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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam được ví là mảnh đất “rừng vàng biển bạc” khi sở hữu hơn 5.000 điểm 

mỏ với 60 loại khoáng sản khác nhau, đa dạng phong phú về chủng loại. Trong đó, có 

những loại có trữ lượng rất lớn như đá vôi, nguyên liệu xi măng, đá hoa trắng, cát trắng… 

Đó là một lợi thế rất lớn cho Việt Nam phát triển công nghiệp khai khoáng, nhiều lọai 

khoáng sản được khai thác, chế biến để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ngành 

khoáng sản đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế cuả đất nước, không 

thể phủ nhận những lợi ích này. Song, đi đôi với những ích lợi, hoạt động khai thác mỏ 

cũng gây ô nhiễm môi trường rất khó giải quyết. Những tác động rõ nét nhất tới môi 

trường do khai thác khoáng sản đó là: Làm biến dạng địa mạo và cảnh quan khu vực; 

chiếm dụng nhiều diện tích nông lâm nghiệp để mở khai trường và đổ đất đá thải; làm 

tích tụ hoặc phát tán chất thải, gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và cuộc sống 

con người. Hơn nữa, hiện nay, Việt Nam hầu như chưa có thực tiễn về sử dụng đất và 

hoàn thổ với quy mô lớn và yêu cầu cụ thể trong khai thác khoáng sản. Nguyên nhân là 

do vẫn chưa có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về cải tạo, phục hồi môi trường cho từng loại 

hình khai thác khoáng sản. Sau quá trình khai khoáng, khả năng hoàn phục môi trường 

rất thấp, đất hoàn thổ thường không thể tái trồng trọt, chỉ tồn tại thảm thực vật thứ sinh 

nghèo nàn, thưa thớt, tạo điều kiện cho các loài thực vật ngoại lai xâm nhập phát triển. 

Tây Nguyên là nơi chứa đựng tiềm năng to lớn về khoáng sản. Qua nghiên cứu 

của đề tài TN3/T05 thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 cho thấy 

Tây Nguyên có 960 tụ khoáng. Các khoáng sản ở Tây Nguyên trong những năm qua 

được khai thác nhiều nhất là: bauxite, vàng, thiếc, bentonit, diatomit, kaolin, đá xây 

dựng, sét gạch ngói, đá ốp lát, đá quý và đá xây dựng. Tình trạng khai thác và chế biến 

khoáng sản ở từng loại khoáng sản rất khác nhau. Ngoài bauxite, các mỏ đều có quy mô 

nhỏ, phố biến là khai thác tự do, đặc biệt là khai thác vàng, sắt, thiếc. Đáng lưu ý hơn 

nữa, việc khai thác lộ thiên lấy đi một lượng đất mặt đáng kể, là lớp đất canh tác màu 

mỡ cùng khối lượng đất đá thải ra trong quá trình chế biến quặng được tích tụ lại, sau 

khi hoàn thổ thường bị mất cấu trúc, nghèo dinh dưỡng, ô nhiễm kim loại nặng... 

Do đó, vấn đề phục hồi môi trường các bãi thải, các khu khai thác khoáng sản ở 

Tây Nguyên cũng là thách thức lớn đang được đặt ra. Thực tế, hậu quả của việc sau khai 

thác không hoàn thổ nhiều năm qua vẫn còn nguyên vẹn như: mặt đất bị đào xới, rừng 

bị phá, đất đai mất khả năng canh tác, hoang hóa, xói mòn rửa trôi. Đặc biệt, hiện nay 

hoàn thổ đất sau khai thác bauxit là vấn đề môi trường được quan tâm nhiều nhất. Do 

đặc tính thân quặng mỏng và dàn trải nên quá trình khai thác bauxit sẽ phải sử dụng một 
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diện tích khai trường lớn và được cảnh báo nếu không được tiến hành một cách cẩn thận, 

kỹ lưỡng vùng đất sau khai thác bauxit sẽ trở thành hoang mạc hóa. 

Như vậy, yêu cầu cấp thiết được đặt ra là việc cải tạo, phục hồi hệ sinh thái môi 

trường đất sau khai thác và chế biến khoáng sản cần được nghiên cứu một cách cụ thể, 

thấu đáo, toàn diện để đảm bảo tính khoa học và thực tế áp dụng của các mỏ sau khai 

thác, đáp ứng phát triển bền vững. Xuất phát từ thực tế nêu trên, đề tài “Nghiên cứu 

ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và 

khu vực khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu 

quả, bền vững vùng Tây Nguyên”, mã số TN17/T04 được lựa chọn nghiên cứu, góp 

phần giải quyết hiệu quả những khó khăn trong hoàn phục môi trường đất các bãi thải, 

khu khai khoáng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa 

đất và hoang mạc hóa. Để thực hiện được cụ thể, có hiệu quả, đề tài tập trung vào đối 

tượng nghiên cứu là các bãi thải, khu khai thác khoáng sản bauxite và vật liệu xây dựng  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Theo Thuyết minh đề cương được phê duyệt, đề tài có 4 mục tiêu sau: 

1. Xác lập cơ sở khoa học để cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất ngăn ngừa thoái 

hóa đất và hoang mạc hóa. 

2. Xây dựng được mô hình thí điểm nhằm cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất phù 

hợp cho một số bãi thải, khu vực khai thác khoáng sản điển hình. 

3. Xác định và tuyển chọn được 3-5 loại thực vật, cây trồng thích hợp nhằm cải 

tạo đất bãi thải, khu khai thác khoáng sản 

         4. Đề xuất được nhóm giải pháp chính sách, nhóm giải pháp công nghệ, tổ hợp 

công nghệ cho việc cải tạo, phục hồi, quản lý sử dụng đất bền vững. 

3. Các nội dung nghiên cứu 

Để đáp ứng các mục tiêu đặt ra, đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu chính 

như sau: 

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổng quan các công trình nghiên cứu 

cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải, khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang 

mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

- Nội dung 2: Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ sinh thái khu vực bãi thải, khu khai 

thác khoáng sản vùng Tây Nguyên 

- Nội dung 3: Nghiên cứu xác định, tuyển chọn tập đoàn cây trồng thích hợp và 

ứng dụng kết quả KHCN cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải, khu khai thác khoáng 

sản vùng Tây Nguyên. 

- Nội dung 4: Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm phục hồi hệ sinh thái bãi 

thải, khu khai thác khoáng sản (khu khai thác mỏ bauxite, vật liệu xây dựng...) 
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- Nội dung 5: Đánh giá diễn biến thay đổi hệ sinh thái đất trước và sau khi tiến 

hành thử nghiệm cải tạo phục hồi; 

- Nội dung 6: Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp chính sách, nhóm giải pháp 

công nghệ, tổ hợp công nghệ cho việc cải tạo, quản lý sử dụng đất bền vững các bãi thải, 

khu khai thác khoáng sản. 

- Nội dung 7: Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu, sơ 

đồ, bản đồ khu vực bãi thải, khu khai thác khoáng sản. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu là khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản, trong đó 

tập trung điều tra, nghiên cứu, lấy mẫu phân tích ở các khu vực khai thác khoáng sản 

điển hình (lấy mẫu phân tích tại 15 khu vực bãi thải khu khai thác khoáng sản điển hình 

đại diện cho các loại hình khoáng sản: kim loại, không kim loại, vật liệu xây dựng). 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi nghiên cứu khoa học của đề tài là hệ sinh thái bãi thải, khu khai thác 

khoáng sản, tập trung chủ yếu về hệ sinh thái đất.   

Xây dựng 03 mô hình thí điểm, quản lý phục hồi hệ sinh thái bãi thải, khu khai 

thác khoáng sản (khu khai thác mỏ bauxite, vật liệu xây dựng) tại 02 tỉnh Gia Lai, Lâm 

Đồng, đây là 2 tỉnh tập trung nhiều loại hình khoáng sản nhất ở Tây Nguyên. 

5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

5.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài: 

- Đề tài góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu khoa học về các giải pháp cải tạo, sử 

dụng và bảo vệ môi trường đất; bổ sung, hoàn thiện phương pháp tiếp cận toàn diện và 

tổng hợp nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tạo, phục hồi 

chất lượng môi trường đất, nước, giảm hàm lượng các kim loại nặng, cải thiện hệ thực 

vật, ... tại các bãi thải, khu sau khai thác khoáng sản; góp phần ngăn ngừa nguy cơ thoái 

hóa đất, hoang mạc hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong canh tác nông lâm 

nghiệp vùng Tây Nguyên. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 

- Đối với cơ quan chủ trì, tăng cường năng lực quản lý trong triển khai nghiên 

cứu khoa học. Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm trong nghiên cứu cải tạo, phục hồi đất 

sau khai thác khoáng sản. 

- Đối với các địa phương, các nhà quản lý sẽ có được cơ sở khoa học để hoạch 

định chính sách, kiểm tra rà soát, trợ giúp ra quyết định về các vấn đề liên quan đến 

phục hồi môi trường sau khai khoáng, cải tạo đất…  
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- Các công ty, đơn vị khai thác khoáng sản là đơn vị ứng dụng kết quả, sẽ được 

trực tiếp hưởng lợi từ chính kết quả của đề tài do giảm được chi phí cho việc khắc phục 

ô nhiễm, tăng hiệu quả hoàn phục môi trường sau hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tạo, phục hồi 

chất lượng, môi trường đất sau khai thác khoáng sản, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

để cải tạo đất bằng biện pháp sinh học. Từ đó giảm thiểu đáng kể diện tích đất hoang 

hóa, ô nhiễm, hạn chế xói mòn đất, mất chất dinh dưỡng góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác cải tạo, phục hồi môi trường mỏ sau khai thác, tiết kiệm chi phí và thời gian 

lao động, đóng góp vào hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường đất của các đơn vị khai 

thác mỏ ở Tây Nguyên. 

- Diện tích đất sau khi phục hồi, cải tạo góp phần tăng thêm quỹ đất sử dụng cho 

sản xuất nông lâm nghiệp hoặc sử dụng cho các mục đích khác. 

- Ở các mô hình phục hồi hệ sinh thái thì môi trường đất được cải thiện, hạn chế 

xói mòn, tăng độ phì đất, cải thiện môi trường đất, nước, không khí, góp phần nâng cao 

độ che phủ thảm thực vật.... 

- Các đơn vị khai thác mỏ vận dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài để chủ 

động xây dựng kế hoạch phục hoàn môi trường và triển khai các mô hình tương tự. 

6. Các sản phẩm chính 

TT Tên sản phẩm  
Đơn vị 

tính 

Theo 

đặt hàng 

Đã 

thực hiện 

I Dạng I    

1 Mô hình quản lý, phục hồi hệ sinh thái bãi 

thải, khu khai thác khoáng sản (khu khai thác 

mỏ bauxite, vật liệu xây dựng...) 

MH 03 03 

 - Mô hình 1. Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái 

(môi trường đất) ở bãi thải, khu vực mỏ sau 

khai thác quặng bauxite (tại Lâm Đồng) 

 01 01 

 - Mô hình 2. Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái 

(môi trường đất) ở bãi thải, khu vực mỏ sau 

khai thác vật liệu xây dựng (tại Gia Lai) 

 01 01 

 - Mô hình 3. Thiết lập thảm thực vật trên bùn 

thải sau tuyển quặng bauxite (tại Lâm Đồng) 

 01 01 

II Dạng II    

1 Báo cáo: Cơ sở khoa học cho cải tạo, phục hồi 

hệ sinh thái đất sau khai thác khoáng sản 

BC 01 01 

2 Bộ cơ sở dữ liệu sơ đồ, bản đồ về bãi thải, khu 

khai thác khoáng sản (tỷ lệ 1:10.000 và 

1:50.000) 

Bộ 01 01 
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TT Tên sản phẩm  
Đơn vị 

tính 

Theo 

đặt hàng 

Đã 

thực hiện 

- Báo cáo: Xây dựng bản đồ phân bố và biến 

động của bãi thải, khu khai thác khoáng sản 

vùng Tây Nguyên bằng tư liệu viễn thám và 

GIS 

BC 01 01 

3 Báo cáo: Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế - 

xã hội và môi trường của các mô hình cải tạo, 

phục hồi hệ sinh thái sau khai thác khoáng sản 

BC 01 01 

4 Báo cáo: Kết quả xác định 3-5 loài thực vật, 

cây trồng thích hợp, có khả năng sinh trưởng 

phát triển tốt nhằm cải tạo đất bãi thải, khu 

khai thác khoáng sản 

BC 01 01 

5 Báo cáo: Giải pháp chính sách, công nghệ và 

hướng dẫn kỹ thuật cho việc cải tạo, phục hồi, 

quản lý, sử dụng đất bền vững hệ sinh thái sau 

khai thác khoáng sản 

- Bản hướng dẫn kỹ thuật về cải tạo, phục hồi 

bãi thải, khu khai thác khoáng sản 

BC 01 01 

6 Trang WebGIS: cập nhật Cơ sở dữ liệu Mỏ 

khai thác khoáng sản Tây Nguyên 

CSDL 0 01 

7 Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đề tài BC 01 01 

III Dạng 3    

 Công bố    

- Tuyển tập Hội nghị quốc gia Bài 0 03 

- Tạp chí quốc gia có mã số ISSN Bài 03 03 

- Tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN Bài 01 01 

- Tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI-E Bài 0 01 

 Đào tạo    

- Thạc sĩ  01 02 

- Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ  01 02 

7. Các thành viên thực hiện chính và các đơn vị phối hợp thực hiện 

7.1. Các đơn vị phối hợp thực hiện 

 - Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Viện Khoa học lâm 

nghiệp Việt Nam 

- Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 

 - Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 

 - Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 
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7.2. Các thành viên thực hiện chính 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh 

thực hiện 
Tổ chức công tác 

1.  TS. Nguyễn Mạnh Hà Chủ nhiệm đề tài 
Viện Địa lý, Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

2.  TS. Phan Văn Trường 

Thành viên thực 

hiện chính, Thư ký 

khoa học đề tài 

Viện Khoa học Vật liệu,            

Viện Hàn lâm KHCNVN 

3.  TS. Nguyễn Thành Mến 
Thành viên thực    

hiện chính 

Viện Khoa học Lâm nghiệp 

NTB và TN 

4.  TS. Phạm Thị Dung 
Thành viên thực    

hiện chính 

Viện Địa chất, Viện Hàn 

lâm KHCNVN 

5.  ThS. Lê Thị Mỹ Hảo 
Thành viên thực    

hiện chính 

Viện Thổ nhưỡng  

Nông hóa 

6.  TS. Bùi Thị Ngọc Dung 
Thành viên thực    

hiện chính 

Viện Quy hoạch và Thiết 

kế nông nghiệp,  

7.  TS. Lưu Thế Anh 
Thành viên thực        

hiện chính 

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

8.  TS. Hoàng Lưu Thu Thủy 
Thành viên thực 

hiện chính 

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

9.  TS. Nguyễn Thanh Hoàn 
Thành viên thực    

hiện chính 

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

10.  TS. Dương Thị Lịm 
Thành viên thực    

hiện chính 

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

11.  TS. Nguyễn Văn Dũng 
Thành viên thực    

hiện chính 

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

12.  ThS. Hoàng Thị Huyền Ngọc 
Thành viên, thư ký 

hành chính  

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

13.  Các thành viên thực hiện khác   
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Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải, 

khu KTKS 

1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất khu 

vực bãi thải, khu KTKS trên Thế giới 

Việc nghiên cứu, cải tạo, phục hồi HST đất sau KTKS đã được nhìn nhận như 

một sự nỗ lực quan trọng và đúng lúc của con người nhằm bảo vệ tài nguyên đất và 

hướng đến mục tiêu phát triển bền vững (Adiansyah và cộng sự, 2015). Theo Ana và 

cộng sự (2016), khi giải quyết những vấn đề đất đai do khai thác khoáng sản, nhóm thuật 

ngữ R4 gồm: khắc phục (remediation), cải tạo (reclamation), hoàn phục (restoration) và 

phục hồi (rehabilitation) thường được sử dụng thay thế cho nhau dẫn đến trùng lặp giữa 

các định nghĩa này và cách tiếp cận. Tuy nhiên, đây lần lượt là các mục tiêu cần hướng 

đến trong xử lý hệ sinh thái đất sau KTKS. Mặc dù thường xuyên được coi là mục tiêu 

cuối cùng, việc phục hồi (rehabilitation) thường không đạt được nhiều thành công do 

môi trường đất bị xáo trộn, điều kiện thủy văn bị thay đổi, ô nhiễm môi trường, chi phí 

cao và các điều kiện kinh tế xã hội khác. Theo đó, việc cải tạo (reclamation) nhằm phục 

hồi một số hệ sinh thái chính hoặc chức năng của hệ sinh thái thay thế với mục đích tái 

tạo cảnh quan có thể là hướng tiếp cận tốt nhất cho các khu vực sau khai thác lộ thiên. 

Trên thế giới, các nhà khoa học đã nghiên cứu vấn đề này theo nhiều cách tiếp cận khác 

nhau để tìm ra các giải pháp phù hợp khôi phục hệ sinh thái đất. Trong đó, gần đây có 

thể kể đến một số cách tiếp cận với các công trình đã được công bố như sau: 

1.1.1.1. Nghiên cứu sự thay đổi cấu trúc và tính chất của đất sau KTKS và cải tạo 

Quá trình KTKS ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái và tính chất đất tại khu vực 

khai khoáng. Việc cải tạo có thể phục hồi được tính chất của đất theo thời gian. Do đó, 

đánh giá sự thay đổi tính chất của đất sau khai thác và cải tạo có ý nghĩa quan trọng để 

xác định được sự thành công của kỹ thuật phục hồi, phương án sử dụng đất bền vững. 

Vì vậy, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã đi sâu nghiên cứu cấu trúc và tính chất của 

đất bãi thải sau KTKS. Nghiên cứu của Shrestha và Lai, 2011 đã khẳng định: hoạt động 

khai thác mỏ cũng làm tăng độ pH và độ dẫn điện (EC), làm giảm lượng cacbon hữu cơ 

và nitơ trong đất. Từ đó cho thấy lớp đất mặt cần được xử lý tốt hơn trước khi đưa ra 

bãi thải nhằm bảo vệ cấu trúc đất, chất dinh dưỡng, hạn chế thoái hóa đất sau khi khai 

khoáng. Beata và cộng sự, 2016 đã đo đạc các thông số vật lý và hóa học cơ bản (kết 

cấu, tỷ trọng, độ xốp, pH, OC) trong đất bãi thải khai thác than dưới ảnh hưởng của các 

phương án cải tạo khác nhau. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của thực 

vật trong việc tích lũy TOC và đảm bảo sự ổn định tương đối của cấu trúc đất. 
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Tại Trung Quốc, Liua và cộng sự (2017) đã xác định được sự thay đổi của hệ 

sinh thái đất sau khai thác và cải tạo ở mỏ khai thác than lớn nhất Trung Quốc - mỏ 

Pingshuo nằm trên cao nguyên Loess. Hay phân tích sự thay đổi theo không gian và thời 

gian của các nguyên tố vi lượng: Cu, Fe, Mn, Zn trong đất sau KTKS dưới các điều kiện 

cải tạo khác nhau trên lưu vực sông Ulan Moron, Thiểm Tây (Zhanbin và cộng sự, 2013). 

1.1.1.2. Tính toán các chỉ số khác nhau để đánh giá mức độ thành công của việc cải tạo 

đất sau KTKS 

Các chỉ số phục hồi đất RMSI - Reclaimed mine soil index hay chỉ số chất lượng 

mỏ MSQI (mine soil quality index) được tính toán để tìm ra phương án hoàn phục tối 

ưu tương ứng với các loài cây thích hợp (Sangeeta và cộng sự, 2013,2014). Trên đất sau 

khai thác than ở mỏ Jharia (Ấn Độ), các loài cây có giá trị RMSI khác nhau phân theo 

các nhóm: RMSI cao (>0,50) gồm Cassia siamea và Dalbergia sissoo, RMSI trung bình 

(0,30-0,49) gồm Leucanea leucocephala, Acacia auriculiformis và Gmelina arborea, 

RMSI thấp (<0,30) có loài Terminalia arjuna. Từ đó, C. siamea và D. sissoo là các loài 

có giá trị RMSI cao được khuyến nghị trồng để cải tạo đất bị suy thoái. Hàm lượng 

Cacbon hữu cơ, độ ẩm, độ bão hòa bazơ... là những thông số đầu vào quan trọng để đánh 

giá chỉ số MSQI trong quá trình cải tạo đất sau khai thác than tại vùng Bắc Karanpura, 

Ấn Độ. Giá trị MSQI được phân tích hồi quy với các thông số về tăng trưởng thực vật 

(chiều cao, đường kính thân, đường kính tán...). Đất có chỉ số MSQI > 0,50 có thể được 

coi là bền vững về sinh thái hoặc đạt yêu cầu phục hồi. 

Phục hồi thảm thực vật có xu hướng tăng cường lưu trữ carbon trong đất ở những 

vùng đất bị suy thoái nghiêm trọng do khai khoáng. Hàm lượng Cacbon hữu cơ trong 

đất (SOC) cũng là một công cụ hữu ích để đánh giá chất lượng đất sau khai thác mỏ 

(Yan và cộng sự, 2020). Giá trị SOC được chuyển đổi, hiển thị thành bản đồ Cacbon - 

phục vụ đánh giá chất lượng cải tạo đất (Bodlák và cộng sự, 2012).  

1.1.1.3. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát quá trình phục hồi của 

đất sau KTKS 

Tư liệu viễn thám thực sự hữu ích trong việc cập nhật dữ liệu nhanh chóng, hiệu 

quả, tiết kiệm chi phí để theo dõi, giám sát tiến trình phục hồi đất ở các vùng mỏ có diện 

tích lớn. Bộ dữ liệu ảnh Landsat TM đa thời gian (1987-2006) được sử dụng trong 

nghiên cứu của Arzu Erener, 2011 để đánh giá sự phục hồi của đất dựa trên việc phân 

tích các chỉ số thực vật khác nhau. Các chỉ số thực vật được lập bản đồ và đánh giá. Kết 

quả từ những phân tích trên cho thấy khu vực nghiên cứu đã có sự phục hồi từ trung 

bình đến tốt. Áp dụng viễn thám và GIS, Yang và cộng sự (2017) đã kết hợp giữa đánh 

giá mức độ dễ bị tổn thương các hệ sinh thái với công tác hoàn phục môi trường nhằm 

đánh giá, dự báo và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường các khu mỏ thuộc vùng núi 

Tây Nam Trung Quốc. Karan và cộng sự (2016) đã sử dụng ảnh Landsat năm 2000 và 
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2015 với 4 phương pháp xử lý ảnh khác nhau để định lượng sự thay đổi của lớp phủ 

thực vật ở vùng đất bị thoái hóa do khai thác than. Nghiên cứu cũng đánh giá mối quan 

hệ giữa chỉ số NDVI và NDMI, họ cho rằng đây là phương pháp tốt nhất để giám sát 

thực vật trong khu vực. Kết quả NDVI chỉ ra sự phát triển của thực vật được cải thiện 

qua nhiều năm, từ đó cho thấy hoạt động cải tạo đất có hiệu quả. 

Việc áp dụng những công nghệ tiên tiến như công nghệ viễn thám hay GIS giúp 

giảm bớt đáng kể kinh phí và công sức con người, nhờ công nghệ này có thể rà soát và 

theo dõi thường xuyên quá trình phục hồi trên diện tích rất lớn trong một thời gian dài. 

Trong tương lai, việc áp dụng công nghệ viễn thám và GIS chắc chắn sẽ được áp dụng 

phổ biến cho các dự án phục hồi, cải tạo hệ sinh thái bãi thải nhờ những tính năng ưu 

việt của nó. 

1.1.1.4. Nghiên cứu vai trò của hệ động thực vật trong phục hồi hệ sinh thái đất bãi thải 

sau KTKS 

Phương pháp phục hồi sinh thái được Gao và cộng sự (1998) ứng dụng có hiệu 

quả tại một số mỏ bauxite ở Trung Quốc. Theo đó, để đẩy nhanh quá trình phục hồi sinh 

thái: (i) Trước hết là lựa chọn các loài cây chịu hạn và sinh trưởng nhanh hoặc các loài 

cỏ để trồng trên các đất hoang sau khai thác bauxite; (ii) Sau khi lớp đất mặt được ổn 

định, trồng cỏ để nhanh chóng phủ xanh lớp đất mặt hoặc trồng luân canh cỏ với cây họ 

đậu để cải tạo đất; (iii) Căn cứ vào các loại cây trồng và tính chất đất, xây dựng một 

HST bền vững có khả năng tự duy trì với sự hỗ trợ của kỹ thuật tưới nước và bón phân, 

đặc biệt là phân vi sinh, (iv) Trồng các loại cây trồng đa dạng, cây ăn quả, nông lâm kết 

hợp và chăn nuôi theo điều kiện và tập quán địa phương để sử dụng hiệu quả đất sau 

khai thác mỏ. Các biện pháp kỹ thuật liên hoàn đã được thực hiện, một số loại cây bụi 

và cỏ được chọn trồng.  Kết quả cho thấy 2 loài họ đậu là Madicago saticava và 

Caragana intermedia sinh trưởng tốt nhất. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng: phân đạm và 

phốt pho kết hợp bón các vi lượng qua lá như Mo, Zn,… và phân vi sinh có tác dụng tốt 

với cây trồng trên đất hoàn thổ. 

Tại Brazin, John và Oliver (1999) đã nghiên cứu kỹ thuật phục hồi rừng trên đất 

sau khai thác mỏ bauxite ở Trombetas với các kỹ thuật: lợi dụng tái sinh tự nhiên, trồng 

hỗn giao các loài cây gỗ có giá trị kinh tế, trồng thuần loài và trồng hỗn giao hơn 70 loài 

cây bản địa. Kết quả cho thấy các loài cây bản địa trồng hỗn giao có triển vọng hơn cả. 

Maiti (2007) qua nghiên cứu bãi thải than ở vùng Jharia, Ấn Độ đã đề xuất giải pháp 

trồng một số loài cây có khả năng hấp thu kim loại và tạo cảnh quan; kết quả cho thấy 

sau khi có lớp phủ thực vật thì dinh dưỡng, pH và nước trong đất tăng lên, hàm lượng 

kim loại nặng, độc tố giảm. Các loài cây trồng như Bạch đàn, Cúc kim tiền, Keo, Lim 

xẹt, Muồng đen và một số loài tre trúc có khả năng hấp thu kim loại cao. 

Nhiều nhà khoa học của Australia đã nghiên cứu khả năng tự duy trì của các hệ 

sinh thái rừng trồng phục hồi môi trường trên đất mỏ sau khai thác bauxite. Tiêu chí 
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quan trọng của việc tái lập HST rừng Jarrah (Eucalyptus marginata) tự duy trì ở các khu 

vực sau khai thác mỏ bauxite là phải đảm bảo các chức năng thiết yếu của HST được 

khôi phục (Kock và Ward, 2005; Card và cộng sự, 2007). Tuy nhiên, theo Gould (2011), 

môi trường đất hoàn thổ sau khai thác bauxite khoảng 20 năm không tương ứng với 

trước khi khai thác mỏ; thành phần loài chim có sự thay đổi và có khoảng 1/3 số loài 

không tìm được nơi sống thích hợp trên khu vực hoàn phục sau khai thác mỏ. 

Juwarkar và cộng sự, 2010, 2016 đã nghiên cứu cấu trúc hệ sinh thái được phục 

hồi trong chương trình phục hồi hệ sinh thái khu vực mỏ Mangan, Gumgaon, Ấn Độ 

trong 24 năm. Nghiên cứu này được bắt đầu vào năm 1988 thông qua chương trình công 

nghệ xanh ứng dụng vi sinh vật (MAGT- Microbe Assisted Green Technology), bao 

gồm việc tái sử dụng đất, nghiên cứu khu vực cải tạo, cải thiện hàm lượng hữu cơ và bổ 

sung vi sinh vật trong đất. Nghiên cứu này đã đánh giá khả năng tương tác giữa động 

vật thực vật trong môi trường sinh thái nhằm ứng dụng vào việc khôi phục bãi thải khu 

KTKS trở thành bể chứa Cacbon. Nghiên cứu này cho thấy: các loài thảo mộc phát triển 

rất tốt và chiếm nhiều diện tích khu vực cải tạo, tiếp sau đó là cây bụi và cây thân gỗ, 

còn cây leo có khả năng sinh trưởng khá thấp. Theo nghiên cứu từ trước, đây là vùng 

đất cằn cỗi vào không có sinh khối thực vật ở giai đoạn ban đầu. Sau 6 năm đầu tiên của 

chương trình cải tạo, người ta phát hiện thấy thảm thực vật nhân tạo và tự nhiên đã giải 

phóng một lượng lớn cacbon (21,46 mgC/ha). Khả năng hấp thụ cacbon trong thực vật 

đã tăng gấp đôi trong 6 năm tiếp theo, sau đỏ chỉ tăng nhẹ. Sau 24 năm phục hồi, một 

lớp lá cây dày đã được phát hiện cùng lớp mùn của nó. Nhờ lượng mùn từ thực vật, khả 

năng hấp thu hữu cơ của đất đã được tăng lên nhanh chóng, lên đến trên 60 tấn/ha sau 

24 năm. 

Đất là thành phần bị thay đổi lớn nhất trong khai thác mỏ khoáng sản lộ thiên nên 

sử dụng các động vật đất để phục hồi hệ sinh thái là một trong những hướng nghiên cứu 

được quan tâm trong cải tạo, phục hồi hệ sinh thái sau KTKS. Tại khu vực khai thác mỏ, 

sử dụng giun đất có thể đẩy nhanh quá trình khôi phục đất và tái thiết lập một hệ sinh 

thái hoạt động (Boyer và Wratten, 2010). Trong một mỏ than ngoài trời ở Ohio, giun 

đất được sử dụng để phân hủy lá cây trong vòng 6 tháng đã đạt hiệu quả rất cao. Trên 

quy mô lớn hơn (400m2) ở Anh, sử dụng 6 loài giun đất ở địa phương (với mật độ 70 cá 

thể/m2) để phục hồi đất đá tại một số mỏ đã giúp tăng độ kết dính đất, sinh khối vi sinh 

vật và hàm lượng carbohydrate tăng lên đáng kể. 

Phục hồi hệ sinh thái sau khai khoáng bằng thực vật là phương án được thực hiện 

rộng rãi và hữu ích nhất để bảo vệ đất, giảm thiểu xói mòn, chống lại thoái hóa đất. Các 

nghiên cứu tập trung vào loài cây họ đậu, thảo mộc và cây cố định đạm. Thành công của 

quá trình cải tạo, phục hồi được đánh giá dựa trên đo đếm định lượng sự xuất hiện và 
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phân bố của cộng đồng vi sinh vật trong đất được điều chỉnh bởi mối tương tác giữa 

Cacbon và các chất dinh dưỡng (Sheoran và cộng sự, 2010). 

Như vậy, hầu hết những kết quả nghiên cứu cải tạo lớp phủ sau KTKS đều cho 

rằng: việc tái tạo lớp phủ thực vật có chức năng và tính chất như ban đầu mới có thể 

đảm bảo sự bền vững của lớp đất và môi trường sinh thái. Một số trường hợp lớp đất 

phủ có thể hoàn phục môi trường ô nhiễm hóa chất hoặc thoái hóa đất bằng quá trình 

phục hồi tự nhiên, tuy nhiên cần đảm bảo có thời gian dài và khống chế những tác động 

tiêu cực khác. Từ các kết quả nghiên cứu trên, có thể vận dụng về mặt phương pháp để 

chọn lựa các loài cây trồng có khả năng chịu được các điều kiện đặc thù của bãi thải 

sau KTKS ở Tây Nguyên cũng như biện pháp kỹ thuật gây trồng, chăm sóc phù hợp. 

1.1.2. Kinh nghiệm từ thực tiễn cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải, khu KTKS ở 

một số quốc gia trên thế giới 

Cải tạo đất bãi thải sau KTKS được đánh giá là một quá trình rất phức tạp. Mục 

tiêu của việc hoàn phục là hướng đến phục hồi tính toàn vẹn của hệ sinh thái đất đã bị 

xáo trộn bởi KTKS. Trên thế giới cũng có rất nhiều khu mỏ khoáng sản sau khi ngừng 

khai thác đã không hoàn thổ hoặc biện pháp hoàn thổ không phù hợp đã để lại cảnh quan 

sinh thái bất lợi như một số mỏ có quy mô đáng kể sau: mỏ sa thạch La Mujer, Sierra 

de San Cristóba (Pháp), mỏ đá vôi Cubillo del Campo, mỏ sét Las Arcillas (Tây Ban 

Nha)… Bên cạnh đó, từ thập niên 80 của thế kỷ XX, các quốc gia trên thế giới đã áp 

dụng bốn giải pháp đối với hệ sinh thái sau khai thác mỏ khoáng sản (John, 1983), đó 

là: (1) Hoàn phục môi trường, đưa hệ sinh thái mỏ về điều kiện, trạng thái ban đầu; (2) 

Cải tạo hệ sinh thái theo một số yếu tố đặc thù của mỏ khoáng sản; (3) Lựa chọn, thay 

thế một hệ sinh thái hoàn toàn khác so với điều kiện ban đầu; (4) Để diễn biến trong 

điều kiện tự nhiên, không có tác động của con người. 

1.1.2.1. Hoàn phục môi trường, đưa hệ sinh thái mỏ về điều kiện, trạng thái ban đầu 

Đây là phương án thường được thực hiện ở đa số các bãi thải sau khai thác mỏ. 

Tuy nhiên, đặc thù KTKS là lớp phủ đất bị bóc tách quá lớn, trên diện tích rộng trong khi 

phải trải qua thời gian lâu dài mới hình thành hệ sinh thái và đa dạng sinh học của khu vực 

trước khai thác. Vì vậy, công việc hoàn phục ban đầu chỉ có thể lựa chọn các loài cây phù 

hợp với điều kiện bãi thải mỏ hiện tại, phủ xanh, cải tạo dần cấu trúc và dinh dưỡng của lớp 

đất mặt. Sau đó, bổ sung các loài cây trồng mới trên nền đất đã được cải thiện nhằm tăng 

tính đa dạng chủng loài, thiết lập lại hệ sinh thái ban đầu. Việc trồng rừng phủ xanh khu 

mỏ sau khai thác được xác định là thành công cần khoảng thời gian có thể lên đến vài 

chục năm sau khi hoàn phục. Quá trình cải tạo, phục hồi hệ sinh thái không phải chỉ kết 
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thúc ở việc san gạt đất, trồng cây và gieo hạt. Hiệu quả của quá trình này chỉ có thể được 

đánh giá bằng quá trình quan trắc và điều chỉnh nhiều năm sau đó. 

Sự kết hợp tối ưu hóa các loài cây và kỹ thuật trồng giúp nhanh chóng đa dạng 

cây trồng. Ảnh hưởng của địa hình, khí hậu và đất đai tác động rất lớn đến các loại cây 

trồng, vì vậy người ta thường xem xét các tác động để lựa chọn các loài cây phù hợp. 

Tuy nhiên trên khu vực cải tạo có sự biến đổi địa hình lớn, đất đai cũng không đồng nhất 

nên việc trồng hỗn hợp các loài cây sau đó chọn ra các loài phù hợp giúp giảm chi phí 

và công sức đánh giá khá đáng kể. Đưa vào sử dụng các loài cây có nguồn gốc khác 

nhau, khả năng thích nghi và chống chịu tốt sẽ giúp tăng hiệu quả của rừng trồng đồng 

thời tăng sự đa dạng của thực vật và động vật đất. 

 

(Nguồn: Kutorman, 2012, www.intechopen.com) 

Hình 1.1. Bãi thải khu KTKS trước và sau khi cải tạo trồng rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ 

1.1.2.2. Cải tạo môi trường sinh thái dựa trên yếu tố đặc thù của mỏ khoáng sản 

Dựa trên hiện trạng khu vực bãi thải, khu KTKS sau khi đóng cửa (đặc điểm, tính 

chất lớp đất đá, địa hình, nguồn nước,…), nhiều quốc gia đã tận dụng hiện trạng này để 

cải tạo theo đặc thù riêng. Trường hợp này thường là các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, 

lớp phủ đất đá hầu như không bị ảnh hưởng bởi hóa chất hay ô nhiễm. 

Tại Đức, việc hoà nhập địa hình khu vực sau khai thác mỏ với cảnh quan khu vực 

xung quanh được đánh giá rất quan trọng. Chính vì vậy, nhiều khu vực sau khai thác mỏ 

được cải tạo, phục hồi đã hoàn toàn thay đổi về địa hình, cảnh quan và mục đích sử dụng 

theo hướng tích cực hơn nhiều so với địa hình nguyên thuỷ ban đầu. Điều này phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố như: qui hoạch về giao thông, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch của 

địa phương, đặc điểm địa hình của khu mỏ, địa hình xung quanh, các yêu cầu về đa dạng 

sinh học,… Hình l.2 là minh họa điển hình của một khu vực mỏ than nâu khai thác lộ 

thiên phục vụ cho nhà máy nhiệt điện đã được cải tạo, phục hồi hệ sinh thái sau khi kết 

thúc khai thác ở Đức. Rừng trồng, những cánh đồng lúa mì được hình thành cùng dòng 
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sông và hồ nước đã xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của mỏ than nâu từng có sản lượng hàng 

chục triệu tấn một năm (Bùi Xuân Nam, 2007).  

Ở Sardinia (Ý), mỏ Talc khai thác từ giữa thế kỷ 20 đã trở thành công viên địa 

chất nổi tiếng thế giới với du lịch nông thôn, du lịch địa chất và là trung tâm đào tạo môi 

trường. Hay các mỏ đá ở Sokndal (Na Uy) được tận dụng làm công viên địa chất magma 

với các tour du lịch tham quan, giới thiệu lịch sử ngành khai thác mỏ. 

 

(a) 

 

(b)  Nguồn: www.fjordnorway.com 

Hình 1.2. Cải tạo mỏ than nâu thành cánh đồng lúa mì ở Đức (a); Công viên địa 

chất magma từ các mỏ đá ở Soknal – Na Uy (b) 

1.1.2.3. Lựa chọn thay thế một hệ sinh thái hoàn toàn khác so với điều kiện ban đầu 

Tại một số nước Châu Âu, công nghiệp khai thác đá vôi đã được tiến hành từ 

những năm của thế kỷ 19 và vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay. Trong số đó, nhiều khu mỏ 

sau khai thác đã được cải tạo thành các công trình công cộng có giá trị về xã hội và kinh 

tế. Ở Đức, mỏ đá vôi Lengefeld hay mỏ đá sa thạch S’Hostal được xây dựng thành bảo 

tàng đá truyền thống. Mỏ đá vôi ở La Martinenca (Tây Ban Nha) đã được xây dựng khu 

văn hoá với khoảng 150 ha được cải tạo thành các khu vườn nhỏ. Một số khu mỏ được 

hoàn thổ và cải tạo thành khu vui chơi ngoài trời, khu tham quan như: mỏ đá sa thạch 

Leithagebirge (Áo), khu khai thác sỏi Forez plain (Pháp), mỏ đá vôi Ballykeefe ở 

Ireland, mỏ đá phiến Delabole (Anh), mỏ đá vôi Yepes-Ciruelos (Tây Ban Nha),… 

Trung tâm giải trí phức hợp Cap’Découverte tại Pháp được hình thành trên cơ sở khu 

mỏ than Albi Carmaux. Khu mỏ với diện tích 650 ha đóng cửa vào năm 1997, đến năm 

2003 được tiến hành quy hoạch. Khu giải trí phức hợp bao gồm các tour du lịch ngầm 

qua các hầm mỏ, thế thao với ván trượt, trình diễn và bảo tàng về khai khoáng. Hay mỏ 

đá sâu 88 m ở Thượng Hải, Trung Quốc đã được xây dựng thành tổ hợp khách sạn 5 sao 

và khu nghỉ dưỡng (Đỗ Ngọc Tước, Đoàn Văn Thanh, 2020). 
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(a) (b)     Nguồn: vnexpress.net 

 
(c) 

 
(d) https://fr.wikipedia.org/ 

Hình 1.3. Mỏ khai thác đá sâu 88 m ở Thượng Hải (a) và khách sạn 5 sao được 

xây dựng trong lòng mỏ đá (b), c - Trung tâm đào tạo môi trường trên nền mỏ sét 

Eden (Anh), d - Cải tạo mỏ than thành trung tâm giải trí phức hợp ở Pháp 

1.1.2.4. Giải pháp diễn thế tự nhiên, tự phục hồi không có tác động của con người 

Một số khu mỏ không hoàn thổ mà để tự hoàn phục do nhu cầu sử dụng và tác 

động đến môi trường tự nhiên không lớn như mỏ cát, sỏi ở Lieteberg (Bỉ) sau hơn 10 

năm (1990) đã trở lại lớp phủ thực vật gần như trước; mỏ đá vôi và sét gạch ngói 

Budapest (Hungary) phát triển tự nhiên với lớp cây bụi xen lẫn nền đất trắng. Một số 

khu mỏ ở Áo sau khi ngừng khai thác để hoàn phục tự nhiên với nhiều hồ nước lớn nhỏ 

tạo thành nơi cư ngụ của nhiều loại sinh vật bản địa. Mỏ basalt, tuff cũng để tự nhiên 

tạo thành công viên địa chất. 

Như vậy, hiện nay, trên thế giới đã có nhiều quốc gia đạt được những thành công 

nhất định khi cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực sau KTKS thành các trung tâm du 

lịch, giải trí, thể thao, các khu rừng, … thậm còn khôi phục lại được hiện trạng ban đầu 

trước khi khai thác trên cơ sở các giải pháp chung được khái quát như sau: 

- Các khai trường KTKS có diện tích rộng và độ sâu lớn trong lòng đất, việc san 

lấp tạo mặt bằng sau khi kết thúc khai thác là bất khả thi. Do đó, khu vực mỏ khai thác 

thường được cải tạo nhằm đảm bảo an toàn ổn định bờ mỏ hoặc để nguyên trạng, sau đó 
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tạo thành các hồ chứa nước và xung quanh tạo nên cảnh quan thiên nhiên hoặc sử dụng 

vào các mục đích dân dụng. 

- Một số mỏ khoáng sản khai thác chủ yếu sử dụng diện tích bề mặt, độ sâu 

moong khai thác không quá lớn, thường được san gạt bề mặt, cải tạo địa hình, cải tạo 

đất để trả lại đất cho canh tác, trồng rừng (các loại cây bản địa hoặc các loại cây mới có 

giá trị kinh tế,…) hoặc sử dụng vào các mục đích KT-XH khác. Đặc biệt, nhiều nước 

ASEAN đã phục hồi hệ sinh thái và cải tạo thành công các khu KTKS thành các trung 

tâm du lịch, giải trí, thể thao,… 

- Các bãi thải đất đá của các mỏ khai thác lộ thiên được cải tạo địa hình, phủ lớp 

đất màu và trồng cây có giá trị kinh tế hoặc chỉ đơn thuần cho mục tiêu phủ xanh, tạo 

cảnh quan. 

- Quá trình cải tạo, phục hồi hệ sinh thái mà cốt lõi là công tác cải tạo đất được 

thực hiện trong khoảng 2-4 năm kể từ khi ngừng các hoạt động khai thác. Sau đó, tiếp 

tục quan trắc và hoàn chỉnh các mặt bằng được cải tạo, phục hồi, chất lượng nước, hệ 

động thực vật, thực vật cho tới khi đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc gia (thường kéo dài 

trong nhiều năm sau đó). 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Hình 1.4. Mong khai thác granit mỏ Bornholms (Đan Mạch) (a), Cảnh quan sau 

khai thác cát mỏ Austerfield (Anh)(b), Khu du lịch hang động sau khai thác đá vôi 

Donosa (Tây Ban Nha) (c), Phục hồi tự nhiên tại mỏ đá vôi Kobanya (Hungary)(d) 
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1.1.2.5. Kinh nghiệm quản lý các khu vực sau KTKS 

Tại các mỏ khai thác lộ thiên trên thế giới, công tác phục hồi môi trường được 

quan tâm từ giai đoạn thiết kế, được quản lý theo định hướng. Vì vậy, giảm thiểu được 

chi phí cải tạo, loại bỏ các rủi ro không theo hướng đa mục tiêu, đảm bảo sự hài hòa của 

mỏ được cải tạo, đáp ứng việc tiếp tục sử dụng tài nguyên đất và tài nguyên thiên nhiên, 

phát triển kinh tế vùng. 

