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Tóm tắt: 
 

Chế độ sóng khu vực bờ biển cửa Đại - Hội An được phân tích dựa trên kết quả mô phỏng sóng 
bằng mô hình toán cho toàn bộ biển Đông và cho khu vực bờ biển cửa Đại trong thời gian 8 năm 
(2009 - 2016). Kết quả mô phỏng được hiệu chỉnh và kiểm nghiệm với số liệu sóng dự báo của 
NOAA và số liệu sóng thực đo trong khu vực nghiên cứu. Từ kết quả phân tích sóng cho thấy, khu 
vực cửa Đại sóng có 2 mùa rõ rệt. Mùa gió Đông Bắc sóng chủ đạo có hướng ĐĐB và ĐB, đây 
cũng là mùa có chiều cao sóng lớn, chiều cao sóng cực đại lên đến 4,7 m và gây xói lở nghiêm 
trọng cho đường bờ phía Bắc cửa Đại.  Trong mùa gió Tây Nam, sóng có hướng chủ đạo ĐĐN và 
có chiều cao sóng nhỏ hơn, chiều cao sóng cực đại chỉ có 2m.  Đây cũng là mùa để bùn cát ra cửa 
Đại theo dòng chảy ven bờ đưa lên bồi đắp đường bờ phía Bắc, nhưng do thiếu hụt nguồn bùn cát 
nên sự bồi đắp không cân bằng, bờ biển phía bắc cửa Đại càng lúc càng xói lở.     
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Abstract:  
 

The wave climate at the Cua Dai - Hoi An seashore was analyzed based on the results of wave 
simulation via mathematics models for the whole East Sea and the Cua Dai - Hoi An seashore 
in 8 years (2009-2016). The simulation results were adjusted and verified with predicted wave 
data from NOAA and observed data from the area under study. Results from the wave 
analysis show that the waves in the Cua Dai - Hoi An seashore come in two distinct seasons. 
During the Northeasterly wind season, the waves chiefly move in the NE and NEE directions, 
appearing in considerable heights with the maximum of 4.7m, thus causing serious erosion to 
the Northern coastline of the Cua Dai - Hoi An seashore. During the southwesterly wind 
season, the waves chiefly move in the SEE direction, appearing with the maximum height of 
only 2m. This season is also the time for mud and sand from the Cua Dai estuary to be moved 
by the current along the shore to reinforce the Northern coastline. However, due to a shortage 
of mud and sand, there occurs imbalance in the reinforcement, leading to increasing erosion of 
the beach north of the Cua Dai estuary.   
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