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Tóm tắt nội dung Luận án: 

Đề tài mô phỏng hóa quá trình lan truyền chất ô nhiễm có nguồn gốc từ nước rỉ xác người 

đến tầng chứa nước dưới đất ngay dưới nghĩa trang trên cơ sở thiết lập phương pháp xác 

định thực nghiệm trong phòng thông số lan truyền chất ô nhiễm trong dung dịch đất nghĩa 

trang. Đây là các hệ số quan trọng chi phối đến quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong đất 

và nước dưới đất. Bên cạnh đó, đề tài áp dụng mô hình toán xác định được mức độ và phạm 

vi ảnh hưởng của chất ô nhiễm theo thời gian và không gian. Kết quả nghiên cứu của đề 

tài đóng góp thêm cơ sở khoa học cho các cơ quan chủ quản trong việc quy hoạch, quản lý 

các nghĩa trang lâu năm và hỗ trợ các đơn vị quản lý môi trường có thêm phương thức xác 

định – đánh giá được mức độ ô nhiễm của tầng chứa nước dưới đất nằm dưới nghĩa trang.  

 

Các đóng góp chính của Luận án: 

(1) Xác định giá trị các thông số lan truyền chất hòa tan trong dung dịch đất nghĩa trang 

bằng phương pháp thực nghiệm trong phòng.  

(2) Đề xuất quy trình xác định sự lan truyền ô nhiễm trong tầng chứa nước dưới đất ở các 

khu vực khác.  

 

           Xác nhận của Cán bộ hướng dẫn khoa học             Nghiên cứu sinh 
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