Tại Đức, khi chất lượng của vật liệu thải trên bãi thải không phù hợp với các mục 

đích sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp thì phải phủ một lớp đất mặt (có thể dày 

tới 180 cm) lên trên bề mặt bãi thải để phục vụ cho nông nghiệp hoặc lâm nghiệp. Để 

tạo điều kiện cho cây phát triển tốt, người ta còn bổ sung một số loại phân bón trong lớp 

đất này với khối lượng 200 - 300 kg đạm, lân và kali/ha. Để đảm bảo những khu vực bãi 

thải được cải tạo, phục hồi có đủ điều kiện để phục vụ cho nông nghiệp thì sau khi hoàn 

phục xong, công ty mỏ cần phải quản lý chúng ít nhất 7 năm trước khi bàn giao cho 

người nông dân. Trong thời gian này, công ty mỏ có thể khai thác, sử dụng đất và tìm ra 

loại cây trồng phù hợp với khu vực đó. Tiếp đó họ còn phải bảo hành thêm một thời gian 

khoảng 10 năm cho những rủi ro của các biện pháp cải tạo đất đã áp dụng. Để kiểm soát 

những rủi ro có thể xảy ra trong việc quản lý và đảm bảo lợi nhuận mang lại khi khai 

thác vùng đất đã được hoàn phục, công ty mỏ cần phải bảo hành thêm 8 năm nữa. Như 

vậy, tổng thời gian một công ty mỏ tại Đức phải có trách nhiệm đối với việc cải tạo phục 

hồi hệ sinh thái bãi thải lên tới 25 năm. 

Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải, khu KTKS trên thế giới đã được chú trọng 

đầu tư và thực hiện từ lâu, đặc biệt là ở các nước phát triển sau quá trình KTKS phục vụ 

cho phát triển công nghiệp với quy mô lớn. Việc cải tạo, phục hồi hệ sinh thái được nghiên 

cứu kỹ càng và quy định bằng luật pháp bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải thực hiện. Việc 

cải tạo, phục hồi hệ sinh thái về cơ bản đều được thực hiện theo các bước:  

1) Xác định phương thức sử dụng hợp lý đối với đất sau KTKS.  

2) Hoàn thổ sau KTKS, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cải tạo, phục hồi. 

3) Quan trắc và nghiên cứu phương thức cải tạo, phục hồi đất để bảo đảm hình 

thành được hệ sinh thái mong muốn sau khi cải tạo, phục hồi và xác định về kỹ thuật, 

sự thành công, bền vững. 

4) Lựa chọn phương thức cải tạo, phục hồi hệ sinh thái phù hợp với từng mỏ sau 

khai thác và địa phương. 

1.1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất khu 

vực bãi thải, khu KTKS ở Việt Nam 

1.1.3.1. Nghiên cứu cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất bãi thải, khu KTKS ở Việt Nam  
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Ở Việt Nam, hoàn phục môi trường hay cải tạo, phục hồi HST khu vực bãi thải và 

khu KTKS là vấn đề mới về cơ chế chính sách cũng như nghiên cứu công nghệ, giải pháp 

thực hiện. Trước năm 1996, vấn đề này chưa được đặt ra một cách kiên quyết đối với các 

hoạt động KTKS ở nước ta. Vì vậy, việc hoàn thổ, phục hồi môi trường, HST ở các mỏ 

rất khác nhau. Nhiều mỏ đã đóng cửa nhưng vẫn để nguyên hiện trạng, không thực hiện 

công tác hoàn thổ, phục hồi gây suy thoái đất đai. Một số mỏ tiến hành hoàn thổ, phục hồi 

môi trường ở những khu vực thuận lợi với diện tích hạn chế. Các giải pháp hoàn thổ được 

áp dụng ở các mỏ trong thời gian này chủ yếu là các giải pháp đơn giản, ít tốn kém. Điển 

hình có các dạng sau: 

- Hoàn thổ tự nhiên: Đắp đê, đập khu vực đã khai thác xong, tạo thành nhiều bậc 

thang để giữ đất vào mùa mưa, nhờ đó các bãi thải và đáy mỏ khai thác dần trở lại bằng 

phẳng. Sau đó, cải tạo sơ bộ và đưa vào sử dụng theo từng mục đích. 

- San gạt, cải tạo các bãi thải đất đá để xây dựng các công trình phúc lợi, xây 

trường học, nhà ở... hay trồng cây công nghiệp. 

- Cải tạo các hố khai thác thành ao, hồ nuôi cá,... 

Khi Luật khoáng sản được chính thức ban hành, vấn đề hoàn thổ, phục hồi môi 

trường được đề cập rõ hơn và là một nhiệm vụ bắt buộc đối với các hoạt động KTKS. 

Luật Khoáng sản năm 1996, năm 2010 đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân trong hoạt động KTKS phải gắn với bảo vệ môi trường và công tác cải 

tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Các thông tư, nghị định đã yêu cầu việc cải tạo, 

phục hồi môi trường phải đảm bảo đưa môi trường, HST tại khu vực KTKS và khu vực 

bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi 

trường ban đầu. 

Sự phát triển của ngành khai khoáng trong những năm qua phụ thuộc rất nhiều 

vào các thành tựu khoa học công nghệ. Mặt khác, giá trị của đất đai, tài nguyên trong 

lòng đất, cảnh quan thiên nhiên và những điều kiện ổn định tự nhiên cần phải ràng buộc 

chặt chẽ với các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Đặc biệt, những tác động 

hiện hữu của KTKS đối với HST đất rất rõ ràng. Đó là tác động trực tiếp vào tính ổn 

định, thay đổi chất lượng của tài nguyên đất bởi việc lấy đi một khối lượng lớn khoáng 

sản trong lòng đất, để lại khối lượng lớn chất thải không tái sử dụng ngay được, thay đổi 

thảm thực vật, biến đổi dùng chảy đầu nguồn, thay đổi điều kiện vi khi hậu, ảnh hưởng 

đến khả năng lưu trữ tài nguyên nước, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên ban đầu.  

- Kỹ thuật cải tạo, hoàn phục môi trường sau KTKS 

Các tác giả: Lê Đình Thành, Nguyễn Thế Báu (2012) từ nghiên cứu cải tạo, phục 

hồi môi trường mỏ than Lộ Trí, Quảng Ninh, đã đưa ra 2 phương án cải tạo được cho là 

hướng tiếp cận mới trong cải tạo, khôi phục môi trường cho vùng mỏ than khai thác lộ 
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thiên quy mô nhỏ và vừa. Phương án 1: Lấp đất đầy moong khai thác, san gạt mặc bằng, 

trồng cây phủ xanh. Phương án 2 là cải tạo để lại hố mỏ, tạo thành hồ nước với mục đích 

cấp nước cho tưới tiêu trong khu vực; trồng cây bóng mát tạo cảnh quan du lịch và cải 

tạo vi khí hậu. Các giải pháp kỹ thuật được khuyến nghị gồm: củng cố bờ moong khai 

thác, đắp đê bao quanh moong, thiết lập hàng rào biển báo và trồng cây xanh, tạo hệ 

thống thoát nước cho hố mỏ. 

Tiếp cận theo hướng xây dựng các mô hình sử dụng đất hợp lý trên các mỏ sau 

khai thác trên quan điểm kết hợp KTKS - tăng hiệu quả sử dụng đất - phục hồi môi 

trường là nghiên cứu của Hoàng Thị Hồng Hạnh, 2014. Tác giả đã sử dụng phương pháp 

MCA và AHP để lựa chọn phương án sử dụng đất hợp lý cho cụm mỏ đá xây dựng Tân 

Đông Hiệp, Bình Dương. Trong đó xây dựng 7 mô hình dựa trên các đặc điểm tự nhiên, 

KT-XH và các vấn đề môi trường gồm: hồ chứa nước; khu sinh thái; khu giải trí, nghỉ 

dưỡng; khu giải trí, nghiên cứu; khu sản xuất, công trình; khu canh tác và khu chôn lấp 

chất thải.  

Đặng Thị Hải Yến (2014), đã đề nghị 6 tiêu chí định lượng phục vụ cho đánh giá 

kết quả hoàn phục môi trường: diện tích, quy mô; hiệu quả xử lý môi trường; chống xói 

mòn rửa trôi; chỉ số đồng thuận; độ ổn định bờ mỏ và hiệu quả kinh tế. 

- Nghiên cứu lựa chọn các loại cây trồng trong cải tạo đất nói chung và đất sau KTKS 

nói riêng 

Về nghiên cứu tuyển chọn cây trồng trên các bãi thải sau khai thác than, Đỗ Thị 

Lâm và cộng sự (2006) đã tuyển chọn một số loài cây và kỹ thuật gây trồng để cố định 

bãi thải tại các mỏ than vùng Đông Bắc, với 3 loài: Cốt khí (Tephrosia candida), Sắn 

dây dại (Pueraria montana Merra) và Bìm bìm (Impomaea mauritana Jacq); và xác định 

các loài cây gỗ có khả năng sống và sinh trưởng trên các bãi thải than gồm: Thông nhựa, 

Thông Đuôi ngựa, Keo lai, Phi lao và Tràm lá dài. Trong 3 năm (2006 - 2008) Lê Tuấn 

Lộc từ nghiên cứu ở vùng mỏ thiếc Sơn Dương, Tuyên Quang đã xây dựng thành công 

các mô hình trồng cây che phủ, cải tạo đất với các loài cây Cốt khí, Đậu mèo Thái Lan 

(Mucuna spp). 

Theo hướng nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm KLN tại các 

vùng KTKS, Đặng Đình Kim và cộng sự (2010) đã nghiên cứu phương pháp cải tạo đất 

bằng cây xanh thân thiện với môi trường. Nhóm tác giả đã sàng lọc thực vật tại 4 vùng 

mỏ ở Thái Nguyên là: mỏ thiếc (Hà Thượng), mỏ than (Núi Hồng), mỏ chì- kẽm (Làng 

Hích) và mỏ sắt (Trại Cau). So sánh với các tài liệu đã công bố, bước đầu đã khẳng định 

được 66 loài thực vật có khả tích tụ KLN trong đất như Pb, Cd, As, Zn. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy: 2 loài Dương xỉ Pteris vittata và Pytirogramma calomelanos có khả năng 

tích lũy rất cao As. Một lượng lớn As từ rễ của hai loài này đã được vận chuyển lên thân 

và làm cho quá trình loại bỏ As ra khỏi đất được thuận lợi. Sáu loài thực vật có khả năng 
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tích lũy Pb cao trong rễ. Kết hợp tất cả các dữ liệu trên, lựa chọn ra 4 loài để xây dựng 

mô hình trình diễn xử lý ô nhiễm đất tại 2 vùng  mỏ Hà Thượng và Làng Hích. Trong 4 

loài thực vật này, có 3 loài thực vật bản địa thu tại khu vực khai thác mỏ (Dương xỉ Pteris 

vittata, Dương xỉ Pityrogramma calomelanos và cỏ Mần trầu); 1 loài mà thế giới sử 

dụng nhiều cho cải tạo đất ô nhiễm KLN là cỏ Vetiver. Sau hơn hai năm xử lý, hàm 

lượng KLN đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để giảm nồng độ các kim 

loại này về ngưỡng an toàn đối với môi trường. Có thể thấy rằng việc sử dụng các loài 

thực vật trong xử lý đất nhiễm KLN là khả thi và có thể ứng dụng vào thực tiễn. 

Cùng khu vực nghiên cứu trên, Đặng Văn Minh và cộng sự, 2011 đã đánh giá 

chất lượng đất ở các vùng sau khai khoáng; nghiên cứu xác định các loài cây, biện pháp 

kỹ thuật nhằm cải tạo phục hồi và tăng độ che phủ đất. Từ đó xây dựng mô hình cải tạo 

và sử dụng đất sau KTKS bằng các loài cây tuyển chọn được. Kết quả nghiên cứu đã 

tuyển chọn được các loài cây cải tạo, tăng độ phì cho đất nghèo kiệt sau khai khoáng là: 

Đậu đen; Muồng lá nhọn; Cốt khí; Đậu ren; Trinh nữ không gai; Keo lai dòng BV10, 

BV16. Loài hấp thu KLN là: Cỏ vetiver, Dương xỉ. Loài chống xói lở: Cỏ vetiver, Cỏ 

voi. Các mô hình cải tạo bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt là: Trồng cỏ vetiver 

hút KLN; Trồng xen keo và cốt khí, keo và muồng lá nhọn; mô hình sử dụng phân bón 

hữu cơ làm tăng độ phì đất và tăng năng suất lúa trên đất sau khai khoáng ít bị xáo trộn 

và ô nhiễm nhẹ. 

Để xử lý bùn và đất bị ô nhiễm kim loại nặng, Đồng Thị Minh Hậu và cộng sự 

(2008) đã thử nghiệm cây Bắp và cỏ Voi nhằm giảm thiểu hàm lượng Cr, Cu, Zn. Kết 

quả đã chỉ ra tốc độ phát triển trên môi trường bùn của hai cây khá nhanh, sinh khối của 

cỏ Voi cao hơn cây Bắp. Khả năng tích lũy Cr và Cu của cỏ Voi cao hơn cây Bắp nhưng 

ngược lại khả năng tích lũy Zn của cỏ Voi lại thấp hơn. Cùng với đó, khả năng sử dụng 

cây muống Nhật cũng có thể hấp thụ Asen trong đất (Bùi Văn Năng và cộng sự, 2013). 

Sinh khối của các loài cây này thu được là rất lớn. Đây là một phương pháp xử lý đơn 

giản, thân thiện với môi trường, chi phí thấp. Ngoài ra sự vận chuyển các KLN độc hại 

từ rễ lên thân rất thấp nên sinh khối sau thu hoạch không gây nguy hiểm cho chuỗi thức 

ăn, có thể sử dụng cho các mục đích khác (thức ăn cho gia súc, sản xuất năng lượng, ...). 

Lê Thị Nguyên (2013) đã thử nghiệm trồng một số cây nhằm cải tạo môi trường, 

HST đất khu vực bãi thải khai thác than Núi Béo (Quảng Ninh). Kết quả cho thấy, tỷ lệ 

sống của các loài cây thử nghiệm: Chít, Le, Vetiver, Xoan, Keo lá Tràm, Keo tai tượng, 

Ba bét Nam Bộ và Thông hai lá hầu như đạt trên 50% và có khả năng chống xói mòn, 

tạo lớp mùn, phủ xanh đất trống đồi trọc, góp phần phục hồi lớp phủ thực vật. 

- Một số phương án cải tạo khu vực bãi thải, khu KTKS khác: 

Tại Tuyên Quang, một số mỏ sét sau khi kết thúc khai thác được hoàn thổ, đóng 

cửa mỏ, chuyển đổi khu vực khai thác thành trường học, công trình xây dựng phục vụ 
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dân cư. Ví dụ: mỏ sét Kháng Nhật. Tại mỏ khai thác đá Bửu Long - Đồng Nai, sau khi 

kết thúc khai thác, khai trường mỏ được chuyển đổi xây dựng thành công viên. Tại mỏ 

Pyrit Giáp Lai - Phú Thọ, sau khi kết thúc khai thác, khai trường mỏ được chuyển đổi 

xây dựng thành khu sinh thái. 

Quảng Ninh là một trong những địa phương bắt đầu khai thác tiềm năng du lịch 

mỏ. Nơi đây đang sở hữu nhiều mỏ than lớn nhỏ có lịch sử từ những năm cuối thế kỷ 

19. Hiện đã triển khai xây dựng và giới thiệu với du khách chương trình du lịch trải 

nghiệm với nghề thợ mỏ, điển hình là mỏ than lộ tiên Cao Sơn.  

Ở miền Bắc còn có mỏ than Na Dương (Lạng Sơn) cũng đang được phát triển 

theo hướng du lịch. Na Dương là một khu mỏ được khai thác lộ thiên từ năm 1959, đặc 

biệt, đây còn là một khu di sản địa chất độc đáo. Được sự tư vấn của các nhà địa chất, 

công ty khai thác mỏ than Na Dương đã bổ sung quy hoạch khai thác mỏ theo hướng 

trở thành địa điểm du lịch sau khi khác thác hết than mà không phải hoàn nguyên. Hiện 

nay, công ty đã quy hoạch bãi thải và tổ chức trồng cây gây rừng trên khu bãi thải, thu 

gom các thân cây hóa đá và các hóa thạch động thực vật phục vụ cho xây dựng bảo tàng 

địa chất ngoài trời trong tương lai. 

Việc cải tạo môi trường, cảnh quan trên một số khu vực như bãi thải Nam Đèo 

Nai (Cẩm Phả), bãi thải Nam Lộ Phong, Chính Bắc (Hòn Gai) bằng các giải pháp như: 

Phân tầng thải (30 m/tầng), trồng cây keo tai tượng trên mặt bằng và trồng cỏ vetiver ở 

sườn tầng; nạo vét sông Mông Dương,… Hiện nay, một số bãi thải đã có cây xanh phát 

triển tốt với chiều cao từ 5÷7 m; xây đập ngăn chân bãi thải, tạo thành hồ nước phục vụ 

sản xuất; tạo thành hồ sinh thái bằng cách trồng liễu, phi lao xung quanh hồ,… 

1.1.3.1. Vấn đề nghiên cứu cải tạo, phục hồi HST đất sau KTKS ở Tây Nguyên 

Theo các tác giả Phạm Tích Xuân và cộng sự (2015), những vấn đề cơ bản về 

môi trường KTKS ở Tây Nguyên gồm: (i) Các hoạt động KTKS tự do, trái phép (đặc 

biệt là khai thác vàng sa khoáng, thiếc sa khoáng, cát sỏi) đã làm xáo trộn, phá vỡ cảnh 

quan, thay đổi dòng chảy của nhiều sông suối gây xói lở bờ sông, phá rừng, hủy hoại 

đất canh tác. (ii) Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý bãi thải khai thác và chế biến 

khoáng sản chưa được quan tâm. Nước thải trong quá trình khai thác và chế biến khoáng 

sản chưa được xử lý. Ở rất nhiều nơi, các chất thải (chất thải rắn và nước thải) đã trực 

tiếp gây tác động xấu đến môi trường như: vùi lấp đất canh tác, thoái hóa đất, ô nhiễm 

môi trường... (iii) Một số mỏ KTKS đã có hiện tượng tạo dòng thải axit mỏ và đã có 

biểu hiện ô nhiễm kim loại nặng.  

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thành Mến và cộng sự (2015) đã chỉ ra: Tập 

đoàn cây trồng phù hợp trên đất đá thải sau khai thác mỏ và bùn thải sau tuyển quặng 

bauxite được xác định gồm 9 loài cây. Các loài cây lâm nghiệp đã được tuyển chọn gồm: 

Keo lai, Bạch đàn, Thông 3 lá, Thông Caribê; cây nông nghiệp có Điều, Điều nhuộm; 
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cây phù trợ, che phủ đất gồm Sục sạc, Cúc đồng. Trên bùn thải sau tuyển quặng ở hồ 

chứa, loài Tràm Úc và Tràm ta đã được tuyển chọn. Trên bùn thải hoàn thổ loài Tràm 

Úc là cây triển vọng. Trên loại loại đất mỏ sau khai thác chưa hoàn thổ, các loài Keo lai, 

Bạch đàn, Thông 3 lá, Sục sạc tuy có thể tồn tại, nhưng sinh trưởng kém so với trồng 

trên loại đất hoàn thổ. Để có thể sử dụng loại đất thải này hiệu quả cần có các biện pháp 

cải tạo đất thích hợp. Việc bón phân N, P, K với liều lượng 100-200g/ lần bón và bón 2 

lần/năm có tác dụng tốt đối với sinh trưởng cây trồng trên các loại đất mỏ sau khai thác 

và bùn thải sau tuyển quặng bauxite. Nhưng ảnh hưởng của các tỷ lệ phối trộn giữa các 

loại phân này lên cây trồng không rõ ràng. Đặc biệt, đối với cây keo lai nói chung có thể 

sống trên các dạng bãi thải, với tỷ lệ sống dao động từ 60 - 90%, tuy nhiên trên dạng đất 

nguyên thổ, keo lai có tỷ lệ sống thấp (30 - 60%) tại Bảo Lộc và Bảo Lâm.  

Về chọn loại cây trồng, Đỗ Đình Sâm và Nguyễn Ngọc Bình (2001), đã đề xuất 

các loài cây trồng rừng chủ yếu cho vùng Tây Nguyên gồm: Thông 3 lá, Thông nhựa, 

Tếch, Thông Caribê, Keo lá tràm, Bạch đàn và Keo tai tượng. Nguyễn Huy Sơn (2005) 

đánh giá và xác định tập đoàn cây trồng rừng trên đất trống đồi trọc ở Bắc Tây Nguyên. 

Gần đây, nhiều loài cây bản địa có giá trị kinh tế đã được chọn trồng trên các vùng lập 

địa thích hợp. Ở vùng Tây Nguyên có: Xoan ta, Dầu rái, Sao đen, Giổi xanh, Dó trầm,… 

Riêng cây Tràm ta (Melaleuca cajuputi Powell) được đánh giá là cây bản địa đa sinh 

thái và đa tác dụng, đã được nhiều tác giả như: Nguyễn Việt Cường, Phạm Đức Tuấn, 

Nguyễn Xuân Quát (2008), Phạm Thế Dũng (2010) đề nghị chọn trồng trên nhiều vùng 

lập địa khác nhau, kể cả trên các bãi thải.  

1.1.4. Tổng quan các công nghệ cải tạo đất, ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc 

hóa phục vụ nghiên cứu cải tạo, phục hồi HST đất sau KTKS 

Hiện nay, các giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong cải tạo đất, ngăn ngừa thoái 

hóa đất và hoang mạc hóa rất đa dạng. Từ các chế phẩm nhân tạo như: dạng polymer 

tan trong nước, hấp thụ nước; chất giữ ẩm; phân vi sinh, phân nhả chậm đến các sản 

phẩm tự nhiên có sẵn như: thực vật có khả năng hấp thụ kim loại, thực vật cố định đạm... 

Qua đó, góp phần cải tạo đất bị nhiễm kim loại nặng, các loài cây che phủ có bộ rễ khỏe 

hay loại cây họ đậu có khả năng cố định đạm giúp đất tơi xốp, lưu thông dinh dưỡng, 

nước và không khí tốt hơn, từ đó cải thiện chất lượng đất. Đối với các công nghệ cải tạo 

đất bằng chế phẩm nhân tạo, phân bón... đã thành công ở quy mô phòng thí nghiệm, quy 

mô pilot nhưng để ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn thì vấn đề giá thành và chuyển giao 

công nghệ cần được cải thiện hơn nữa.  

1.1.4.1. Ứng dụng các chế phẩm sinh học, thân thiện với môi trường 

- Polyme chống xói mòn: 

Theo nhiều nghiên cứu, xói mòn là một hiểm họa đối với tài nguyên đất ở Việt 

Nam. Vì vậy, khi canh tác trên đất dốc nhất thiết phải áp dụng các biện pháp chống xói 
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mòn. Một trong những biện pháp hữu hiệu hiện nay trên đó là sử dụng một số polyme 

làm vật liệu chống xói mòn, siêu hấp thụ nước, chống bạc màu đất, nâng cao năng suất 

cây trồng. Các polyme này có thể cải tạo các tính chất vật lý của đất nhờ một số tác dụng 

như: Tăng khả năng giữ nước của đất; tăng hiệu quả sử dụng nước; tăng độ thấm và tốc 

độ thấm nước; giảm tần suất tưới; ngăn xói mòn và dòng chảy mặt; tăng năng suất cây 

trồng (đặc biệt đối với đất kết cấu kém ở những vùng khô hạn). Nguyễn Thanh Tùng, 

2014 nhận định rằng các polyme tan trong nước được phát triển chủ yếu để làm bền cấu 

trúc đất, chống xói mòn và tăng hiệu quả thấm nước. Một trong những polyme tan trong 

nước được nghiên cứu và có ứng dụng tốt nhất trong cải tạo và chống xói mòn đất là 

polyacrylamit (PAM). Tác dụng của PAM có thể tồn tại trong nhiều năm, làm tăng độ 

thấm nước của đất, làm giảm dòng chảy và sự bào mòn đất do nước mưa và các loại 

nước khác gây ra. 

- Polyme siêu hấp thụ nước 

Polyme siêu hấp thụ nước được đánh giá là những chất đa điện ly tổng hợp có 

tác dụng làm bền và gia cố cấu trúc đất, tạo một nguồn nước dự trữ trong đất để cây 

trồng hấp thụ. Việc sử dụng polyme siêu hấp thụ nước để giữ ẩm và dinh dưỡng, sử 

dụng nước và phân bón hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt khi nguồn nước 

sẵn có bị hạn chế. Nghiên cứu bổ sung polyme siêu hấp thụ nước vào đất nghèo giúp cải 

thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng và giảm thiểu thất thoát dinh dưỡng 

do rửa trôi. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu chế tạo chất 

giữ ẩm và được ứng dụng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Một số vật liệu có khả 

năng giữ ẩm cao gồm: vật liệu PA tổng hợp từ nguyên liệu bã mía có khả năng hút nước 

gấp 490 lần, cấu trúc bền từ 120 - 140 ngày; vật liệu polyacrylat AA có thể hút nước 

gấp 750 lần; vật liệu Copolymer PVA-PA có thể hút nước gấp 506 lần.  

AMS-1 là polyme siêu thấm, có khả năng trương nở và trữ nước cho cây trồng. 

Ước tính sau một trận mưa, đất bổ sung AMS-1 có thể giữ nước lâu hơn 10 - 15 ngày 

so với đất không chứa AMS-1, có tác dụng cải tạo đất thịt, đất sét, giúp cho việc thoát, 

lưu thông và giữ nước hợp lý. AMS-1 phát huy hiệu quả tốt nhất trên những vùng canh 

tác phải dùng nhiều nước tưới như đất trồng cà phê, bông, đất cát, đồi núi thiếu thảm 

phủ thực vật, nó có khả năng giữ nước trong 2 năm và tự phân hủy sinh học sau 3 - 4 

năm nên không gây hại môi trường. 

Vật liệu siêu hấp thụ nước Gam-sort, một polyme hay gel siêu hấp thụ nước 

(SAP) được chế tạo từ tinh bột sắn và một số hóa chất khác bằng phương pháp chiếu xạ. 

GAM-Sorb có thể hấp thụ lượng nước gấp 200-500 lần trọng lượng của nó, có thể phân 

hủy sinh học đến 70-85% cho thấy khả năng ứng dụng an toàn trong nông nghiệp, giá 

thành rẻ hơn sản phẩm ngoại nhập cùng loại khoảng 30 lần. GAM-Sorb tiết kiệm nước 

tưới, phân bón và có thể ứng phó với biến đổi khí hậu. 
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- Vật liệu hút nước giữ ẩm “CH” có khả năng hút nước cao 300-600 lần, có thể 

giữ được từ 3 tháng đến 2 năm mới phân hủy cấu trúc. Bã vật liệu sau khi phân hủy 

không độc hại, không ảnh hưởng xấu đến chất lượng của đất. Do có thể điều chỉnh thành 

phần nguyên liệu để cho độ phân hủy thích hợp nên các vật liệu CH có thể ứng dụng 

chống hạn cho cả cây trồng ngắn ngày và dài ngày. Kết quả cho thấy khi sử dụng chất 

giữ ẩm CH có thể giảm được 30 - 50% lượng nước tưới cây trồng, giảm chi phí chăm 

sóc cây trồng và góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế đối với các loại cây bắp, bông, mía 

góp phần làm tăng lợi nhuận từ 3 - 20 triệu đồng/1ha, đối với các loại cây cà phê, xoài, 

quýt, mít…  

1.1.4.2. Các biện pháp sinh học 

- Phân bón sinh học: 

Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng đến mức lạm dụng phân bón hóa học, các nước trên 

thế giới đã nhận ra mặt trái là: môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, đất bị thoái hóa, chai 

cứng, ngộ độc, cây trồng nhất là các cây trồng lâu năm ngày càng sinh trưởng kém, nông 

sản chứa nhiều dư lượng hóa chất độc hại,… Từ đó, những nghiên cứu về phân bón sinh 

học được hình thành. Phân bón hữu cơ sinh học là loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ 

được sản xuất bằng công nghệ sinh học và phối trộn thêm một số hoạt chất khác làm tăng 

độ hữu hiệu của phân, khi bón vào đất sẽ tạo môi trường cho các quá trình sinh học trong 

đất diễn ra thuận lợi góp phần làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng. 

Xu hướng chung hiện nay là tạo ra sản phẩm hữu cơ giàu dinh dưỡng, bổ sung 

các VSV hữu ích, chức năng phù hợp đối với từng loại cây trồng như phân bón hữu cơ 

VSV chức năng. Đó là phân bón hữu cơ sinh học có bổ sung tổ hợp các VSV đa chức 

năng có khả năng cố đinh nitơ, chuyển hóa lân khó tan, sinh tổng hợp kích thích sinh 

trưởng cây trồng và đối kháng vi khuẩn, nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn. Các VSV 

tuyển chọn trong tổ hợp đã được đánh giá hoạt tính sinh học, khả năng tương hỗ với 

nhau và mức độ an toàn đối với cây trồng và môi trường (Nguyễn Thị Thu, 2015).  

- Phân bón NPK nhả chậm 

Theo Nguyễn Cửu Khoa (2014), để giảm thiểu vấn đề ô nhiểm môi trường do 

thất thoát phân bón cũng như phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao, trong nhiều 

năm qua, các nhà khoa học ở các nước phát triển đã tập trung nghiên cứu kỹ thuật nhả 

chậm (Controlled Release Technologies) theo 3 hướng chính là phương pháp biến tính 

phân tạo dẫn xuất của phân, phương pháp bọc màng bao phân và phương pháp trộn hợp 

với các chất mang. Theo các công nghệ trên phân được bọc/mang sẽ dần dần nhả chậm 

ra môi trường. Kết quả thực tế cho thấy phân nhả chậm có nhiều lợi ích so với phân bón 

truyền thống như giảm nhân công bón phân, lượng phân sử dụng và phương tiện vận 

chuyển nhưng có thể tăng năng suất cây trồng góp phần giảm chi phí đầu tư, giảm ô 
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nhiểm môi trường và cải thiện năng suất cây trồng. Nhiều chế phẩm thương mại được 

sản xuất, tiêu thụ rộng rãi và đã mang lại hiệu quả to lớn. 

Ở Việt Nam, sản xuất nông nghiệp với nhu cầu sử dụng phân bón khá cao tuy 

nhiên phần lớn loại phân được bón cho cây trồng chưa hợp lý gây thất thoát lớn dẫn đến 

giảm hiệu quả canh tác, gây ô nhiễm môi trường và tác động không tốt đến sức khỏe 

cộng đồng. Do đó trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu trong nước đã tiếp cận 

kỹ thuật về tổng hợp và sản xuất các loại phân nhả chậm cho cây trồng. 

- Cải tạo đất, ngăn ngừa thoái hóa đất, hoang mạc hóa bằng cây che phủ có bộ rễ khỏe, 

cây cố định đạm, cây tích lũy kim loại nặng 

Cây có bộ rễ khoẻ sẽ giúp cải tạo các tính chất vật lý của đất thông qua việc phá 

lớp đất rắn làm cho đất tơi xốp và thấm nước tốt hơn. Bộ rễ ăn sâu sẽ tận dụng được 

dinh dưỡng ở các tầng đất tạo ra sinh khối lớn phục vụ chăn nuôi và bảo vệ đất, chống 

xói mòn và cải tạo đất cũng như để sản xuất vật liệu che phủ tại chỗ. Các loài cỏ đều có 

khả năng phá vỡ lớp đất rắn bề mặt nhờ bộ rễ khoẻ như cỏ Humi, cỏ Tín hiệu, cỏ Ghinê, 

cỏ Ruzi. Ngoài ra, chúng còn có sinh khối lớn (50 - 70 tấn/ha) làm thức ăn giàu dinh 

dưỡng cho gia súc, hoặc làm vật liệu che phủ đất. Các loại đậu đỗ có triển vọng nhất là 

lạc dại, đậu mèo, muồng lá tròn kép, rút dại, đậu kiếm, đậu nho nhe và một số đậu đỗ 

thực phẩm khác như đậu tương, đậu dải áo, đậu rồng, đậu ván,... 

Hiện nay, thế giới đang phát triển nhiều loại công nghệ khác nhau để xử lý ô 

nhiễm kim loại nặng, trong đó nhấn mạnh tới vai trò của các loài thực vật siêu hấp thụ 

kim loại. Hầu hết, các loài thực vật rất nhạy cảm với sự có mặt của các ion kim loại, 

thậm chí ở nồng độ rất thấp. Một số loài thực vật không chỉ có khả năng sống được trong 

môi trường bị ô nhiễm bởi các kim loại độc hại mà còn có khả năng hấp thu và tích lũy 

các kim loại này trong các bộ phận khác nhau của chúng. Xử lý kim loại nặng trong đất 

bằng thực vật có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau phụ thuộc vào từng 

cơ chế loại bỏ các kim loại nặng. Cụ thể một số phương pháp như sau: 

- Giảm nồng độ kim loại trong đất bằng cách trồng các loài thực vật có khả năng 

tích luỹ kim loại cao trong thân. Các loài thực vật này phải kết hợp được 2 yếu tố là có 

thể tích luỹ kim loại trong thân và cho sinh khối cao. Có rất nhiều loài đáp ứng được 

điều kiện thứ nhất nhưng không đáp ứng được điều kiện thứ hai. Vì vậy, các loài có khả 

năng tích luỹ thấp nhưng cho sinh khối cao cũng rất cần thiết. Khi thu hoạch các loài 

thực vật này thì các chất ô nhiễm cũng được loại bỏ ra khỏi đất và các kim loại quý hiếm 

như Ni, Tl, Au,… có thể được chiết tách ra khỏi cây. 

- Cố định kim loại trong đất hoặc bùn bởi sự hấp thụ của rễ hoặc kết tủa trong 

vùng rễ của thực vật. Quá trình này làm giảm khả năng linh động của kim loại, ngăn 

chặn ô nhiễm nước ngầm và làm giảm hàm lượng kim loại khuếch tán rộng ra và vào 

trong các chuỗi thức ăn. Ngày nay, sự thích nghi của các loài thực vật có khả năng hấp 
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thụ kim loại nặng chưa được làm sáng tỏ bởi có rất nhiều yếu tố phức hợp tác động lẫn 

nhau. Các nguyên tố đa lượng cần thiết cho các loài thực vật ở nồng độ cao, trong khi 

các nguyên tố vi lượng chỉ cần đòi hỏi ở nồng độ rất thấp. Các loài thực vật được sử 

dụng để xử lý môi trường bao gồm các loài có khả năng hấp thụ được các kim loại dạng 

vết cần thiết như Cu, Mn, Zn và Ni hoặc không cần thiết như Cd, Pb, Hg, Se, Al, As với 

hàm lượng lớn, trong khi đối với các loài thực vật khác ở các nồng độ này rất độc hại.  

1.1.4.3. Ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát, ngăn ngừa thoái hóa đất 

và hoang mạc hóa 

Viễn thám và GIS là những công cụ hiện đại và đang phát triển rất mạnh mẽ trên 

thế giới, do vậy việc nghiên cứu để ứng dụng các công nghệ này trong khoa học nói 

chung và trong giám sát, quản lý, ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa nói riêng, 

là cần thiết. Các công trình nghiên cứu hoang mạc hóa trên thế giới đều có định hướng 

chung là kiểm kê hiện trạng, xác định nguyên nhân và đặc điểm để đề xuất giải pháp 

quản lý và sử dụng phát triển bền vững. Các tiêu chí đánh giá hoang mạc hóa chuyển 

biến từ định tính đến định lượng, từ nguyên nhân giải pháp đơn tính đến nguyên nhân 

và giải pháp tổng hợp địa lý kinh tế sinh thái. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu sử dụng phương pháp viễn thám kết hợp với GIS để 

phân tích các chỉ số chất lượng thực vật, chỉ số chất lượng khí hậu, chỉ số chất lượng đất 

qua đó thành lập các bản đồ hoang mạc hóa và đề xuất các giải pháp quản lý giám sát 

và hạn chế giảm thiểu, đặc biệt là trong giai đoạn biến đổi khí hậu đang có những diễn 

biến phức tạp gần đây. Ngoài ra, các nghiên cứu áp dụng các phương pháp đánh giá thoái 

hóa đất khác nhau như WOCAT, GIS-MCA hay viễn thám và GIS cũng đã được thực 

hiện. Cụ thể là: thành lập bản đồ thoái hóa đất theo WOCAT của Nguyễn Quang Việt và 

cộng sự (2014). Tích hợp GIS và phân tích đa chỉ tiêu (MCA) thành lập bản đồ thoái hóa 

đất tiềm năng tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1/100.000 với 4 cấp thoái hóa (Nguyễn Thị Thủy, 

2016). Công nghệ viễn thám và GIS đã được sử dụng trong Điều tra, đánh giá hiện trạng 

thoái hóa đất khu vực Điện Biên, Lai Châu nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sử 

dụng đất bền vững (Phạm Quang Vinh, 2015). 

1.2. Cơ sở lý luận trong nghiên cứu cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất bãi thải, khu 

khai thác khoáng sản 

1.2.1. Một số khái niệm liên quan 

1.2.1.1. Tài nguyên khoáng sản và phân loại tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản là tích tụ vật chất dưới dạng hợp chất hoặc đơn chất trong 

vỏ trái đất, mà ở điều kiện hiện tại con người có đủ khả năng lấy ra các nguyên tố có ích 

hoặc sử dụng trực tiếp chúng trong đời sống hàng ngày. Trong khuôn khổ đề tài 
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TN17/T04, sử dụng phân loại tài nguyên khoáng sản chủ yếu theo thành phần hóa học 

như sau: 

- Khoáng sản kim loại: Sắt và hợp kim sắt (sắt, mangan, chrom, titan); Kim loại 

cơ bản (Đồng, chì, kẽm, molybden, wolfram, thiếc...); Kim loại quý, kim loại hiếm và 

đất hiếm (vàng, platin, đất hiếm,...); 

- Khoáng sản không kim loại: Đá quý (ruby, saphir,...), bán quý và đá mỹ nghệ; 

Khoáng chất công nghiệp (apatit, magnesit, dolomit, felspat, kaolin, bentonit, cát thủy 

tinh, diatomit,.....); Vật liệu xây dựng (sét gạch ngói, sét xi măng, cát, sỏi, đá vôi xây 

dựng, đá ốp lát, đá ong,..). 

Trong khuôn khổ đề tài TN17/T04, do nhóm khoáng sản không kim loại khá 

phong phú, do đó chia thành 2 phụ nhóm lớn là: (1) khoáng chất công nghiệp và đá quý, 

bán quý và đá mỹ nghệ;; (2) vật liệu xây dựng. Như vậy, tài nguyên khoáng sản sử dụng 

trong đề tài TN17/T04 được phân loại theo 3 nhóm sau: 

- Khoáng sản kim loại: sắt và hợp kim của sắt; kim loại cơ bản; kim loại quý 

hiếm, ... 

- Khoáng sản không kim loại: đá quý và đá mỹ nghệ, khoáng chất công nghiệp,... 

- Khoáng sản vật liệu xây dựng: sét gạch ngói, đá xây dựng, đá ốp lát,... 

1.2.1.2. Đất đá thải, bãi thải 

Hầu hết các mỏ KTKS ở Tây Nguyên là mỏ lộ thiên, nên trong khuôn khổ đề tài, 

theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn trong khai thác mỏ 

lộ thiên, một số khái niệm được định nghĩa như sau: 

Bãi thải (waste dump) là khu vực dùng để chứa đất đá thải và các tạp chất khác 

trong quá trình khai thác, sàng tuyển và chế biến khoáng sản. 

Khai trường (mine site): Nơi tiến hành KTKS; khai trường có thể khai thác một 

hoặc nhiều loại khoáng sản đồng thời trên một phần hoặc toàn bộ một khoáng sàng. 

Mỏ lộ thiên (open pit mine, open-cast mine): Khu vực tiến hành khai thác bằng 

cách bóc hết phần đất đá nằm trên để thu hồi khoáng sản ở phần phía dưới theo một trình 

tự xác định. Mỏ lộ thiên có thể bao gồm một hoặc một số khai trường. 

Moong (pit): Là đáy mỏ, phần thấp nhất của đáy mỏ được bao khép kín bởi bờ 

mỏ xung quanh. 

Để khai thác được các loại khoáng sản nói chung, lớp phủ phía trên và các vật 

liệu không có giá trị kinh tế được tách riêng, loại bỏ. Theo hoạt động của mỏ và quá 

trình khai thác, lớp phủ và vật liệu này được dồn lại và tích tụ thành các đống thải hay 

bãi thải khai thác. Kích thước của các vật liệu thải trong các bãi thải không đồng nhất. 
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Các hoạt động phục vụ khai thác như: khoan, nổ, đập, nghiền, cắt và mài làm cho các 

vật liệu thải bị chia thành các mảnh vỡ có kích thước khác nhau. Các mảnh vỡ vật liệu 

thải trong bãi thải có kích thước thay đổi từ nhỏ hơn 0,1 mm (cỡ hạt sét) đến vài mét 

(các tảng thải). Các rung động đến từ hoạt động của xe tải và các máy móc làm cho các 

mảnh vỡ vật liệu phân lớp theo trọng lượng của chúng. Qua thời gian, các vật liệu thải 

có kích thước to (khối lượng lớn) sẽ tập trung ở dưới, và ngược lại, các vật liệu thải có 

kích thước nhỏ (khối lượng nhỏ) sẽ tập trung ở phần trên. Riêng đối với các vật liệu thải 

có kích thước quá nhỏ, chúng dễ bị rửa trôi và thổi bay bởi các hoạt động ngoại sinh như 

mưa và gió. 

Tùy theo thiết kế và quản lý của đơn vị khai thác mà cấu tạo của các bãi thải khác 

nhau. Thông thường các bãi thải sẽ được thiết kế theo từng lớp, tức là các vật liệu thải 

sẽ được tập trung và san bằng ở bãi thải theo từng đợt. Sau khi lớp thải trước đã được 

gia cố thì lớp thải trên sẽ tiếp tục được đổ lên. Quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi 

mỏ khai thác đóng cửa hoặc bãi thải đã hết khả năng tiếp nhận thêm vật liệu thải. Tuy 

nhiên, tùy theo điều kiện thực tế, các bãi thải có thể được thiết kế riêng biệt cho phù hợp 

với điều kiện khai thác cũng như đặc tính của vật liệu thải. Như đã đề cập ở trên, vật 

liệu thải có kích thước nhỏ có xu hướng dễ bị vận chuyển ra khỏi bãi thải bởi các hoạt 

động ngoại sinh. Đôi khi, hoạt động này có thể dẫn đến sự mất ổn định của bãi thải. Do 

đó, một số bãi thải có những thiết kế riêng để phòng tránh hiện tượng này. Hình dạng 

của các bãi thải cũng rất khác nhau tùy thuộc vào điều kiện địa hình mà ở đó bãi thải 

khai thác được thiết kế và xây dựng. 

Như vậy, đối tượng nghiên cứu của đề tài là bãi thải thải được hình thành từ quá 

trình khai thác và chế biến quặng. Ở đây, bãi thải chứa các chất thải của quá trình khai 

thác và chế biến quặng từ các mỏ khoáng sản. 

1.2.1.3. Các dạng chất thải 

Chất thải trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản thường bắt nguồn từ 

công đoạn khai thác hoặc chế biến quặng, chúng có thể ở dạng các hóa chất lỏng hoặc 

chất thải rắn, khí,... Chất thải mỏ chủ yếu ở dạng đất đá phủ, đá thải và quặng đuôi từ 

quá trình xử lý quặng. Với khối lượng lớn, chất thải này có thể gây ra những vấn đề 

phức tạp liên quan đến các rủi ro về ô nhiễm, chất lượng đất đai và cảnh quan. 

