nguồn thải NT4, nguồn thải từ van cống phía 

Bắc siêu thị (NT1), van tại cống dẫn nước thải sinh hoạt cống Phú 

Thọ (NT2), van tại cống dẫn nước thải sinh hoạt cống Ngân hàng 

(NT3) tăng lưu lượng thải lên gấp đôi thì mức độ ô nhiễm BOD, 

COD tăng lên so với kịch bản 2, trong đó nồng độ BOD, COD cực 

đại là 75.81 mg/l và 159.84 mg/l. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến chất lượng nước sông đoạn hạ lưu điểm xả thải nếu không 

có biện pháp quản lý thích hợp.  

3.3.5. Kịch bản 5 

- Kết quả mô phỏng BOD5 

 

Hình 3.29 Mô phỏng BOD cực đại ứng với kịch bản 5 
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Nhận xét: 

Nhìn vào kết quả mô phỏng BOD theo kịch bản 5 khi có 

thêm nguồn nước thải chưa qua xử lý của trạm xử lý nước thải Hòa 

Hương ta thấy nồng độ BOD cực đại đạt được là 23.59 mg/l vào lúc 

triều kiệt tại vị trí cách biên trên 1 đoạn 5605 m. 

Nhận xét chung Từ các kết quả tính toán chạy mô hình so 

sánh với kết quả đo đạc thực tế có những nhận xét và đánh giá như 

sau: 

1. Quá trình hiệu chỉnh mô đun thủy động lực học HD tuy có 

sự sai lệch so với số liệu mực nước dùng để kiểm định tuy nhiên hệ 

số NASH đạt được sau quá trình hiệu chỉnh là 0.89. Với kết quả này 

thì mô đun thủy động lực học áp dụng cho đoạn sông Bàn Thạch là 

đạt loại tốt và được chấp nhận để mô phỏng. 

2. Quá trình hiệu chỉnh giữa BOD, COD tính toán và BOD, 

COD thực đo có sự sai lệch nhất định, tuy nhiên mức sai lệch này có 

thể chấp nhận được. Điều đó cho thấy quá trình hiệu chỉnh Mike 11 

là đáng tin cậy. 

3. Qua các kịch bản mô hình cho thấy, chế độ lan truyền chất 

trên đoạn sông chịu ảnh hưởng của quá trình tải do dòng chảy sông, 

và phụ thuộc rất lớn vào chế độ thủy triều. Khi triều đạt đỉnh thì các 

thông số chất lượng nước nhỏ và có xu hướng đi xuống; ngược lại 

các thông số chất lượng nước lớn và đi lên khi triều kiệt. 

4. Từ kết quả mô phỏng ta có thể mô tả một nguồn thải bất 

kỳ và vùng ảnh hưởng của chúng lên lưu vực sông cũng như thời 

gian tác động đến khu vực thượng lưu và hạ lưu. 
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KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

 

Luận văn đã thực hiện được các nội dung cơ bản sau: 

1. Đã phân tích, đo đạc các thông số chất lượng nước trên đoạn 

sông Bàn Thạch từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Tam Phú. Qua đó 

đánh giá được hiện trạng chất lượng nước tại khu vực nghiên cứu. 

2. Đã đo đạc 12 mặt cắt và quá trình thay đổi lưu lượng, mực 

nước theo từng giờ trên đoạn sông nghiên cứu. 

3. Kết quả hiệu chỉnh mô đun thủy động lực học HD và mô 

đun chất lượng nước AD là đáng tin cậy. 

4. Đưa ra các kịch bản giả định hiện tại cũng như trong tương 

lai đề đánh giá chất lượng nước và ảnh hưởng của các nguồn thải đến 

chất lượng nước sông. 

5. Đưa ra công cụ để mô phỏng ảnh hưởng của nguồn thải bất 

kỳ đến lưu vực sông. 

Để hoàn chỉnh và tiếp tục nghiên cứu theo hướng này, tác 

giả có những đề xuất như sau: 

1. Cần có số liệu quan trắc liên tục và đồng bộ tại đoạn sông 

để việc mô phỏng chất lượng nước và chế độ thủy động lực học có 

kết quả chính xác hơn. 

2. Chỉ tiến hành mô phỏng chất lượng nước trong tháng 3 nên 

chưa đánh giá hết chất lượng nước của lưu vực sông, cần có thêm 

những số liệu đo đạc tính toán thực tế trong mùa mưa. Đây cũng là 

hướng đầu tư nghiên cứu tiếp theo cho lưu vực sông Bàn Thạch. 

3. Chưa xác định được chính xác nồng độ của các tác nhân ô 

nhiễm xả thải vào vị trí cầu Kỳ Phú 2 do các nguồn thải từ các van 

thoát nước tại cống phía bắc siêu thị (NT1), van tại cống dẫn nước 
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thải sinh hoạt cống Phú Thọ (NT2), van tại cống dẫn nước thải sinh 

hoạt cống Ngân hàng (NT3) đổ vào nhánh sông Bạch Đằng sát thành 

phố rồi mới thải ra sông Bàn Thạch. Và trong quá trình mô phỏng 

chất lượng nước sông Bàn Thạch, tác giả đã bỏ qua ảnh hưởng của 

nhánh sông Bạch Đằng do lưu lượng và mực nước của sông này 

tương đối thấp.Vì vậy, để mô hình có thể mô phỏng chính xác chất 

lượng nước tác giả đề xuất thống kê đầy đủ nguồn thải hơn nữa và 

phải đo đạc thêm chế độ thủy động lực học của nhánh sông Bạch 

Đằng này. 

Trong quá trình hoàn  thành  luận văn này, không tránh khỏi 

những khiếm khuyết và hạn chế do tri thức, số liệu và thời gian. Rất 

mong nhận được sự đóng góp của các nhà khoa học, các thầy cô và 

đồng nghiệp để công trình hoàn thiện hơn. 
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