* Chất thải rắn: trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản chủ yếu là đất 

đá thải (đất mặt, đất đá bóc) từ quá trình KTKS và đuôi thải trong quá trình chế biến 

khoáng sản. Thông thường, khối lượng các loại chất thải (đặc biệt chất thải rắn) trong 

khai thác và chế biến khoáng sản chiếm tới hơn 80-90% khối lượng đất đá khai thác 

được, tỷ lệ này còn cao hơn khi khai thác các loại khoáng sản như vàng, đá quý, thiếc 

(xấp xỉ 100%). Ở Việt Nam, hiện chưa có cơ quan nào điều tra, thống kê chi tiết về thành 

phần và khối lượng chất thải rắn trong hoạt động khoáng sản. Các số liệu về thành phần, 
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khối lượng chất thải trong khai thác và chế biến khoáng sản rất hạn chế, trong một số 

công trình nghiên cứu, số liệu từ thực tế hầu như không có. Như đã biết, chất thải rắn có 

khả năng trở thành nguồn phát thải độc hại vào môi trường vì chúng có thể biến đổi hóa 

học theo thời gian và sinh ra các hợp chất không mong muốn gây hại tới môi trường.  

Tổng hợp các tài liệu khác nhau có thể phân biệt nguồn các loại chất thải rắn sau: 

1- Chất thải rắn từ quá trình khai thác quặng: đất đá phủ, quặng nghèo chưa thu hồi, ...; 

2- Chất thải từ quá trình chế biến quặng như: quặng đuôi. Quặng đuôi thường không bị 

ảnh hưởng bởi thời tiết. Mặt khác, quặng đuôi có thể chứa nồng độ cao các kim loại 

nặng và các thuốc thử tuyển, đây là nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn. 

Theo tính chất có hoặc không có tác động đến môi trường có thể phân loại chất 

thải rắn thành chất thải rắn không nguy hại (như đất đá thải) và chất thải rắn nguy hại 

(chất thải gây phát tán các kim loại nặng, chất độc hại như quặng nghèo, đuôi quặng, 

các hóa chất trong quá trình chế biến quặng...). 

* Chất thải lỏng: Nguồn chất thải lỏng gây ô nhiễm nghiêm trọng từ các hoạt 

động khai thác mỏ là dòng thải axit mỏ. Các kim loại nặng như Fe, Mn, Pb, Zn, Cu, 

Ni,.... được phát hiện trong nước thải axit mỏ thường có nồng độ đủ lớn gây hại cho sinh 

vật và con người. Ngoài ra, một số dòng thải từ quá trình nghiền quặng có thể chứa 

nhiều hóa chất và hàm lượng kim loại nặng cao gây hại tới nguồn nước tiếp nhận trong 

khu vực. Các nguồn chất thải lỏng khác cũng gây ô nhiễm môi trường là thuốc tuyển và 

hóa chất xử lý quặng trong quá trình chế biến quặng.  

* Chất thải khí: Bụi phát sinh do khai thác khoáng chất được xem như có hại cho 

sức khỏe con người ở trong không khí và có thể ở trong nước. Bụi SiO2 tự do được phát 

ra do bụi từ quá trình nghiền mịn, đập và cắt nhỏ đặc biệt nếu công nhân tiếp xúc trong 

thời gian dài. Khí SO2 và SO3 từ các lò nấu chảy kim loại có thể kết hợp với nước hình 

thành mưa axit ảnh hưởng tiêu cực tới hầu hết các thảm thực vật và lưu vực sông.  

* Các chất thải khác: Các chất thải khác nảy sinh từ các vấn đề ở khu vực mỏ 

bao gồm: dầu mỡ, thuốc tuyển, các chất xúc tác trơ, hóa chất phòng thí nghiệm, hóa chất 

tồn dư, dung môi, sơn và thuốc trừ sâu/diệt cỏ, ... 

1.2.1.4. Thoái hóa đất và hoang mạc hóa 

Bản chất của thoái hoá đất là các quá trình thay đổi tính chất vật lý, hóa học và 

sinh học của đất dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng và cuối cùng làm giảm hoặc mất các 

chức năng của đất. Thoái hoá là mặt trái của quá trình phát sinh đất. Thoái hoá đất 

thường xảy ra do sự tác động của các yếu tố tự nhiên và con người. Các yếu tố tự nhiên 

như chế độ mưa; độ dốc địa hình; mức độ che phủ của thảm thực vật... là các tác nhân 

trực tiếp gây ra xói mòn dẫn đến thoái hoá đất. Mức độ tác động của các yếu tố này lại 

phụ thuộc vào vị trí địa lý của từng khu vực. Trong khi đó, các yếu tố do con người gây 
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ra (chặt phá rừng, canh tác không hợp lý, khai thác tài nguyên...) là tác nhân làm gia 

tăng cường độ của các quá trình thoái hoá đất.  

Thoái hóa đất (soil degradation) không chỉ đơn giản là suy giảm đặc điểm lý hóa 

của đất bao gồm khả năng hấp thụ và giữ nước, suy giảm năng suất sinh học của đất, mà 

còn suy giảm tài nguyên nước và hệ sinh thái sinh trên đó (thoái hóa đất đai), diễn ra 

nghiêm trọng lâu dài dẫn đến hình thành hoang mạc, sa mạc (sa mạc hóa). Như vậy, 

hoang mạc hóa là quá trình nối tiếp của thoái hóa đất. 

Sa mạc hóa (Desertification) được định nghĩa là thoái hóa đất đai trong vùng khô 

hạn, bán khô hạn, bán ẩm ướt do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm biến đối khí 

hậu và hoạt động của con người. Sa mạc hóa là một quá trình của hoang mạc hóa. Vì 

vậy, thuật ngữ hoang mạc hóa được sử dụng phù hợp với quan niệm chung trên thế giới, 

tránh sự hiểu lầm với khái niệm sa mạc hóa điển hình xảy ra ở các vùng khô hạn trên 

thế giới. Theo FAO, các quá trình hoang mạc hóa chủ yếu bao gồm: 1- Quá trình thoái 

hóa thảm thực vật; 2- Quá trình xói mòn do nước; 3- Quá trình thổi mòn do gió; 4- Quá 

trình mặn hóa; 5- Quá trình suy giảm chất hữu cơ trong đất; 6- Quá trình kết von, đá 

ong; 7- Quá trình tích lũy độc tố trong đất; 

 Như vậy, xét đến ảnh hưởng của hoạt động KTKS đến tài nguyên đất và các dạng 

bãi thải được sinh ra trong quá trình khai khoáng và tuyển quặng... thì các bãi thải này 

bản chất là đất đã bị thoái hóa về tính chất vật lý và hóa học. Nếu không được chú trọng 

cải tạo và phục hồi sẽ dẫn đến hoang mạc hóa cục bộ.  

1.2.2. Cơ sở lý luận trong nghiên cứu hệ sinh thái đất bãi thải sau KTKS 

1.2.2.1. Đất là một hệ thống mở, một hệ sinh thái hoàn chỉnh 

Xét trên quan điểm cấu trúc và chức năng thì đất bản thân nó là một môi trường 

sinh thái hoàn chỉnh (Lê Huy Bá, 2007, Lê Văn Khoa, 2004). Đất có đầy đủ các thành 

phần cấu thành một HST môi trường: hợp phần vô sinh và hợp phần hữu sinh. Cấu trúc 

tổ chức của đất trước hết thể hiện qua chức năng của sinh vật đất với sinh vật sản xuất 

(địa y, tảo rêu, vi sinh vật cố định nitơ, thực vật bậc cao…), sinh vật tiêu thụ và sinh vật 

phân hủy (khu hệ động vật đất, nấm, vi sinh vật). Hợp phần vô sinh bao gồm: nước, chất 

khoáng, chất hữu cơ và không khí. Trong các khoảng lỗ hổng của đất, có sự lưu thông 

của không khí, sự vận chuyển của nước. Môi trường đất có thân nhiệt, có quá trình hô 

hấp trao đổi khí như một cơ thể sống. Giống như các HST khác, giữa các yếu tố sống và 

không sống trong đất luôn xảy ra sự trao đổi năng lượng và vật chất, phản ánh chức năng 

của một HST. 

Mặt khác, đất lại là một “môi trường thành phần” của hệ môi trường bao quanh 

nó. Cấu trúc của đất gồm các thành phần của môi trường có sự liên hệ hết sức mật thiết 

với nhau có tính sống còn. Dưới dạng là “môi trường thành phần” thì đất liên quan với 
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nước, không khí, khí hậu, đa dạng sinh học, động vật, thực vật trên mặt đất như là những 

thành phần môi trường sinh thái. Trong cơ cấu này “môi trường thành phần” đất đóng 

một vai trò không thể thay thế được. HST đất cũng là một hệ thống mở, bởi vì trong quá 

trình phát sinh, phát triển, thoái hóa HST đất thường xuyên trao đổi vật chất, năng lượng 

với môi trường bên ngoài, thậm chí là các tác động tiêu cực. 

Theo các tác giả: Lê Văn Khoa (2004), Trương Quang Học (2017), HST nói 

chung có ba thuộc tính quan trọng liên quan chặt chẽ với nhau: tính dễ bị tổn thương, 

tính thích ứng và tính chống chịu. Ba thuộc tính này đồng thời cũng liên quan với yếu 

tố tác động (tần suất, cường độ, tính chất của các tác động từ bên ngoài). Trong thực tế, 

hai quá trình chống chịu và thích ứng xảy ra xen kẽ với nhau. Khi sự chống chịu xảy ra 

thì cũng là lúc bắt đầu có quá trình thích ứng và sự thích ứng sẽ làm tăng khả năng chống 

chịu. Cụ thể hơn là HST bất kỳ có thể bị tổn thương/ thiệt hại do các tác động từ bên 

ngoài. Đồng thời, HST cũng có thuộc tính thích ứng – khả năng tự điều chỉnh để thích 

nghi với những sự thay đổi của môi trường sống. Tuy nhiên, sự điều chỉnh của mỗi HST 

đều có giới hạn nhất định. Nếu sự thay đổi vượt quá giới hạn, HST sẽ mất đi khả năng 

tự điều chỉnh và có thể bị suy thoái, hủy hoại. Trong các HST tự nhiên, khả năng thích 

ứng diễn ra ở mức độ khác nhau và HST theo sơ đồ của quá trình diễn thế thứ cấp: phục 

hồi – phát triển, tự điều chỉnh và đạt đến trạng thái ổn định/cân bằng… Diễn thế là quá 

trình cải tổ về mặt cấu trúc, hoạt động chức năng và mối quan hệ giữa các yếu tố môi 

trường với nhau. Do đó, trong quá trình diễn thế, các hợp phần cấu trúc, các mối quan 

hệ cũng như lượng thông tin trong HST đều thay đổi một cách có quy luật để toàn bộ hệ 

thống đạt tới trạng thái cân bằng với môi trường mà nó đang tồn tại.  

Khái niệm tính chống chịu của HST lần đầu tiên đưa ra để mô tả tính ổn định của 

HST tự nhiên dưới sự tác động của các yếu tố tự nhiên hay nhân tác từ bên ngoài. Tính 

chống chịu được định nghĩa theo hai cách. Một là, khoảng thời gian cần thiết mà một 

HST có thể hồi phục trạng thái ban đầu/trạng thái ổn định sau khi bị môt tác động từ bên 

ngoài (một số tác giả còn gọi đấy là tính ổn định - Stability, hay khả năng thích ứng - 

Adaptive Capacity/ Adaptability). Hai là, khả năng của một hệ thống hóa giải được 

những tác động bên ngoài và tự tổ chức lại những thay đổi xảy ra, sao cho vẫn bảo toàn 

được cấu trúc, chức năng, đặc tính và những phản hồi của hệ. Trong định nghĩa này, tính 

chống chịu được đo bằng lượng của yếu tố tác động và còn được gọi là “tính chống chịu 

sinh thái” (Ecological Resilience), nó ám chỉ trạng thái/chế độ ổn định đa chiều của 

HST. 

Do đó, có thể nói khi tính chống chịu và thích ứng của một HST tăng sẽ làm giảm 

tính dễ bị tổn thương cũng như rủi ro có thể xảy ra cho hệ thống. Vì thế, xây dựng/tăng 

cường tính chống chịu của hệ thống là nguyên tắc chung nhất nhằm phát triển hệ thống 

một cách bền vững và ứng phó hiệu quả với những tác động từ bên ngoài. Các nhân tố 

ảnh hưởng đến tính chống chịu của HST rất phức tạp. Ví dụ, rất nhiều các yếu tố như 
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chu trình nước, phân bón, tính đa dạng của cây trồng và khí hậu… tác động mạnh mẽ 

tới HST đất với những hiệu quả khác nhau. Các hoạt động đa dạng của con người trong 

rất nhiều các lĩnh vực khác nhau tác động tới/và đồng thời cũng phụ thuộc vào tính 

chống chịu của các HST. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động của con người, đặc biệt là về 

thể chế, khoa học - công nghệ có thể có tác động mạnh mẽ làm tăng/giảm tính chống 

chịu của toàn hệ (Trương Quang Học, 2017). 

Cũng giống như các hệ sinh thái khác, hệ sinh thái đất có cách phát triển riêng, 

đó là hệ quả của mối quan hệ qua lại giữa các yếu tố hữu sinh và vô sinh và khả năng tự 

điều chỉnh riêng. Nói theo nghĩa rộng thì đó là khả năng lập lại cân bằng giữa các quần 

thể sinh vật đất, giữa vòng tuần hoàn vật chất và dòng năng lượng và cũng nhờ có sự tự 

điều chỉnh này mà hệ sinh thái đất giữ được ổn định mỗi khi chịu tác động của các nhân 

tố ngoại cảnh. Sự tự điều chỉnh của hệ sinh thái đất tuy có giới hạn nhất định, nếu sự 

thay đổi vượt quá giới hạn này, hệ sinh thái mất khả năng tự điều chỉnh và hậu quả là 

chúng bị ô nhiễm, giảm độ phì và giảm tính năng sản xuất. Sự tác động của con người 

có thể điều chỉnh và tìm được một giới hạn thích hợp cho nhiều loại sinh vật và cây 

trồng. Giới hạn này còn được gọi là giới hạn sinh thái hoặc giới hạn cho phép của môi 

trường đất. Sự ô nhiễm môi trường đất là hậu quả từ các hoạt động của con người làm 

thay đổi các nhân tố sinh thái ra ngoài giới hạn sinh thái của các quần xã sống trong đất 

với từng nhân tố sinh thái. Như vậy, xử lý ô nhiễm chính là điều chỉnh và đưa các nhân 

tố sinh thái trở về giới hạn sinh thái của quần xã đất. Đây chính là nguyên lý cơ bản 

được vận dụng trong sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường đất (Lê Huy 

Bá, 2007). 

Đất có cấu trúc hình thái rất đặc trưng, xem xét một phẫu diện đất có thể thấy sự 

phân tầng cấu trúc từ trên xuống dưới. Đất có những tính chất khác nhau như cơ học, 

vật lí, hoá học, sinh học,…. Tính chất đất quyết định độ phì nhiêu đất, khả năng trồng 

trọt của đất. Đất có đặc tính cơ học, lý học xác định. Các thông số cơ lý, hóa lý bao gồm: 

thành phần độ hạt, nhiệt dung, độ dẫn diện, khả năng hấp phụ và bức xạ nhiệt, trong 

lượng riêng, pH, độ ẩm… Đất cũng có thành phần hóa học, khoáng vật đặc trưng. Thành 

phần hóa học của đất đa dạng, phức tạo và đặc trưng bởi sự có mặt của hầu hết các 

nguyên tố trong bảng tuần hoàn với hàm lượng rất khác nhau. Theo Mai Trọng Nhuận 

(2001), tùy thuộc vào thành phần, tính chất, độ dày của đất mà khả năng tàng trữ, tiêu 

hủy độc tố của đất rất khác nhau. Đất giàu khoáng sét, phần hạt mịn, giàu vật liệu hữu 

cơ sẽ thuận lợi cho việc tàng trữ độc tố, lưu giữ nguyên tố có ích và vi khuẩn gây bệnh. 

Đất giàu thạch anh, khoáng vật nguyên sinh không thích hợp có việc tàng trữ độc tố, 

ngược lại thích hợp cho việc tiêu hủy độc tố đồng thời ít có khả năng lưu giữ nguyên tố 

có ích và chất dinh dưỡng. Do tính phân đới của đất, có thể thấy rằng trong các tầng đất 

khác nhau thì cường độ tập trung và di chuyển các nguyên tố hóa học là khác nhau. 

Trong điều kiện thích hợp, một số nguyên tố hóa học được tập trung trong quá trình hình 
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thành đất và hàm lượng của chúng có thể tăng dần từ dưới lên theo phẫu diện đất. Trong 

một số trường hợp khác, các nguyên tố bị phân tán và hàm lượng của chúng giảm dần 

từ dưới lên. Các tầng đất khác nhau có môi trường địa hóa khác nhau. Sự phân bố lại 

các nguyên tố trong tầng đất còn do thành phần đá mẹ và dạng tồn tại của các nguyên tố 

trong đá và đất quyết định. 

Theo Lê Huy Bá (2007), đất là một tài nguyên tái tạo, là vật mang của nhiều hệ 

sinh thái khác trên Trái đất. Con người tác động vào đất cũng tức là tác động vào các hệ 

sinh thái mà đất “mang” trên mình nó. Như vậy tùy thuộc vào phương thức đối xử của 

con người đối với đất mà đất đai có thể phát triển theo chiều hướng tốt và cũng có thể 

phát triển theo hướng xấu. Cho nên việc bảo vệ môi trường đất và các giải pháp chống 

ô nhiễm đất duy trì tính năng sản suất lâu dài của đất là một trong những chiến lược 

quan trọng trong việc sử dụng hợp lý và lâu bền các nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

1.2.2.2. Các yếu tố gây tổn thương hệ sinh thái đất khu KTKS 

Các quá trình tự nhiên gây tổn thương đến hệ sinh thái đất: Trước hết có thể kể 

đến là xói mòn đất và laterit hóa. Tuy nhiên, cả hai quá trình này, đặc biệt là quá trình 

xói mòn đất còn chịu thêm tác động nhân sinh làm gia tăng thêm mức độ tổn thương 

như canh tác trên đất dốc, bóc lớp phủ bề mặt trong KTKS, ... 

- Chất độc trong môi trường sinh thái đất, đặc biệt là các khu vực có mỏ phóng 

xạ, các mỏ kim loại chứa các nguyên tố độc hại như Pb, Zn, Cd, Hg, As, ... 

- Các tác động nhân sinh gây tổn thương đến hệ sinh thái đất: Chất thải trong quá 

trình khai thác và chế biến khoáng sản; Các chất thải công nghiệp khác; 

Những tác động chính là phá vỡ kết cấu tầng đất mặt, thay đổi bề mặt địa hình, 

biến đổi hệ sinh thái trong đất, phá vỡ vòng đời sinh học của các vi sinh vật, gây nguy 

cơ bị hủy diệt (Kundu và Ghose, 1997). Các chất thải chứa nhiều thành phần độc tố dễ 

xâm nhập vào môi trường đất (kim loại năng, hợp chất hữu cơ, axit, muối, …) (Ghose, 

2005). Chất thải mỏ còn gây ô nhiễm không khí, tai biến môi trường địa chất và làm 

giảm giá trị kinh tế của nhiều nguồn tài nguyên tồn tại trong khu vực (Wong, 2003; 

Sheoran và nnk, 2008). 

Quá trình KTKS thường qua ba bước: mở cửa mỏ, khai thác và đóng cửa mỏ. Tất 

cả các công đoạn khai thác đều tác động đến tài nguyên và môi trường đất. Hơn nữa, 

công nghệ khai thác hiện nay chưa hợp lý, đặc biệt các mỏ kim loại và các khu mỏ đang 

khai thác hầu hết nằm ở vùng núi và trung du. Hoạt động KTKS là một trong những 

nguyên nhân làm giảm độ che phủ do rừng bị chặt hạ, lớp phủ thực vật bị suy giảm. 

Hoạt động KTKS cũng làm cho thực vật, động vật bị giảm số lượng hoặc tuyệt chủng 

do thay đổi các điều kiện sinh sống như rừng cây, đồng cỏ, sông suối. Một số loài 

động vật phải di cư đi nơi khác. 
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Do đặc thù của khai thác mỏ là hoạt động công nghiệp cần phải di dời khối lượng 

lớn đất đá ra khỏi lòng đất tạo nên những khoảng trống rộng và sâu. Đồng thời, một khối 

lượng lớn chất thải rắn được hình thành do những vật liệu có ích thường chỉ chiếm một 

phần nhỏ của khối lượng quặng được khai thác, dẫn đến khối lượng đất đá thải vượt 

khối lượng quặng nằm trong lòng đất. Chất thải rắn, không sử dụng được cho các mục 

đích khác, đã tạo nên trên bề mặt đất địa hình mấp mô, xen kẽ giữa các hố sâu và các 

đống đất, đá. KTKS lộ thiên làm thay đổi nghiêm trọng môi trường đất, đặc biệt là những 

khai thác quy mô lớn, chiếm nhiều diện tích như bauxite, than, apatit, vật liệu xây dựng 

và một số khoáng sản kim loại khác như sắt, đồng, vàng, .... 

KTKS theo dải hay lộ thiên phá hủy hoàn toàn hệ thực vật, các tầng đất theo phát 

sinh, di chuyển hoặc phá hủy sinh cảnh động thực vật, ô nhiễm không khí, thay đổi cách 

sử dụng đất hiện tại và ở mức độ nào đó thay đổi vĩnh viễn địa hình tổng quan của khu 

vực khai mỏ. Quần xã vi sinh vật và quá trình quay vòng chất dinh dưỡng bị đảo lộn do 

di chuyển, tổn trữ và tái phân bố đất. Nhìn chung, nhiễu loạn đất và đất bị nén sẽ dẫn 

đến xói mòn. Di chuyển đất từ khu vực chuẩn bị khai mỏ sẽ làm thay đổi hoặc phá hủy 

nhiều đặc tính tự nhiên của đất và có thể giảm năng suất nông nghiệp hoặc đa dạng  sinh 

học. Cấu trúc đất có thể bị nhiễu loạn do bột hóa hoặc vỡ vụn kết tập. Một số mỏ kim 

loại và phi kim có chứa các chất độc hại như: mỏ chì - kẽm, mỏ đồng, mỏ antimon, mỏ 

apatit,... thường gây ô nhiễm môi trường đất nghiêm trọng khi khai thác quy mô lớn.  

Chất lượng nước sông, suối có thể bị giảm do axit mỏ chảy tràn, thành phần độc 

tố vết, hàm lượng cao của những chất rắn hòa tan trong nước thoát ra từ mỏ và lượng 

lớn phù sa được đưa vào sông suối. Chất thải mỏ và những đống than tổn trữ cũng có 

thể thải trầm tích xuống sông suối, nước rỉ từ những nơi này có thể là axít và chứa những 

thành phần độc tố vết. Ô nhiễm đất do các chất thải độc hại còn xảy ra trong quá trình 

chế biến khoáng sản (tuyển và luyện quặng). Chất thải của quá trình tuyển, kể cả nước 

thải sau tuyển còn chứa các chất độc hại nếu không được quản lý tốt sẽ dẫn đến làm ô 

nhiễm môi trường đất, đôi khi ở độ sâu khá lớn. 

1.2.2.3. Khả năng cải tạo và phục hồi hệ sinh thái đất 

 Như đã nhận định ở trên, sự tự điều chỉnh của hệ sinh thái đất có một giới hạn 

nhất định, nếu sự thay đổi vượt quá giới hạn này, HST đất sẽ mất khả năng tự điều chỉnh. 

Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm: nhân số sinh thái giới hạn và nhân tố sinh 

thái không giới hạn. Trong đất, hàm lượng các chất dinh dưỡng, pH, nồng độ muối, nhiệt 

độ và các độc tố là nhân tố sinh thái giới hạn đối với cây trồng và quần xã sinh vật đất. 

Sự tác động của con người có thể điều chỉnh và tìm ra được giới hạn thích hợp cho nhiều 

sinh vật đất và cây trồng. Giới hạn này gọi là giới hạn sinh thái hay giới hạn cho phép 

của môi trường đất. Sự ô nhiễm môi trường đất là hậu quả của các hoạt động của con 

người làm thay đổi các nhân tố sinh thái quá ngưỡng sinh thái của các quần xã sống 
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trong đất. Và muốn kiểm soát được ô nhiễm đất, cần phải biết giới hạn sinh thái của các 

quần xã sống trong đất đối với từng nhân tố sinh thái. Bản chất sự xác lập cân bằng là 

quá trình tự điều chỉnh năng lượng và vật chất giữa ba loài sinh vật: sinh vật sản xuất, 

sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy. Tính đa dạng sinh học của HST đất cao hơn so 

với hệ sinh thái nước, không khí nên khả năng tự lập lại cân bằng của nó cũng cao hơn 

(Lê Văn Khoa, 2001). 

Bản chất của môi trường sinh thái là khả năng tự làm sạch. Như vậy, đất cũng có 

khả năng tự làm sạch. Đây là khả năng tự điều tiết trong hoạt động của môi trường thông 

qua một số cơ chế đặc biệt để giảm thấp ô nhiễm từ bên ngoài; tự làm sạch; loại trừ, biến 

chất độc thành không độc. Khả năng này tại môi trường đất cao hơn môi trường nước, 

không khí. Vì vậy mà môi trường đất được giữ lâu hơn, ít độc hơn. Tuy nhiên mức độ 

tự làm sạch của đất phụ thuộc vào các yếu tố sau đây: 

 - Số lượng và chất lượng hạt keo trong đất. Càng nhiều hạt keo, mà hạt keo mùn 

càng nhiều thì khả năng tự làm sạch càng cao vì tổng lượng cation trao đổi chất sẽ lớn.  

- Đất nhiều mùn mà chủ yếu là mùn nhuyễn giàu acid humic tốt hơn acid fulvic, 

tốt hơn đất sét và tốt hơn đất cát.  

- Tình trạng hiện tại của môi trường đất chưa bị ô nhiễm hay bị ô nhiễm ít thì khả 

năng tự làm sạch sẽ cao.  

- Sự thoát nước và giữ ẩm tốt thì khả năng tự làm sạch sẽ cao. 

- Cấu trúc đất tốt, chủ yếu là cấu trúc dạng hạt hoặc dạng viên tốt hơn cấu trúc 

dạng tảng, cục hay mất cấu trúc.  

- Vi sinh vật càng giàu về số lượng, chủng loại cùng với điều kiện môi trường 

hoạt động, nhiệt độ 30-35 oC, độ ẩm từ 70-80 % thì khả năng tự làm sạch lớn (ít vi sinh 

vật gây bệnh).  

- Khả năng oxy hóa tốt, chưa bị nhiễm mặn, phèn, lầy thụt, yếm khí, nghĩa là đất 

trung tính có khả năng loại cả H+, OH- và chất độc khá cao. Đất chua chỉ có khả năng tự 

làm sạch cao với chất ô nhiễm có tính kiềm. Đất mặn có khả năng tự làm sạch cao với 

chất ô nhiễm có tính acid. 

Khả năng tự làm sạch của môi trường sinh thái đất cũng có giới hạn. Giới hạn 

này phụ thuộc vào: (1) Điều kiện của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, gió, ánh sáng, độ 

mặn, độ phèn,…; (2) Tính đệm của đất; (3) Khả năng hấp phụ; (4) Lượng vi sinh vật; 

(5) Hạt keo, số lượng và chủng loại keo; (6) Thành phần cơ giới đất; (7) Nồng độ các 

chất gây ô nhiễm; nếu vượt quá nồng độ cho phép (ngưỡng tự làm sạch) thì môi trường 

đất sẽ trở nên bất lực. Mặt khác, cấu trúc phân tử và bản chất ô nhiễm mang đặc thù và 

trơ với đất thì khả năng tự làm sạch sẽ rất thấp.  



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

35 

 

Hệ sinh thái môi trường đất có “ngưỡng tự làm sạch riêng”, vượt quá ngưỡng này 

coi như khả năng tự làm sạch không còn nữa. Môi trường đất có khả năng tự làm sạch 

cao hơn môi trường nước và không khí do môi trường đất có hạt keo đất có đặc tính tích 

điện, tỷ lệ hấp phụ lớn, khả năng trao đổi ion và hấp phụ chúng lớn mà môi trường nước 

và không khí không có. Nhưng khi ô nhiễm vượt quá khả năng tự làm sạch thì tình trạng 

ô nhiễm càng trở nên nặng nề. Lúc đó, khả năng lan truyền ô nhiễm từ trong môi trường 

đất sang nước mặt, nước ngầm và khuyếch tán vào trong không khí rất nhanh. Tác hại 

vì thế mà tăng lên đột ngột, rất nghiêm trọng. (Lê Văn Khoa, 2001; Lê Huy Bá, 2007). 

Khả năng phục hồi của tài nguyên đất phụ thuộc vào quá trình hình thành đất. 

Quá trình hình thành đất bị chi phối bởi nhiều yếu tố tự nhiên như đá mẹ (đá tạo thành 

đất), thực vật, khí hậu, nước, địa hình. Trong đó, vi sinh vật, thảm thực vật có vai trò 

quan trọng trong việc tạo và giữ đất. Độ phì là đặc tính cốt lõi, đặc tính phân biệt của 

đất. Nếu mất thảm thực vật, đất không giữ được và quá trình phục hồi đất sẽ bị kéo dài. 

1.2.2.4. Thể chế KTKS và bảo vệ môi trường ở Việt Nam 

Hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản là hoạt động mang tính đặc 

thù cao. Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng 

sản vì thế cũng mang tính đặc thù tương ứng. Vì vậy, cần phải có chính sách phù hợp 

để vừa phát triển được ngành công nghiệp khai khoáng, vừa bảo đảm bảo vệ môi trường 

tương ứng và tương thích. Luật khoáng sản năm 2010, Luật bảo vệ môi trường năm 

2014, Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010, Bộ luật hình sự năm 2015 và một số văn 

bản quy phạm pháp luật khác đã đề cập đến vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và bảo 

vệ môi trường trong lĩnh vực khoáng sản nói riêng (hình 1.5). 

 
Hình 1.5. Hệ thống chính sách, pháp luật trong hoạt động khoáng sản 
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Trong khai thác và chế biến khoáng sản, việc hình thành các bãi thải và khu sau 

khai thác đã làm biến đổi mạnh mẽ chất lượng đất và khả năng tái sử dung đất vào các 

mục đích phát triển kinh tế. Theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã đưa ra những giải pháp HPMT và cải tạo HST đất. Đây là cơ sở rõ ràng 

để có thể áp dụng thích hợp cho từng đối tượng khoáng sản cụ thể. 

* Đối với loại hình mỏ lộ thiên khi kết thúc khai thác 

Các hố moong có đáy khi kết thúc khai thác nằm dưới mực nước ngầm hoặc mực 

nước thông thủy: thực hiện lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo hệ thống lưu, 

thoát nước và trồng cây, phủ xanh trên toàn bộ khai trường. Trường hợp để lại thành hồ 

chứa nước nhưng độ sâu mực nước không được sâu hơn mức nước thông thủy 30m và 

phải có hệ thống lưu thông nước với các khu vực bên ngoài; xây dựng kè bờ chắc chắn 

và cải tạo bờ moong giật cấp đảm bảo an toàn - kỹ thuật; xây dựng đê xung quanh moong 

đảm bảo ngăn súc vật và người; trồng cây xen dày xung quanh hơn định mức trồng cây 

thông thường ít nhất 2 lần; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm ghi rõ độ sâu của moong; 

tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu.  

Các moong dạng hố mỏ có đáy nằm trên mực nước ngầm hoặc mực nước thông 

thủy cần lấp đầy bằng với mức địa hình xung quanh; tạo hệ thống lưu, thoát nước và 

trồng cây trên toàn bộ khai trường. Trường hợp để lại địa hình hố mỏ thì độ cao từ đáy 

moong đến mức cao địa hình xung quanh không được lớn hơn 15 m; cải tạo, củng cố bờ 

moong đảm bảo an toàn kỹ thuật; xây dựng bờ kè và hệ thống thoát nước; trồng cây và 

phủ xanh toàn bộ đáy moong; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi 

trường ban đầu; 

Trường hợp khai trường khai thác địa hình khác cần san gạt, tạo mặt bằng hoặc 

cắt tầng, phủ đất để trồng cây hoặc chuyển đổi mục đích; xây dựng hệ thống thoát nước 

bề mặt; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu. 

- Khu vực xung quanh khai trường: nếu có địa hình bằng phẳng cần thực hiện các 

biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường và tiến hành phủ đất để trồng cây; trường hợp địa 

hình dạng vách núi cần cải tạo, củng cố bờ tầng vách núi đảm bảo an toàn - kỹ thuật; 

phủ đất và trồng cây trên mặt tầng; xây dựng hệ thống thu gom nước tại mặt tầng và 

chân tầng vách núi; xây dựng tường kè chân tầng vách núi; lập hàng rào và biển báo 

nguy hiểm xung quanh chân tầng; trồng cây tại các khu vực xung quanh. 

- Bãi thải đất đá: Tiến hành san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây. Trường hợp bãi 

thải dạng đống không thể san gạt thì phải cải tạo, san cắt tầng thải và tạo độ dốc của bãi 

thải đảm bảo an toàn - kỹ thuật; góc nghiêng của sườn bãi thải phải nhỏ hơn hoặc bằng 

góc trượt tự nhiên của đất đá thải đổ xuống; xây dựng hệ thống chân kè bãi thải đảm bảo 
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bền vững; hệ thống thu gom nước các mặt tầng và chân tầng bãi thải; phủ đất và trồng 

cây trên các mặt tầng và sườn tầng bãi thải (cây bụi và cây thân gỗ). 

- Bãi thải quặng đuôi: Đối với các bãi thải quặng đuôi dạng thô, rắn, dễ thoát 

nước cần san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích bãi thải và xây dựng 

hệ thống thoát và xử lý nước chảy tràn. Đối với các hồ thải quặng đuôi dạng mịn, khó 

thoát nước, không có khả năng hoàn thổ phủ xanh: xây dựng đê, đập tràn vĩnh viễn đảm 

bảo an toàn - kỹ thuật và phải được đơn vị có chức năng thẩm định thiết kế kỹ thuật; xây 

dựng hệ thống xử lý nước rỉ quặng đuôi đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra ngoài 

môi trường; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu; 

xây dựng hàng rào kiên cố, trồng cây xen dày và lắp đặt biển báo nguy hiểm xung quanh. 

Trường hợp khai trường có nguy cơ tạo dòng thải axit (thành phần khoáng vật 

sulfua), có phát sinh thành phần nguy hại thì diện tích đất này cần phủ lớp vật liệu có độ 

thẩm thấu thấp, xử lý để đạt độ thẩm thấu nhỏ hơn 01 x 10-6 cm/s hoặc sử dụng vải địa 

kỹ thuật chống thấm đảm bảo an toàn trước khi cải tạo, đổ đất trồng cây. 

Khu vực sân công nghiệp và khu vực phụ trợ phục vụ khai thác và chế biến 

khoáng sản sau khi ngừng KTKS phải được tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị 

không còn mục đích sử dụng; xử lý ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 

trường; san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích sân công nghiệp và khu 

vực phụ trợ; xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh; tái tạo HST và môi trường gần 

với trạng thái môi trường ban đầu. 

- Đối với những khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép của 

mỏ nhưng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản cũng phải tiến 

hành xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường trong trường hợp gây ô nhiễm và sự 

cố môi trường xung quanh. Việc xử lý, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường phải có 

sự tham gia, giám sát và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

* Đối với khai thác hầm lò 

Trường hợp các mỏ khai thác hầm lò nếu trên bề mặt đất phân bố mỏ không có 

các công trình xây dựng, khu vực dân cư thì tiến hành phá hoàn toàn phần đường lò: 

thực hiện san gạt, tạo mặt bằng những khu vực bị sụt lún, trồng cây tái tạo hệ sinh thái 

và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc chuyển đổi mục đích (nếu để 

lại các đường lò phải thực hiện lấp các cửa lò chính và cửa lò giếng theo quy chuẩn, quy 

phạm khai thác hầm lò). 

Trường hợp khu vực khai thác dưới những công trình xây dựng, khu vực dân cư 

có nguy cơ sụt lún, phải được cải tạo phục hồi môi trường bằng phương pháp chèn lò 
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từng phần hoặc toàn phần, cần chèn lấp toàn bộ những đường lò còn lại sau khi kết thúc 

khai thác để đảm bảo duy trì các công trình trên mặt đất. 

Việc thực hiện HPMT thường được thực hiện qua 4 bước cùng với giai đoạn phát 

triển của dự án KTKS. Những nội dung này bám sát quy định trong Luật Bảo vệ môi 

trường và Luật Khoáng sản. 

Trên thực tế, tài nguyên môi trường đất bao gồm nhiều loại, đòi hỏi mức độ bảo 

vệ theo yêu cầu khác nhau. Pháp luật BVMT hiện hành chưa là công cụ hữu hiệu để bảo 

vệ đất theo nghĩa là thành phần quan trọng của môi trường. Hiện trạng ở nhiều khu khai 

thác, chế biến khoáng sản, môi trường đất đã bị tác động ở nhiều khía cạnh với quy mô 

khác nhau. Thường là theo xu thế giảm chất lượng, thay đổi tiêu cực mục đích sử dụng 

đất. Đất ở những khu vực KTKS, bãi thải và lân cận thường bị suy thoái dưới các hình 

thức xói mòn, rửa trôi, mất cân bằng dinh dưỡng, đất bị thoái hoá,... Tuy vậy, pháp luật 

đất đai chủ yếu điều chỉnh các quan hệ khai thác, sử dụng đất, tập trung vào giá trị kinh 

tế của đất và thường dẫn chiếu sang quy định của Luật BVMT, trong khi vấn đề cơ bản 

về môi trường đất nêu trên lại có ít các quy định cụ thể về bảo vệ chất lượng, giá trị sinh 

thái của đất, sử dụng đúng mục đích của đất. 

 

Hình 1.6. Quan hệ giữa HPMT với các giai đoạn triển khai của dự án KTKS 
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1.3. Cơ chế hình thành bãi thải khu KTKS 

1.3.1. Phân loại bãi thải sau KTKS 

Vật liệu thải của mỗi loại hình khoáng sản là khác nhau tùy thuộc vào quy trình 

khai thác và chế biến của từng loại hình khoáng sản. Chất thải được đề cập ở đây chủ 

yếu chất thải rắn. Chất thải rắn trong khai thác và chế biến khoáng sản chủ yếu là đất đá 

thải (đất mặt, đất đá bóc) sinh ra từ quá trình bóc quặng trong lòng đất tạo ra bãi thải đất 

đá và quặng đuôi, quặng nghèo sinh ra trong quá trình chế biến khoáng sản.  

Trong chất thải rắn cũng được phân ra thành 2 loại là chất thải rắn không nguy 

hại và chất thải rắn nguy hại. Chất thải rắn không nguy hại là các dạng chất thải rắn 

không chứa các chất nguy hại đến môi trường, thường phát sinh trong quá trình bóc lớp 

phủ để mở vỉa,… Chất thải nguy hại theo Quyết định 155/1999/QĐ-TTg là chất thải có 

chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, 

dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác) hoặc tương 

tác chất với chất khác gây nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người. Từ định 

nghĩa trên, chất thải rắn nguy hại trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản 

thường phát sinh từ khâu khai thác và chế biến quặng như: quặng nghèo, quặng đuôi với 

dư lượng các hóa chất tuyển,… 

Tùy thuộc vào việc khai thác từng loại khoáng sản như khoáng sản kim loại, 

khoáng sản phi kim loại, khoáng sản vật liệu xây dựng mà tạo ra các dạng bãi thải khác 

nhau. Bãi thải là một hình thái địa hình nhân sinh (anthropogenic). Quá trình dịch chuyển 

đất đá, biến dạng bề mặt và các hoạt động ngoại sinh vẫn xảy ra liên tục kể từ khi mới 

đổ thải và lưu biến nhiều năm sau. Việc dịch chuyển biến dạng bãi thải là một quá trình 

phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố về công nghệ thải, kích thước 

bãi thải, tính chất cơ lý đất đá thải, độ ổn định của nền bãi thải và các điều kiện ngoại 

cảnh, hoạt động ngoại sinh trên bãi thải. Các hiện tượng dịch chuyển biến dạng xảy ra 

liên tục kể từ giai đoạn đầu đổ thải cho đến hàng chục năm sau khi kết thúc mỏ. 

Hiện tượng dịch chuyển biến dạng bãi thải chủ yếu tập trung vào 3 loại hình chính 

là biến dạng liên tục, biến dạng không liên tục và dịch chuyển biến dạng sườn bãi thải. 

Mỗi loại biến dạng có những đặc điểm riêng làm mất độ ổn đinh của bãi thải, gây các 

hiện tượng sạt lở, sụp đổ bãi thải, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các công trình 

xây dựng trên bãi thải hoặc trong khu vực lân cận. Các tai biến môi trường do nguyên 

nhân bãi thải có thể làm đình trệ sản xuất, gây thiệt hại tài sản và nguy hiểm tính mạng 

con người; Có thể tóm tắt thành quy trình chung trong KTKS và các dạng bãi thải có thể 

hình thành như sau (hình 1.7): 
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Hình 1.7. Quy trình khai thác khoáng sản và các dạng bãi thải 

1.3.1.1. Bãi thải dạng 1: đất mặt và đất đá thải  

Dạng bãi thải 1 có các đặc điểm chung như sau: Các bãi thải thường có chiều cao 

từ 15- 20 m, có nơi lên tới 35-40 m. Góc dốc sườn bãi thải tương đối lớn (30o - 40o). 

Thành phần trên bãi thải thường là các loại đất đá với các cỡ hạt khác nhau và có tính 

chất rời rạc. Thành phần của đất đá trên bãi thải cho thấy: 

Đá thải thường chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số vật liệu thải (có đường kính > 

2mm). Trong khi đó, đất có trong bãi thải chiếm tỷ lệ ít hơn. Thành phần chủ yếu của 

vật liệu trên các bãi thải là: cát kết, bột kết, sét kết và đất phủ. Trong các thành phần 

trên, mức độ phong hoá của bột kết chậm hơn so với các đá khác, đá được tạo bởi sét 

kết bị phong hoá nhanh, dễ nứt nẻ, vỡ vụn, khi gặp nước thì chảy nhão nên dễ gây lụt 

lội, trượt lở. Do vậy, đất đá bãi thải có sự liên kết kém, dễ bị phong hoá nên độ bền cơ 

học giảm, dễ chảy nhão trượt lở, khó khăn cho việc ổn định sườn bãi thải. Do có đặc 

điểm là dạng bãi thải cao, góc dốc sườn bãi thải lớn (>30o), đất đá thải có cỡ hạt thay 

đổi từ dạng bụi, dăm sỏi đến các loại đá cục và đá tảng, đổ thải từ trên cao xuống nên 

đất đá hạt nhỏ thường tập trung ở phía trên, cỡ lớn tập trung dưới chân tầng thải. Cỡ hạt 

lớn khi lăn xuống dưới chân tầng thải thường tách xa chân bãi thải nên tạo bề mặt sườn 

bãi thải dạng lõm. Trong quá trình khai thác, lớp đất phủ thường không được thu hồi lại 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

41 

 

mà đổ lẫn cùng đất đá thải nên bề mặt bãi thải rất nghèo chất dinh dưỡng, ảnh hưởng rất 

lớn đến quá trình phủ xanh bề mặt bãi thải. 

Ngược lại, với các bãi thải đã dừng đổ thải từ lâu thì có sự biến đổi quy luật phân 

bố cỡ hạt trên sườn bãi thải. Phía dưới và chân bãi thải, thành phần và sự phân bố của 

các cấp hạt ít thay đổi, nhưng ở phần trên sườn bãi thải có sự thay đổi lớn: các cấp hạt 

cỡ 0 - 15 mm giảm xuống, chỉ còn chiếm 30 - 40%. Các loại đá cấp hạt này thường hay 

bị cuốn trôi theo dòng nước chảy mạnh, một phần chui xuống lòng bãi thải phân bố vào 

các khoảng trống giữa các tảng đá lớn, một phần theo dòng chảy phân bố trên sườn để 

ổn định sườn dốc. 

1.3.1.2. Bãi thải dạng 2: Hỗn hợp chất thải sau rửa quặng – bùn thải  

Việc khai thác khoáng sản được thực hiện theo hai cách: khai thác mỏ sa khoáng, 

trong đó sử dụng nước và trọng lực để tuyển các khoáng sản quý, hoặc khai thác mỏ 

quặng trong đá gốc, trong đó quặng được khai thác lên, nghiền thành hạt mịn và sàng 

rửa để tách phần khoáng sản có ích trong quặng ra. Việc tách phần có ích ra cũng đồng 

thời sinh ra phần chất thải không có giá trị kinh tế và phải trải qua quy trình xử lý để 

thải ra môi trường đó gọi chung là bùn thải sau tuyển quặng. Dạng bùn thải này thường 

chứa phần lớn vật chất hạt mịn, không độc hại, lưu trữ trong các hồ chứa. 

1.3.1.3. Bãi thải dạng 3: Quặng đuôi 

Quặng đuôi là loại chất thải được hình thành trong quá trình tuyển quặng, bao 

gồm cả dạng rắn và lỏng. Quặng đuôi thải thường đã trải qua một hoặc nhiều quá trình 

xử lý hoá - lý và chứa một hay nhiều phụ gia công nghiệp dùng trong quá trình tuyển 

khoáng. Các loại quặng đuôi này thường được thải vào hồ, đập thải quặng đuôi. Quặng 

đuôi thường là hạt mịn, kích thước hạt khoảng một vài micromet, có dạng bùn (một hỗn 

hợp khoáng sản mịn và nước). Quặng đuôi, còn được gọi là quặng cuối. Ngoài các 

khoáng chất sẵn có trong quặng, trong một số loại quặng đuôi còn tồn tại một số chất 

độc hại trong quá trình chế biến quặng. Quặng đuôi khác với quặng nghèo. Quặng đuôi 

cũng khác với đá thải hoặc vật liệu phủ trên mỏ quặng, bị di dời trong quá trình KTKS 

mà không được xử lý. 

Các thành phần của quặng đuôi phụ thuộc trực tiếp vào các thành phần của quặng 

và quá trình khai thác, chế biến quặng. Quặng đuôi có thể còn sót lại một lượng kim loại 

sau quá trình chế biến từ quặng thô, và có thể chứa một lượng đáng kể các hợp chất bổ 

sung trong quá trình khai thác. Các nguyên tố hiếm khi ở dạng đơn chất mà thường ở 

dạng các hợp chất phức tạp. Để ngăn chặn tác động của quặng đuôi, người ta thường có 

một cơ sở xử lý (thường là dạng một con đập, ao). Đây là một phương pháp thuận tiện 
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lưu trữ từ chất thải thường ở dạng bùn khi chúng được thải ra. Cách lưu trữ này tiềm 

tàng nhiều rủi ro. Nếu đập chắn bị vỡ, một lượng lớn quặng đuôi sẽ tràn ra ngoài và có 

thể gây nên thảm họa môi trường. Xử lý quặng đuôi là một trong những vấn đề môi 

trường quan trọng nhất trong khai thác, chế biến khoáng sản. 

1.3.1.4. Bãi thải dạng 4: Quặng nghèo 

Quặng nghèo là phần quặng trong mỏ có hàm lượng quặng thấp, không có giá trị 

về kinh tế và bị thải bỏ trong quá trình KTKS. Do trình độ công nghệ kỹ thuật, phần lớn 

lại khai thác thủ công, nên đa số các mỏ hiện nay ở nước ta chỉ lấy được phần khoáng 

sản “giàu” nhất, còn loại bỏ toàn bộ các quặng nghèo và khoáng sản đi cùng, dẫn đến 

không tận thu được. Tổn thất trong chế biến khoáng sản cũng rất cao. Ví dụ như trong 

khai thác vàng, độ thu hồi quặng vàng trong chế biến hiện chỉ đạt 30-40%, số còn lại bị 

thải ra ngoài bãi thải nên không chỉ mất mát mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng. Nếu so sánh với chỉ tiêu ở một số nước, tỷ lệ thu hồi vàng trong quặng thường 

chiếm 92-97% thì tổn thất trong chế biến quặng vàng ở nước ta quá lớn. 

1.3.2. Cơ chế hình thành, phân loại bãi thải khu KTKS kim loại 

Ở Tây Nguyên, khai thác và chế biến khoáng sản kim loại chủ yếu là bauxite, 

vàng, sắt, thiếc và antimon. Phương pháp khai thác được áp dụng phần lớn là khai thác 

lộ thiên, một số ít là khai thác hầm lò như vàng, thiếc, wolfram,... Quá trình chế biến 

quặng tập trung làm giàu quặng qua các công đoạn nghiền, tuyển, luyện kim. Từng công 

đoạn này cho các dạng chất thải rắn khác nhau cũng như khối lượng chất thải khác nhau.  

Đối với công đoạn khai thác lộ thiên, bãi thải được hình thành từ việc bóc lớp 

phủ đất mặt và đất đá thải nằm phía trên thân quặng sau đó chuyển về bãi thải, chất thải 

rắn trong công đoạn này thường có khối lượng lớn và thuộc loại chất thải rắn không 

nguy hại. Như vậy, ở công đoạn này tạo ra dạng bãi thải 1: đất mặt và đất đá thải. 

Chất thải trong chế biến quặng thô: Quặng nguyên khai trước khi đưa vào chế 

biến sâu sẽ được làm giàu để thu hồi tinh quặng bằng các quá trình như: rửa quặng, đập, 

nghiền, tuyển,... (Hình 1.9). Kết quả của các quá trình này sinh ra hỗn hợp chất thải sau 

sơ chế quặng, gọi là bùn thải. Bùn thải thải có các tính chất lý - hóa khác nhau phụ thuộc 

vào thành phần khoáng vật và địa hóa học của nguồn được xử lý, công nghệ xử lý, kích 

thước vật liệu đập nghiền,... Kích thước chất thải rất khác nhau từ dạng keo đến dạng 

cát thô, sỏi,.... Đuôi thải thường được tập trung ở hồ thải gần mỏ khai thác, đây là bãi 

thải dạng 2: Bùn thải. 

Chất thải trong quá trình luyện kim: Tinh quặng là sản phẩm trung gian để sản 

xuất ra kim loại thông qua quá trình luyện kim. Quá trình luyện kim có 2 loại chính là 
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quá trình thủy luyện cho các kim loại như Au, U, Al, Cu, Zn, Ni, P và hỏa luyện cho Cu, 

Zn, Ni, Pb, Sn, Fe và ít hơn là điện kim luyện như Al, Zn (Ripley et al. 1996; Warhurst, 

2000). Các quá trình luyện kim này mục đích phá hủy các liên kết hóa học của các 

nguyên tố và kết quả tạo ra các chất thải khác nhau. Trong quá trình này, chất thải có 

thành phần vật chất và hóa học phức tạp do nhiều hóa chất khác nhau sử dụng trong tinh 

quặng, keo đất, hạt mịn... Như vậy, bãi thải hình thành trong giai đoạn này là dạng bãi 

thải 3: quặng đuôi. Dạng bãi thải này phải được quản lý nghiêm ngặt vì phần lớn chất 

thải ở đây là chất thải nguy hại. 

 

Hình 1.8. Sơ đồ giản lược quá trình thu hồi tinh quặng và thải đuôi thải 

 Ngoài ra, trong quá trình tinh chế quặng kim loại, tùy thuộc vào công nghệ tinh 

quặng, hàm lượng khoáng vật chính sẽ hình thành một loại chất thải khác đó là quặng 

nghèo. Do quá trình chế biến khoáng sản không bao giờ đạt hiệu suất 100%. Quặng 

nghèo, đó là phần quặng trong mỏ có hàm lượng quặng thấp, không có giá trị về kinh tế 

và bị thải bỏ trong quá trình khai thác khoáng sản. 

 Trong số các khoáng sản kim loại ở Tây Nguyên, quặng bauxite được đặc biệt 

chú ý do giá trị, tiềm năng trữ lượng và những vấn đề môi trường, xã hội xung quanh 

việc khai thác loại quặng này. Hơn nữa, nội dung thực hiện của đề tài hướng đến xây 

dựng mô hình trên bãi thải sau khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên. Vì vậy, cần làm 

rõ và phân biệt các dạng bãi thải sinh ra trong quá trình khai thác bauxite. Quặng bauxite 

sau khi khác thác được sơ chế để loại bỏ các thành phần như; sét, silica và các chất khác 

được hình thành trong quá trình tạo quặng, gồm các bước: 1) Sàng nghiền quặng thô; 2) 

Rửa lắng tuyển quặng tinh và chất cặn được đưa đến máy lắng ly tâm để thu hồi các hạt 

bauxit cỡ lớn hơn 01 mm. Quá trình này tạo ra bùn thải sau tuyển quặng. 

Bauxite được luyện trong điều kiện nhiệt độ áp suất lớn với dung dịch natri 

hydroxit, qua đó nhôm bị hòa tan ở dạng aluminate. Sau khi tiến hành lọc phân tách 
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phần cặn giàu sắt, phần chất thải của tiến trình này được gọi là bùn đỏ và là quặng đuôi 

của bauxite. Bùn đỏ bao gồm hỗn hợp các tạp chất rắn và kim loại là một trong những 

vấn đề về chất thải quan trọng nhất của ngành luyện nhôm. Màu đỏ là do hiện nay sắt bị 

oxy hoá, có thể chiếm đến 60% khối lượng của bùn đỏ. Như vậy, quá trình khai thác và 

chế biến bauxite cho thấy, để tạo ra được các sản phẩm có hàm lượng Al2O3 cao từ 

quặng nguyên khai, đến quặng tinh đến Aluminium oxide hàm lượng trên 98,6% sẽ tạo 

ra 3 loại bãi thải: đất hoàn thổ, bùn thải sau tuyển quặng và bùn đỏ (hình 1.9). 

 

Hình 1.9. Cơ chế hình thài bãi thải trong khai thác, chế biến Bauxite 

1.3.3. Cơ chế hình thành, phân loại các bãi thải khu KTKS không kim loại 

Trên cơ sở tình hình khai thác, chế biến khoáng sản không kim loại ở Tây Nguyên 

cũng như hiện trạng các bãi thải cho thấy: Việc khai thác các khoáng sản khoáng chất 

công nghiệp và đá quý, bán quý và đá mỹ nghệ chủ yếu sử dụng phương pháp khai thác 

lộ thiên. Công nghệ khai thác sử dụng ở đây là khoan nổ mìn, máy xúc, đập nhỏ và chọn 

quặng. Sau đó, quặng được xay nhỏ và tuyển tiếp bằng hệ thống sàng tuyển phân thành 

các cấp có kích thước và chất lượng khác nhau (hình 1.10). 

Vì thế dạng bãi thải trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản không kim 

loại chủ yếu bao gồm: 

- Dạng bãi thải 1: Đất mặt và đất đá thải chủ yếu được bóc ra từ lớp đất trên bề 

mặt và đất đá nằm phía trên thân quặng. Đất đá thải này được loại bỏ trong quá trình 

khai thác và được thải tập trung về bãi thải đất đá. 

- Dạng bãi thải 4: Bao gồm các loại quặng nghèo, quặng kém phẩm chất không 

thể sử dụng được hoặc không thể tận dụng để sản xuất sản phẩm phụ thường bị loại ra 

và được đổ thải tập trung cùng nơi với bãi thải đất đá trong khu vực mỏ. 
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Hình 1.10. Cơ chế hình thành các bãi thải trong KTKS không kim loại 

1.3.4. Cơ chế hình thành, phân loại các bãi thải khu KTKS vật liệu xây dựng 

Phương pháp khai thác vật liệu xây dựng khu vực Tây Nguyên cũng tương tự 

như với khai thác khoáng chất công nghiệp là sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên. 

Tuy nhiên, khác với các loại hình khai thác và chế biến khoáng sản khác, khai thác và 

chế biến vật liệu xây dựng có khối lượng chất thải rắn rất ít. Thành phần chất thải rắn ở 

đây chủ yếu là đất phủ, đá kẹp, đá kém phẩm chất,... thuộc vào loại chất thải rắn không 

nguy hại. Hầu hết các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng ở Tây Nguyên đều nằm xa khu 

dân cư, quy mô khai thác và chế biến ở các mỏ là không lớn vì vậy thường không tạo ra 

các bãi thải có quy mô gây ảnh hưởng tới môi trường.  

Vùng Tây Nguyên có rất nhiều điểm khai thác đá xây dựng với khối lượng lớn, 

phục vụ nhu cầu xây dựng của địa phương. Qua khảo sát điều tra, hầu hết điểm khai thác 

đá xây dựng ở Tây Nguyên hiện nay đều thực hiện theo một quy trình chung, thể hiện 

trong sơ đồ hình 1.11. Thành phần chủ yếu của đất đá thải là từ công nghệ nổ mìn thi 

công bao gồm chủ yếu các loại đá phong hóa (cát kết, bột kết, sét kết) có độ bền cơ học 

không cao và lẫn trong đó một lượng nhỏ đất từ bề mặt của tầng phủ, ước chiếm khoảng 

10% tổng số vật liệu thải. Đất đá thải có nhiều cỡ hạt khác nhau, thay đổi từ dạng hạt 

bụi đến cát, dăm sạn rồi đến các loại đá cục và đá tảng. Do quy trình đổ thải là từ trên 

cao xuống nên đất đá hạt nhỏ thường tập trung ở phía trên, cỡ hạt lớn tập trung dưới 

chân bãi thải. Những cỡ hạt rất lớn thường lăn xuống dưới chân bãi thải và tách xa chân 

bãi thải nên tạo cho bề mặt sườn bãi thải dạng lõm. 
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Hình 1.11. Cơ chế hình thành bãi thải trong KTKS vật liệu xây dựng 

1.4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

1.4.1. Cách tiếp cận 

1.4.1.1. Tiếp cận hệ thống và tổng hợp 

Đất được hình thành dưới sự tác động tương hỗ của các yếu tố môi trường tự 

nhiên (gồm: đá mẹ/mẫu chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, sinh vật) và tác động của con 

người theo thời gian. Vì vậy, cần nhìn nhận tài nguyên đất như một thể tổng hợp tự 

nhiên hoàn chỉnh trong mối liên hệ hữu cơ giữa các nhân tố phát sinh học đất với các 

tập quán canh tác của con người, chính sách quản lý đất đai,... Các nhóm nhân tố này 

tác động và ảnh hưởng đến các tính chất vật lý, hóa học và sinh học của đất; từ đó ảnh 

hưởng đến độ phì của đất cũng như các chu trình dinh dưỡng trong đất. Do vậy, việc đề 

xuất các giải pháp cải tạo, phục hồi nhằm sử dụng bền vững tài nguyên đất nhất thiết 

phải dựa trên cơ sở tổng hợp và liên ngành. 

1.4.1.2. Tiếp cận sinh thái môi trường 

Theo Ủy ban IUCN về quản lý HST (CEM), tiếp cận HST là một chiến lược để 

quản lý tổng hợp đất và nước nhằm tăng cường bảo vệ và sử dụng chúng bền vững. Tiếp 

cận HST đòi hỏi các quyết định của con người đưa ra trong việc khai thác, sử dụng tài 

nguyên đất phải phù hợp và hài hòa với văn hóa, môi trường sinh thái, đặc biệt là tiềm 

năng của đất đai. Thật vậy, trước những tác động tiêu cực của việc khai thác khoáng 
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sản, HST đất chắc chắn bị biến đổi nặng nề, mất đi khả năng tự điều chỉnh. Do đó, mục 

tiêu của công tác cải tạo, phục hồi HST đất là thiết lập lại khả năng tự điều chỉnh ban 

đầu của HST đất bằng việc vận dụng các quy luật và diễn thế của HST đất trong tự 

nhiên, các chu trình vật chất và năng lượng, cân bằng vật chất của môi trường đất. Điều 

này cần sự can thiệp của con người thông qua các biện pháp quản lý, khoa học công 

nghệ... để sau khi tiến hành cải tạo, phục hồi hướng đến một HST đất sau khai thác 

khoáng sản có thể tự duy trì. 

1.4.1.3. Tiếp cận sử dụng đất bền vững 

Đối với Tây Nguyên, ba mục tiêu cơ bản nhằm xây dựng thành công mô hình cải 

tạo phục hồi đất bãi thải, khu KTKS; và đề xuất giải pháp tổng hợp được đặt ra là: 

- Bền vững về kinh tế: phát huy tối đa tiềm năng của khu vực (sức sản xuất của 

đất, điều kiện khí hậu, tài nguyên sinh vật, tiềm năng lao động tại chỗ…) đảm bảo năng 

xuất và hiệu quả ổn định lâu dài. 

- Bền vững về môi trường: bảo vệ đất và nguồn nước, giảm thiểu xói mòn, thoái 

hóa đất; cải thiện chất lượng đất, duy trì và phát triển tính đa dạng sinh học của vùng 

trong hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo.  

- Bền vững về xã hội: Phù hợp với thực trạng của khu vực, khai thác tiềm năng 

và khắc phục những hạn chế về tự nhiên, kinh tế - xã hội, phù hợp với khả năng đầu tư, 

năng lực tổ chức, quản lý phát huy truyền thống sản xuất, phong tục tập quán của người 

dân địa phương, khai thác các thế mạnh theo định hướng sản xuất hàng hóa. 

Ba yêu cầu trên được sử dụng để xem xét, đánh giá hiệu quả của các mô hình và 

giải pháp; góp phần định hướng quản lý, sử dụng đất bền vững các bãi thải, khu KTKS. 

Bên cạnh đó, luận cứ khoa học cho PTBV Tây Nguyên không chỉ tập trung vào: Kinh 

tế - môi trường - xã hội mà còn phải chú trọng nhiệm vụ an ninh – quốc phòng và xây 

dựng, quản lý văn hóa – xã hội. 

1.4.1.4. Tiếp cận kỹ thuật lâm sinh mô phỏng tự nhiên 

Thực trạng thăm dò và KTKS ở Tây Nguyên đã cho thấy: hầu hết các mỏ khoáng 

sản có giá trị và trữ lượng đều tập trung ở những khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn, 

rừng đặc dụng với các loài cây bản địa lâu năm. Khi thảm thực vật, lớp đất mặt bị bóc 

đi phục vụ công tác khai khoáng, các bãi thải được hình thành. Theo đó, một số loài thực 

vật thứ sinh, xâm hại thích nghi với điều kiện bãi thải mới tồn tại được, tuy nhiên, các 

loài này gần như không có ý nghĩa về mặt kinh tế - môi trường - xã hội. Mặt khác, hệ 

sinh thái rừng là một trong những hệ sinh thái mang lại nhiều lợi ích. Nó có cấu trúc 

phức tạp về thành phần loài cây từ cây cỏ thảm tươi, cây bụi, cây phù trợ, cây gỗ cao 

cùng với các thành phần sinh vật khác; có quá trình hình thành phát triển lâu dài.  

Do vậy, việc phục hồi, cải tạo HST đất bãi thải sau KTKS gắn với phục hồi HST 
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rừng là hướng tiếp cận phù hợp trong điều kiện của Tây Nguyên. Đây cũng là hướng 

tiếp cận chủ đạo trong nghiên cứu hoàn phục môi trường sau khai khoáng trên Thế giới 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Và phục hồi thảm thực vật trên bãi thải sau 

khai thác khoáng sản cần có bước đi thích hợp từ loài cây cỏ, cây bụi, cây phù trợ, cây 

che phủ đất, chống xói mòn, cải tạo đất, cây nông lâm kết hợp và các loài cây gỗ lớn.  

Lợi dụng quá trình tái sinh, diễn thế, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên để cải tạo đất là 

phương án được đề tài lựa chọn cho khu vực bãi thải, khu KTKS ở Tây Nguyên. Loài 

cây trồng được bổ sung ưu tiên các loài cây bản địa, loài cây sẵn có ở địa phương, cây 

đa tác dụng, nông lâm kết hợp cùng với những kiến thức bản địa của người dân địa 

phương. Từ đó tạo ra HST ổn định bền vững. 

1.4.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.4.2.1. Phương pháp thu thập, xử lý và tổng hợp hệ thống tài liệu, dữ liệu 

Việc kế thừa các kinh nghiệm nghiên cứu trên thế giới và trong nước rất cần thiết 

để xây dựng phương pháp luận vận dụng vào các nội dung nghiên cứu của đề tài. Tổng 

hợp các tư liệu, tài liệu, bản đồ, số liệu thống kê..., các kết quả nghiên cứu đã công bố 

liên quan đến đề tài vừa có tính chất định hướng nghiên cứu, vừa tiết kiệm thời gian, chi 

phí và có khả năng kiểm chứng kết quả nghiên cứu. Các loại tư liệu, số liệu và dữ liệu 

dự kiến cần thu thập gồm: 

- Số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên các bãi thải và khu KTKS; số liệu về hiện 

trạng khu khai thác; số liệu phân tích đất, nước, sinh vật từ các công trình nghiên cứu 

trước đây làm cơ sở cho việc đối chiếu, so sánh với kết quả nghiên cứu của đề tài sau này. 

- Thu thập các tài liệu, kết quả nghiên cứu đã có về các vấn đề liên quan đến đề 

tài từ các nguồn tài liệu trong và ngoài nước. Kết quả nghiên cứu của các đề tài KH&CN 

liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài do các Viện nghiên cứu, trường đại 

học, các Bộ, ngành đã thực hiện. 

- Thu thập các tài liệu sơ cấp thông qua quan sát, ghi chép trực tiếp tại địa bàn 

nghiên cứu, thông qua các buổi làm việc, phỏng vấn với lãnh đạo các Sở, ban, ngành địa 

phương, các cán bộ có chuyên môn và người dân. 

Các tài liệu, số liệu thu thập được tổng hợp và xử lý bằng các công cụ và phần 

mềm chuyên dụng. 

1.4.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 

Đây là phương pháp quan trọng để đánh giá đặc điểm, hiện trạng các bãi thải, 

khu KTKS vùng Tây Nguyên; xác định rõ các vấn đề cần quan tâm nghiên cứu đối với 

từng dạng bãi thải đặc trưng; thu thập và cập nhật các tài liệu, số liệu có liên quan, thu 

mẫu (đất, nước, không khí) phục vụ phân tích. Quá trình điều tra khảo sát của đề tài có 

thực hiện phỏng vấn các cán bộ quản lý và người dân địa phương theo mẫu phiếu đã 
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chuẩn bị sẵn.  

Trong thời gina thực hiện, đề tài đã tiến hành 07 đợt điều tra khảo sát thực địa, 

cụ thể như sau: 

- 02 đợt điều tra khảo sát các bãi thải khu khai thác điển hình thuộc 5 tỉnh Tây 

Nguyên (đợt 1: tháng 11/2017, đợt 2: tháng 5/2020);  

- 01 đợt khảo sát, học hỏi kinh nghiệm hoàn phục môi trường sau KTKS ở các 

tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh (tháng 8/2019); 

- 04 đợt điều tra khảo sát phục vụ xây dựng mô hình, quan trắc, lấy mẫu, kiểm 

tra theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây trồng trong mô hình (đợt 1: 7/2018; đợt 2: 

11/2018; đợt 3: tháng 7/2019; đợt 4: tháng 11/2019). 

a. Số lượng mẫu 

Số lượng mẫu các loại (đất, nước, không khí) được thu thập tùy thuộc vào đặc 

điểm của từng bãi thải và điều kiện thu mẫu. Đề tài đã thu thập và phân tích đầy đủ số 

lượng mẫu theo đúng đăng ký trong Thuyết minh đề cương được phê duyệt. Chi tiết số 

lượng mẫu thu thập theo bảng 1.1. 

Đối với 15 bãi thải, khu KTKS, đề tài tiến hành thu mẫu 2 đợt (đợt 1: tháng 

11/2017, đợt 2: tháng 5/2020); cụ thể như sau: 

- Mẫu đất bao gồm mẫu thổ nhưỡng và mẫu nông hóa: 

Mẫu thổ nhưỡng: Đối với mỗi bãi thải, khu khai thác khoáng sản lấy 02 phẫu 

diện đất nền, 02 phẫu diện đất bãi thải năm 2017, 02 phẫu diện đất bãi thải năm 2020. 

Mẫu đất được lấy theo tầng đất của phẫu diện (từ 2- 4 tầng).  

Mẫu nông hóa: tại mỗi bãi thải thu 05 mẫu năm 2017, 05 mẫu năm 2020, phân 

bố đều trên diện tích của bãi thải, khu KTKS.  

- Mẫu kim loại nặng và vi sinh vật đất được lấy theo mẫu thổ nhưỡng và mẫu 

nông hóa để phân tích. 

 - Mẫu nước: Mẫu nước sẽ được ưu tiên lấy theo điểm môi trường nền, vị trí nguồn 

thải; nguồn tiếp nhận và theo 02 đợt khảo sát (năm 2017 và năm 2020). Trong quá trình 

khảo sát, không thu mẫu nước bãi thải, khu khai thác sét gạch ngói Ngọk Bay do không 

có nguồn nước trong phạm vi khu vực bãi thải. 

- Mẫu không khí: Các mẫu khí được đo liên tục trong 1giờ. Số lượng mẫu không 

khí quan trắc: 1 mẫu/bãi thải/đợt khảo sát, tổng cộng 2 mẫu/bãi thải. Đề tài đã quan trắc 

và thu thập 18 mẫu không khí của 9/15 điểm bãi thải, khu KTKS. Một số bãi trong tình 

trạng đang tạm ngừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động như sắt Xã Đông, vàng Đăk 

Ripen, bauxite Bảo Lộc,… Đề tài xét thấy chất lượng không khí hoàn toàn không bị ảnh 

hưởng bởi hoạt động khai khoáng nên không tiến hành quan trắc và thu mẫu.  
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 Đối với 03 mô hình thí điểm, trong quá trình xây dựng, theo dõi, chăm sóc mô 

hình, đề tài tiến hành thu thập mẫu theo 5 đợt (từ tháng 7/2018 đến tháng 5/2020). 

 - Mẫu thổ nhưỡng: Đối với mỗi mô hình lấy 2 phẫu diện năm 2018, 3 phẫu diện 

năm 2019, 2 phẫu diện năm 2020. Mẫu đất được lấy theo tầng đất của phẫu diện. 

 - Mẫu nông hóa: mỗi mô hình thu 5 mẫu/đợt, tổng cộng: 25 mẫu/mô hình. 

 - Mẫu kim loại nặng và vi sinh vật đất được lấy theo mẫu thổ nhưỡng và mẫu 

nông hóa để phân tích. 

   - Mẫu nước: Qua năm 5 khảo sát, thu mẫu để phân tích mô hình 1 và mô hình 3 

thu 18 mẫu/mô hình. Mô hình 2 thu tổng cộng 6 mẫu do hạn chế về nguồn nước trong 

khu vực mô hình và lân cận 

- Mẫu không khí: quan trắc và thu thập 1 mẫu/đợt/mô hình. Tổng cộng mỗi mô 

hình thu 5 mẫu. 

Bảng 1.1. Tổng hợp số lượng mẫu đã thu thập và phân tích ở 15 bãi thải, khu 

KTKS điển hình và 03 mô hình thí điểm                          

TT 
Tên bãi thải, khu khai 

thác khoáng sản 

Số lượng mẫu   

Thổ 

nhưỡng 

Nông 

hóa 

Kim loại 

nặng 

Vi sinh 

vật đất 
Nước 

Không 

khí 

1 Mô hình 1 21 25 32 32 18 5 

2 Mô hình 2 14 25 32 32 6 5 

3 Mô hình 3 21 25 32 32 18 5 

4 Vàng Đăk Ripen 14 10 15 15 4 -  

5 Vàng Tà Năng 18 10 15 15 8 2 

6 Bauxite Nhân Cơ 18 10 15 15 12 2 

7 Bauxite Tân Rai 12 10 10 10 10 2 

8 Bauxite Bảo Lộc 18 10 15 15 8 -  

9 Sắt Xã Đông 18 10 15 15 8 -  

10 Antimon Đăk D’Rông 18 10 15 15 8 2 

11 Kaolin Lộc Châu 20 10 15 15 8 2 

12 Kaolin Trại Mát 20 10 15 15 8 2 

13 Bentonit Tam Bố 20 10 15 15 8 2 

14 Felspat Ea Kar 14 10 15 15 8 2 

15 Đá bazan Đăk R’lấp 18 10 15 15 8 2 

16 Sét gạch ngói Ngọk Bay 18 10 15 15   -  

17 Đá granit Krông Bông 14 10 15 15 8 -  

18 Đá bazan K’Bang 12 10 10 10 4  - 

Tổng cộng mẫu thu thập 308 225 311 311 152 33 

Số lượng mẫu theo thuyết minh 300 225 305 305 151 33 
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b. Kỹ thuật thu mẫu 

- Mẫu thổ nhưỡng ở các bãi thải, khu KTKS: Đối với phẫu diện đất nền, lựa chọn 

khu vực lân cận bãi thải, khu KTKS, có cùng đặc điểm địa lý phát sinh học đất với khu 

vực khai khoáng nhưng không chịu tác động của hoạt động khai thác. Đối với phẫu diện 

đất bãi thải, lựa chọn địa điểm đào phẫu diện điển hình đại diện cho từng bãi thải. Phẫu 

diện đất bãi thải năm 2020 có vị trí gần tương tự phẫu diện đất bãi thải năm 2017. Tất 

cả các phẫu diện đều có bản tả chi tiết và được xác định tọa độ. Quy trình đào phẫu diện 

và lấy mẫu theo Sổ tay Điều tra phân loại, đánh giá đất. 

- Mẫu thổ nhưỡng ở mô hình: điểm đào phẫu diện được lựa chọn ở khu vực trung 

tâm mô hình, các phẫu diện lấy ở mô hình qua các năm có vị trí gần tương tự. 

- Mẫu nông hóa: Đối với các bãi thải, khu KTKS được lựa chọn điều tra, khảo 

sát, đề tài tiến hành thu mẫu nông hóa trải đều trên toàn bộ khu vực bãi thải, mẫu được 

ký hiệu tọa độ. Mẫu nông hóa trong đợt khảo sát năm 2020 đều được lấy đúng theo các 

vị trí đã lấy mẫu năm 2017. Mẫu nông hóa được lấy ở độ sâu 0-20 cm, tuân theo Sổ tay 

Điều tra phân loại, đánh giá đất. Đối với mô hình, thu 5 mẫu nông hóa/ đợt khảo sát ở 

đúng vị trí 4 góc của mô hình và 1 vị trí trung tâm.  

- Mẫu nước: Được lấy tại vị trí ổn định, có tính đại diện cho môi trường nước của 

từng bãi thải, khu KTKS, được xác định tọa độ chính xác và đánh dấu trên bản đồ. 

- Mẫu không khí:  

Tiếng ồn môi trường không khí: Đo các mức ồn Leq, L 50, Lamax. Đo 1 giờ 1 lần 

liên tục. Thiết bị đo độ ồn  QUEST–USA. Độ rung: Đo gia tốc rung, máy Model: MK - 

21 hãng Checkline - Mỹ.  

Các yếu tố khí tượng: Các yếu tố khí tượng được đo cùng tại điểm đo chất lượng 

không khí, đo liên tục trong 1giờ lấy kết quả 1 lần.  

Về tiếng ồn môi trường không khí đã đo các mức ồn Leq, L 50, Lamax. Đo 1 giờ 1 

lần liên tục. Thiết bị đo độ ồn QUEST–USA. 

Về độ rung: Đo gia tốc rung, máy Model: MK – 21 hãng Checkline – Mỹ. 

1.4.2.3. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

Các mẫu đất sau khi lấy sẽ được xử lý và phân tích tại Phòng Phân tích Thí 

nghiệm Tổng hợp Địa lý - Viện Địa lý. Phòng Phân tích đã được cấp Giấy chứng nhận 

VILAS 715 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo chuẩn mực 

ISO/IEC 17025:2005. Từ kết quả phân tích, so sánh với các Tiêu chuẩn Việt Nam, hoặc 

theo ý kiến chuyên gia (nếu chưa có tiêu chuẩn) để đánh giá chất lượng đất, nước và 

không khí. Danh mục chỉ tiêu phân tích và các phương pháp áp dụng trong phân tích 

mẫu được thống kê chi tiết trong phần phụ lục 1. 
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1.4.2.4. Phương pháp nghiên cứu xác định và tuyển chọn cây trồng phù hợp trên bãi 

thải sau khai thác khoáng sản 

Để xác định và tuyển chọn được cây trồng phù hợp trên đất bãi thải và khu sau 

khai thác khoáng sản, chúng tôi sẽ dựa trên các cơ sở sau:  

- Nghiên cứu kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan cải tạo đất, thảm thực 

vật sau khai thác khoáng sản. Đặc biệt quan tâm đến các công trình nghiên cứu có liên 

quan đã được thực hiện ở Tây Nguyên: cây trồng bản địa, cây trồng khảo nghiệm trên 

đất sau KTKS, một số mô hình cải tạo đất,... Đồng thời kết hợp khảo sát thực địa. 

- Điều tra, thu thập thông tin về tập quán canh tác và sự tham gia của cộng đồng 

đối với hoạt động HPMT sau KTKS bằng phương pháp phỏng vấn theo phiếu. Thu thập 

300 phiếu phỏng vấn người dân tập trung ở khu vực gần điểm khảo sát khai thác khoáng 

sản, 150 phiếu cho tổ chức cung cấp thông tin. 

- Điều tra, đánh giá thực trạng khai thác và phục hồi hệ sinh thái đất tại các đơn 

vị khai thác mỏ bauxite và mỏ VLXD ở Tây Nguyên. Cụ thể là mỏ bauxite Tân Rai ở 

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng, mỏ đá xây dựng của doanh nghiệp Lý Kình 

huyện K‘Bang (Gia Lai).  

Từ các thông tin, đánh giá ở phần tổng quan (Mục 1.1 Chương 1) và kết quả 

nghiên cứu trên xây dựng các tiêu chí tuyển chọn cây trồng. 

a. Xác định nhóm thực vật, cây trồng 

Các yêu cầu về xác định các tiêu chí tuyển chọn nhóm thực vật, cây trồng nhằm 

xây dựng các mô hình thí điểm bảo đảm mục tiêu chủ yếu là phục hồi môi trường đất, 

thảm thực vật cho những khu mỏ sau khai thác khoáng sản, nhưng yêu cầu về mặt hiệu 

quả kinh tế cũng phải được quan tâm. Nhóm thực vật, cây trồng trên đất thải sau khai 

thác khoáng sản cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và có khả năng cung cấp sản phẩm 

có giá trị kinh tế, cần đa dạng hóa các loại cây trồng trên khu vực phục hồi môi trường. 

Từ đó xác định nhóm thực vật, cây trồng gồm: 

 (1) Nhóm cây trồng chính: là những cây trồng lâm nghiệp, nông nghiệp phù hợp. 

Nhóm cây này là những loài có giá trị môi trường và cung cấp sản phẩm mang lại hiệu 

quả kinh tế 

 (2) Kỹ thuật trồng hỗn giao, nông lâm kết hợp: Để tăng cường hiệu quả phòng 

hộ, môi trường, các cây trồng tuyển chọn có khả năng phù hợp với kỹ thuật trồng rừng 

hỗn giao (cây lâm nghiệp). Bên cạnh đó, tại những nơi đất mỏ sau khai thác khoáng sản 

đã được hoàn thổ với thời gian trên 6 tháng và chiều dày lớp hoàn thổ thích hợp (độ dày 

> 80cm) có thể bố trí các mô hình nông lâm kết hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và 

gia tăng giá trị kinh tế.  
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 (3) Nhóm cây trồng phù trợ, che phủ đất 

Bên cạnh cây trồng chính để phục hồi môi trường cần trồng thêm loài cây phù 

trợ để che phủ đất, chống xói mòn. Che phủ đất góp phần hạn chế bốc hơi nước; giữ ẩm 

cho đất, giữ ấm cho cây trồng. Ngoài ra, che phủ đất giúp hệ vi sinh vật trong đất hoạt 

động tốt hơn, làm đất tơi xốp, tăng khả năng hấp thụ và hoạt tính sinh học của đất, tạo 

điều kiện cho bộ rễ cây trồng phát triển tốt. Che phủ đất chống xói mòn rửa trôi, hạn chế 

cỏ dại cạnh tranh với cây trồng, tăng năng suất cây trồng. 

Dựa vào các căn cứ đã nêu trên, để xác định tiêu chí tuyển chọn nhóm thực vật, 

cây trồng phù hợp trên các bãi thải sau khai thác khoáng sản (tập trung vào các bãi thải 

sau khai thác và tuyển quặng bauxite; sau khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng). 

b. Tuyển chọn các loại cây trồng có triển vọng trên đất bãi thải sau KTKS 

Để xác định và tuyển chọn các loại cây trồng có triển vọng, phù hợp cho mục 

tiêu xây dựng các mô hình hoàn phục môi trường, thảm thực vật trên đất thải sau khai 

thác khoáng sản ở Tây Nguyên cần phải dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, yêu cầu 

hoàn phục môi trường và các văn bản liên quan. 

* Cơ sở khoa học 

Đầu tiên việc chọn cây trồng phải tuân thủ nguyên tắc “Đất nào cây ấy”, các loài 

cây lựa chọn phải phù hợp với điều kiện lập địa của vùng trồng, ở đây là đặc điểm khí 

hậu và các loại đất bãi thải sau khai thác khoáng sản bao gồm đất bãi thải sau khai thác, 

tuyển quặng bauxite và sau khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 

Thứ hai, trong quá trình hình thành và phát triển của thảm thực vật tự nhiên trên 

các vùng mỏ khoáng sản, một số loài cây bản địa có giá trị kinh tế đã tồn tại và phát 

triển. Cùng với các loài cây bản địa, trong quá trình canh tác lâu đời trên các địa phương 

này, một số cây trồng qua chọn lọc nhân tạo cũng đã hình thành và phát triển tương đối 

ổn định, trong đó có cả những cây nhập nội được trồng trên diện rộng có những điểm 

mỏ được chọn lựa để xây dựng các mô hình thí điểm phục hoàn môi trường.  

Thứ ba, xuất phát từ đặc điểm của các vùng mỏ khoáng sản ở Tây Nguyên thường 

phân bố trên các dạng địa hình đồi bát úp, với độ dốc bình quân từ 5-150, lượng mưa ở 

Tây Nguyên cao và thường tập trung vào 3- 4 tháng mùa mưa, cho nên quá trình xói 

mòn và rửa trôi đất diễn ra mạnh mẽ. Do vậy để hoàn phục môi trường bằng thảm thực 

vật, cần phải quan tâm đến tốc độ sinh trưởng và khả năng che phủ cải tạo đất của các 

loài cây chọn trồng.  

Cuối cùng, về mặt kinh tế- xã hội, qua khảo sát cho thấy trên các vùng đất mỏ 

trước khi khai thác khoáng sản, nhiều loài cây nông- công nghiệp có giá trị kinh tế đã 

được trồng từ lâu như: Cà phê, Chè, Tiêu, Điều lộn hột, Điều nhuộm…điều này gợi mở 

việc chú trọng các loài cây có giá trị kinh tế, phù hợp với tập quán canh tác của cộng 
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đồng địa phương trong chọn loại cây trồng.  

Ngoài ra, khi triển khai xây dựng mô hình trên diện rộng ở các vùng mỏ sau khai 

thác khoáng sản tại Tây Nguyên, các yếu tố kỹ thuật như: nguồn giống của loài cây chọn 

trồng phải tương đối sẵn có, kỹ thuật gây trồng đơn giản với chi phí thấp, ... cũng được 

cân nhắc. 

* Cơ sở thực tế 

 Trong quá trình khai thác mỏ, thảm thực vật bên trên bị phát quang và lớp đất 

mặt bị san ủi để bóc quặng. Các khu vực mỏ sau khai thác khoáng sản nói chung và 

bauxite cũng như vật liệu xây dựng nói riêng bị biến dạng về mặt địa hình, cảnh quan; 

thảm thực vật và đất bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó, việc nghiên cứu các biện pháp kỹ 

thuật nhằm hoàn phục môi trường đất, thảm thực vật trên các bãi thải, các khu vực mỏ 

sau khai thác khoáng sản đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Trên thế giới và Việt 

Nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về các phương pháp phục hồi hệ sinh thái 

đất bãi thải sau KTKS. 

* Các văn bản liên quan 

 - Văn bản của Chính phủ: Tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, ở phần 

giải thích từ ngữ đã nêu: “Cải tạo, phục hồi môi trường là hoạt động đưa môi trường, 

HST tại khu vực môi trường bị tác động về gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc 

đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường, phục vụ các mục đích có 

lợi cho con người”.  

- Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 

9 vùng sinh thái lâm nghiệp (Chi tiết ở phụ lục 2). 

    - Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015, Ban hành danh mục 

giống cây trồng lâm nghiệp chính. Danh mục này đã liệt kê 40 loài cây lâm nghiệp, 

nhưng phù hợp với điều kiện của các bãi thải sau khai thác bauxite, một số loài cây được 

chọn lựa (Chi tiết ở phụ lục 2). 

 - Các chủ trương về phát triển nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường của các 

địa phương trong vùng Tây Nguyên, đặc biệt là trong các Đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn của các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai trong giai đoạn từ 2015 

đến 2020 đã xác định các loại cây trồng chính ở từng địa phương. 

Qua các văn bản có liên quan nêu trên đã chỉ rõ yêu cầu về hoàn phục môi trường 

và một số loài cây nông lâm nghiệp cần chú trọng phát triển. Trong đó các loài cây nông 

nghiệp chính bao gồm: cà phê, chè, tiêu, điều lộn hột, điều nhuộm; các loài cây lâm 

nghiệp gồm cả các cây bản địa như dầu rái, sao đen, thông 2 lá, thông 3 lá, bời lời đỏ 
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trám trắng, trám đen,…và các loài nhập nội như tếch, bạch đàn camal, bạch đàn urô, 

thông caribê, tràm lá dài,…  Từ các thông tin, đánh giá ở phần tổng quan và kết quả 

nghiên cứu trên xác định loài cây trồng triển vọng được lựa chọn để xây dựng các mô 

hình thí điểm.  

1.4.2.5. Phương pháp xây dựng mô hình thí điểm cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất bãi 

thải, khu KTKS 

a. Mô hình 1: Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái (môi trường đất) ở bãi thải, khu vực mỏ sau 

khai thác quặng bauxite (ký hiệu là MH1) 

- Địa điểm: khu vực bãi thải sau khai thác bauxite đã hoàn thổ do Công ty TNHH 

MTV Nhôm Lâm Đồng quản lý (thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). 

Vị trí tọa độ: 107o51'10"E ; 11o39'24.5"N 

- Diện tích: 01 ha. Thời gian bắt đầu xây dựng mô hình: 6/2018 

- Khu vực xây dựng mô hình là bãi thải sau khai thác, đã bị khai thác hết lớp 

bauxite để lại lớp sét litoma không có giá trị phục hồi môi trường. Khi thực hiện mô 

hình, một khối lượng đất mặt lớn được bổ sung, dày khoảng 60-80 cm được san phẳng. 

Lớp đất mặt được bổ sung lẫn nhiều đất đá do quá trình bảo quản đất mặt chưa tốt, đất 

bị xáo trộn mạnh, cấu trúc và độ liên kết không tốt. 

- Quá trình cải tạo, phục hồi bao gồm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: Cải thiện địa 

hình, cấu trúc đất bằng san gạt tạo mặt bằng tương đối theo dạng địa hình bằng máy san 

ủi; bổ sung lớp đất mặt (đất màu) có độ dày bình quân 50-70cm; cày xới sâu bình quân 

30cm bằng máy cày.  Giai đoạn 2: Phục hồi hệ sinh thái bằng kỹ thuật trồng các loài cây 

tạo nhiều tầng, đa tác dụng (che phủ đất chống xói mòn, phục hồi môi trường, cung cấp 

sản phẩm). 

- Hệ thống cây trồng nông lâm kết hợp (tạo thành 3 tầng) gồm: Cây lâm nghiệp 

(Thông Caribê) + cây nông nghiệp (Điều nhuộm) + cây phủ đất (Cúc đồng). Phương 

thức trồng hỗn giao theo hàng: 

Cây Thông Caribê: trồng 1.100 cây/ha (cự ly 3m x 3m),  

Cây Điều nhuộm: trồng 370 cây/ha (cự ly 9m x 3m) và bón lót 1,0kg phân hữu 

cơ vi sinh/hố.  

Cây Cúc đồng: trồng 730 cây/ha (cự ly 3m x 3m), bón lót 300gr phân hữu cơ vi 

sinh/hố. 

- Kỹ thuật trồng: Đào hố kích thước 40 x 40 x 40cm (với Thông Caribê và Điều 

nhộm); kích thước 30 x 30 x 30cm (với Cúc đồng). Trồng bằng cây con được ươm trong 

túi bầu PE. Thời vụ trồng: tháng 6/ 2018. 
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 (a) 

 
 

 (b) 

Hình 1.12. Sơ đồ thiết kế trồng cây MH1 (a); Vị trí xây dựng mô hình 1 (b) 

- Cải thiện chất lượng đất, hạn chế xói mòn bằng cách sử dụng các chế phẩm là 

kết quả KHCN của chương trình Tây Nguyên 3: polyme siêu hấp thụ nước SAMS-1, 

polyme chống xói mòn đất GreenPAM và phân bón NPK nhả chậm. Cụ thể như sau: 

Chất giữ ẩm SAMS-1: Sử dụng cho cây Thông Caribê và Điều nhuộm: 60g/hố; 

cây Cúc đồng: 100kg/ha. Bón 1 lần/năm, thực hiện vào tháng 7/2018. 

Polyme chống xói mòn đất GreenPAM: Sử dụng trên bề mặt mô hình, liều lượng 

12 kg/ha, thực hiện vào tháng 6/2018. 

Phân bón NPK nhả chậm: công thức 15-18-18 bón cho cây Điều nhuộm và công 

thức 15-20-10 bón cho cây Thông Caribê và Cúc đồng: 100g/cây/ lần; bón 2 lần/năm 

(vào tháng 6 và tháng 11). 

- Chăm sóc mô hình: chăm sóc 2 lần/năm. Các biện pháp kỹ thuật gồm: trồng 

dặm (năm thứ 1), sạc cỏ, bón phân, vun gốc. Thông Caribê và Điều nhuộm bón phân 

NPK liều lượng 0,2kg/cây/năm; đối với cây che phủ đất không bón phân. 

b. Mô hình 2: Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái (môi trường đất) ở bãi thải, khu vực mỏ sau 

khai thác vật liệu xây dựng (ký hiệu là MH2) 

- Địa điểm: bãi thải sau khai thác đá bazan do Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình 

quản lý (thuộc thị Trấn K’Bang, huyện K’Bang, Gia Lai). 

Vị trí tọa độ: 108o35'47"E; 14o09'52"N 

- Diện tích 01 ha. Do đặc điểm mùa khô của khu vực huyện K’Bang, Gia Lai khá 

dài nên mô hình 2 xây dựng vào tháng 9/2018 (thời kỳ đầu mùa mưa). 

- Khu vực xây dựng mô hình là bãi thải sau khai thác đá bazan, hiện trường còn 
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sót lại một số đá kích thước khá lớn. Khi thực hiện mô hình đã tiến hành chuyển gom 

đá còn sót lại; san gạt tạo mặt bằng. 

- Quá trình cải tạo, phục hồi theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: Cải thiện địa hình, 

cấu trúc đất bằng san gạt tạo mặt bằng tương đối theo dạng địa hình bằng máy san ủi; 

cày xới sâu bình quân 30cm bằng máy cày. Giai đoạn 2: Phục hồi hệ sinh thái bằng trồng 

các loài cây có tác dụng che phủ đất chống xói mòn, phục hồi môi trường, cung cấp gỗ 

- Hệ thống cây trồng (tạo thành 2 tầng) gồm: Cây lâm nghiệp (cây Keo) + Cây 

phủ đất (Sục sạc). Phương thức trồng hỗn giao theo hàng:  

Cây Keo lai (sử dụng giống được công nhận, 2 dòng BV16 và AH1): trồng 2.000 

cây/ha (cự ly 2m x 2,5m), bón lót 0,5kg phân hữu cơ vi sinh/hố.  

Cây Sục sạc: trồng 2.000 cây/ha (cự ly 2m x 2,5m), bón lót 125gr phân hữu cơ 

vi sinh/hố.  

(a) 

 

(b) 

Hình 1.13. Sơ đồ thiết kế trồng cây MH2 (a); Vị trí xây dựng mô hình 2 (b) 

- Kỹ thuật trồng: Đào hố 40 x 40 x 40cm (cây Keo lai); 30 x 30 x 30cm (cây Sục 

sạc). Trồng bằng cây con được ươm trong túi bầu PE. Thời vụ trồng: tháng 9/2018. 

- Cải thiện chất lượng đất, hạn chế xói mòn bằng cách sử dụng các chế phẩm là 

kết quả KHCN của chương trình Tây Nguyên 3: polyme siêu hấp thụ nước SAMS-1, 

polyme chống xói mòn đất GreenPAM và phân bón NPK nhả chậm. Cụ thể như sau: 

Chất giữ ẩm SAMS-1: Sử dụng cho cây Keo lai: 60g/hố; bón 1 lần/năm, thực 

hiện vào tháng 9/2018. 

Polyme chống xói mòn đất GreenPAM: Sử dụng trên bề mặt mô hình, liều lượng 

12 kg/ha, thực hiện vào tháng 10/2018. 
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Phân bón NPK nhả chậm: công thức phân 15-20-10 bón cho cây Keo lai: 

100g/cây/lần; bón 2 lần/năm (vào tháng 9 và tháng 4). 

- Chăm sóc mô hình: chăm sóc 2 lần/năm. Các biện pháp kỹ thuật gồm: trồng 

dặm (năm thứ 1), sạc cỏ, bón phân, vun gốc. Keo lai bón NPK liều lượng 0,2kg/cây/năm; 

đối với cây Sục sạc không bón phân.  

c. Mô hình 3: Thiết lập thảm thực vật trên bùn thải sau tuyển quặng bauxite (ký hiệu là 

MH3):  

- Địa điểm:  tại Hồ thải quặng đuôi số 5 đã chứa đầy bùn do Công ty TNHH MTV 

Nhôm Lâm Đồng quản lý (thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). 

Vị trí tọa độ: 107o50'20.5"E; 11o39'24"N 

- Diện tích: 01 ha. Thời gian bắt đầu xây dựng mô hình: 6/2018  

- Khu vực xây dựng MH3 là bãi bùn thải sau tuyển quặng bauxite đã khô chứa 

trong hồ bùn thải quặng đuôi, đất mặt chai cứng nứt nẻ, các tầng đất phía dưới xốp lún 

và ngập nước. 

- Phương thức trồng hỗn giao theo hàng: 

Cây Keo lai:  trồng theo cự ly hàng cách hàng 3m x cây cách cây 1,0m. Mật độ 

trồng 3.300 cây/ha, bón lót phân hữu cơ vi sinh1,0kg/ hố. 

Cây Tràm Úc: trồng theo cự ly hàng cách hàng 3m x cây cách cây 1,0m. Mật độ 

trồng 3.300 cây/ha, bón lót phân hữu cơ vi sinh 1,0 kg/ hố. 

 (a) 

 

 (b) 

Hình 1.14. Sơ đồ thiết kế trồng cây MH3 (a); Vị trí xây dựng mô hình 3 (b) 
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- Cải thiện chất lượng đất bằng cách sử dụng các chế phẩm là kết quả KHCN của 

chương trình Tây Nguyên 3: phân bón NPK nhả chậm. Cụ thể như sau: 

Bón phân NPK nhả chậm: Sử dụng NPK nhả chậm 15-20-10 bón cho cây Keo 

lai, Tràm Úc: 100g/cây/ lần; bón 2 lần/năm (vào tháng 6 và tháng 11). 

- Chăm sóc mô hình: chăm sóc 2 lần/năm. Các biện pháp kỹ thuật gồm: trồng 

dặm (năm thứ 1), sạc cỏ, bón phân, vun gốc. Bón phân NPK 200g/ cây/năm; bón làm 

02 lần cùng với thời điểm mỗi lần chăm sóc. 

d. Bảo vệ mô hình 

Trong các khu vực xây dựng mô hình, tình trạng chăn thả gia súc (bò, dê) khá 

phổ biến. Do vậy cần xây dựng hàng rào để bảo vệ mô hình trên diện tích 01 ha. 

- Vật liệu: Cọc gỗ (dài 2,0-2,2m, đường kính 10-12cm): 160 cọc; Dây kẽm gai: 

240kg (tương đương chiều dài khoảng 1.200m). 

- Kỹ thuật làm hàng rào: Cọc gỗ đào hố và chôn sâu: 60cm, cọc cách nhau 2,5m. 

Dây kẽm gai: kéo thẳng và cố định vào cọc theo hàng dọc bằng đinh thép. Rào thành 3 

hàng, mỗi hàng cách nhau 40cm. 

Bảng tên mô hình: Khung bảng tên bằng tôn thép, sơn màu xanh, chữ dán Decal 

(hoặc sơn) màu trắng. Chiều ngang bảng tên 1,5m, chiều cao 1,0m. Mỗi bảng có 4 bát 

sắt, bắt cứng vào chân bằng bulông. Chân bằng thép ống không gỉ, đường kính 7-8cm. 

Chiều cao trên mặt đất 2,0m; chôn dưới mặt đất 1,0m. 02 chân/ bảng. 

1.4.2.7. Phương pháp theo dõi, đo đếm, đánh giá tình hình sinh trưởng của các cây 

trồng trong mô hình 

a. Lập ô tiêu chuẩn 

Trên mỗi mô hình nghiên cứu lập 5 ô tiêu chuẩn 25 m2 (5x5m). Trong mỗi ô 25 

m2, lập 5 ô tiêu chuẩn dạng bản (ODB) có diện tích 4 m2 (2x2m). Như vậy, trên mỗi mô 

hình nghiên cứu lập 25 ODB để đo đếm các chỉ tiêu khác nhau. 

Trên mỗi Ô tiêu chuẩn 25 m2, tiến hành thống kê số lượng loài thực vật trong mỗi 

ô. Đồng thời bổ sung thêm nếu phát hiện loài khác để tổng hợp số lượng loài trên mỗi 

mô hình. 

Trên mỗi ODB 4 m2, tiến hành đo đếm các số liệu sau: (1) Mức độ che phủ của 

thảm thực vật trên mỗi ODB; (2) Chiều cao trung bình của các loài thực vật trong ODB. 

Các loài cây trồng chính ở 3 mô hình thí điểm được theo dõi và thu thập các số 

liệu sinh trưởng từ sau khi trồng đến 24 tháng theo định kỳ 6 tháng/ lần, gồm các chỉ 

tiêu: chiều cao (hoặc chiều dài), đường kính gốc, tình hình sâu bệnh hại.  
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- Đường kính gốc (ký hiệu Do): đo tại vị trí gốc cây (nơi thân cây tiếp xúc với 

mặt đất) bằng thước Palmer và tính đến 0,1cm. 

- Chiều cao (ký hiệu H): đo chiều cao vút ngọn của cây (từ mặt đất đến ngọn cây) 

bằng thước đo cao và tính đến cm. 

- Tình hình sâu bệnh: ghi nhận theo mức độ xuất hiện và tác hại của côn trùng 

hoặc bệnh cây. 

- Chất lượng cây trồng được đánh giá theo 3 mức: tốt, trung bình và xấu; trong 

đó:  (1) Mức tốt (T): cây có sức sống mạnh, tán lá màu xanh đậm, thân thẳng, không sâu 

bệnh. (2) Mức xấu (X): cây có sức sống yếu, tán lá màu vàng, cụt ngọn, thân cong hoặc 

phân cành thấp, bị sâu bệnh. (3) Mức trung bình (TB): là những cây ở trạng thái trung 

gian của 2 mức độ trên. 

b. Hình thái học so sánh và phân tích số liệu 

Phân tích mô tả các thay đổi về độ che phủ thảm thực vật, thay đổi chiều cao 

thảm thực vật và thay đổi về số lượng loài thực vật theo thời gian đo đếm; 

Lập hình hộp (Box-plot) để minh họa và mô tả các thay đổi về độ che phủ, chiều 

cao và số lượng loài thực vật theo thời gian đo đếm. Phần mềm sử dụng là R phiên bản 

3.5.3. 

Dùng so sánh hình thái với các sách về phân loại thực vật để định danh trên hiện 

trường. Định danh trực tiếp trên hiện trường kết hợp thu mẫu vật định danh tại phòng 

thí nghiệm. Các tài liệu được dùng để xác định tên thực vật bao gồm: 

- Phạm Hoàng Hộ, 1999. Cây cỏ Việt Nam, 3 tập. 

- Bộ Lâm Nghiệp, 1984. Danh lục thực vật Tây Nguyên. 

- Gagnepain, F., 1908. Flore générale de L' Indo-Chine. 

- Lương Văn Dũng, 2011. Báo cáo Chuyên đề thảm thực vật trên đất khai thác 

quặng Bauxite (Đề tài ĐTĐL.2011-T/03). 

1.4.2.7. Phương pháp so sánh và chuyên gia 

Phương pháp so sánh: được sử dụng để đánh giá biến động, thay đổi chất lượng 

đất, nước, thảm thực vật, vi sinh vật, kim loại nặng qua các đợt kiểm tra lấy mẫu phân 

tích. Hoặc lấy các TCVN, QCVN hoặc của thế giới, kết quả nghiên cứu trước đây để 

so sánh, đánh giá. Ví dụ như TCVN 7377:2004 - Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị pH  - 

Chất lượng đất - Giá trị chỉ trị về hàm lượng nitơ tổng số trong đất Việt Nam, QCVN 

03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số 

kim loại nặng trong đất… 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

61 

 

Phương pháp chuyên gia: Được sử dụng nhằm thu thập các thông tin, ý kiến 

đánh giá của các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực khoa học đất, cây trồng, môi 

trường, lâm nghiệp,...thông qua hội thảo khoa học, tọa đàm và phỏng vấn sâu. Ngoài 

thu thập thông tin, phương pháp này còn cho phép xác minh, kiểm tra mức độ tin cậy 

của các tài liệu - sự kiện được thu thập qua các phương pháp khác.  

1.4.2.8. Phương pháp đánh giá xói mòn đất 

Để xác định tác động của các mô hình thí điểm cải tạo đất, phục hồi hệ sinh thái 

sau KTKS đến việc hạn chế xói mòn đất, mô hình mất đất phổ dụng (USLE) sẽ được 

sử dụng để tính toán lượng đất tổn thất do xói mòn. Bên cạnh đó, tính toán được lượng 

đất xói mòn trung bình hàng năm trên đất sau KTKS không tiến hành cải tạo, phục hồi 

hệ sinh thái. Từ đó, so sánh được mức độ xói mòn đất trong hai trường hợp trên. 

 Lượng đất mất trung bình được xác định bằng công thức: 

A=R.K.L.S.C.P 

Trong đó: 

A: lượng đất mất trung bình hàng năm chuyển tới chân sườn (kg/m2.năm); 

R: hệ số xói mòn do mưa (KJ.mm/m2.h.năm); 

K: hệ số kháng xói của đất; 

L: Hệ số chiều dài sườn dốc, tỷ lệ đất mất đi của thửa đất so với lượng đất mất 

đi của thửa đất chuẩn (không thứ nguyên); 

S: Hệ số độ dốc (tỷ lệ đất mất đi của thửa đất so với lượng mất đất của thửa đất 

chuẩn) (không thứ nguyên); 

C: Hệ số cây trồng hoặc lớp phủ (không thứ nguyên)); 

P: Hệ số canh tác bảo vệ đất (không thứ nguyên); 

Với cách tiệm cận hệ thống theo từng thông số ảnh hưởng xói mòn, USLE có 

thể được tính toán bằng GIS. Trong khuôn khổ đề tài TN17/T04, các hệ số được tính 

toán như sau:  

- Hệ số R: được tính toán theo nghiên cứu của Lại Vĩnh Cẩm, 1999 dựa trên 

lượng mưa trung bình hàng năm của nhiều năm liên tục: 

R= 0,082P – 21 

Với R là hệ số xói mòn mưa trung bình năm (J/m2); P là lượng mưa trung bình 

hàng năm (mm/năm). Theo đó, sử dụng số liệu quan trắc lượng mưa trung bình nhiều 

năm ở trạm Bảo Lộc (Lâm Đồng) để tính toán cho mô hình 1 và mô hình 3, trạm An 

Khê (Gia Lai) để tính toán cho mô hình 2. 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

62 

 

- Hệ số K theo nghiên cứu của Stone và Hilborn, 2012 có mối quan hệ mật thiết 

với thành phần cơ giới và hàm lượng mùn trong đất. Do đó, để ước tính hệ số K ở 3 mô 

hình cải tạo, phục hồi, đề tài đã sử dụng kết quả phân tích thành phần cơ giới và hàm 

lượng mùn trung bình trong các mẫu đất thu thập ở mô hình theo các giai đoạn (đất 

chưa cải tạo, đất được trồng cây sau 12 tháng, đất được trồng cây sau 24 tháng). Sau 

đó, xác định hệ số K theo bảng: 

Bảng 1.2. Hệ số kháng xói K theo thành phần cơ giới và hàm lượng mùn 

Thành phần cơ giới Hệ số K 

Tiếng Anh Tiếng Việt Trung bình OM<2% OM>2% 

Clay Sét 0,22 0,24 0,21 

Clay loam Thịt pha sét 0,30 0,33 0,28 

Loamy sand Cát pha thịt 0,04 0,05 0,04 

Sandy clay loam Thịt pha cát 0,20 0,20 0,20 

Sandy loam Thịt pha cát 0,13 0,14 0,12 

Nguồn: Stone and Hilborn, 2012 

 - Hệ số L và S thực ra là hai hệ số riêng biệt, L là hệ số chiều dài sườn và S là hệ 

số độ dốc. Hai hệ số này đều đặc trưng cho ảnh hưởng của hình thái địa hình đến xói 

mòn và việc tính toán chúng trên GIS có nhiều điểm tương đồng, vì thế chúng thường 

được gộp chung và gọi là hệ số LS. 

L được tính theo công thức: L = (x/22,13)m 

với L: hệ số chiều dài sườn; x: chiều dài sườn dốc (m); m: hệ số mũ tuỳ 

thuộc vào độ dốc 

S được tính theo công thức: S= (0,43 + 0,30S + 0,043s2)/6,613 

với s là độ dốc của sườn, đo bằng %. 

Sử dụng công cụ GIS tính toán cho hệ số xói mòn do địa hình của khu vực xã 

Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng cho mô hình 1 và mô hình 3; khu vực thị trấn 

K’Bang, huyện K’Bang, Gia Lai cho mô hình 2. 

- Hệ số C đặc trưng cho mức độ hạn chế xói mòn của lớp phủ thực vật. Về mặt 

cơ chế, lớp phủ thực vật có hai tác dụng chính là làm giảm động năng của hạt mưa khi 

rơi xuống mặt đất và giúp giữ hạt đất lại khỏi bị các dòng chảy tràn trên mặt cuốn trôi. 

Trên cơ sở kết qua đo đếm ô tiêu chuẩn trong từng mô hình ở các giai đoạn khác nhau, 

xác định được tỷ lệ che phủ, chiều cao của cây trồng. Sau đó, sử dụng bảng tra hệ số C 

theo Hội khoa học đất quốc tế để ước tính hệ số C (phụ lục 1).  
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- Hệ số P đặc trưng cho mức độ gảim xói mòn do các biện pháp canh tác. Hệ số 

P trên đất trống tại các mô hình khi chưa trồng cây được tính bằng 1. Sau khi xây dựng 

mô hình, áp dụng bảng tra hệ số P theo Hội khoa học đất quốc tế (phụ lục 1). 

1.4.2.9. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế 

* Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích (cost-benefit analysis):  

Phương pháp này dùng để đánh giá hiệu quả của mô hình hệ kinh tế sinh thái trên 

cơ sở chi phí và hiệu quả của mô hình. Cho phép so sánh lợi nhuận và chi phí ở các thời 

điểm, các cây trồng khác nhau. Trong phương pháp này sử dụng một số chỉ tiêu sau: 

- Giá trị hiện ròng (NPV – Net present value) 

NPV =  

Bt: lợi ích năm thứ t 

Ct: chi phí năm thứ t 

t: thời gian tương ứng (t = 1…n) 

n: số năm thực hiện dự án sử dụng cảnh quan 

r: hệ số chiết khấu (lãi suất) – Hệ số này được lấy theo lãi suất của ngân hàng 

Agribank, 6%. 

 : tổng trong khoảng thời gian từ năm thứ nhất đến năm thứ n. 

  - Tỉ suất lợi ích – chi phí  

R =  

* Phương pháp chuyển giao lợi ích (benefit transfer):   

Chuyển giao lợi ích (BT), hay nói chung là - chuyển giao giá trị (VT) - đề cập 

đến việc áp dụng các ước tính định lượng về giá trị dịch vụ hệ sinh thái từ các nghiên 

cứu hiện có sang bối cảnh khác. Các ước tính giá trị từ một 'địa điểm nghiên cứu' có thể 

được áp dụng cùng với các điều chỉnh đối với 'địa điểm chính sách' nơi các hạn chế về 

thời gian hoặc nguồn lực ngăn cản khả năng thực hiện một nghiên cứu định giá sơ cấp 

tại địa điểm đó. Trong các tài liệu về VT, giá trị thường được hiểu là các ước tính bằng 

tiền về lợi ích hoặc chi phí. Thông thường VT được sử dụng để sàng lọc trong phân tích 

lợi ích-chi phí của các giải pháp thay thế dự án hoặc chính sách. Chuyển giao giá trị 

không phải là một phương pháp cụ thể, mà là một chuỗi liên tục của các cách tiếp cận 
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sau đây tùy thuộc vào thông tin có sẵn. Chuyển giao lợi ích hiếm khi là lựa chọn tốt nhất 

để phân tích giá trị kinh tế của một chính sách, nhưng chi phí thu thập dữ liệu sơ cấp, 

dữ liệu cụ thể về địa điểm đã khiến nó trở thành thông lệ phổ biến cho các nghiên cứu 

của các địa điểm tự nhiên. 

1.4.2.10. Phương pháp điều tra phỏng vấn nông hộ 

Trong 6 đợt điều tra khảo sát thực địa Tây Nguyên, đề tài đã điều tra phỏng vấn 

thu thập thông tin 600 phiếu phỏng vấn nông hộ, 300 phiếu phỏng vấn các tổ chức, cán 

bộ quan lý. Các phiếu phỏng vấn này đã được tổng hợp, thống kê và xử lý theo các thuật 

toán trong Excel. Kết quả điều tra phiếu được thể hiện trong báo cáo tổng hợp, ở phần: 

Tập quán canh tác và sự tham gia của cộng đồng đối với hoạt động hoàn phục môi 

trường sau khai thác khoáng sản.  

Đối tượng nông hộ được lựa chọn ngẫu nhiên ở lân cận khu vực các bãi thải, khu 

KTKS mà đề tài tiến hành điều tra, khảo sát. Các tổ chức, cơ quan quản lý được lựa 

chọn phỏng vấn bao gồm: Công ty, doanh nghiệp khai thác khoáng sản; cán bộ quản lý 

cấp xã ở khu vực KTKS, cán bộ quản lý cấp huyện, cán bộ quản lý ở Sở tài nguyên môi 

trường 5 tỉnh Tây Nguyên. 

1.4.2.11. Phương pháp viễn thám, bản đồ và GIS 

Đây là một trong những phương pháp đặc thù của ngành địa lý, kỹ thuật GIS hỗ 

trợ cho việc xây dựng và quản lý dữ liệu, thành lập bản đồ chuyên đề, áp dụng các mô 

hình tính toán. Sử dụng các phần mềm GIS chuyên dụng (ArcGIS, MapInfo, ...) để xây 

dựng và số hóa các bản đồ chuyên đề đầu vào và bản đồ kết quả. Bộ cơ sở dữ liệu GIS 

về tài nguyên đất, hiện trạng các bãi thải, khu KTKS tỷ lệ 1/10.000 và tỷ lệ 1/50.000 

được xây dựng và lưu trữ bằng hệ thông tin địa lý (GIS).  

Chỉ số thực vật NDVI là tỉ số giữa hiệu số giá trị phản xạ phổ ở kênh cận hồng 

ngoại và kênh đỏ trên tổng của chúng. Đối với ảnh LANDSAT TM, ETM+, các kênh 

sóng này tương ứng với kênh 4 và kênh 3. Trong trường hợp ảnh LANDSAT 8 các kênh 

sóng này tương ứng là kênh 5 và kênh 4. Giá trị số của ảnh tại các kênh này sẽ được 

chuyển đổi sang giá trị bức xạ (radiance) và xác định giá trị phản xạ (reflectance). Chỉ 

số NDVI đối với ảnh LANDSAT được xác định như sau: 

 

(Trong đó, ρ là giá trị phản xạ) 

 Chỉ số đất NDSI là tỉ số giữa hiệu số giá trị phản xạ phổ ở kênh hồng ngoại sóng 

ngắn và kênh xanh lá trên tổng của chúng. Đối với ảnh LANDSAT TM, ETM+, các 

kênh sóng này tương ứng với kênh 5 và kênh 2. Trong trường hợp ảnh LANDSAT 8 các 

kênh sóng này tương ứng là kênh 6 và kênh 3. Giá trị số của ảnh tại các kênh này sẽ 
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được chuyển đổi sang giá trị bức xạ (radiance) và xác định giá trị phản xạ (reflectance). 

Chỉ số NDSI đối với ảnh LANDSAT được xác định như sau: 

NDSI = (ρSWIR – ρGREEN)/ (ρSWIR + ρGREEN) 

(Trong đó, ρ là giá trị phản xạ) 

1.4.3. Các kỹ thuật sử dụng 

Thu thập các ảnh Landsat-8 OLI hoặc Sentinel-2 mới nhất, chất lượng tốt, có thời 

điểm thu nhận ảnh thích hợp cho việc phân loại các bãi thải, khu KTKS. Kết hợp việc 

loại bỏ mây, bóng mây và mù sẽ được thực hiện bằng một phần mềm chuyên dụng. 

Kỹ thuật chuẩn hóa ảnh và ghép thành ảnh lớn toàn khu vực nghiên cứu, các ảnh 

Sentinen-2 sẽ được sử dụng để loại bỏ mây và bóng mây. 

Kỹ thuật biên tập và chỉnh lý cơ sở dữ liệu GIS và kỹ thuật phân tích không gian 

(Spatial analysis), kỹ thuật phân tích liên hợp và chồng xếp các lớp thông tin (Overlay) 

với sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng. 

Kỹ thuật xử lý ảnh object-based (segmentation + classification) sẽ được dùng để 

vẽ bản đồ các khu vực bãi thải, khu khai khoáng. Việc phân loại ảnh sẽ được thực hiện 

cho từng thời điểm ảnh riêng rẽ. Sau đó, bản đồ các bãi thải đa thời gian sẽ được chồng 

phủ lên nhau để xây dựng bản đồ diễn thế của khu bãi thải khai khoáng theo thời gian. 

Việc kết hợp các thông số ảnh, tích hợp các bản đồ theo mô hình đánh giá sẽ được thực 

hiện bằng ngôn ngữ lập trình EASI Modeling của phần mềm PCI Geomatica. 

Kỹ thuật xử lý thống kê và tính toán tần suất bằng phần mềm Excel. 

Kỹ thuật xây dựng mô hình, kỹ thuật canh tác.  

1.5. Cơ sở dữ liệu, tài liệu 

Để thực hiện các nội dung nghiên cứu và hoàn thành các sản phẩm đã đăng ký, 

đề tài đã tiến hành thu thập, tham khảo, kế thừa cơ sở dữ liệu như sau: 

- Các báo cáo thăm dò khai thác khoáng sản, báo cáo khai thác mỏ - đóng cửa 

mỏ, báo cáo đánh giá tác động môi trường khai thác mỏ 

- Tham khảo sổ quản lý danh sách mỏ khoáng sản của Sở tài nguyên môi trường 

các tỉnh Tây Nguyên, báo cáo quy hoạch thăm dò khai tách khoáng sản,  

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH và mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp 

phát triển KT-XH các tỉnh Tây Nguyên 

- Hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:250.000 cấp vùng và 1:100.000 cấp tỉnh gồm: Bản đồ 

địa hình, bản đồ địa chất khoáng sản, bản đồ đất. 
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- Hệ thống ảnh vệ tinh ALOS-2/PALSAR-2 Khu vực Tây Nguyên (4 ví trí * 3 

thời điểm ảnh (cảnh), SPOT-5, VNREDSAT-1 phục vụ xây dựng bình đồ ảnh số tỷ lệ 

1/10.000 (3B) cho 4 khu vực bãi thải điển hình, 5 thời điểm. 

- Niên giám thống kê các tỉnh Tây Nguyên 2019. 

1.6. Quy trình nghiên cứu 
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Chương 2. ĐẶC ĐIỂM VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC BÃI THẢI, 

KHU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂY NGUYÊN 

 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài TN3/T05 thuộc Chương trình Tây 

Nguyên 3 và kết quả thu thập, xử lý, cập nhật cơ sở dữ liệu mỏ khai thác khoáng sản 

của đề tài đã chỉ ra: hiện nay, vùng Tây Nguyên có hơn 960 điểm khai thác khoáng sản 

với các chủng loại khoáng sản đa dạng, phong phú và quy mô khai thác khác nhau. Để 

tiếp nối các kết quả nghiên cứu từ Chương trình Tây Nguyên 3 và tập trung nghiên cứu 

chi tiết từng dạng bãi thải hình thành do khai thác khoáng sản, trong khuôn khổ thực 

hiện đề tài TN17/T04, chúng tôi đã lựa chọn 15 điểm điều tra, khảo sát đại diện cho 15 

bãi thải, khu khai thác khoáng sản điển hình của vùng Tây Nguyên. Cơ sở để lựa chọn 

15 bãi thải, khu khai thác khoáng sản là:  

 - Các văn bản, tài liệu liên quan đến hiện trạng khai thác khoáng sản, Quy hoạch 

thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 

2015-2020. 

- Tham vấn ý kiến chuyên gia (địa chất khoáng sản, kỹ thuật mỏ, môi trường,...) 

và các cán bộ quản lý ở 5 tỉnh Tây Nguyên trong quá trình lựa chọn khu vực KTKS điều 

tra, khảo sát. 

 Tiêu chí lựa chọn các bãi thải, khu KTKS để điều tra, khảo sát của đề tài như sau: 

 - Các khu KTKS được lựa chọn có tính đại diện cho từng nhóm khoáng sản: 

khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, khoáng sản vật liệu xây dựng. Như đã 

đề cập ở Chương 1, các loại hình khai thác khoáng sản khác nhau sẽ hình thành các dạng 

bãi thải khác nhau, như vậy sẽ đáp ứng đúng đối tượng nghiên cứu chính của đề tài, đó 

là: bãi thải sau khai thác khoáng sản. 

 - Ưu tiên các khu vực KTKS có quy mô lớn, đặc trưng của vùng Tây Nguyên và có 

thể là “điểm nóng” về vấn đề môi trường, rủi ro tai biến như: bauxite, vàng, đá bazan, ...  

- Ưu tiên lựa chọn các khu vực KTKS đại diện cho từng tỉnh. 

- Việc điều tra khảo sát các bãi thải, khu KTKS điển hình còn nhằm mục đích tìm 

kiếm vị trí xây dựng mô hình thí điểm cải tạo, phục hồi hệ sinh thái (môi trường đất) 

sau khai thác khoáng sản. Vì vậy, các bãi thải, khu KTKS khảo sát cần đáp ứng tiêu chí 

có nhiều khả năng, điều kiện thuận lợi để xây dựng mô hình. 

2.1. Đặc điểm khu vực bãi thải, khu KTKS vùng Tây Nguyên 

2.1.1. Đặc điểm khu vực bãi thải, khu KTKS kim loại 

Tây Nguyên được đánh giá có tài nguyên khoáng sản kim loại đa dạng về chủng 

loại như: vàng, đồng, sắt, bauxite… nhưng trữ lượng không lớn (trừ bauxite). Hầu hết 
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các điểm mỏ chưa được thăm dò để đánh giá trữ lượng chi tiết và khai thác quy mô công 

nghiệp, chủ yếu khai thác nhỏ lẻ. Một số khoáng sản kim loại có tiềm năng và giá trị 

được khai thác quy mô vừa đến lớn, có thể liệt kê là: vàng, sắt, bauxite,… Quặng bauxite 

laterit ở Tây Nguyên có những đặc điểm riêng: Phân bố dàn trải trên diện rộng, tổng 

diện tích chứa bauxite được đánh giá là khoảng 20.000 km2; chiều dày lớp quặng không 

lớn, trung bình khoảng 4- 6 m, hiếm khi dày hơn l0 m; cấu tạo mặt cắt đơn giản, quặng 

nằm kẹp giữa hai lớp đất: bên trên là lópp thổ nhưỡng đất đỏ bazan, bên dưới là lớp sét 

loang lổ chứa kaolinit khá dày. 

Vì vậy, bãi thải hình thành do khai thác các kim loại này có diện tích đáng kể. Đề 

tài đã tiến hành lựa chọn một số khu vực KTKS kim loại điển hình ở Tây Nguyên để 

điều tra, khảo sát, làm cơ sở cho việc đánh giá và đề xuất giải pháp cho toàn bộ bãi thải 

sau KTKS của vùng. Thông tin về lịch sử khai thác mỏ và quy mô bãi thải thể hiện trong 

bảng 2.1. Kết quả điều tra, khảo sát chi tiết hiện trạng một số bãi thải sau KTKS kim 

loại như sau: 

a) Mỏ vàng Đăk Ripen 

Mỏ vàng Đăk Ripen là mỏ vàng gốc có quy mô khá lớn, cách xa khu dân cư và 

trục đường giao thông chính. Đơn vị khai thác đã ngừng hoạt động từ năm 2016. Trước 

khai thác khu vực là phần chân sườn đồi thấp, hơi dốc. Khi khai thác, lớp đất bề mặt 

được bóc theo kiểu giật cấp dạng bậc, xen kẽ là các giếng thăm dò, moong khai thác để 

lại là một trũng lớn có độ sâu 18-20 m. Hoạt động khai thác tự do diễn ra sau đó với 

phương thức sử dụng máy phun thủy lực trực tiếp vào các sườn đồi ven khu mỏ để khai 

thác vàng sa khoáng trong sườn tích Deluvi và đào các giếng sâu đến 20-30 m để thăm 

dò, khai thác vàng gốc.    

Vàng ở Đăk Ripen tồn tại chủ yếu trong các mạch thạch anh sulfur trong các 

thành tạo của hệ tầng Khâm Đức (PR2-3 kđ) bị biến chất với thành phần đá gốc là: Đá 

phiến thạch anh 2 mica, đá phiến amphibolit. Do đó, trong mối quan hệ giữa đá mẹ và 

lớp phủ thổ nhưỡng, loại đất hình thành là đất đỏ vàng phát triển đá phiến. Quá trình 

phong hóa triệt để cho tầng đất trong khu vực có tầng dày từ 3-5 m.  

Khi bóc tách lớp đất mặt để khai thác vàng, khối lượng đất thải rất lớn, lẫn với 

các mảnh vụn đá gốc bán phong hóa. Bãi thải bố trí dọc suối, ngay dưới chân khu mỏ. 

Đất đá thải không được san gạt, chỉ vun đống (hình 2.1). 

Thời điểm khảo sát năm 2017, dưới moong khai thác, tầng đất dày, xốp, lẫn đá 

có trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới ẩm cao 1,5-2,5m, che phủ thưa, ưu thế Saccharum 

arundinaceum (Lau), Thysanolaena maxima (Chít), Phragmites karka (Sậy). Trên bề 

mặt bậc thềm giật cấp, có trảng cây bụi cao 2-4m, thưa, ưu thế Rhus chinensis (Muối); 

ngoài ra còn gặp một số loài khác như Aporosa sphaerosperma (Thầu tấu hạt tròn), 

Cratoxylum cochinchinense (Thành ngạnh Nam Bộ), Embelia ribes (Chua ngút), 
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Limacia scandens (Dây mề gà)… Đây là thảm thực vật trảng cây bụi, trảng cỏ thứ sinh 

thưa mới tái sinh khoảng 4-5 năm. Khu vực lận cận mỏ là nương rẫy và cao su mới 

trồng. Năm 2020, một số khu vực đã được san gạt trồng cà phê, các giếng thăm dò đã 

được san lấp, sườn vách taluy hiện chưa được xử lý, có nguy cơ sạt lở. 

  

  

Hình 2.1. Hiện trạng bãi thải khu KTKS vàng Đăk Ripen 2017-2020 

Khả năng hồi phục của thảm thực vật: tuy có đá lẫn và chặt ở tầng mặt (khu vực 

bãi tập trung quặng) nhưng tầng đất dày nên việc trồng rừng phục hồi không khó. Đất 

cũng có thể đưa vào sản xuất nông nghiệp nhưng cần kiểm tra nguồn độc trong đất. 

Không nhận thấy mối liên quan giữa thực vật với các nguyên tố của quặng vì quặng 

nằm khá sâu dưới đất. Độ che phủ thưa của thảm thực vật cùng với các loài cây bụi đặc 

trưng đã phần nào chỉ thị cho tình trạng đất nghèo, khô, tính chất bất ổn của đất về vật 

lý và hóa học (có thể do ảnh hưởng của các chất độc sau tuyển quặng). 

b) Mỏ vàng Tà Năng 

Mỏ vàng Tà Năng gồm 01 mỏ vàng nhiệt dịch và 01 mỏ vàng sa khoáng. Khu 

mỏ nằm rất xa khu dân cư, đường vào nhỏ và hiểm trở. Hiện tại mỏ chỉ hoạt động cầm 

chừng nhằm duy trì để chờ giấy phép khai thác tiếp theo. 

So với địa hình hiện tại, mỏ vàng đã bị bóc mòn địa chất và địa hoá quặng đến 

đới giữa quặng, một số nơi đến phần trên của đới dưới quặng với hàm lượng vàng chứa 

trong quặng khoảng 2%. Thân quặng có dạng mạch, giả vỉa, mạng mạch, đới mạch. Với 

2017 2020 

2020 2020 
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mỏ vàng nhiệt dịch, các trụ quặng là các mạch thạch anh được bóc tách từ lớp đất phủ 

bên trên và đá gốc, đưa vào nghiền tuyển để tách vàng trong 4 lò khai thác liên tục. Với 

mỏ vàng sa khoáng, vàng được đãi từ cát trong khe suối, cát sau đãi được thải tại chỗ.  

Khu vực mỏ vàng nhiệt dịch là các đồi cao 40-60m, dốc 7- 150, bị đào bới thành các 

rãnh sâu hơn 10 m, rộng từ 5-6 m đến 20-30 m. Khu vực mỏ sa khoáng là bãi bồi khá 

bằng phẳng, ven suối, ngập nước mùa mưa. 

Đất nền nguyên trạng là đất vàng nhạt phát triển trên đá mẹ cát, bột kết của hệ 

tầng La Ngà (J2 ln). Tầng dày đất trên 100 cm.  

Đặc thù của mỏ vừa khai thác vàng hầm lò, vừa khai thác vàng sa khoáng, vì vậy 

các bãi thải ở đây khá phức tạp và chiếm diện tích khá lớn, bao gồm:  

1- Bãi thải hỗn hợp đất mặt, đá gốc cát bột kết, thạch anh kích thước khác nhau 

được chất đống ngay cạnh các rãnh, hố đào. Bãi thải này chiếm phần lớn diện tích. 

2- Bãi thải hỗn hợp vật liệu sau khi nghiền tuyển được chuyển sang thung lũng bên 

cạnh, dồn đống thành đụn lớn, cao 8-10 m, dạng lún bề mặt do nước mưa bào mòn. 

3- Khu bể chứa nước thải và vật liệu sau nghiền tuyển, do quá dung tích chứa nên 

hiện đang chảy tràn xuống khu vực phía dưới. Bãi cát thải (đuôi thải) sau nghiền tuyển 

được dồn đống lại dưới dạng các đụn cao, tồn tại vào năm 2017, hiện đã được san phẳng 

tạo 5 bể chứa có bờ chắc chắn bao quanh. 

4- Bãi thải đất đá dọc theo rãnh sườn đồi lên đến đỉnh do đào đãi tự do. Những 

rãnh xói, mương xói ngày càng mở rộng do độ dốc lớn, nhiều khi cũng tạo ra đập giả 

chắn dòng và lũ quét có thể xảy ra. Tại đây còn quan sát thấy hiện tượng trượt lở sườn 

dạng khối, trượt tịnh tiến xảy ra khá phổ biến do mất cân bằng trọng lực. 

5- Bãi thải trên nền đất phù sa ngòi suối bị đào bới, lẫn nhiều sạn sỏi và đá vụn. 

Thảm thực vật trước khai thác: 1- rừng thưa cây lá kim á nhiệt đới hơi khô với 

ưu thế Pinus kesiya (Thông ba lá) cao 5-15m, đường kính 10-30cm. 2- Rừng trồng có 

độ che phủ thưa với các loài Pinus caribaea (Thông Caribe) cao 3-5m, Eucalyptus albus 

(Bạch đàn trắng), Eucalyptus urophylla (Bạch đàn Uro) cao 5-10m lẫn các loài tự nhiên 

sót lại như Pinus kesiya (Thông ba lá), Quercus sp. (Sồi). Tầng cỏ dưới 2 loại rừng trên 

cao 0,2-0,5m, che phủ kín với các loài ưu thế như Chrysopogon fulvus (Cỏ may vàng), 

Kerriochloa siamensis (Kiết thảo Xiêm), Elephantopus mollis (Cúc chân voi mềm). 

Hiện nay thảm thực vật này chỉ còn sót lại các mảng nhỏ. Khu mỏ vàng sa khoáng hiện 

đã san lấp và hoàn phục môi trường bằng các loài Keo. 

Trên tất cả các bãi thải sau khai thác vàng nhiệt dịch, thảm thực vật chưa phát 

triển và chưa được xử lý hay phục hồi môi trường. Dấu vết hiện trường để lại ở những 

nơi đã khai thác trước đây, đặc biệt là ở phía Đông và phía Bắc - Tây Bắc của khu nhà 

điều hành có nguy cơ lớn xảy ra sụp đổ, trượt lở và rất khó để hồi phục lại môi trường 
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sinh thái. Ngoài ra, lớp đất mặt hầu như đã bị rửa trôi hoàn toàn, nếu có thể thì chỉ cây 

họ thông, họ keo mới tồn tại và sinh trưởng được (hình 2.2). 

  

  

Hình 2.2. Hiện trạng bãi thải khu KTKS vàng Tà Năng 2017-2020 

c) Mỏ sắt xã Đông 

Mỏ sắt xã Đông phân bố dọc theo sườn đồi, cách thị trấn Kbang khoảng 10 km 

về phía Đông Nam. Quặng gốc chủ yếu là pyrite đang trong quá trình biến đổi dưới dạng 

các khối tảng có kích thước lớn. Ngoài ra, còn rất nhiều các “hòn” quặng cỡ vài dm3 

được bào mòn khá tròn trĩnh phân bố rải rác trong lớp vỏ phong hóa.  

Các đá gốc lộ ra có thành phần granit biotit chứa granat và cordierit, là các thành 

tạo của phức hệ Pleimanco (γ AR pmk). Từ các thành tạo đá gốc Granit biotit-granat, 

phát triển loại đất xám tầng mỏng, tiếp giáp với các đồi đất đỏ bazan hệ tầng Đại Ngà 

phía Tây Nam. 
 

2017 2020 

2017 2020 
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Bảng 2.1. Thống kê đặc điểm mỏ KTKS đã khảo sát 

TT 
Tên bãi thải, khu 

KTKS 
Vị trí 

Thông tin lịch sử khai thác mỏ (địa điểm, đơn vị khai thác, thời 

gian, tình trạng hoạt động, hoàn phục) 

Diện tích (ha) 

Tổng  

diện tích 

Khai thác (tính 

đến 2020) 

Tình trạng 

hoàn phục 

A Khoáng sản kim loại 

1 Vàng Đăk Ripen 

14°38’04,8” 

107°45’20,7” 

H= 672 m 

- Thôn Đăk Ripen, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, Kon Tum 

- Công ty thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 

- Khai thác từ 2002- 2012, khai thác trái phép từ 2012 - 2016  

- Đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại dấu vết của bãi thải và moong khai 

thác. Một số diện tích đã được cải tạo để trồng cà phê 

15,7 > 15,7 do khai 

thác trái phép 

3,0 

2 Vàng Tà Năng 

11°34’21,9” 

108°32’33,4” 

H= 950 m 

- Thôn Ma Bó, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng 

- Công ty cổ phần Đá quý và vàng Lâm Đồng 

- Khai thác lộ thiên 1992 - 2006, khai thác hầm lò và sa khoáng từ 

2007 - 2016. Hiện nay, mỏ hoạt động cầm chừng do giấy phép khai 

thác hết hạn, tuy nhiên vẫn còn hoạt động đào đãi tự do. 

- Hiện vẫn còn khu nhà xưởng nghiền tuyển, máy móc, bãi thải; Bãi 

cát thải đã được san phẳng, tạo thành 5 bể chứa có bờ bao chắc chắn. 
 

10,0 4,0 -5,0 2,0 dọc suối 

3 Bauxite Nhân Cơ 

11°56’59,5” 

107°33’04,2” 

H= 681 m 

- Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’lắp, Đăk Nông 

- Công ty Nhôm Đăk Nông và một số đơn vị khác (Binh đoàn 16, 

doanh nghiệp kim khí Hòa Phát,…) 

- Bắt đầu khai thác từ năm 2016. Hoàn thổ theo dạng cuốn chiếu, san 

gạt ngay, chưa hoàn phục, một số diện tích đang thực nghiệm 

300.000,0 160,0 Hoàn thổ 

được 80,0 

ha 

4 Bauxite Tân Rai 

11°39’15,5” 

107°50’19,6” 

H = 877 m 

- Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 

- Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV 

- Bắt đầu khai thác từ năm 2012, Hoàn thổ cuốn chiếu, chưa hoàn phục, 

một số diện tích đang thực nghiệm 

16.919,5 800,0 Hoàn thổ 

được 200,0 

ha 

5 Bauxite Bảo Lộc 

11°35’37,7” 

107°49’38,3’’ 

H= 880 m 

- Phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 

- Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam 

- Khai thác từ năm 1976, đến nay đã đóng cửa và hoàn phục  

123,5 23,0 10,0 
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TT 
Tên bãi thải, khu 

KTKS 
Vị trí 

Thông tin lịch sử khai thác mỏ (địa điểm, đơn vị khai thác, thời 

gian, tình trạng hoạt động, hoàn phục) 

Diện tích (ha) 

Tổng  

diện tích 

Khai thác (tính 

đến 2020) 

Tình trạng 

hoàn phục 

6 Sắt Xã Đông 
 

14°05’37,9” 

108°36’11,6’’ 

H= 501 m 

- Thôn 1, xã Đông, huyện KBang, Gia Lai 

- Công ty mỏ Hoàng Anh thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 

- Khai thác từ năm đã ngừng hoạt động từ năm 2014 

- Năm 2019 đã san gạt mặt bằng và trồng keo 

12,0 12,0 12,0 

7 
Antimon Đăk 

D’Rông 

12°39’39,2” 

107°46’55,9” 

H= 369 m 

- Thôn 15, xã Đăk D’Rông, huyện Cư Jút, Đăk Nông 

- Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinaxuki 

- Bắt đầu khai thác từ năm 2014, hoạt động trong vòng 6 tháng, đã 

ngừng hoạt động từ năm 2015 

- Hệ thống nhà xưởng, kho tập kết, bãi thải, chất thải bỏ hoang không 

xử lý 

30,0 1,0 - 

B Khoáng sản không kim loại    

8 Kaolin Lộc Châu 

11°31’34,1” 

107°44’21,0” 

H= 783 m  

- Thôn 2, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 

- Công ty LQ. JoTow Lâm Đồng, một số điểm khai thác tự do 

- Bắt đầu khai thác từ năm 2016 

- Hoàn phục môi trường bằng cây thông ở một số điểm trũng, diện tích 

không lớn 

65,0 39,0 3,0 

9 Kaolin Trại Mát 

11056’05,5” 

108030’28,2” 

H= 1458 m 

- Thôn Đa Uy, phường 11, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

- Công ty Cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng 

- Bắt đầu khai thác từ những năm 2000 

- Đã ngừng hoạt động, khu vực bãi thải mới được lập hàng rào, biển 

báo năm 2020, chưa hoàn phục  

2,0 2,0 - 

10 Bentonit Tam Bố 

11°37’22,3” 

108°11’37,9” 

H = 834 m 

- Thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố, huyện Di Linh, Lâm Đồng 

- Công ty TNHH gạch Hiệp Thành - Thuộc công ty cổ phần Khoáng 

sản và VLXD Lâm Đồng 

- Bắt đầu khai thác từ năm 2007. 

- Một phần bãi thải đã được san gạt, đào rãnh thoát nước, hoàn phục, 

người dân đang trông ngô 

250 12 4 
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TT 
Tên bãi thải, khu 

KTKS 
Vị trí 

Thông tin lịch sử khai thác mỏ (địa điểm, đơn vị khai thác, thời 

gian, tình trạng hoạt động, hoàn phục) 

Diện tích (ha) 

Tổng  

diện tích 

Khai thác (tính 

đến 2020) 

Tình trạng 

hoàn phục 

11 Felspat Ea Kar 

12°49’29.0”  

108°31’41,9” 

H= 425 m 

- Thôn 9, xã Ea So, huyện Ea Kar, Đăk Lăk 

- Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Nguyên 

- Khai thác từ năm 1999 và hiện chưa hoàn phục môi trường  

6,0-8,0 5,0 - 

C Khoáng sản vật liệu xây dựng    

12 Đá bazan Đăk R’lấp 

11°58’23,0”  

107°31’48,3" 

H= 685 m 

- Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đăk R'Lấp, Đăk Nông 

- Công ty TNHH khai thác đá Chiến Trường 

- Khai thác từ năm 2005 

- Chưa hoàn phục môi trường 

80,0 10,0 - 

13 
Sét gạch ngói Ngọk 

Bay 

14°22’47,5”  

107°56’17,2” 

H= 520 m 

- Thôn Mănglaktu, xã Ngọk Bay, TP. Kon Tum, Kon Tum 

- Công ty đầu tư gạch Tuy Nel Đức Bảo 

- Khai thác từ năm 2015, năm 2019 đã xây dựng nhà máy sản xuất 

gạch Tuynel Đức Bảo ngay sát khu vực khai thác. 

- Chưa hoàn phục môi trường 

20 3,5 - 

14 
Đá granit Krông 

Bông 

12°29’15.0”  

108°18’41,6” 

H= 460 m 

- Thôn 5, xã Hoài Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lăk 

- Doanh nghiệp Ánh Đồng 

- Khai thác từ năm 2014 nhưng chưa được cấp phép, hiện tại chưa đi 

vào khai thác chính thức nhưng khu nhà điều hành, xưởng sản xuất đã 

được xây dựng và lắp đặt 

- Chưa hoàn phục môi trường  

25 1 - 

15 Đá bazan K’Bang 

14o09'52" 

108o35'47" 

- Thị trấn K’Bang, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai 

- Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình 

- Khai thác từ năm 2008 đến năm 2016, hiện đang trong quá trình thực 

hiện đóng cửa mỏ 

- Bãi thải gồm 3 bậc địa hình kiểu bậc thang, độ chênh cao mỗi bậc từ 

3-5m, diện tích mỗi bậc chừng 300-400 m2, đã được hoàn thổ và san 

gạt theo từng bậc. 

2 2 2 
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Khảo sát tháng 11/2017 cho thấy: bãi thải là các đống chất thải cao 5-10 m xen 

giữa các hố trũng và nền nhà  xưởng. Các đống đất thải này bị trượt lở từng mảng lớn 

do nước mưa hoặc bị khoét sâu tạo các rãnh xói, do độ liên kết kém vì thế chúng bị cắt 

xẻ thành các mảng và trôi trượt xuống dưới. Nhiều nơi trong khu mỏ, đất thải được dồn 

lại ngăn cản dòng chảy vì thế nước khoét dần và tạo thành các hố sâu, bẫy sụt (hình 2.3).  

Trên toàn bộ khu vực bãi thải mỏ sắt xã Đông, phát triển chủ yếu các trảng cỏ 

thứ sinh. Cụ thể: trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới cao 0,5-1m, che phủ khá kín ưu thế Bidens 

pilosa (Đơn buốt) trên đất mặt cũ dồn đống lẫn nhiều đá nhưng tơi xốp; Trảng cỏ thứ 

sinh nhiệt đới ẩm cao 0,3m, che phủ thưa ưu thế Rhynchelytrum repens (Hồng nhung) 

trên vách bãi thải; trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới ẩm thấp, che phủ khá kín ưu thế Cynodon 

dactylon (Cỏ gà), Chrysopogon aciculatus (Cỏ may), Mimosa pudica var. hispida (Trinh 

nữ nhiều lông cứng) trên bề mặt bị nén chặt của bãi thải; trảng cỏ chịu ngập nước ngọt 

nhiệt đới cao 2m, che phủ kín ưu thế Typha angustifolia (Cỏ nến lá hẹp) trong các hỗ 

trũng ngập nước thường xuyên. 

   

 

Hình 2.3. Hiện trạng bãi thải khu KTKS sắt Xã Đông 2017-2020 

Khả năng phục hồi thảm thực vật: thực vật tự nhiên phục hồi khá nhanh ở các hố 

trũng, tương đối nhanh ở các vách đống thải (đất bở), chậm và khó khăn trên bề mặt bãi 

thải bị nén chặt. Tại các hố trũng sâu trảng Cỏ nến sinh trưởng tốt; loài này phân bố rộng 

trong đất bùn ở vùng thấp của Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số hố trũng ngập nông 

hay tạm thời ven đống thải nước có màu đỏ tươi hoàn toàn không có thực vật. Có thể 

đất có nguyên tố độc. Phần lớn bề mặt của bãi thải không có thực vật; có thể có chất độc 

trong đất cản trở sự xâm nhập của các loài cỏ. 

Đến tháng 6/2020, toàn bộ khu vực mỏ đã được san gạt, độ dốc trung bình từ 8-

10o, đơn vị khai thác trước đây đã tiến hành trồng keo trên một phần diện tích bãi thải. 

2020 

2017 2017 2017 
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d) Mỏ Antimon Đăk D’Rông 

Mỏ Antimon Đăk D’rông là sản phẩm của quá trình nhiệt dịch hậu magma liên 

quan đến các thành tạo magma axit trong giai đoạn Creta - Paleogene. Lớp phủ phía trên 

thân quặng khá dày, khoảng 5-8 m, có nơi trên 10 m. Thân quặng kéo dài theo hướng 

Tây Bắc - Đông Nam, nhồi lấp trong khe nứt kiến tạo cùng hướng và có bề dày dao động 

trên dưới 0,5m, gồm thạch anh và quặng lẫn lộn, mạch quặng đặc sít chỉ dày 10-20 cm. 

Đây có thể là lý do khiến cho nhà máy mới chỉ hoạt động 6 tháng đã ngừng khai thác. 

Qua khảo sát toàn bộ khu mỏ cho thấy: trước đây mỏ đã được tiến hành khai thác với 

quy mô và cường độ lớn, vết tích để lại gồm nhiều moong khai thác lớn nhỏ nông sâu 

khác nhau và hiện tại các moong này đã chứa đầy nước; nhiều khối lớn đất đá thải chất 

đống ngổn ngang bừa bãi không được san ủi (hình 2.4). 

Đất nền trước khai thác là đất xám tầng mỏng phát triển trên cát kết, bột kết, 

phiến sét hệ tầng La Ngà (J2 ln). 

Tại thời điểm khảo sát, khu vực mỏ bao gồm: nhà máy; kho tập kết; một số máy 

móc đã hết giá trị sử dụng; bãi thải và moong khai thác. Các dạng bãi thải bao gồm: 

1- Lớp đất phủ đã được bóc tách theo kiểu dật cấp. Các đụn đất thải ngổng ngang 

xen kẽ các moong sâu chưa đầy nước. 

2- Bãi thải xỉ quặng: hỗn hợp xỉ của quá trình tinh chế quặng, đổ ra ngay khu vực 

lân cận moong khai thác và nhà máy. Xỉ quặng được chất thành các dãy dài 10-20 m, 

cao 4-5 m. 

Thảm thực vật trước khai thác gồm: trảng cây bụi thứ sinh nhiệt đới hơi khô cao 

2-6m, che phủ kín với ưu thế Cratoxylum cochinchinense (Thành ngạnh Nam Bộ), 

Gmelina philippensis (Tu hú Philippin), Haldina cordifolia (Gáo lá tim) phân bố trên 

các dải đồi thấp. Trên địa hình bằng phẳng hơn là nương rẫy trồng màu. Thảm thực vật 

hiện tại, sau khai thác khá phức tạp gồm:  

- Trảng cỏ thưa ưu thế Bidens pilosa (Đơn buốt) trên bãi thải hỗn hợp đất đá. 

Không có thảm thực vật trên bãi thải xỉ quặng đã bỏ hoang hơn 3 năm. 

- Trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới hơi khô, thấp (<10cm), hơi kín ưu thế Aeschynomene 

americana (Rút đất) trên đất mặt dồn đống, hoàn toàn thoát ngập. 

- Trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới hơi khô thấp, kín, ưu thế Chrysopogon aciculatus 

(Cỏ May) hay Mimosa pudica var. hispida (Mắc cỡ nhiều lông cứng) và một số loài cỏ 

khác trên đất chặt, lẫn đá, chỉ ngập nước khi mưa; 

- Trảng cỏ chịu ngập trên đất lẫn đá có thời gian ngập ngắn ưu thế Pycreus sp. 

(Cói trục); Trảng cỏ chịu ngập trên đất không lẫn đá với thời gian ngập dài ưu thế 
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Cyperus sp. (Cói); Trảng cỏ chịu ngập trên đất không lẫn đá với thời gian ngập ngắn ưu 

thế Ludwigia prostrata (Rau mương đất). 

Mặc dù không có khả năng trượt lở nhưng với khối lượng lớn đất đá bóc ra và kiểu 

đổ thải tràn lan khiến cho việc tiến hành trồng cây khôi phục lại môi trường sinh thái khi 

mỏ ngưng khai thác hoàn toàn là một vấn đề rất khó khắc phục đối với vùng mỏ Antimon 

Đăk Drông. Khả năng hồi phục của thảm thực vật: trên các đất thoát ngập nơi có đá lẫn 

nhiều có thể trồng các loại Keo, Bạch đàn. Nơi không có đá lẫn có thể trồng cây màu hay 

cây công nghiệp như Điều. Tuy nhiên cần có quan trắc, phân tích thành phần hóa học của 

đất để đánh giá mức độ an toàn. Nơi đất trũng có thể dùng làm hồ chứa. 

   

   

Hình 2.4. Hiện trạng bãi thải khu KTKS Antimon Đăk Drông 2017-2020 

e) Mỏ Bauxite Nhân Cơ 

Mỏ bauxite Nhân Cơ khai thác quặng có bề dày dao động từ 2-4 m và nằm dưới 

lớp phủ 2-2,5m. So với mỏ Tân Rai, bauxite ở mỏ Nhân Cơ có hàm lượng nhôm kém 

hơn nhưng lại có trữ lượng lớn hơn. Tuy mới bắt đầu hoạt động từ năm 2016 nhưng khai 

trường có quy mô lớn, hệ thống máy móc hiện đại. Hiện tại nhà máy có 2 khoang chứa 

bùn đỏ (mỗi khoang có diện tích khoảng 30 ha), đây là nơi chứa nước thải từ nhà máy 

alumin. Diện tích hồ bùn thải khoảng 100 ha. 

Đất trước khai thác là đất nâu đỏ trên đá bazan của hệ tầng Túc Trưng (βN2-QI 

tt) với tầng mặt dày >1m;  

Các tập quặng được khai thác dạng cuốn chiếu theo lô, mỗi lô có diện tích gần 

300-400 m2. Lớp đất phủ được đào lên dồn đống sang lô bên cạnh, khai thác xong gạt 

lại lớp đất đá này xuống vị trí cũ và tiếp tục khai thác quặng ở lô tiếp theo (hình 2.5). 

2020 

2017 2017 

2020 

2017 

2020 
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Năm 2017, một số khu vực khai thác, đất thải được dồn đống lại cao hàng chục m, gây 

trượt lở. Nhiều moong khai thác rất sâu, độ dốc lớn đã xảy ra đổ lở.  

Thảm thực vật: trước khai thác là cây trồng Cà phê, Điều. Hiện tại, trên các đống 

đất đổ đã có trảng cỏ cao 0,5-1,5m, che phủ kín với ưu thế của Bidens pilosa (Đơn buốt), 

Pennisetum polystachion (Cỏ Mỹ), Digitaria abludens (Túc hình hạt), Eleusine indica 

(Cỏ Mần trầu), Ageratum conyzoides (Cỏ cứt lợn). Trảng cỏ sinh trưởng nhanh, cao, kín, 

chứng tỏ đất sâu dày, giàu dinh dưỡng. 

Đợt khảo sát năm 2020, cách thức bóc lớp phủ ở khu vực khai thác đã hiện đại 

và đúng quy trình. Lớp phủ bóc tách lộ ra tầng quặng được san gạt xuống các khoang, 

hố đã khai thác trước. Đây cũng là kiểu khai thác dạng cuốn chiếu, nhưng lớp đất phủ 

màu mỡ được giữ lại, mặt khác do được san đều ra nên tránh được hiện tượng trôi trượt 

hay sập đổ so với kiểu chất đống. Việc san lớp phủ từ vị trí này đến vị trí khác chỉ phá 

vỡ kết cấu ban đầu của đất mà không thay đổi nhiều tính chất hóa học. Do đó, ít ảnh 

hưởng đến sinh trưởng của cây trồng, được minh chứng bởi thực tế thảm thực vật mọc 

trên đất hoàn thổ phát triển rất tốt, kể cả cây trồng lẫn cây mọc hoang. 

Như vậy, với tầng đất khá dày, tơi xốp và các ưu điểm về tính chất hóa lý của lớp 

đất đỏ vàng phát triển trên đá mẹ bazan ban đầu, theo nhận định ban đầu: đất sau khai 

thác bauxite ở Nhân Cơ có nhiều tiềm năng để tái sử dụng cho mục đích canh tác các 

loài cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm là thế mạnh của vùng Tây Nguyên như trước 

khai thác.   

  

Hình 2.5. Hiện trạng bãi thải khu KTKS Bauxite Nhân Cơ 2017-2020 

f) Mỏ Bauxite Tân Rai 

Mỏ bauxite Tân Rai phân bố trên một khu vực rộng lớn. Hàng năm khai thác từ 

50 đến 80 ha với lượng quặng cung cấp cho nhà máy khoảng 1.700.000 tấn. Quặng khai 

thác lộ thiên, lớp phủ chỉ dày 1m, tầng chứa quặng dày 4-5m. Việc khai thác tại mỏ chủ 

yếu theo dạng cuốn chiếu (khai thác đến đâu hoàn thổ đến đó), việc hoàn thổ khá bài 

bản. bãi thải quy mô lớn. 

2017 2020 
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Đặc điểm địa hình, địa mạo ban đầu là dạng đồi thấp thoải, đá gốc bazan tholeit, 

bazan olivin á kiềm hệ tầng Túc Trưng (βN2-QI tt). Loại đất được hình thành là đất nâu 

đỏ phát triển trên đá bazan, từ độ sâu 50 cm trở đi có thể lẫn quặng bauxite kích thước 

khác nhau với tỷ lệ đá lẫn khá cao. Khu vực này trước đây chủ yếu canh tác cà phê, chè 

năng suất cao.   

Các dạng bãi thải hình thành trong quá trình khai thác, chế biến bauxite ở Tân 

Rai bao gồm: 

Bãi đất đá thải: là kết quả của quá trình bóc tách lớp phủ đất bề mặt để khai thác 

vỉa quặng bên dưới. Phần lớn diện tích này được hoàn thổ đúng quy trình, theo dạng 

phân lô, cuốn chiếu. Ngoài ra, cũng có những nơi lớp đất phủ bóc ra được chất đống lại 

khá cao và trải dài trên diện tích khá lớn quanh hồ Cai Bảng. Các đụn đất của lớp phủ 

thường bị mưa khoét sâu tạo các rãnh xói rất dễ gây trượt lở. Các ụ đất bị xói mòn, trôi 

trượt theo dòng chảy đổ xuống hồ Cai Bảng và lắng động tại đây, vì thế khó chảy tràn 

ra ngoài (hình 2.6). 

Hồ bùn đuôi quặng: hình thành từ quá trình rửa quặng bauxite. Hồ bùn thải rộng 

60 ha chứa nước thải từ quá trình rửa quặng bauxit chưa qua xử lý hóa chất. 

Hồ bùn đỏ: hình thành từ quá trình xử lý, tinh chế quặng đã qua xử lý hóa chất, 

có hàm lượng kim loại nặng cao. 

  

  

Hình 2.6. Hiện trạng bãi thải khu KTKS Bauxite Tân Rai 2017-2020 

2017 2020 

2017 2020 
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Thảm thực hiện tại: trảng cỏ mới hình thành cao 0,3-0,5m; thành phần loài và độ 

che phủ thay đổi tùy theo thời gian hình thành và tính chất của lớp đất phủ. Sự phát triển 

của trảng cỏ trên lớp đất phủ khá nhanh, khoảng 1 năm đã có chỗ che phủ kín. Cần được 

theo dõi trong thời gian tiếp theo. 

Đã có một số mô hình hoàn phục môi trường tại khu vực Mỏ Tân Rai: hoàn phục 

lớp phủ đất; trồng cây…trên các bãi thải. Các cây gỗ trồng phủ đất gồm Keo lai, Thông 

Caribe, Bạch đàn Uro, Sao đen. Các cây trồng thực nghiệm từ năm 2011 gồm Keo lai 

cao 5-7m, sinh trưởng tốt; Bạch đàn Uro cao 6-8m, sinh trưởng tốt; Thông Caribe cao 

3-5m, sinh trưởng tốt; Sao đen cao 2m, sinh trưởng chậm.      

g) Mỏ Bauxite Bảo Lộc 

Mỏ bauxite Bảo Lộc là khu vực khai thác bauxite đầu tiên và sớm nhất ở Tây 

Nguyên (từ năm 1976). Đặc điểm địa mạo trước khai thác là khu vực đồi thấp 10-15 m 

trên bề mặt cao nguyên Bảo Lộc. Đất nền trước khai thác là đất nâu đỏ phát triển trên 

đá bazan hệ tầng Túc Trưng. 

Hiện mỏ đã ngừng khai thác khá lâu, chia thành 2 khu khai thác. Ở khu 1, diện 

tích đã khai thác 8-10 ha. Lớp phủ được chất đống lại chiếm chừng 1,0 ha cao 4-5m và 

được dài trải trên 100m rất quy củ, trên đỉnh khá bằng phẳng do mưa làm lún bề mặt, vì 

thế không có khả năng xảy ra trượt lở. Còn sót lại dấu vết của các vách bauxite đang 

khai thác dang dở. Dấu vết khai thác ở khu 2 chỉ để lại các vạt bằng phẳng nhưng chưa 

được trồng cây (hình 2.7). 

Đặc điểm thảm thực vật ở bãi thải bauxite Bảo Lộc như sau: 

- Trên nền đất rắn sau 2 năm ngừng tác động, chưa phủ đất, không có thực vật. 

- Trên đất mới dồn đống hoặc san lâp có trảng cỏ hỗn tạp che phủ khá kín với các 

loài cỏ cao >1m như Tithonia diversifolia (Cúc quỳ), Eupatorium odoratum (Cỏ Lào), 

các loài cỏ thấp <0,2m như Paspalum conjugatum (Cỏ đắng đôi) hay trảng cỏ 

Chrysopogon aciculatus (Cỏ may) trên đất có tầng mặt chặt lẫn nhiều mảnh bauxite; 

loài Polygala paniculata (Viễn chi lá nhỏ) khá phổ biến trong cả 2 trảng cỏ kể trên. 

- Trên đất đã san, tương đối dày, sau 5-6 năm, rừng trồng Acacia mangium (Keo 

tai tượng) cao 8-10m, Pinus caribaea (Thông Caribe) cao 5-6m (hình 2.7), 

Dipterocarpus alatus (Dầu rái) đều sinh trưởng tốt.  

Trong khu vực điểm hoàn thổ sau khai thác của công ty có 3 mô hình hoàn phục: 

Mô hình tự phục hồi (tự nhiên); Mô hình trộn lớp đất mặt lên khu vực đã khai thác để 

trồng cây keo, thông; Mô hình trộn bùn thải với lớp đất mặt để trồng cây keo + bạch 

đàn. Ngoài ra, tại đây có 1 mô hình trồng thực nghiệm do viện Khoa học lâm nghiệp 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trồng vào năm 2011, trong đó trồng thực nghiệm 20 loài 
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và chọn ra 4 loài chính như: bạch đàn, thông, sục sạc, cà rê. Các loại cây này được chăm 

sóc và bón phân nên cây phát triển tốt. 

  

Hình 2.7. Hiện trạng bãi thải khu KTKS Bauxite Bảo Lộc 

2.1.2. Đặc điểm khu vực bãi thải, khu KTKS không kim loại 

a) Mỏ Kaolin Lộc Châu 

Mỏ kaolin Lộc Châu có quy mô trung bình, hiện tại đang được khai thác liên tục 

với 4 xe tải 10 tấn, 3 xe đào. Vị trí khai thác cách xa khu dân cư. Trong khu vực khai 

thác mỏ hiện có 2 hồ chứa nước mưa và điều hòa khí hậu, trong khu vực khai thác mỏ 

có suối nhỏ chảy qua. 

Đặc điểm địa mạo ban đầu là các đồi cao 50-100 m, xen lẫn các thung lũng. 

Kaolin tạo thành tầng dưới lớp đất và vỏ phong hóa; lớp đất phủ trên tầng kaolin thường 

dày ở đỉnh đồi và mỏng ở sườn. Hiện tại, một số đồi đã bị san thấp, bằng sau khai thác 

hết kaolin. Đất nguyên trạng là đất đỏ vàng, dày từ 0,5m đến vài mét phát triển trên đá 

mẹ Granit biotit- muscovit, Granit alaskit phức hệ Cà Ná (ɣK2 cn1).  

Việc bóc lớp phủ được tiến hành kiểu dật cấp. Hầu hết các vỉa quặng đều nằm rất 

sâu, để khai thác được Kaolin ở đây phải bóc lớp phủ rất dày từ 10-15m, vì thế lượng 

đất đá thải loại có khối lượng rất lớn. Nhiều nơi trong khu mỏ các đụn đất thải cao hơn 

10 m, được chất đống ngổn ngang, đôi chỗ đã bị sạt lở chắn dòng chảy tạo đập giả, khi 

lượng nước quá lớn các đập giả này bị phá vỡ cuốn theo nhiều vật liệu và mở rộng dòng 

chảy. Ngoài ra, những bãi đất thải dồn thành đống cao, độ dốc lớn nên liên tục bị trượt 

lở từng mảng lớn, ngoài ra còn có nhiều khối tảng đá gốc kích thước lớn trên sườn, có 

thể lăn trượt khi mưa lớn. Một số điểm khai thác kaolin tự do, không theo quy chuẩn 

nào (mục đích chỉ lấy được quặng), nền hầu hết điểm khai thác này đều bị trượt lở 

nghiêm trọng.  

Thảm thực vật trước khai thác: chủ yếu là trồng Cà phê, Ngô, Sắn. Trảng cây bụi 

thứ sinh nhiệt đới ẩm chỉ chiếm một diện tích nhỏ, phân bố trên các sườn đồi đất mỏng 

nơi tầng kaolin lộ ra gần sát mặt; trảng cao 2-8m, che phủ thưa, gồm các loài Mallotus 

paniculatus (Ba bét), Macaranga denticulata (Ba soi) với các loài cỏ  Melinis 
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minutiflora (Mật kê hoa nhỏ, Cỏ lông sương), Dicranopteris linearis (Tế thường), 

Thysanolaena maxima (Chít). Sau 2-3 năm, trên bãi thải khá phổ biến các loài cỏ 

Thysanolaena maxima (Chít). 

Khu vực bãi thải trên đường vào khu mỏ đã được đơn vị khai thác hoàn phục, 

diện tích không lớn (hình 2.8). Thành phần thực vật gồm: Acacia mangium (Keo tai 

tượng) 3 tuổi, cao 4-5m, sinh trưởng tốt, Pinus kesiya (Thông ba lá) 2 tuổi, cao 1-2m, 

sinh trưởng tùy thuộc nền đất, Coffea dewevrei var. excelsa (Cà phê mít) 3 tuổi, cao 0,3-

0,5m, sinh trưởng kém, cây chết nhiều. 

Nhận xét về khả năng phục hồi của thảm thực vật: Lớp đất phủ bề mặt tuy có 

chất lượng tốt nhưg sau khi bị bóc tách để khai thác kaolin được đổ thải tràn lan lẫn 

lộn đất cũ, mảnh phong hóa, đá vụn. Điều này sẽ khiến việc hoàn thổ sau khai thác trở 

nên khó khăn. Đất của bãi thải tuy lẫn nhiều thành phần vật chất, sạn thạch anh nhưng 

khá dày và xốp, thảm thực vật tự nhiên có khả năng tái sinh tốt. Trong số các cây trồng, 

Keo tai tượng có khả năng phát triển nhanh hơn cả. 

  

  

Hình 2.8. Hiện trạng bãi thải khu KTKS Kaolin Lộc Châu 2017-2020 

b) Mỏ Kaolin Trại Mát 

Mỏ Kaolin Trại Mát nằm giữa khu vực phát triển canh tác nông nghiệp nhà kính 

của Đà Lạt. Đây là khu vực khai trường và bãi thải, kaolin sau khi khai thác được vận 

chuyển đến nơi khác chế biến.  

2017 2020 

2017 2020 
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Địa mạo ban đầu là dạng đồi cao 50-60 m, dốc 8-15o, sau khai thác là bề mặt 

tương đối bằng phẳng, gần tròn với đường kính trung bình 150m (khoảng 1,8 ha), có độ 

sâu 5-6 m so với bề mặt đồi còn sót lại. Đất nguyên trạng là đất đỏ vàng phát triển trên 

đá mẹ gnanit phức hệ Cà Ná (ɣK2 cn1), có tầng dày khoảng 100 cm. 

Mỏ được khai thác 2 bên sườn và khoét sâu 20-25 m so với mặt địa hình hiện tại. 

Quặng được khai thác theo từng bậc, lớp đất phủ bóc ra bừa bãi, chất đống không có 

quy định cụ thể trong khu vực mỏ. Bãi thải là hỗn hợp gồm đất cũ trên bề mặt san gạt 

xuống và các mảnh, cục của tầng phong hóa dang dở và kaolin sót lại. 

Hầu hết đất của lớp phủ bóc ra đều được dồn xuống dưới tạo thành dải có khối 

lượng lên đến hàng nghìn m3. Hàng năm, khối lượng đất đá này bị nước bề mặt rửa trôi, 

khoét sâu dần tạo nên các rãnh xói lớn và là điều kiện gây ra sạt lở. Ngoài ra, quặng ở 

đây được hình thành từ các thành tạo granitoit của phức hệ Cà Ná bị phong hóa, nứt tách 

rất mạnh theo nhiều phương khác nhau, tạo điều kiện cho sạt lở từng mảng lớn xảy ra 

khá nhiều (hình 2.9). 

- Thảm thực vật trước khai thác là rừng thưa cây lá kim á nhiệt đới hơi khô với 

ưu thế Pinus kesiya (Thông ba lá) cao 15m, đường kính 20-30cm ở tầng cây gỗ và 

Melinis minutiflora (Mật kê hoa nhỏ, Cỏ lông sương) cao 0,5m trong tầng cỏ. Ngoài ra 

còn có một số loài cây bụi, cỏ khác. 

- Ở bãi thải mới ngừng khai thác: trảng cỏ thứ sinh á nhiệt đới hơi khô thấp thưa 

với ưu thế Melinis minutiflora (Mật kê hoa nhỏ, Cỏ lông sương) cao 0,1m. Đây là loài 

ưu thế trong rừng trước khi khai thác. Loài cỏ Melinis minutiflora (Mật kê hoa nhỏ, Cỏ 

lông sương) mọc dày đặc nơi đất có tầng kaolin cách bề mặt khoảng 1 m thể hiện ít 

nhiều liên quan với khoáng vật này. 

- Bãi thải ngừng khai thác 1-2 năm, đất mặt dày, xốp có trảng cỏ thứ sinh á nhiệt 

đới hơi khô cao trung bình 0,5-1m, tương đối kin ưu thế Melinis minutiflora (Mật kê 

hoa nhỏ, Cỏ lông sương), Imperata cylindrica (Cỏ tranh).  

Qua khảo sát ban đầu cho thấy việc hoàn thổ ở đây rất khó khăn, đặc biệt là khu 

khai thác chính do moong khai thác có độ sâu lớn. Nhiều nơi trong khu mỏ đào bới lộn 

xộn. Tuy nhiên, với tầng đất tương đối dày (> 0,5m), khá xốp, sau vài năm sẽ có trảng 

cỏ thứ sinh cao trung bình, kín che phủ và sau đó trảng cây bụi thứ sinh, rừng thứ sinh 

hồi phục. Để phục hồi nhanh, có thể trồng loài bản địa ưu thế trong rừng trước khai 

thác: Pinus kesiya (Thông ba lá). 
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Hình 2.9. Hiện trạng bãi thải khu KTKS Kaolin Trại Mát 2017-2020 

c) Mỏ Bentonit Tam Bố 

Mỏ khai thác Bentonit Tam Bố cung cấp nguyên liệu sản xuất các sản phẩm chủ 

yếu là: gạch - đá xây dựng - Bentonit - Kaolin. Bentonit là loại sét có thành phần chính 

là nhóm khoáng vật smectit, phổ biến nhất là montmorillonit, và ít phổ biến hơn là 

beidellit, hectorit, và nontroni. Bentonit Tam Bố được quan sát thấy ở lớp vỏ phong hóa 

của các trầm tích lục địa xen với bazan và các đá phun trào trung tính-axit. Bentonit 

phân bố trong một vùng trũng thấp và vùng đồi thấp (cao khoảng 20-30 m) lân cận. 

Khu vực mỏ có cấu tạo địa chất khá phức tạp. Trong quá trình khai moong để lộ 

ra các lớp đất đá có thành phần khác nhau gồm: tầng bên dưới là vỉa cao lanh; phủ lên 

tầng này là tầng bở rời gồm cát, cuội, sỏi và trên cùng là bazan phong hóa thành đất đỏ. 

Các tầng thạch học khác nhau có độ bền chắc khác nhau cũng là nguyên nhân gây ra 

trượt lở khá nhiều khi tiến hành khai thác quặng. 

Đất nguyên trạng là đất xám phát triển trên cuội kết, đá cát, sét kết, bentonit hệ 

tầng Di Linh (N1
3-N2

3 dl), hiện chỉ còn một diện tích nhỏ đang trồng Sắn, Ngô, Cà phê; 

hầu hết diện tích đất này đã bị đào bới và sử dụng làm nhà máy, bãi tập trung quặng 

betonit hay đất làm gạch, ngói. Khu vực đồi phía Tây của mỏ là đất nâu đỏ khá sâu dày 

phát trển trên đá bazan hệ tầng Túc Trưng (βN2-QI tt). 

2017 

2017 

2020 

2020 
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Khu khai mỏ thường bóc lớp phủ theo bậc dật cấp, mỗi bậc cao 5-7m, taluy các 

bậc có độ dốc lớn vì vậy không thể tránh khỏi trượt lở, nhiều chỗ quan sát thấy từng 

mảng lớn 15-20 m3 đổ lở. Khu vực gần bồn chính, đất lớp phủ được dồn đống lại thành 

đụn rất lớn, có lẫn sét diatomit vì thế khi gặp mưa dễ nhão làm cho các đụn này dễ bị 

sạt lở. Đơn vị khai thác đã hoàn nguyên một số khu vực trong mỏ như san lấp tạo mặt 

bằng, làm đường và đào rãnh thoát nước (hình 2.10). 

Trên bãi thải gồm hỗn hợp đất đá lẫn bentonit đã xuất hiện trảng cỏ thứ sinh cao 

0,2-1,5m, che phủ từ thưa đến kín tùy theo thời gian; với các loài như Pennisetum 

polystachion (Cỏ Mỹ), Ageratum conyzoides (Cỏ cứt lợn), Tithonia diversifolia (Cúc 

quỳ) và Brachiaria mutica (Cỏ lông tay). 

Khu vực đồi sau khi đào xới khai thác quặng, ổn định khoảng 1-2 năm có trảng 

cỏ thứ sinh cao 1-2m, che phủ kín được hình thành với các loài Bidens pilosa (Đơn 

buốt), Pennisetum polystachion (Cỏ Mỹ). 

Về liên quan thảm thực vật đến thành phần hóa học của đất: ngoài các loài chính, 

trong trảng cỏ mới hình thành, gặp khá nhiều cá thể loài Eleusine indica (Cỏ mần trầu), 

Ageratum conyzoides (Cỏ cứt lợn) thích ứng với đất giàu dinh dưỡng nhất là đạm. 

  

  

Hình 2.10. Hiện trạng bãi thải khu KTKS Bentonite Tam Bố 2017-2020 

Vị trí vùng trũng, sườn đồi sau san lấp đều có lớp đất tơi xốp khá dày ít lẫn vỏ 

phong hoa và đất lẫn bentonit rơi vãi trong quá trình khai thác. Về thành phần hóa học 

2017 

2017 2020 

2020 
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bentonit là sản phẩm phong hóa của tro núi lửa với thành phần chính là montmorillonit 

nên hàm lượng kim loại nặng ít. Đất được hình thành từ bentonit thường giàu sét và các 

nguyên tố dinh dưỡng. Với đặc điểm trên, đất trên bãi khai thác có thể sử dụng tốt cho 

trồng các loài cây nông, lâm, công nghiệp. 

d) Mỏ Feldspar Ea Kar 

Toàn bộ khu vực mỏ bao gồm: khu nhà điều hành, khu xưởng sản xuất, khu 

nghiền tuyển, moong khai thác và bãi thải ngay phía trên moong. Mỏ Feldspar Ea Kar 

khá gần khu dân cư và trục chính giao thông. Trước khi khai thác, đây là bề mặt khá 

bằng phẳng, sau khai thác là bề mặt bị hạ thấp độ cao 2-3 m. Đất trước khai thác là đất 

xám, tầng mỏng (15-20cm), chặt, nhiều đá vụn, phát triển trên đá mẹ granit. 

Khu vực đang khai thác đã đạt đến độ sâu 15-20m, các mạch felspat chủ yếu phân 

bố trong các thành tạo granodiorit, granit biotit của phức hệ Bến Giằng-Quế Sơn, quặng 

có màu trắng đục, hồng nhạt chất lượng tốt do lẫn rất ít thạch anh. Việc khai thác quặng 

ở đây cũng theo dạng bậc xuống sâu dần, khoan nổ khai phá các mạch quặng và xe vận 

chuyển quặng về xưởng nghiền tuyển (hình 2.11). 

Thảm thực vật trước khai thác (năm 2012) là rừng thưa cây lá rộng rụng lá nhiệt 

đới hơi khô ưu thế (Cà chít). Sau khi khai thác là trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới hơi khô ưu 

thế Chrysopogon aciculatus (Cỏ may) cao 5cm, kín mọc lẫn với Lantana camara (Ngũ 

sắc) cao 1-1,5m. Đá mẹ giàu Si nghèo các nguyên tố dinh dưỡng cho thực vật. Trảng cỏ 

thấp với 2 loài cỏ chịu khô hạn, đất chặt chứng tỏ phần nào đất nghèo dinh dưỡng. 

 

   

Hình 2.11. Hiện trạng bãi thải khu KTKS Feldspar Ea Kar 2017-2020 

 Khai thác quặng đã để lại moong có diện tích lớn và sâu, để tiến hành san lấp 

sau khai thác là bất khả  thi, do đó, khả năng hoàn phục trả lại hệ sinh thái ban đầu rất 

thấp. Nhận định ban đầu sau điều tra khảo sát là khu vực moong khai thác có thể tận 

2017 

2020 2020 2020 
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dụng làm hồ chứa nước khi mỏ ngừng hoạt động. Khả năng phục hồi của thảm thực vật 

có thể vào trồng rừng hay cây lâu năm, có ngưỡng sinh thái rộng, thích hợp với khí hậu 

có mùa khô dài. 

2.1.3. Đặc điểm khu vực bãi thải, khu KTKS vật liệu xây dựng 

a) Mỏ đá bazan Đăk R’lấp 

Mỏ đá bazan Đăk R’lấp khai thác các cột đá có chu vi khá lớn, hầu hết trên 1m, 

dài 1,5-2 m thuộc loại đá có chất lượng tốt để sản xuất đá ốp lát. Loại không đạt độ dài, 

độ nguyên khối được tận dụng làm vật liệu xây dựng hoặc đá rải đường. Xung quanh 

khu vực khai thác đá không có dân cư sinh sống, cách khoảng 100 m mới xuất hiện điểm 

dân cư thưa thớt.  

Địa mạo trước khai thác là sườn đồi thoải; hiện tại là các hố trũng rộng vài ha, 

sâu khoảng 8-10m. Lớp đất phủ là đất nâu đỏ trên đá bazan (βN2-QI tt), phong hóa triệt 

để cho tầng đất rất dày; hiện tại, ở hố trũng là nền đá gốc. Ở đây đã xảy ra 3 đợt phun 

trào, đợt phun đầu tiên hình thành các đá cột do ngưng nghỉ lâu dài, đợt 2 phủ chồng lên 

đá cột, sau đó dừng nghỉ và đợt cuối cùng phủ chồng tiếp lên và bị phong hóa rất mạnh 

hình thành lớp thổ nhưỡng.    

Để khai thác được các cột đá bazan phải bóc lớp phủ dày đến 15-20 m do 2 đợt 

phun trào sau phủ chồng lên khai thác mỏ ở đây cũng theo kiểu dật cấp. Do có lớp phủ rất 

dày, taluy khai thác thường rất dốc (gần thẳng đứng), vì thế khả năng xảy ra trượt lở đất 

là rất lớn, đặc biệt là trong tầng phủ còn chứa rất nhiều các khối tảng đá bazan chưa phong 

hóa hết, sẽ rất nguy hiểm khi sạt lở xảy ra. Thảm thực vật trước khai thác chủ yếu là trồng 

Cao su, Điều. Hiện tại không có thực vật. Mỏ chưa tiến hành hoàn phục môi trường. 

 

  

Hình 2.12. Hiện trạng bãi thải khu KTKS đá bazan Đăk R’lấp 
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b) Mỏ sét gạch ngói Ngọk Bay 

Mỏ sét gạch ngói nằm dọc theo tuyến đường liên tỉnh 965. Do mỏ nằm trong quy 

hoạch nên chưa được cấp phép khai thác. Tuy nhiên, ở điểm mỏ này đã xuất hiện các 

moong khai thác khoét sâu từ 8-10 m.  

Địa mạo: trước khai thác, đỉnh thoải của đồi cao 50m; hiện tại là bề mặt phẳng. 

Đất trước khai thác là đất nâu vàng, tầng dày phát triển trên sét kết, sét bột kết hệ tầng 

Kon Tum (N2 kt). Hiện tại là bề mặt cứng trên nền đá gốc. 

Vách các moong hiện tại dốc đứng, mặt khác đất đá Neogen lại khá bở rời nên 

rất dễ ngấm nước khi có mưa lớn, vì vậy ở đây đã xảy ra hiện tượng sạt lở ngăn chặn 

dòng chảy, thậm chí trượt lở cả mảng từ trên vách moong xuống dưới. Một khối lượng 

lớn khối đất trượt lở này còn dồn xuống vùi lấp cả cây to ven đường giao thông, vùi lấp 

gần đầy cả mương thoát nước ven đường (hình 2.13). 

Thảm thực vật trước khai thác là trảng cây bụi thứ sinh nhiệt đới hơi khô cao 3-

5 m, che phủ kín ưu thế Cratoxylum cochinchinense (Thành ngạnh Nam Bộ), Symplocos 

cochinchinensis (Dung Nam Bộ), Croton sp. (Cù đèn), Grewia paniculata (Cò ke lá 

lõm), Syzygium sp. (Trâm), Wrightia sp. (Thừng mực), ...., đôi khi còn gặp loài của rừng 

thưa trước đây tái sinh Dipterocarpus obtusifolius (Dầu trà ben). Hiện tại, trên bãi sau 

khai thác không có thực vật. 

Khả năng khôi phục của thảm thực vật trên bãi thải khá khó khăn, có thể xem xét 

chuyển đất sang đất xây dựng công trình, nhà ở. 

  

Hình 2.13. Hiện trạng bãi thải khu KTKS sét gạch ngói Ngọc Bay 

c) Mỏ đá granit Krông Bông 

Đây là mỏ đá granit quy mô nhỏ, chưa có giấy phép khai thác nhưng hiện tại vẫn 

đang khai thác rải rác bằng cách khai thác trực tiếp đá lộ và gạt đất mặt khai thác đá ở 

dưới. Khối lượng đá lấy đi không lớn, khối đá lớn được cắt và được vận chuyển đi bán 

cho các xí nghiệp có nhu cầu sử dụng.  
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Địa mạo của khu vực là sườn tương đối dốc (8-150) thuộc chân núi Chư Hael 

(1204m); hiện tại, nơi đang khai thác là bãi phẳng. Đất trước khai thác là đất đỏ vàng 

xen lẫn đá lộ phát triển trên đá mẹ Granodiorit horblend biotit hạt vừa phức hệ Định 

Quán (ɣбJ3 đq2), tầng dày trên 1m.  

Do quy mô khai thác nhỏ và đá lộ đầu khá nhiều, đất đá thải nằm rải rác trong 

khu vực khai thác, xen giữa đất nền nguyên trạng và trảng cây bụi. Dọc theo các sườn 

đồi ngay sát khu nhà máy lộ ra rất nhiều khối tảng đá có kích thước lớn, dao động từ 3-

5m3 và có độ nguyên khối rất tốt. 

  

Hình 2.14. Hiện trạng bãi thải khu KTKS đá granit Krông Bông 

Thảm thực vật trước khai thác, trảng cây bụi thứ sinh, cao 2-8m, che phủ thưa, 

gồm các loài Keo giậu, Ba soi, Lồng mức lông. Bãi thải sau khai thác đá, đất khá dày có 

trảng cỏ cao 0,5-2m, che phủ kín ưu thế Trinh nữ có gai. Sau khai thác, tuy đất lẫn nhiều đá 

vụn nhưng có tầng dày nên việc sử dụng trồng cây gỗ như Keo hay Điều lộn hột đều tốt. 

Quan sát toàn bộ khu vực mỏ cho thấy các khối tảng lớn phân bố rất nhiều trên 

sườn đồi, phủ quanh chúng là thảm thực vật còn rất tốt, khi tiến hành khai thác chắc 

chắn thảm thực vật này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, đây cũng là một vấn đề đặt ra đối với 

hệ sinh thái ở khu mỏ này. 

d) Mỏ đá bazan K’Bang 

 Khu vực khai thác đá bazan đã dừng khai thác, đã hoàn thổ tạo thành các bậc 

thềm. Cấu trúc địa mạo chính là cấu trúc vòm phủ, quá trình rửa trôi xảy ra yếu. Địa 

hình tích tụ chân núi phân bố từ độ cao 500 m trở xuống trên bình đồ có dạng vòm cung 

tương ứng với đỉnh vòm. Đá bazan khai thác là bazan Miocen thuộc hệ tầng Đại Nga. 

Trên bề mặt là Các thành tạo eluvi - deluvi tuổi Đệ Tứ phủ trực tiếp lên lớp đá bazan hệ 

tầng Đại Nga. Các thành tạo này gồm các vật liệu tích tụ chủ yếu: cát bột sét xen lẫn các 

hòn lăn bazan đặc sít, bazan bị xuyên cắt mạnh. Lớp vỏ trên cùng là vỏ phong hóa bazan 

gần như triệt để kèm theo trầm tích Đệ Tứ cát bột sét bở rời với chiều dày dưới 1m. 
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Phía bắc của bãi thải là khu vực khai thác đá bazan. Phía Nam mép thềm 1, nơi 

còn sót lại đất nguyên trạng, đất có màu vàng nhạt và vỏ phong hóa khác hẳn vỏ phong 

hóa bazan. Trên bãi thải đã hoàn thổ, đất hoàn thổ không phải đất bazan. Thành phần 

bãi thải gồm: đất hình thành từ đá phiến và lẫn các sản phẩm phong hóa của đá bazan từ 

phía cao rửa trôi xuống.   

Trên bề mặt bãi thải đã hoàn thổ, tầng đất dày trên 0,5 m, màu vàng nâu nhạt, 

phân tầng không rõ, thành phần cơ giới thịt nhẹ- thịt trung, lẫn nhiều sỏi, sạn, mảnh đá 

vụn hay đá cục. Nơi mép thềm, đất dày hơn, thường > 1m. Do khu vực là nơi tiếp giáp 

2 nền đá mẹ: đá phiến xen lớp mỏng gneis của hệ tầng Xa Lam Co (AR xlc) và đá bazan 

hệ tầng Đại Nga (βN2 đn). 

Toàn bộ khu vực mỏ sau khi khai thác đã được tiến hành san gạt sơ bộ, chia thành 

3 bậc thềm cao từ 4-5m, mỗi bậc thềm rộng từ 6-7 m, dài 50-60 m. Bề mặt bậc thềm khá 

bằng phẳng, dốc 0-3o, thoát nước.  

Thảm thực vật bãi thải hoàn thổ là trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới ẩm mới tái sinh sau 

phát dọn khoảng 1 tháng. Trảng cỏ cao < 0,2m, che phủ 40-50% trên nền đất có nhiều 

xác khô của các cây cỏ cũ bị chặt. Các loài chính đều là các loài cỏ ưa sáng mọc nhanh 

như Bidens pilosa (Đơn buốt), Eupatorium odoratum (Cỏ Lào), Euphorbia hirta (Cỏ 

sữa lông), Mimosa pudica (Trinh nữ), Mimosa pudica var. hispida (Mắc cỡ nhiều lông 

cứng), một số loài trong Poaceae (họ Hòa thảo), Cyperaceae (họ Cói); dây leo bò trên 

bề mặt đất có Ipomoea pes-tigridis (Bìm chân cọp), Pueraria montana (Sắn dây rừng), 

Mukia javanica (Cầu qua Java). 

  

Hình 2.15. Hiện trạng bãi thải khu KTKS đá bazan K’Bang 2017-2020 

2.2. Hiện trạng hệ sinh thái khu vực bãi thải, khu KTKS Tây Nguyên 

2.2.1. Đánh giá thực trạng cải tạo, phục hồi và quản lý bãi thải sau KTKS 

2.2.1.1. Thực trạng khai thác và quản lý 
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Đối với tài nguyên khoáng sản kim loại ở Tây Nguyên, những khu vực quặng 

giàu, dễ khai thác đã bị khai thác gần hết, phần còn lại chủ yếu là những khu vực quặng 

nghèo hoặc các điểm quặng nhỏ. Việc khai thác trái phép thường xuyên xảy ra. Đối với 

vàng sa khoáng, đã có một số tổ chức, cá nhân xin khai thác quy mô nhỏ. Tuy nhiên do 

hàm lượng vàng phân bố không đều, phương pháp quản lý chưa tốt nên nhìn chung hiệu 

quả kinh tế thấp.  

Đối với tài nguyên khoáng sản không kim loại và vật liệu xây dựng: Do nhu cầu 

về vật liệu xây dựng luôn duy trì qua các năm nên hoạt động khai thác, chế biến vật liệu 

xây dựng diễn ra trên hầu hết các địa phương trong vùng Tây Nguyên. Hiện nay, các mỏ 

khai thác vật liệu xây dựng chiếm số lượng nhiều nhất với nhiều quy mô khác nhau. 

Khai thác vật liệu xây dựng thông thường như: đá, cát, sỏi, sét gạch ngói, ... phát triển 

mạnh. Bên cạnh một số ít các mỏ đá được đầu tư dây chuyền công nghệ khoan, nổ mìn, 

xúc, vận tải, nghiền, sàng tiên tiến, phần lớn các mỏ đá được khai thác thủ công hoặc 

bán cơ giới. Một số có quy mô trữ lượng lớn nhưng lại được chia nhỏ thành hàng chục 

điểm khai thác kế tiếp nhau đã dẫn đến những hậu quả xấu như: sản xuất manh mún, 

không đảm bảo an toàn lao động, ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên.  

Hiện nay, ở Tây Nguyên hầu như chưa có thực tiễn về sử dụng đất và hoàn thổ 

với quy mô lớn và yêu cầu cụ thể trong KTKS. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn và 

bất cập trong điều kiện thực tế và những vấn đề nhạy cảm về môi trường. Tình trạng 

doanh nghiệp KTKS không thực hiện đúng cam kết hoàn thổ, trồng rừng và phục hồi 

nguyên trạng môi trường sau khai thác đã và đang diễn ra phổ biến. Đặc biệt là các 

doanh nghiệp tư nhân. Việc ký quỹ môi trường nhiều nơi chưa triển khai thực hiện. Hoạt 

động cải tạo, phục hồi môi trường chủ yếu ở dạng mô hình, đặc biệt là tình trạng khai 

thác trái phép, không hoàn thổ. Hầu hết các tổ chức, cá nhân KTKS chưa có hoặc chưa 

chuẩn bị đầy đủ quy trình và kế hoạch cải tạo phục hồi môi trường. Do vậy việc cải tạo 

và phục hồi môi trường thực hiện được không đáng kể, mới chỉ mang tính cải tạo lại 

mặt bằng, trồng cây lâm nghiệp nhưng tỷ lệ cây sống thấp và phát triển kém, chưa thực 

hiện đúng nghĩa phục hồi môi trường. 

Ngoài ra, để phục hồi môi trường có hiệu quả thì cần làm tốt ngay từ ban đầu 

công tác hoàn thổ với mục đích giữ được trọn vẹn nhất có thể cấu trúc, tính chất lý hóa 

học của tầng đất mặt. Đó là cơ sở quan trọng để lựa chọn phương án hoàn phục môi 

trường mà phần lớn là trồng các loài cây lâm nghiệp. Thực tế, ở nước ta quy trình hoàn 

thổ trong KTKS được đặt ra chủ yếu trên lý thuyết, giám sát và quản lý thực thi khá lỏng 

lẻo. Việc hoàn thổ trên thực tế thường không theo quy trình, không đúng kỹ thuật từ đó 

không đạt tiêu chuẩn. 

2.2.1.2. Thực trạng cải tạo, phục hồi 
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Trên cơ sở tham khảo tài liệu, điều tra khảo sát thực địa, thấy rằng công tác và 

tiến độ hoàn phục môi trường sau KTKS ở Tây Nguyên phụ thuộc chặt chẽ vào tính chất 

và quy mô của các tổ chức KTKS. Hiện nay thực trạng cải tạo, hoàn phục môi trường 

sau khai thác mỏ ở Tây Nguyên có thể chia thành các trường hợp như sau: 

- Việc cải tạo, hoàn phục môi trường của các doanh nghiệp Nhà nước KTKS: bao 

gồm doanh nghiệp quốc gia và doanh nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp này có vốn 

đầu tư cao, tập trung khai thác ở những điểm mỏ có trữ lượng lớn trong nhiều năm. Vì 

vậy, họ có phương án hoàn thổ, cải tạo khoa học và tiến độ theo từng năm, thường tiến 

hành theo phương pháp “cuốn chiếu” - khai thác xong tiến hành hoàn phục ngay ở khu 

vực đó. Các phương án cải tạo, hoàn phục khá đa dạng, có đưa vào thử nghiệm loài cây 

mới trên đất bãi thải. Ví dụ: hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite của Công ty 

TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng.  

- Việc cải tạo, hoàn phục môi trường của các doanh nghiệp tư nhân: thường có 

vốn đầu tư thấp, khai thác nhỏ lẻ nhưng lại chiếm số lượng lớn. Họ vẫn tiến hành lập Đề 

án khai thác mỏ, đề án đóng cửa mỏ/hoàn phục môi trường, ký quỹ để xin cấp phép khai 

thác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này thường khai thác xong mới hoàn phục môi 

trường. Nhiều mỏ đã đến thời hạn phải đóng cửa nhưng vẫn hoạt động bình thường, 

không có động thái hoàn thổ, trồng rừng và phục hồi nguyên trạng môi trường. Thời 

gian hoàn phục thường bị trì hoãn hoặc kéo dài nhiều năm. Trên thực tế, trước và trong 

quá trình khai khoáng, đa số các mỏ đều chưa có phương án phục hồi nguyên trạng về 

mặt bằng, môi trường. Trong đó có những mỏ, doanh nghiệp đã di dời khỏi địa bàn từ 

lâu, không tiến hành hoàn thổ. Một số doanh nghiệp khác thì hoàn phục sơ sài, nơi dễ 

làm, nhìn thấy và dễ bị kiểm tra thì cho san lấp, trồng cây, còn những nơi khó quan sát, 

đường vào khó thì vẫn để nguyên. 

- Việc cải tạo, hoàn phục môi trường của nhóm kinh tế tập thể, cá nhân, hộ gia 

đình: có quy mô nhỏ và rất nhỏ với loại hình khai thác là đá, cát, sét gạch ngói. Thực 

trạng hoàn phục sau KTKS cũng tương tự với nhóm doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì sự 

ràng buộc với Pháp luật trong KTKS của họ không cao, chủ yếu vẫn dựa vào trách 

nhiệm. Việc các tổ chức cố tình chậm trễ hoặc né tránh cam kết hoàn thổ, phục hồi môi 

trường sau khai thác rất phổ biến. 

Ngoài ra, các trường hợp khai thác bất hợp pháp thì hoàn toàn không cải tạo, 

hoàn phục môi trường. Điển hình là các bãi khai thác vàng trái phép. Từ khu vực mới 

khai thác đến khu vực bỏ hoang từ lâu, vẫn còn nguyên trạng moong khai thác, những 

giếng thăm dò đường kính 70-100 cm, sâu 30-40 m không có rào chắn. Bãi thải dạng ụ, 

đống cao 4-5 m, dài 10-20m, không có thực vật tái sinh hoặc chỉ có cỏ dại thưa thớt.   

Công tác hoàn phục môi trường tuy đã được quy định cụ thể trong các văn bản 

quy phạm pháp luật từ Luật Khoáng sản cho đến các Nghị định của Chính phủ và thông 
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tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường song trên thực tế chưa được thực hiện 

đầy đủ và nghiêm túc ngay cả ở những khu mỏ đã được cấp phép và có kiểm tra. Có đến 

11/15 bãi thải, khu KTKS khảo sát chưa thực hiện hoàn phục môi trường sau KTKS 

(chiếm tỷ lệ 73,3%). Một số khu mỏ đã thực hiện công tác hoàn phục môi trường mang 

tính chất hình thức và đối phó. Thực tế chỉ có 2 khu vực mỏ đã thực hiện hoàn phục môi 

trường khá tốt là mỏ bauxite Nhân Cơ và mỏ bauxite Tân Rai. 

Qua khảo sát thực tế nhận thấy rằng: việc khai thác tài nguyên khoáng sản nói 

chung ở Tây Nguyên đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài và thiếu sự quản lý chặt 

chẽ của chính quyền địa phương. Hầu hết các loại hình khoáng sản có mặt ở đây đều đã 

bị khai thác, thậm chí có loại khoáng sản đã bị cạn kiệt, điều đó cho thấy lượng tài 

nguyên thất thoát trên vùng đất này rất lớn, sự suy thoái môi trường diễn ra rất nhanh 

chóng. Trên các khu vực khai thác quặng trước đây hiện tượng sạt lở, trượt lở đất đã  

xảy ra với mức độ nghiêm trọng, nhiều điểm khai thác rất khó khăn khi hoàn thổ do địa 

hình bị thay đổi (hố khai thác sâu, đổ thải bừa bãi, biến dạng địa mạo và cảnh quan khu 

vực). Mặt khác, môi trường đất và nước có nguy cơ ô nhiễm do: sự phá vỡ cấu trúc của 

đất đá chứa quặng khi đào bới và khoan nổ thúc đẩy quá trình hoà tan, rửa lũa các thành 

phần chứa trong quặng và đất đá; đổ các chất thải vào nguồn nước; chất thải rắn, bụi 

thải không được quản lý, xử lý chặt chẽ), đất hoàn nguyên bị thoái hóa nghiêm trọng. 

Thực tế, cho dù nhiều khu vực bãi thải được đầu tư lớn để hoàn nguyên, trồng cây, xử 

lý cắt tầng…, nhưng do các bãi thải cao vốn dĩ độ liên kết kém, nên khi ngậm nước 

nhiều sẽ sạt lở nhanh chóng. Rõ ràng đây là một thách thức lớn đối với đề tài có nội 

dung bao trùm nhằm khôi phục lại môi trường sinh thái ở các khu vực khai khoáng trên 

Tây Nguyên. 

2.2.2. Đánh giá chất lượng đất tại các khu vực bãi thải, khu KTKS 

2.2.2.1. Cấu trúc đất tại các khu vực bãi thải, khu KTKS 

Với số lượng mẫu phân tích tương đối nhiều(bao gồm mẫu thổ nhưỡng và mẫu 

nông hóa) của 15 bãi thải, khu KTKS, do đó trong phần đánh giá chất lượng đất sau đây 

sẽ phân chia thành 02 nhóm bãi thải để đánh giá. Đó là: (1) Nhóm bãi thải đã hoàn phục 

gồm các bãi thải sau KTKS đã tiến hành hoàn thổ, trồng cây phục hồi; (2) Nhóm bãi 

thải chưa hoàn thổ bao gồm các bãi thải chưa hoàn thổ, chưa HPMT thuộc các khu 

KTKS đã ngừng hoạt động hoặc đang hoạt động. 

Kết quả phân tích cho thấy, các mẫu đất ở các loại bãi thải khác nhau (bãi thải đã 

hoàn phục, bãi thải chưa hoàn thổ) đã điều tra khảo sát phần lớn có thành phần cơ giới 

nhẹ, hàm lượng cấp hạt sét (< 0,002 mm) ở mức thấp và tăng dần theo chiều sâu phẫu 

diện. Hàm lượng sét trung bình tầng mặt (0 - 20 cm) dao động từ 4,46 - 27,04%. Trong 

khi đó, nhóm đất nền phần lớn có thành phần cơ giới trung bình với hàm lượng sét trung 

bình tầng mặt cao gấp 1,5-9 lần so với các nhóm đất bãi thải, cụ thể: 
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- Nhóm các mẫu đất nền: Phần lớn có thành phần cơ giới trung bình đến nặng, 

hàm lượng sét trung bình tầng mặt dao động từ 32,98 - 41,89%, thấp nhất ở đất bãi thải 

khu KTKS không kim loại và cao nhất ở đất bãi thải khu KTKS kim loại.  

- Nhóm bãi thải đã hoàn phục: Phần lớn có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng 

sét trung bình tầng mặt (0 - 20 cm) dao động từ 16,66 - 27,04%, thấp nhất là ở đất bãi 

thải khu KTKS kim loại và cao nhất là ở đất bãi thải khu khai thác VLXD.  

- Nhóm bãi thải chưa hoàn thổ: Chủ yếu là các bãi thải khu KTKS kim loại và 

vật liệu xây dựng, có thành phần cơ giới nhẹ, hàm lượng sét trung bình tầng mặt dao 

động từ 4,46 – 5,45%, thấp nhất là ở đất bãi thải khu KTKS kim loại và cao nhất là ở 

đất bãi thải khu khai thác vật liệu xây dựng.  

Tùy theo từng đơn vị cấu trúc thổ nhưỡng, mức độ sử dụng và hoàn thổ, loại hình 

bãi thải và thời gian khai thác, mà mức độ hao hụt hàm lượng sét trung bình tầng mặt ở 

các nhóm mẫu đất bãi thải so với nhóm đất nền tương ứng có khác nhau, theo thứ tự: Đất 

bãi thải chưa hoàn thổ > đất bãi thải đã hoàn phục. Trong đó: 

- Nhóm bãi thải đã hoàn phục: Tỷ lệ sét trung bình tầng mặt ở đất bãi thải khu 

KTKS kim loại giảm 25,23%, ở đất bãi thải khu KTKS phi kim giảm 11,08% và ở đất 

bãi thải sau khai thác VLXD giảm 13,42% so với các nhóm đất nền tương ứng. 

- Nhóm đất bãi thải chưa hoàn thổ: Có mức hao hụt tỷ lệ sét trung bình tầng mặt 

cao nhất, trong đó đất bãi thải khu KTKS kim loại giảm 37,44% và đất bãi thải khu khai 

thác vật liệu xây dựng giảm 35% so với các nhóm đất nền tương ứng. 

Tỷ lệ sét trung bình tầng mặt giảm so với tầng dưới từ 1 – 28% ở nhóm đất nền 

khu vực xung quanh các bãi thải và từ 4 – 43% ở nhóm các mẫu đất khu vực bãi thải. 

Đây là kết quả đặc trưng của quá trình rửa trôi sét từ các tầng trên xuống tích tụ ở các tầng 

dưới của phẫu diện đất, các loại đất bãi thải khai thác VLXD do tác động bề mặt của quá 

trình khai thác lớn hơn nên mức độ rửa trôi theo chiều sâu phẫu diện lớn. Trong đó: 

- Nhóm đất bãi thải đã hoàn phục: Có tỷ lệ sét trung bình tầng mặt giảm so với 

tầng 2 từ 4-17 % ở đất bãi thải khu KTKS kim loại, 1- 31 % ở đất bãi thải KTKS phi 

kim và 28 - 40% ở đất bãi thải khai thác vật liệu xây dựng.  

- Nhóm bãi thải chưa hoàn thổ: Có tỷ lệ sét trung bình tầng mặt giảm so với tầng 

2 từ 19 - 31% ở đất bãi thải khu KTKS kim loại và 36 - 43% ở đất bãi thải khu khai thác 

VLXD.  

2.2.2.2. Chất lượng đất các khu vực bãi thải, khu KTKS 

a. Độ chua đất 

Độ chua trao đổi của các nhóm đất bãi thải, khu KTKS và nhóm đất nền xung 

quanh dao động từ 3,73 - 6,05 ở tầng 0-20 cm và từ 3,87 - 6,13 ở tầng 20-50 cm. Các 
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nhóm đất nghiên cứu có phản ứng từ chua vừa đến rất chua và có những giá trị độ chua 

nằm trong ngưỡng báo động về suy thoái hóa học đất (pHKCl ≤ 4,5).  

Ở tầng 0-20 cm, giá trị pHKCl trung bình của nhóm đất nền > nhóm bãi thải đã 

hoàn hoàn phục > nhóm bãi thải chưa hoàn thổ. Hiện tượng này được giải thích do quá 

trình khai thác đã làm đảo lộn các tầng đất, phá vỡ cấu trúc đất và rửa trôi các cation 

kiềm, kiềm thổ, đồng thời thải vào môi trường đất một lượng lớn các kim loại (Al, Fe,…) 

liên tục trong thời gian dài từ đó làm cho đất bị chua hơn, đối với các nhóm đất chưa 

hoàn thổ càng thể hiện rõ rệt hiện tượng này (hình 2.16). Trong khi nhóm đất bãi thải đã 

được tiến hành HPMT, giá trị pH có xu hướng được cải thiện. 

Tùy theo mức độ sử dụng và hoàn thổ, loại hình bãi thải và thời gian khai thác, 

mà mức độ tăng hoặc giảm pHKCl trung bình tầng mặt ở các nhóm bãi thải so với nhóm 

đất nền tương ứng có khác nhau. Nhóm mẫu đất bãi thải sau khai thác VLXD đã hoàn 

phục có pHKCl cao hơn, ngược lại nhóm bãi thải sau KTKS không kim loại chưa hoàn 

thổ lại có pHKCl giảm mạnh nhất so với nhóm đất nền tương ứng. Điều này có thể được 

giải thích, do đặc trưng của các bãi thải sau khai thác VLXD và khoáng sản kim loại, có 

hàm lượng cao các kim loại kiềm hơn các nhóm bãi thải khác, do đó đã làm tăng giá trị 

pHKCl trung bình tầng mặt ở nhóm mẫu đất này so với đất nền (hình 2.16b).  

Xét theo chiều sâu phẫu diện, giá trị pHKCl có xu hướng tăng dần. pH ở tầng 20 - 

50 cm so với tầng mặt ở nhóm bãi thải đã hoàn phục tăng 0,34 - 0,56 đơn vị; nhóm đất 

bãi thải chưa hoàn thổ tăng 0,15 - 0,27 đơn vị; nhóm đất nền tăng 0,04 - 0,26 đơn vị. 

Như vậy, chứng tỏ các kim loại kiềm và kiềm thổ đã bị rửa trôi từ tầng mặt xuống tích 

lũy ở các tầng dưới đã làm cho pH của các tầng dưới cao hơn so với tầng trên. Quá trình 

rửa trôi này xảy ra yếu ở nhóm bãi thải chưa hoàn thổ; trung bình đối với nhóm đất bãi 

thải đã hoàn phục.  

b. Cacbon hữu cơ (OC%) 

Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng OC ở tầng đất mặt (0 - 20 cm) dao động 

mạnh giữa các loại hình bãi thải sau KTKS khác nhau, từ 1,43 - 5,28% (trung bình: 

3,23%), cao nhất ở nhóm đất nền khu KTKS kim loại. Giá trị OC tầng mặt của nhóm 

mẫu bãi thải và đất nền tương ứng phần lớn ở mức trung bình, trong đó hàm lượng OC 

ở nhóm đất nền > nhóm bãi thải đã hoàn phục > nhóm đất bãi thải chưa hoàn thổ (hình 

2.16). Cụ thể: 

- Nhóm đất bãi thải chưa hoàn thổ: Phần lớn đất có hàm lượng cacbon hữu cơ 

trung bình tầng mặt (0 - 20 cm) ở mức thấp, dao động từ 0,68 - 1,02, thấp nhất là ở đất 

bãi thải sau KTKS kim loại và cao nhất là ở đất bãi thải sau khai thác VLXD.  

- Nhóm bãi thải đã hoàn phục: Đất có hàm lượng OC trung bình tầng mặt từ thấp 

đến giàu, dao động mạnh từ 0,83 - 2,76, phục thuộc vào thời gian hoàn phục, mức độ 
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phát triển của cây trồng.  

- Nhóm các mẫu đất nền: Phần lớn đất có hàm lượng OC trung bình tầng mặt ở 

mức trung bình đến giàu, dao động từ 1,82 - 3,06. 

 

Hình 2.16. Biến động hàm lượng Cacbon hữu cơ (OC) 

So với nhóm đất nền, bãi thải sau KTKS kim loại chưa hoàn thổ có giá trị OM 

giảm nhiều nhất, ngược lại nhóm mẫu đất bãi thải KTKS kim loại và phi kim chưa hoàn 

thổ có giá trị OC giảm ít nhất (xuống mức trung bình) so với nhóm đất nền tương ứng.  

Theo chiều sâu phẫu diện, hàm lượng OC có xu hướng giảm rất nhanh ở tất cả 

các loại hình bãi thải. Nhóm bãi thải chưa hoàn thổ giảm từ 43,90 - 54,12%; nhóm bãi 

thải đã hoàn thổ lại có sự suy giảm giá trị OC thấp hơn (Bãi thải sau KTKS kim loại 

giảm từ 37,22 - 52,51%, bãi thải sau khai thác VLXD giảm từ 4,63 - 30,40%); nhóm đất 

nền giảm 43,94%. Mức suy giảm hàm lượng OC trong nhóm bãi thải đã hoàn phục thấp 

hơn nhóm bãi thải chưa hoàn thổ là do quá trình rửa trôi theo chiều sâu phẫu diện đã 

được hạn chế đồng thời lớp phủ thực vật cũng góp phần bổ sung hữu cơ cho đất. Như 

vậy, nếu không có các biện pháp bảo vệ, phục hồi và bổ sung lượng OC cho đất bãi thải 

sau KTKS thì nguy cơ đất bãi thải bị thoái hóa, mất khả năng canh tác sau hoàn thổ là 

điều khó tránh khỏi. 

c. Hàm lượng đạm tổng số (Nts) 

Hàm lượng NTS tầng mặt ở các loại hình bãi thải khác nhau và nhóm đất nền dao 

động từ 0,04 - 0,16% (trung bình: 0,10%). Hàm lượng NTS trong các nhóm đất bãi thải 

xếp ở mức nghèo đến trung bình. Trong đó, hàm lượng nitơ tổng số trung bình tầng mặt 

ở nhóm đất nền > nhóm đất bãi thải đã hoàn thổ > nhóm đất bãi thải chưa hoàn thổ. Như 

vậy, các nhóm đất bãi thải KTKS dù ở tình trạng và theo loại hình nào thì hàm lượng 

NTS trong đất tầng mặt đều đã suy giảm mạnh, dẫn đến làm mất cân bằng N trong đất.  

So với tầng mặt, hàm lượng NTS ở tầng 20 - 50 cm giảm rõ rệt; trung bình đạt 
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0,07% và dao động từ 0,03 - 0,14%. Trong đó, hàm lượng NTS ở tầng mặt của đất bãi 

thải chưa hoàn thổ giảm từ 55,5 - 66,2%, đất bãi thải đang sử dụng giảm từ 50,0 - 51,8%, 

đất bãi thải đã hoàn thổ giảm từ 26,8 - 55,2%, đất nền giảm từ 28,5 - 29,2% so với tầng 

2, sự suy giảm nhanh tương ứng với sự giảm hàm lượng hữu cơ đối trong đất.  

 
(a) 

 
(b) 

Hình 2.17. Biến động hàm lượng tổng số (a); Biến động hàm lượng dễ tiêu (b) 

d. Hàm lượng lân tổng số và lân dễ tiêu 

Đất nhiệt đới luôn thiếu lân mạnh vì bị giữ chặt do các ion nhôm, sắt và trong 

môi trường axit. Kết quả phân tích cho thấy, giá trị P2O5TS trung bình của tầng mặt 0 - 

20 cm dao động mạnh từ 0,04 - 0,14% (trung bình: 0,10%). Nếu so sánh với thang đánh 

giá của MARD (2009), hàm lượng P2O5TS của đất bazan dưới các loại hình bãi thải và 

nhóm đất nền dao động mạnh từ mức nghèo đến giàu và thấp hơn nhiều so với giá trị 

trung bình của TCVN 7374:2004. Trong đó hàm lượng lân tổng số của nhóm đất nền > 

nhóm đất đã hoàn hoàn phục > nhóm đất chưa hoàn thổ (hình 2.17). 

Tuy nhiên, trong thực tế, hàm lượng P2O5TS không có ý nghĩa cao đối với chất 

lượng (độ phì) của đất, vì hầu hết chúng ở dạng khó tan, P2O5TS chỉ phản ánh tiềm năng 

về lân trong đất. Kết quả phân tích hàm lượng P2O5DT cho thấy, các nhóm đất bãi thải ở 

khu vực nghiên cứu có hàm lượng P2O5DT hầu hết ở mức trung bình đến giàu, trong đó: 

nhóm đất nền > nhóm bãi thải đã hoàn phục > nhóm bãi thải chưa hoàn thổ. Đối với đất 

nền, do hàm lượng OC trong đất cao nên hạn chế quá trình cố định lân và làm cho hàm 

lượng P2O5DT cao. Đối với đất bãi thải chưa hoàn thổ, do pH của đất thấp và môi trường 

chua nên lân bị cố định tăng lên, làm cho lượng P2O5DT trong đất thấp.  

e. Hàm lượng kali tổng số và kali dễ tiêu 

K2OTS trong các nhóm đất bãi thải và đất nền ở khu vực nghiên cứu hầu hết đều 

ở mức nghèo đến trung bình. Trung bình ở tầng 0 - 20 cm là 0,05% và dao động từ 0,03 

- 0,10%; tầng 20 - 50 cm là 0,04% và dao động từ 0,01 - 1,23%. Hàm lượng K2OTS giữa 

các loại hình bãi thải không có sự chênh lệch lớn. Điều này được giải thích do quá trình 

phong hóa mạnh ở khu vực nghiên cứu đã làm các khoáng vật chủ yếu chứa kali ở dạng 
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alumino-silicat bị phá hủy, nên hàm lượng kali còn lại trong đất thấp.  

Hàm lượng K2ODT trong đất dưới các loại hình bãi thải khác nhau dao động từ 

1,72 - 13,07 mg/100 g đất ở tầng 0 - 20 cm và có xu hướng giảm dần theo chiều sâu 

phẫu diện. Ở tầng 20 - 50 cm giảm xuống còn 1,08 - 10,27 mg/100 g đất. Giá trị K2ODT 

trong các nhóm đất bãi thải và đất nền khu vực nghiên cứu ở mức nghèo đến trung bình, 

trong đó chỉ có đất bãi thải KTKS vật liệu xây dựng đã hoàn phục và đất nền tương ứng 

là ở mức trung bình.  

Có thể thấy, hàm lượng K2OTS và K2ODT trong các nhóm đất bãi thải có sự tương 

quan khá rõ, các đất nghèo K2OTS thường giữ kali chặt hơn vì vậy khó chuyển kali sang 

dạng dễ tiêu hơn. Sự nghèo kiệt kali dưới tất cả các loại hình bãi thải (kim loại, phi kim, 

vật liệu xây dựng) trước hết là do nguồn gốc phát sinh đất, loại hình bãi thải, mức độ và 

thời gian khai thác, hoàn thổ, tiếp đến là do tính linh động của kali trong điều kiện nhiệt 

đới so với các nguyên tố đa lượng khác và do các cây trồng có nhu cầu cao đối với kali.  

f. Dung tích hấp phụ CEC 

Kết quả phân tích cho thấy, các nhóm đất bãi thải và đất nền khu vực nghiên cứu 

có CEC đều ở mức nghèo đến trung bình (6,73 - 21,67 me/100 g đất). So với các nhóm 

đất nền tương ứng, dung tích hấp thụ cation (CEC) giảm ở các nhóm đất bãi thải KTKS 

vật liệu xây dựng và kim loại, ngược lại tăng ở đất bãi thải khai thác khoảng sản không 

kim loại. Nhìn chung, giá trị CEC nhóm đất nền > nhóm đất bãi thải đã hoàn phục > 

nhóm bãi thải chưa hoàn thổ. Cụ thể: 

- Nhóm các mẫu đất bãi thải chưa hoàn thổ: Có giá trị CEC trung bình tầng mặt 

(0 - 20 cm) ở mức thấp đến trung bình, dao động từ 8,10 - 11,37 me/100 g đất, thấp nhất 

là đất bãi thải sau khai thác VLXD và cao nhất là đất bãi thải khu KTKS không kim loại.  

- Nhóm các mẫu đất bãi thải đã hoàn thổ: Đất có giá trị CEC trung bình tầng mặt 

(0 - 20 cm) đều ở mức trung bình, dao động mạnh từ 10,15 - 15,85 me/100g đất, thấp 

nhất là ở đất bãi thải khu KTKS kim loại và cao nhất là ở đất bãi thải mỏ VLXD. 

- Nhóm các mẫu đất nền: Phần lớn đất có giá trị CEC trung bình tầng mặt (0 - 20 

cm) ở mức nghèo đến trung bình, dao động từ 10,87 - 21,67 me/100 g đất, thấp nhất là 

ở đất bãi thải khu KTKS không kim loại và cao nhất là ở đất bãi thải sau khai thác 

VLXD.  

g. Hàm lượng canxi và magiê 

Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng Ca2+ trao đổi của các nhóm đất bãi thải 

và đất nền tương ứng đều ở mức rất thấp và giảm nhanh theo chiều sâu phẫu diện, dao 

động từ 0,54 - 3,81 me/100 g đất (trung bình: 1,59 me/100 g đất) ở tầng 0 - 20 cm và từ 

0,60 - 1,02 me/100 g đất (trung bình: 0,46 me/100 g đất) ở tầng 20 - 50 cm. Nhóm đất 
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nền có hàm lượng Ca2+ trao đổi (trung bình: 2,20 me/100g đất) > đất bãi thải đã hoàn 

phục (trung bình: 1,81 me/100 g đất) > đất bãi thải chưa hoàn thổ (trung bình: 0,87 

me/100 g đất). So với các nhóm đất nền tương ứng, hàm lượng Ca2+ trao đổi giảm ở tất 

cả các loại hình KTKS không kim loại và vật liệu xây dựng, kim loại. 

Hàm lượng Mg2+ trao đổi ở các nhóm đất bãi thải và nhóm đất nền đều thấp hơn 

hàm lượng Ca2+ và đều ở mức rất thấp đến thấp, dao động từ 0,11 - 2,36 me/100 g đất ở 

tầng 0 - 20 cm và giảm xuống còn 0,08 - 0,87 me/100 g đất ở tầng 20 - 50 cm. Khi so 

sánh lượng Mg2+ giữa các nhóm đất khác nhau thấy rõ: Nhóm đất nền và đất bãi thải đã 

hoàn thổ có hàm lượng Mg2+ trao đổi (trung bình: 0,65 – 1,07 me/100 g đất) cao hơn 

hơn các nhóm đất bãi thải chưa hoàn thổ (trung bình: 0,21 me/100 g đất). 

Hàm lượng Mg2+ trao đổi giảm ở hầu hết các bãi thải KTKS so với đất nền tương 

ứng, chỉ tăng ở bãi thải KTKS kim loại đã hoàn thổ.  Như vậy, tình trạng bazơ trao đổi 

thấp xảy ra khá phổ biến trên các nhóm đất bãi thải khu vực nghiên cứu và hầu hết các 

giá trị này đều nằm dưới ngưỡng giới hạn của các cation Mg2+ và Ca2+ (1 me/100 g đất 

ở tầng mặt) đối với đất thoái hoá. Đây là hậu quả của quá trình xói mòn, rửa trôi các 

cation trao đổi xảy ra đồng thời với quá trình tích lũy tương đối sắt, nhôm điển hình ở 

khu vực nghiên cứu. 

2.2.3. Đánh giá chất lượng nước mặt tại các bãi thải khu KTKS 

2.2.3.1. Đặc điểm phân bố nguồn nước theo từng bãi thải khu KTKS 

Nguồn nước phân bố ở các bãi thải thường thể hiện dưới dạng các suối chảy qua, 

dòng mặt do nước mưa chảy tràn, trong các moong khai thác, hồ lắng và hồ thải quặng đuôi. 

a. Phân bố nguồn nước khu vực bãi thải sau KTKS kim loại 

 - Vàng Đăk Ripen: cách điểm khai thác khoảng 30 m có dòng thường xuyên, lưu 

lượng khoảng 5 -7 l/s. Vào mùa mưa nước bị đục với nhiều chất rắn lơ lửng. Nước suối 

không sử dụng cho dân sinh, ít có khả năng tác động đến môi trường. Chất thải sau 

nghiền đãi quặng được thải ra bãi thải phía Đông- Đông Nam bên bờ trái suối. 

- Vàng Tà Năng: Trong khu vực khai thác có suối Ngang và suối Đắk Quyn chảy 

qua, nước sản xuất được lấy từ suối Đắk Quyn. Nước thải sau chế biến tuyển tách vàng 

được lưu trữ trong 04 hồ lắng. Hiện tại không khai thác, nguồn nước đã được lắng trong, 

có màu hơi vàng, nước hồ thải có cống ngầm chảy ra suối K68. Đoạn trên khu vực nhà 

máy tuyển quặng, nước đục (do có mưa ở thượng nguồn). Nguồn nước suối hình thành 

trong khu vực chủ yếu do nước mưa và nguồn thoát của tầng nước dưới đất trong đất đá 

trầm tích cát bột kết hệ tầng La Ngà (J2ln). Chế độ dòng chảy không đều, phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện thời tiết của vùng.  
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- Sắt Xã Đông: Trong khu vực ít phát triển sông suối, phía bắc duy chỉ có suối 

Reu chảy qua khu vực mỏ, đây là nơi thoát nước chính cho mỏ khi tiến hành khai thác 

và do lượng nước ít nên không đủ cung cấp nước sinh hoạt khi mỏ đi vào hoạt động, 

khe suối này có lưu lượng chảy nhỏ vào mùa mưa, mùa khô hầu như không có nước. 

- Antimon Đăk Drông: Khu vực khai thác mỏ (nằm về phía thượng lưu) không 

có sông suối chảy qua. Phía hạ lưu, nơi tập trung dân cư có các suối nhỏ và mương nước 

lưu lượng khoảng 6-7 l/s dùng để tưới và sinh hoạt. Một số nơi dùng nước giếng khoan 

cấp cho ăn uống. Nước trong các hồ chứa và moong khai thác chủ yếu do nước mưa 

hình thành chứa nhiều vật chất hữu cơ và trầm lắng chất thải từ khu tuyển rửa quặng, 

nước không có khả năng sử dụng. 

- Bauxite Nhân Cơ: Tại khu vực sau khai thác nước mưa tồn động chứa nhiều 

chất lơ lửng và vật liệu hữu cơ. Hồ bùn đỏ số 1 nước có màu đỏ nhạt, có mùi kiềm. 

Giếng khoan nhà dân lân cận nước trong, không mùi, không vị; Hồ quặng đuôi 1 nước 

trong. Hồ lắng trong nhà máy tuyển nước đục, có màu đỏ. Hồ sinh thái nước trong sẫm 

màu. Một số hồ nước tự nhiên về phía đông bắc khu mỏ có nước thường xuyên, đánh 

giá cảm quan nước sạch, hiện đang được thả cá và gia cầm. 

- Bauxite Tân Rai: Khu mỏ Tân Rai không có sông lớn chảy qua. Ở phía Tây 

Nam mỏ có một đoạn khoảng 6 km suối Đargna, có thể xem như một suối chính chảy 

từ độ cao 810m xuống độ cao 785m. Lưu lượng nhỏ nhất đo được 0,355m3/s (tháng 3), 

lưu lượng lớn nhất 11,669 m3/s (tháng 10). Bốn suối khác là suối nhánh thường có lưu 

lượng nhỏ, đặc biệt là những tháng mùa khô. Hiện tại, nguồn nước cung cấp cho dự án 

khai thác bauxit Tân Rai đang lấy từ hồ Cai Bảng. Đây là hồ lớn nhất nằm ở trung tâm 

khu vực dự án, được hình thành bởi hai suối Dargna và suối Danos. Diện tích lòng hồ 

khoảng 25 ha, có hình dạng chữ nhật kéo dài theo hướng bắc - nam, chiều rộng từ 250 - 

500 m, chiều dài 3,5 km. 

- Bauxite Bảo Lộc: Phía đông bắc khu mỏ hiện diện dòng chảy tạm thời có lưu 

lượng khoảng 12 l/s. Nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa, một phần có thể được cấp 

bởi nguồn nước ngầm nông thuộc hệ tầng Túc Trưng (βN2-QI tt). Nước được người dân 

sử dụng để tưới cho cây cà phê và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, một số hồ nước với 

diện tích nhỏ khoảng 5 - 10 m2 trữ nước để sinh hoạt, chăn nuôi. 

Như vậy, có thể thấy rằng: do đặc thù cần sử dụng nguồn nước trong việc chế 

biến, tuyển tinh khoáng sản kim loại mà hầu hết bãi thải, khu KTKS đều nằm gần hệ 

thống sông suối, hồ đập. Một số chỉ tiêu kim loại nặng thường xuất hiện trong các mỏ 

khai thác vàng, antimon, sắt. Đặc biệt trong khai thác, chế biến bauxit tại mỏ Tân Rai 

và Nhân Cơ do chứa nhiều hóa chất, thuốc tuyển và kim loại nặng. Vì vậy, nghiên cứu 

cần quan tâm đến nguồn nước đầu vào, nguồn nước thải sau quá trình chế biến quặng, 

nước tích đọng ở moong khai thác và nghiêm ngặt áp dụng các biện pháp cải tạo và bảo 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

101 

 

vệ môi trường theo đúng quy định. 

b. Phân bố nguồn nước khu vực bãi thải KTKS không kim loại và vật liệu xây dựng 

- Kaolin Trại Mát: nước mặt dưới dạng suối nhỏ chảy qua phía đông khu mỏ theo 

hướng tây bắc - đông nam với lưu lượng khoảng 15 - 20 l/s. Nước suối chủ yếu dùng để 

tưới. 

- Kaolin Lộc Châu: Nguồn nước mặt xuất hiện chảy qua khu mỏ, khu vực bãi 

thải và hoàn thổ dưới dạng suối nhỏ, lưu lượng từ 5 l/s (khu vực trên địa hình cao) đến 

30 l/s (vùng trũng sâu). Nước suối hình thành từ nguồn nước mưa và nước trong tầng 

chứa nước thuộc phức hệ Cà Ná (ɣK2 cn1). Các suối nhỏ có dòng không thường xuyên 

và không ổn định vị trí. Mùa mưa nước chảy mạnh, ngược lại mùa khô thường không 

xuất hiện thành dòng.  

- Bentonit Tam Bố: Nguồn nước trong vùng chủ yếu do nước mưa cung cấp, một 

lượng nhỏ phục vụ sinh hoạt được vận chuyển bằng đường ống lấy nước ở những điểm 

lộ trên núi phía Tây khu mỏ. Nước tồn tại trong các hố trũng do nước mưa đọng lại, có 

màu trắng đục, pha lẫn nhiều thành phần đất phong hóa, mùn và cả quặng bentonit. Nhìn 

chung nước có độ đục lớn, khả năng phát tán rộng ảnh hưởng đến môi trường đất và 

tầng nước ngầm nông, ở đây là tầng chứa nước thuộc hệ tầng Túc Trưng (βN2-QI tt). 

- Granit Krông Bông: Khu vực xung quan mỏ tồn tại nhiều hồ chứa nước do dân 

đào để trữ nước tưới và nuôi cá. Các nguồn nước suối thường xuất hiện trong mùa mưa, 

lưu lượng nhỏ, mùa khô không có nước. Nguồn nước ngầm tương đối sạch, chủ yếu 

phục vụ sinh hoạt của phần lớn người dân trong vùng. 

Kết quả khảo sát hiện trạng khai thác đổ thải và phân bố nguồn nước trên các 

khu KTKS không kim loại và vật liệu xây dựng cho thấy có một số đặc điểm sau: Nguồn 

nước mặt phần lớn là các suối nhỏ, dưới dạng dòng tạm thời ít có khả năng cấp nước 

quy mô tập trung. Các hồ đều do dân đào để trữ nước tưới và chăn nuôi, nước thường 

có chất rắn lơ lửng và hàm lượng hữu cơ cao. 

Chất lượng môi trường nước tùy theo từng loại hình khoáng sản và công nghệ 

khai thác mà có những tác động khác nhau. Môi trường nước mặt là đối tượng nhạy 

cảm với các thành phần môi trường khác nên khả năng bị ô nhiễm rất lớn, nhất là trong 

mùa mưa thường có hàm lượng chất rắn lơ lửng, kim loại nặng như As, Mn tăng cao 

hơn so với mùa khô. Những thành phần chính trong nước mặt bị tác động bởi quá trình 

rửa trôi đất đá, cuốn theo nhiều vật chất lơ lửng có nhiều trong các mỏ feldspar, kaolin, 

... và hữu cơ trong mùa mưa từ môi trường đất, môi trường nước trong các sông suối 

được sử dụng thường xuyên cho sinh hoạt.  
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2.2.3.2. Chất lượng nước mặt trong bãi thải và khu KTKS kim loại 

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu nước mặt của khu vực bãi thải, khu KTKS Tây 

Nguyên năm 2017 cho thấy: Đối với nước mặt ở các mỏ khoáng sản kim loại đa phần có 

hàm lượng kim loại (As, Mn, Fe) cao, một số điểm vượt ngưỡng cho phép nhiều lần, hàm 

lượng chất dinh dưỡng (N, P) thấp, tổng chất rắn lơ lửng TSS cao. Điều đó minh chứng 

cho khả năng phát tán chất ô nhiễm vào môi trường của dòng thải mỏ ở các khu KTKS 

kim loại rất dễ dàng nếu không quản lý chặt chẽ và có quy trình xử lý nghiêm ngặt. 

Bảng 2.2. Chất lượng nước mặt bãi thải khu KTKS kim loại năm 2017 

Địa điểm lấy mẫu 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Chỉ tiêu phân tích 

pH 
COD TSS NO3

- PO4
3- As Mn Fe 

(mg/l) 

1. Mỏ vàng Đăk Ripen         

Nước suối  DR1 7,25 4 66,0 0,45 0,18 0,0015 0,074 1,399 

2. Mỏ vàng Tà Năng         

Nước suối hạ nguồn  TN1 3,34 8 44,4 0,29 0,06 0,1550 3,653 0,868 

Nước suối thượng nguồn  TN2 6,94 4 162,8 0,11 0,12 0,2280 0,291 6,952 

Nước hồ lắng  TN3 4,73 8 32,0 0,44 0,06 0,0164 3,043 0,687 

3. Mỏ bauxite Nhân Cơ         

Nước cấp cho nhà máy tuyển NC1 7,90 12 24,4 0,56 0,06 0,0002 0,028 0,723 

Nước moong trước hoàn thổ  NC2 7,86 4 596,0 1,94 0,06 0,0009 0,249 18,253 

Hồ sinh thái NC3 5,92 4 20,4 0,39 0,10 0,0026 0,204 3,538 

Nước mặt khu hoàn thổ  NC4 7,03 8 139,2 1,94 0,08 0,0012 0,203 4,624 

4. Mỏ bauxite Tân Rai         

Sau đập hồ chứa Cai Bảng TR1 6,84 4 8,4 - 0,02 0,0003 0,022 0,105 

Trên hồ chứa Cai Bảng TR2 6,85 4 14,8 - 0,04 0,0004 0,035 0,174 

Cuối đập hồ chứa Cai Bảng TR3 7,05 4 12,4 1,52 0,04 0,0005 0,043 0,223 

Nước hồ mỏ bauxite  TR4 8,12 4 7,6 0,30 0,06 0,0003 0,103 0,538 

5. Mỏ bauxite Bảo Lộc         

Nước moong khai thác  BL1 5,01 4 50,0 0,15 0,10 0,0003 0,030 0,101 

6. Mỏ sắt Xã Đông         

Nước ở moong khai thác  XĐ1 3,10 4 4,4 0,32 0,10 0,0016 1,020 6,777 

Nước suối chảy qua mỏ XĐ2 6,34 8 22,8 2,77 0,08 0,0011 0,226 0,642 

7. Mỏ Antimon Đăk Drông         

Nước moong khai thác  CJ1 8,31 8 52,0 0,14 0,22 1,4851 0,953 1,497 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT (B1) 

 
5,5-9 30 50 10 0,30 0,05 0,5 1,5 

Chất lượng nước ở mỏ vàng Tà Năng cho thấy vẫn có ảnh hưởng của hoạt động 

khai đào, xử lý quặng trong thời kỳ hạn chế khai thác (hoạt động khai thác tự do vẫn 

diễn ra). Nước có pH thấp về phía hạ nguồn thấp đến 2,43 so với thượng nguồn 6,94. 

Hàm lượng kim loại nặng cao trong mẫu nước suối hạ nguồn, trong đó hàm lượng As, 
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Mn vượt tiêu chuẩn cho phép đối với nước dùng cho mục đích thủy lợi (chỉ tiêu B1). 

Trong khi, mẫu nước suối thượng nguồn có lượng chất rắn lơ lửng trong nước cao gấp 

3 lần QCVN và hàm lượng Fe, As rất cao (bảng 2.2). 

Chất lượng nước ở khu khai thác bauxite Tân Rai và Nhân Cơ được xử lý khá 

tốt. Ở các điểm lấy mẫu liên quan đến khu vực khai thác: đầu nguồn, hạ nguồn, hồ 

chứa,… nguồn nước đều được đảm bảo. Chỉ có chỉ tiêu TSS và Fe ở ngưỡng rất cao 

trong nước moong khai thác, nước mặt khu hoàn thổ của mỏ bauxite Nhân Cơ, do đó 

cần có biện pháp xử lý.  

Nước đọng trong moong khai thác của mỏ sắt Xã Đông, mỏ Antimon Đăk Drông 

tuy đã ngừng khai thác từ lâu nhưng vẫn bị ô nhiễm kim loại As, Mn, Fe với hàm lượng 

rất cao, vượt QCVN nhiều lần, đáng báo động. 

Một số khu KTKS đã dừng khai thác như mỏ vàng Đăk Ripen, Bauxite Bảo Lộc 

không ghi nhận dấu hiệu ảnh hưởng từ khu vực khai thác, hàm lượng kim loại, dinh 

dưỡng đều trong ngưỡng cho phép của QCVN 08-MT: 2015/BTNMT. 

2.2.3.3. Chất lượng nước mặt bãi thải khu KTKS không kim loại, vật liệu xây dựng 

Các điểm khai thác khoáng sản không kim loại (như khoáng chất công nghiệp) và 

vật liệu xây dựng có đặc thù ít hoặc không sử dụng nước trong quá trình khai thác, sản 

xuất nên lượng nước thải phát sinh không đáng kể. Về mùa mưa, nước chảy tràn qua 

khu khai trường thường gia tăng độ đục, chất rắn lơ lửng cho dòng mặt. Điển hình những 

khu lưu trữ nước, đọng nước trong khu mỏ thường có hàm lượng TSS cao, có thể vượt 

ngưỡng cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) như nước suối khu vực mỏ kaolin 

Trại Mát đạt 82,8/50 mg/l. Còn lại các chỉ tiêu khác đều trong ngưỡng cho phép của 

QCVN (bảng 2.3). 

Có thể thấy rằng, chất lượng nguồn nước mặt tại các khu mỏ và bãi thải trong 

KTKS không kim loại và vật liệu xây dựng chưa có dấu hiệu ô nhiễm nặng bởi các hoạt 

động khai thác. Một phần do quy mô khai thác nhỏ, nguồn nước chủ yếu do mưa hình 

thành nên khả năng phát tán chất ô nhiễm trên diện rộng là không có. Do vậy, điều đáng 

quan tâm là vấn đề xói mòn đất do rửa trôi đất đá trong mùa mưa, nhất thiết cần phải cải 

tạo các mong khai thác và gia cố các thành vách sau khi khai thác xong, đồng thời tiến 

hành các biện pháp hoàn phục môi trường như trồng cây, san gạt tạo mặt bằng ổn định.  

Bảng 2.3. Chất lượng nước mặt bãi thải KTKS không kim loại và VLXD năm 2017 

Địa điểm lấy mẫu 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Chỉ tiêu phân tích  

pH 
COD TSS NO3

- PO4
3- As Mn Fe 

(mg/l) 

Mỏ Kaolin Lộc Châu 

Nước suối qua mỏ  
LC1 5,52 4 25,2 0,76 0,08 0,0054 0,138 0,508 
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Địa điểm lấy mẫu 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Chỉ tiêu phân tích  

pH 
COD TSS NO3

- PO4
3- As Mn Fe 

(mg/l) 

Mỏ Kaolin Trại Mát 

Nước suối mỏ  
TM1 7,14 4 82,8 0,09 0,14 0,0102 0,055 0,581 

Mỏ Bentonit Tam Bố 

Nước suối qua mỏ  
TB1 7,18 8 44,0 1,57 0,14 0,0025 0,073 1,130 

Mỏ Feldspar Ea Kar 

Nước ở moong khai thác 
EK1 7,31 8 46,8 0,16 0,04 0,0010 0,019 0,091 

Mỏ Granit Krông Bông 

Nước mặt 
KB1 6,64 12 0,8 0,13 0,04 0,0018 0,159 0,913 

Mỏ Bazan Đăk R’lấp 

Nước moong khai thác 
CT1 8,01 20 44,3 0,24 0,03 - 0,002 0,154 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT (B1) 

 
5,5-9 30 50 10 0,3 0,05 0,5 1,5 

2.2.4. Đánh giá môi trường không khí tại các khu vực bãi thải, khu KTKS 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực bãi thải, khu 

KTKS ở Tây Nguyên, đề tài tiến hành lấy các mẫu khí và đo đạc các yếu tố khí tượng. 

Cụ thể, đề tài đã lấy 9 mẫu khí phân tích tại các bãi thải và mỏ KTKS đặc trưng cho các 

loại hình khoáng sản trên địa bàn nghiên cứu vào tháng 11/2017 (bảng 2.4). 

- Cường độ tiếng ồn tại các điểm quan trắc: Với quy chuẩn về tiếng ồn theo QCVN 

26:2010/BTNMT là 70 db thì không có điểm quan trắc nào trong 9 điểm nói trên vượt 

quy chuẩn cho phép. Tiếng ồn tại các điểm trên dao động trong khoảng từ trên 20 đến 

dưới 60 db.  

- Độ rung: Trong 9 điểm quan sát, quan tâm đặc biệt về độ rung tại 2 điểm M4 và 

M5 do tại các mỏ này việc KTKS và vận chuyển đến nhà máy sản xuất đang diễn ra với 

cường độ cao. Hàng ngày nhiều xe tải vận chuyển vật liệu từ mỏ khai thác đến khu vực 

nhà máy đã tạo ra một độ rung cần được đo đạc và giám sát. Tuy nhiên, ở cả 2 điểm này 

độ rung đều không vượt mức quy chuẩn (QCVN 27:2010/BTNMT đối với độ rung là 

70 dB). Điểm M4 và M5 có độ rung lần lượt là 55 và 47,3 dB.   

- Hàm lượng bụi lơ lửng trong không khí: Bụi tổng số biến động trong khoảng từ 

0,035- 1,7 mg/m3, trong đó có 4/9 điểm hàm lượng bụi vượt quy chuẩn (QCVN 

05/20013/BTNMT đối với bụi là 0,3 mg/m3). Đó là M3 và M4 (hàm lượng bụi đều vượt 

quy chuẩn 5,7 lần), M6 (hàm lượng bụi vượt quy chuẩn 3,5 lần) và M9 (9 hàm lượng 

vượt quy chuẩn 2,2 lần). Hai điểm có nồng độ bụi cao nhất là khu vực gần nhà máy sản 

xuất mỏ bauxite Tân Rai và khu vực khai thác mỏ bauxite Nhân Cơ. 5/9 điểm còn lại 

hàm lượng bụi lơ lửng chỉ từ 0,035 - 0,13 mg/m3. Những điểm có hàm lượng bụi thấp 

như vậy đều là khu vực mỏ, nhà máy đã ngừng hoạt động, hoặc ít hoạt động hoặc đang 

không hoạt động vào thời điểm đo.  
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- Nồng độ khí CO tại các điểm quan trắc: Tại tất cả 9 điểm lấy mẫu ở các bãi thải 

và khu vực mỏ KTKS hàm lượng khí CO đều dưới QCVN 05/2013/BTNMT đối với CO 

là 30 mg/m3.  

- Nồng độ khí NO2 tại các điểm quan trắc: Với QCVN 05/2009/BTNMT đối với 

NO2 là 0,2 mg/m3 thì chỉ có 2/9 điểm nồng độ NO2 vượt quy chuẩn là M5 và M9. Cả 2 

điểm này đều vượt QCVN 1,2 lần. Trong số 7/9 điểm còn lại thì nồng độ NO2 đều ở mức 

thấp, chỉ từ 0 đến 0,15 mg/m3.  Điểm không phát hiện thấy sự có mặt của NO2 là trung 

tâm mỏ vàng Tà Năng. 

- Nồng độ khí SO2 tại các điểm quan trắc: có 2/9 điểm quan trắc khí SO2 có nồng 

độ vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 05/20013/BTNMT đối với SO2 là 0.35mg/m3). Đó 

là Khu vực khai thác thuộc mỏ bauxite Nhân Cơ (nồng độ SO2 vượt quy chuẩn 2,9 lần và 

khu vực nghiền đá thuộc mỏ đá bazan Đăk Rlấp (nồng độ SO2 vượt quy chuẩn 1,4 lần). 

Tất cả những khu vực nhà máy và khai thác mỏ kể trên đều đang trong quá trình hoạt 

động. Có 3/9 điểm không phát hiện sự của khí SO2 đó là: 1) Khu vực ngoài nhà máy khai 

thác mỏ bauxite Tân Rai; 2) Khu vực nhà máy sản xuất Antimon Đắk D’Rông và 3) Khu 

vực mỏ kaolin Trại Mát.  

Bảng 2.4. Chất lượng môi trường không khí tại các bãi thải, khu KTKS  

Tây Nguyên năm 2017 

Ký 

hiệu  
Tên địa điểm 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Độ  

rung  

(m/s2) 

Bụi  

lơ lửng 

(mg/m3) 

Chỉ tiêu phân tích (mg/m3) 

CO NO2 SO2 NH3 H2S 

M1 
Vàng Tà Năng 

(Khu trung tâm)  
23,1 - 0,06   25,3 - 0,2 - -  

M2 
Bentonite Tam Bố 

(Khu sản xuất)  
53,2 - 0,13 17,9 0,03 0,8 0,001 -  

M3 
Bauxite Tân Rai  

(Khu nhà máy)  
56,8 - 1,70 2,8 0,02 - 0,001 -  

M4 
Bauxite Nhân Cơ  

(Khu khai thác)  
45,4 55,0 1,70 19,0 0,24 1,01 0,001 -  

M5 
Đá bazan Đăk Rlấp 

(Khu nghiền đá)  
51,9 47,3 0,21 12,0 0,04 0,5 0,01 -  

M6 
Feldspar Ea Kar  

(Khu khai thác) 
40,2 - 1,06 17,0 - 0,03 0,01 -  

M7 
Antimon Đăk Drông 

(Khu nhà máy)  
21,6 - - 19,5 0,08 - 0,02 0,01  

M8 Kaolin Trại Mát 31,4 - 0,035 18,0 0.02 - 0.02 -  

M9 Kaolin Lộc Châu 24,8 - 0,67 22,3 0.24 0.02 0.01 - 
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 QCVN 

06: 2009/BTNMT 
      0,2 0,042 

 
QCVN 

05:2013/BTNMT 
  0,3 30 0,2 0,35   

 
QCVN 

26:2010/BTNMT 
70        

 
QCVN 

27:2010/BTNMT 
 0,03       

- Nồng độ khí NH3: Tại 9 điểm quan trắc đều không phát hiện thấy điểm nào có 

nồng độ khí NH3 vượt quy chuẩn (quy chuẩn QCVN 06: 2009/BTNMT đối với nồng độ 

khí NH3 là 0,2 mg/m3). Trong đó điểm M1 hoàn toàn không phát hiện thấy sự có mặt 

của khí này. Điểm 2, 3 và 4 có nồng độ NH3 rất thấp, đều dưới 0,001 mg/m3. Những 

điểm còn lại nồng độ NH3 cũng thấp, dao động từ 0,01-0,02 mg/m3. 

- Nồng độ khí H2S: Cũng như khí NH3, không có điểm nào trong tất cả các điểm 

quan trắc có nồng độ H2S vượt quá QCVN 06:2009/BTNMT đối với nồng độ khí H2S 

là 0,042 mg/m3. Trong đó, chỉ duy nhất điểm M7 phát hiện có khí này với nồng độ rất 

nhỏ 0,01 mg/m3. Những điểm còn lại, không phát hiện thấy sự có mặt của khí H2S. 

- Nồng độ THC: THC là một loại khí cháy nổ và không phát hiện thấy sự hiện 

diện của loại khí này trong tất cả 9 điểm quan trắc kể trên.  

Với 9 điểm quan trắc môi trường không khí tại các bãi thải và mỏ KTKS trên địa 

bàn Tây Nguyên có những đánh giá như sau: 

Điều kiện vi khí hậu: Nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho việc đo đạc và lấy 

mẫu. Tháng 11 là thời điểm bắt đầu mùa khô Tây Nguyên, hầu hết các ngày đoàn khảo 

sát là các ngày trời nắng hoặc nắng nhẹ, khô ráo, gió có tốc độ không lớn.  

Với 9 yếu tố môi trường không khí được quan trắc bao gồm: độ ồn, độ rung, hàm 

lượng bụi lơ lửng trong không khí, CO, NO2, SO2, NH3,H2S và THC, chỉ có 3 yếu tố 

đáng được lưu ý là hàm lượng bụi, NO2 và SO2 bởi các yếu tố này đã vượt quá QCVN.  

Đáng lưu ý nhất ở đây là hàm lượng bụi vượt quá QCVN 05:2013/BTNMT trung 

bình từ 2 đến 6 lần. Trong đó, khu vực gần nhà máy sản xuất mỏ Bauxite Tân Rai và 

khu vực khai thác mỏ bauxite Nhân Cơ là 2 điểm có nồng độ bụi cao nhất.   

Yếu tố đang lưu ý thứ 2 là nồng độ NO2: Với QCVN 05/2009/BTNMT đối với 

NO2 là 0,2 mg/m3 thì chỉ có 2/9 điểm nồng độ NO2 vượt quy chuẩn là M5 và M9. Cả 2 

điểm này đều vượt QCVN 1,2 lần. Trong số 7/9 điểm còn lại thì nồng độ NO2 đều ở mức 

thấp, chỉ từ 0 đến 0,15 mg/m3.  Điểm không phát hiện thấy sự có mặt của NO2 là trung 

tâm mỏ vàng Tà Năng. 
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Yếu tố đáng lưu ý thứ ba là nồng độ khí SO2: có 2/9 điểm quan trắc khí SO2 có 

nồng độ vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 05/20013/BTNMT đối với SO2 là 

0.35mg/m3). Đó là khu khai thác thuộc mỏ bauxite Nhân Cơ (nồng độ SO2 vượt quy 

chuẩn 2,9 lần và khu vực nghiền đá thuộc mỏ đá bazan Đăk R’lấp (nồng độ SO2 vượt 

quy chuẩn 1,4 lần). Tất cả những khu vực nhà máy và khai thác mỏ kể trên đều đang 

trong quá trình hoạt động. Ngược lại, những điểm có nồng độ SO2 dưới mức tiêu chuẩn 

là những điểm đã ngừng hoạt động, hoặc không hoạt động trong đợt quan trắc. 

2.3. Đánh giá sự thay đổi của hệ sinh thái đất tại bãi thải sau KTKS theo diễn thế 

tự nhiên (trong thời gian thực hiện đề tài) 

2.3.1. Diễn biến thay đổi tính chất lý hóa học của đất 

2.3.1.1. Diễn biến thay đổi tính chất lý học của đất bãi thải KTKS kim loại 

a. Đất bãi thải KTKS kim loại 

Quá trình khai thác khoáng sản kim loại hình thành nhiều dạng bãi thải, tính chất 

và thành phần vật chất của bãi thải phức tạp, do đó vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi 

trường, vừa khó khăn để cải tạo, phục hồi hiệu quả. Nhìn chung, các bãi thải sau KTKS 

kim loại đều có biến động lớn về tính chất lý học trong đất, mức độ biến động phụ thuộc 

vào quy mô khai thác; công nghệ hoàn thổ; hiện trạng cải tạo, phục hồi bãi thải của đơn 

vị quản lý, khai thác mỏ và thời gian thực hiện quá trình hoàn phục sau khai thác. Kết 

quả phân tích thành phần cấp hạt và một số chỉ tiêu lý học của mẫu đất (dung trọng, độ 

ẩm) cho thấy sự thay đổi tính chất cơ lý của đất có khác biệt rõ rệt giữa nhóm bãi thải 

được cải tạo, phục hồi và nhóm bãi thải bị bỏ hoang hoặc không hoàn phục trong thời 

gian dài (hình 2.18). Cụ thể như sau: 

- Nhóm bãi thải được hoàn thổ có quy trình và hoàn phục sớm như khu khai thác 

bauxite Nhân Cơ, bauxite Bảo Lộc: Thành phần cơ giới của đất tuy chưa thể phục hồi 

như đất nền ban đầu nhưng dưới tác dụng của thảm thực vật, cấu trúc đất bắt đầu ổn 

định. Thành phần cơ giới được cải thiện theo thời gian thông qua tỷ lệ các cấp hạt trong 

các tầng đất, cấp hạt sét (<0,002 mm) được giữ lại trong tầng đất là điều kiện quan trọng 

để giúp chất dinh dưỡng và nước không bị rửa trôi. 

- Nhóm bãi thải mới được hoàn thổ và phục hồi sau thời gian dài (4-6 năm) dừng 

khai thác: Đất bãi thải mỏ sắt Xã Đông và mỏ vàng Đăk Ripen trong giai đoạn 2017-

2020 có TPCG nhẹ, tỷ lệ cấp hạt cát (>0,02 cm) tăng, điển hình là tầng mặt (0-20 cm). 

So với đất nền có thành phần có giới thịt pha sét và cát thì rõ ràng cấp hạt sét (<0,02 

mm) trong đất bãi thải đã bị rửa trôi mạnh. 

Cấp hạt lớn hơn 0,02 mm chiếm ưu thế trên 70% trong các tầng đất bãi thải mỏ 

sắt Xã Đông. Đất cát pha, chặt cứng khi ẩm và khi khô, cấu trúc đất không đồng nhất do 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

108 

 

được hình thành từ hỗn hợp đất mặt, xỉ thải, quặng nghèo, sỏi sạn... Sau thời gian rất dài 

bị rửa trôi và xói mòn do không có thực vật che phủ, đất bãi thải đã bị thoái hóa nghiêm 

trọng. Năm 2019, bãi thải được san gạt và trồng keo nhưng chưa có hiệu quả cải tạo đất 

rõ rệt do lớp đất hoàn thổ hoàn toàn là xỉ thải, đất thải sau khi bóc tách khỏi quặng, cây 

còn nhỏ. Lớp đất mặt hiện nay lẫn rất nhiều quặng phong hóa từ nhỏ đến lớn, bề mặt bị 

xói mòn chai cứng và không thấy dấu hiệu của thảm thực vật tái sinh.  

  

  

Hình 2.18. Diễn biến thay đổi TPCG đất bãi thải sau khai thác vàng và bauxite 

- Nhóm bãi thải chưa hoàn thổ, phục hồi: 

Đất nền mỏ vàng Tà Năng là đất sét trung bình. Sau 3 năm bãi thải tiếp tục được 

mở rộng, bề mặt đất bị xói mòn bề mặt và phong hóa mạnh trở thành loại đất thịt nặng 

với tỷ lệ sét giảm, tỷ lệ cát tăng cao. Đất chặt cứng, có cấu trúc cục khối, khó làm đất và 

dễ nứt nẻ khi khô. Theo dự đoán nhiều năm tiếp theo lớp đất bề mặt bãi thải sẽ bị thoái 

hóa mạnh và bạc màu. 

Đất bãi thải của mỏ Antimon Đăk D’Rông có dấu hiệu thoái hóa nặng về tính 

chất vật lý (hình 2.19). Sau 3 năm, tính chất lý học của đất tiếp tục suy giảm nghiêm 

trọng do rửa trôi bề mặt, rửa trôi theo chiều sâu phẫu diện. Tỷ lệ cấp hạt dưới 0,002 mm 

giảm còn 4,13% và cấp hạt 0,002-0,02 mm là 5,78%, đất có thành phần cơ giới nhẹ, lẫn 

rất nhiều sỏi sạn và đá lẫn chiếm trên 80%, bề mặt bị xói mòn mạnh, đất hầu như đã mất 

hoàn toàn cấu trúc và tính liên kết.  
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Hình 2.19. Diễn biến thay đổi TPCG đất bãi thải sau khai thác sắt và antimon 

b. Đất bãi thải KTKS không kim loại 

Qua 02 đợt khảo sát và kết quả phân tích chỉ tiêu vật lý đất thấy rằng: Các bãi 

thải KTKS không kim loại có ít biến động hơn so với bãi thải KTKS kim loại, tất nhiên 

mức độ biến động và chiều hướng biến động (tiêu cực hay tích cực) vẫn phụ thuộc phần 

lớn vào tình trạng của bãi thải. Nhìn chung, đối với các bãi thải chưa tiến hành cải tạo, 

phục hồi, thành phần cơ giới của đất qua các năm biến động theo xu hướng: tỷ lệ cấp 

hạt thô (>0,02 mm) tăng, tỷ lệ cấp hạt sét (<0,002 mm) giảm do quá trình rửa trôi cấp 

hạt sét theo chiều sâu tầng đất. Điều này được thể hiện qua biểu đồ diễn biến thay đổi 

thành phần cơ giới đất bãi thải mỏ kaolin Trại Mát và Feldspar Ea Kar. 

  

  

Hình 2.20. Diễn biến thay đổi TPCG đất bãi thải sau KTKS không kim loại 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

110 

 

Năm 2017, thành phần cơ giới của mỏ Kaolin Trại Mát có từ 20-44% cấp hạt cát, 

được phân loại là đất cát pha, ẩm, hơi chặt, dính, ít dẻo. Sau 03 năm, cấp hạt cát đã tăng 

lên đáng kể trong các tầng đất, đặc biệt là tầng mặt, đồng thời cấp hạt sét giảm đi khiến 

cấu trúc đất bị rời rạc, khô cứng, thảm thực vật tồn tại nghèo nàn và thưa thớt. 

Tương tự với bãi thải khu khai thác Feldspar Ea Kar. Do mỏ vẫn đang trong quá 

trình sử dụng, tính chất lý học của đất này sẽ luôn biến động theo thời gian và khó đánh 

giá chính xác. Theo kết quả đánh giá, đất bãi thải có TPCG cát pha, lẫn nhiều sỏi sạn và 

đá dạng cục tảng, bở rời khi ẩm và ít cứng khi khô. Cấp hạt cát chiếm ưu thế trong các 

tầng đất với tỷ lệ trên 60% và có xu hướng tăng dần theo thời gian. Tỷ lệ cấp hạt cát 

trong đất bãi thải cũng thể hiện sự tương đồng với tính chất ban đầu của đất nền trước 

khai thác. 

Đối với các bãi thải đã tiến hành hoàn phục trong một thời gian tương đối dài, 

hiệu quả cải thiện tính chất vật lý của đất bãi thải khá tốt. Kết quả phân tích qua các năm 

cho thấy TPCG của đất tại mỏ Kaolin Lộc Châu có biến động nhẹ, do bãi thải đã được 

hoàn thổ và trồng cây Thông ngay sau khai thác, từ đó tới nay không có tác động nào 

khác (hình 2.20). Bề mặt bãi thải là hỗn hợp đất sét pha cát, lẫn lộn các mảnh vụn kaolin, 

sạn sỏi, thạch anh. Bãi thải đã có xu hướng ổn định dần về cấu trúc, tỷ lệ cấp hạt. Thành 

phần cơ giới đất bãi thải tại mỏ bentonit Tam Bố qua các năm không có nhiều thay đổi 

(hình 2.20). TPCG chủ yếu là đất sét, ẩm, ít xốp, hơi chặt, dễ thoát nước, có mảnh đá 

lẫn. Bãi thải đã hoàn thổ để trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, chưa cho thu hoạch nhưng 

phát triển tốt.  

(a)   (b) 

Hình 2.21. Phẫu diện đất bãi thải mỏ Kaolin Lộc Châu năm 2017 (a), năm 2020 (b) 
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Hình 2.22. Diễn biến thay đổi TPCG đất bãi thải sau KTKS vật liệu xây dựng 

c. Đất bãi thải KTKS vật liệu xây dựng 

Tính chất lý học của đất tại các bãi thải vật liệu xây dựng có ít biến động so với 

bãi thải KTKS kim loại và không kim loại. Do quá trình KTKS vật liệu xây dựng cơ bản 

là bóc tách lớp đất đá và tạo địa hình tương đối bằng phẳng nên ít gây ảnh hưởng đến 

TPCG của đất. Đồng thời, tính chất vật lý của đất nền vốn có nhiều ưu điểm nên đất bãi 

thải mới khai thác còn ít nhiều giữ được các tính chất này, vì vậy cần nhanh chóng tiến 

hành hoàn thổ, phục hồi để đất không bị thoái hóa (hình 2.22). 

2.3.1.2. Diễn biến thay đổi tính chất hóa học của đất bãi thải KTKS  

a. Đất bãi thải KTKS kim loại 

Như đã biết, tính chất hóa học đặc biệt là độ phì của đất phụ thuộc chủ yếu vào 

đặc tính đá mẹ được phong hoá, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ hoạt động của 

con người. Các tác động tiêu cực có thể làm thay đổi mạnh tính chất hoá học đất trong 

một thời gian ngắn. Hoạt động khai thác khoáng sản cũng không nằm ngoài quy luật 

này. Để làm rõ hơn điều này, tiến hành đánh giá tính chất hóa học của đất bãi thải sau 

KTKS với kết quả phân tích mẫu năm 2017 và năm 2020 theo nhóm bãi thải như sau: 

Đất bãi thải ở các khu khai thác vàng Tà Năng, vàng Đăk Ripen phản ứng rất 

chua (pHKCl <4,0) đến chua (pHKCl=4,0-4,5). Đối với các bãi thải thực hiện hoàn thổ và 
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phục hồi, điển hình là bãi thải mỏ bauxite Nhân Cơ, pH trong đất khá ổn định và có 

chiều hướng tăng từ mức chua ít đến gần trung tính. Trong khi đó, pH trong đất bãi thải 

sắt Xã Đông, antimon Đăk Drông giảm nhiều trong giai đoạn 2017-2020, từ ngưỡng 

chua ít (pHKCl = 50-5,5) xuống ngưỡng chua. Đây là dấu hiệu cảnh báo suy thoái hóa 

học đất (hình 2.23). 

 

Hình 2.23. pH trong đất bãi thải khu KTKS kim loại 

- Nhóm bãi thải được hoàn thổ có quy trình và hoàn phục sớm như khu khai thác 

bauxite Nhân Cơ, bauxite Bảo Lộc: 

Đối với bãi thải khu KTKS bauxite Nhân Cơ: Trong giai đoạn 2017- 2020, chất 

hữu cơ, các chất tổng số và dễ tiêu đều có xu hướng tăng trong các tầng đất do được bổ 

sung từ nguồn phân bón và hệ thống cây trồng cải tạo đất khi được tiến hành phục hồi 

bằng Muồng, Sục sạc. Dinh dưỡng ở tầng mặt được cải thiện đáng kể, và giảm dần ở 

các tầng dưới. Hàm lượng chất hữu cơ dao động ở mức trung bình đến cao, tầng mặt (0-

20 cm) năm 2020 đạt 2,56%. Nitơ tổng số ở mức trung bình đến giàu, lân tổng số đạt 

mức giàu (năm 2020). Kết quả phân tích năm 2017 cho thấy: kali dễ tiêu và lân dễ tiêu 

nghèo trong đất, sau 3 năm cải tạo, phủ xanh, hàm lượng các chất này đã bắt đầu tăng. 

Dung tích CEC được duy trì ở mức trung bình qua các năm nhưng cũng có xu hướng 

được cải thiện. Hầu hết hàm lượng cation Al3+, Fe3+, Mg2+ qua các năm có sự dao động 

nhẹ. Hàm lượng Ca2+ tăng khá nhiều trong các tầng đất có thể do tác dụng của phân bón.  

Đối với bãi thải sau khai thác Bauxite Bảo Lộc, mặc dù đơn vị khai thác đã tiến 

hành hoàn thổ, san gạt bằng phẳng bề mặt bãi thải nhưng sau thời gian rất dài chưa tiến 

hành bất kỳ phương án hoàn phục nào. Mặt khác, khu vực Bảo Lộc là tâm mưa lớn của 

tỉnh Lâm Đồng (khoảng 2.900 mm mùa mưa, 2.400 mm vào mùa khô) khiến cho bề mặt 

trống trải của bãi thải nhanh chóng bị rửa trôi các chất dinh dưỡng. Hầu hết hàm lượng 
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chất hữu cơ, NPK tổng số và chất dễ tiêu đều suy giảm theo thời gian. Chất hữu cơ trong 

đất ở mức thấp đến rất thấp; nghèo nitơ tổng số, kali tổng số và kali dễ tiêu. Theo đó, 

dung tích trao đổi cation CEC giảm ở mức thấp - rất thấp. Hàm lượng các cation Ca2+, 

Mg2+ không có sự khác biệt nhiều giữa các tầng đất và đều ở mức nghèo (bảng 2.6). 

- Nhóm bãi thải mới được hoàn thổ và phục hồi sau thời gian dài (4-6 năm) dừng 

khai thác (mỏ vàng Đăk Ripen, mỏ sắt Xã Đông): 

Tính chất hóa học của bãi thải sau khai thác vàng Đăk Ripen đã được cải thiện ít 

nhiều chủ yếu thông qua phương thức canh tác, làm đất của người dân khi bắt đầu trồng 

cà phê trên bãi thải. Hàm lượng OC tuy ở ngưỡng thấp nhưng lân tổng sổ và lân dễ tiêu 

đạt mức trung bình, đặc biệt là ở tầng mặt khiến cho dung tích hấp phụ CEC được cải 

thiện đáng kể. Hàm lượng các chất dinh dưỡng khác như nitơ tổng số, kali tổng số, kali 

dễ tiêu, cation Ca2+, Mg2+ vẫn ở mức nghèo, tuy nhiên đã tăng nhẹ so với năm 2017. 

Trong tình trạng tương tự như bãi thải mỏ vàng Đăk Ripen, bãi thải khu KTKS 

sắt Xã Đông mới chỉ được san gạt và trồng keo năm 2019, sau 05 năm gần như bỏ hoang. 

Hàm lượng chất dinh dưỡng trong mẫu bãi thải năm 2017 chủ yếu ở ngưỡng nghèo - 

trung bình với thành phần hỗn hợp rời rạc trong đất thải gồm quặng nghèo, xỉ quặng, 

sỏi sạn, hầu như không có thực vật tái sinh… Kết quả phân tích sau 03 năm cho thấy 

các tính chất hóa học trong đất không được cải thiện mà còn có xu hướng bị suy giảm 

do cây keo còn quá nhỏ, chưa thể hiện tác dụng che phủ, cải tạo đất. 

- Nhóm bãi thải chưa hoàn thổ, phục hồi (mỏ vàng Tà Năng, mỏ antimon Đăk 

Drông): Nếu như năm 2017, một số tính chất hóa học trong đất bãi thải vàng Tà Năng 

còn khá cao thì kết quả phân tích năm 2020 cho thấy hàm lượng chất hữu cơ, NPK tổng 

số, cation Ca2+, Mg2+ đều có dấu hiệu suy giảm. Trong khi đó, đất bãi thải antimon Đăk 

Drông thể hiện mức độ thoái hóa trầm trọng theo thời gian, hàm lượng các chất dinh 

dưỡng vốn đã nghèo lại liên tục giảm thấp trong điều kiện mưa lớn, khô hạn, biến đổi 

khí hậu ở Tây Nguyên (bảng 2.5).



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất 

hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

114 

 

Bảng 2.5. Tính chất hóa học đất bãi thải vàng Tà Năng và vàng Đăk Ripen 

Chỉ tiêu 
Cấp 

đánh giá 
Thang giá trị 

Đất bãi thải vàng Tà Năng Đất bãi thải vàng Đăk Ripen 

Trung bình 2017 Trung bình 2020 Trung bình 2017 Trung bình 2020 

0-10 10-30 30-60 0-20 20-50 50-80 0-20 20-125 0-25 25-125 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0 
          

Cao 2,0-5,0           

Trung bình 1,0-2,0 1,48 1,18         

Thấp 0,5-1,0   0,94 0,74 0,77    0,58  

Rất thấp <0,5    
  0,41 0,45 0,40  0,43 

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2 
          

Trung bình 0,1-0,2 0,200 0,180 0,110      0,174  

Nghèo <0,1    0,078 0,081 0,011 0,031 0,052  0,052 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1  0,104 
    

0,102 
   

Trung bình 0,06 - 0,1 0,082  0,060 0,085 0,075   0,080 0,071 0,064 

Nghèo <0,06      0,041     

Tổng K 

(%) 

Giàu >2 
          

Trung bình 1-2 1,001 1,020  
       

Nghèo <1   0,460 0,810 0,710 0,340 0,080 0,320 0,150 0,180 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/100g đất) 

Giàu >10 
          

Trung bình 5-10 9,16  8,30 8,20 6,23    7,30  

Nghèo <5  5,31    4,10 4,29 4,76  5,00 

K dễ tiêu 

(mg K2O/100g đất) 

Giàu >20 
          

Trung bình 10-20 10,70          

Nghèo <10  4,02 4,87 4,21 3,93 3,83 0,99 2,66 7,53 7,04 

CEC 

(meq/100 g đất) 

Cao >16 
 

17,30 
      

16,60 
 

Trung bình 12-16 14,80  15,00 12,80 14,30 14,10 12,40 14,40  14,70 

Thấp 8-12           

Ca2+ 

(meq/100g đất) 

Rất thấp <8 
          

Giàu >4           

Trung bình 2-4         2,08  

Nghèo <2 1,10 0,47 0,95 1,83 1,65 1,22 2,00 1,31  1,01 

Mg2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >1,6 
          

Trung bình 0,8-1,6 0,82   0,85    0,85   

Nghèo <0,8  0,32 0,87  0,83 0,95 0,73  0,44 0,54 
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Bảng 2.6. Tính chất hóa học đất bãi thải bauxite Nhân Cơ và bauxite Bảo Lộc 

Chỉ tiêu 
Cấp 

đánh giá 

Thang  

giá trị 

Bauxite Nhân Cơ Bauxite Bảo Lộc 

Trung bình 2017 Trung bình 2020 Trung bình 2017 Trung bình 2020 

0-25 25-60 60-100 0-20 20-40 40-100 0-15 15-40 40-125 0-20 20-45 45-125 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0             

Cao 2,0-5,0    2,56 2,1        

Trung bình 1,0-2,0 1,82 1,55 1,23   1,89 1,76 1,03     

Thấp 0,5-1,0         0,51 0,59   

Rất thấp <0,5           0,43 0,37 

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2 0,340 
  

0,220 
        

Trung bình 0,1-0,2     0,140 0,130       

Nghèo <0,1  0,060 0,050    0,090 0,070 0,080 0,049 0,056 0,052 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1  
  

0,133 0,170 0,117 0,139 0,104 
    

Trung bình 0,06 - 0,1 0,062        0,099 0,076   

Nghèo <0,06  0,058 0,032        0,060 0,043 

Tổng K 

(%) 

Giàu >2 
            

Trung bình 1-2     1,03        

Nghèo <1 0,35 0,26 0,28 0,89  0,67 0,12 0,12 0,06 0,05 0,04 0,03 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/100g đất) 

Giàu >10 
            

Trung bình 5-10 7,44   5,73 6,2  6,58  6,01 5,85  5,1 

Nghèo <5  4,63 4,78   4,01  4,47   4,78  

K dễ tiêu 

(mg K2O/100g đất) 

Giàu >20 
            

Trung bình 10-20     10,9        

Nghèo <10 6,55 3,21 3,43 4,83  3,93 1,29 0,83 1,05 1,42 0,73 1,04 

CEC 

(meq/100 g đất) 

Cao >16             

Trung bình 12-16 12,1  15,2 14,8 13,4 15,6       

Thấp 8-12  11,3     9,5 8,3 10,2 8,4  9,1 

Rất thấp <8           7,4  

Ca2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >4 
   

4,08 
        

Trung bình 2-4     3,05 3,65       

Nghèo <2 1,49 1,02 1,31    0,48 0,57 0,44 1,05 1,33 1,18 

Mg2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >1,6 
     

1,64 
      

Trung bình 0,8-1,6 0,83   0,95 0,82        

Nghèo <0,8  0,72 0,71    0,53 0,61 0,37 0,19 0,75 0,53 
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Bảng 2.7. Tính chất hóa học đất bãi thải sắt Xã Đông và antimon Đăk Drông 

Chỉ tiêu 
Cấp 

đánh giá 

Thang  

giá trị 

Sắt Xã Đông Antimon Đăk Drông 

Trung bình 2017 Trung bình 2020 Trung bình 2017 Trung bình 2020 

0-25 25-60 60-100 0-20 20-40 40-100 0-15 15-40 40-125 0-20 20-45 45-125 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0 
            

Cao 2,0-5,0             

Trung bình 1,0-2,0 1,32            

Thấp 0,5-1,0  0,94  0,54         

Rất thấp <0,5   0,4  0,49 0,43 0,107 0,06 0,105 0,074 0,061 0,042 

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2 
            

Trung bình 0,1-0,2             

Nghèo <0,1 0,09 0,07 0,04 0,049 0,065 0,061 0,027 0,009 0,014 0,017 0,006 0,011 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1 
      

   
   

Trung bình 0,06 - 0,1   0,06 0,061 0,072  0,083 0,61  
 0,1 0,07 

Nghèo <0,06 0,05 0,05    0,056 
 

 0,019 0,038   

Tổng K 

(%) 

Giàu >2 
            

Trung bình 1-2             

Nghèo <1 0,62 0,57 0,3 0,33 0,41 0,09 0,77 0,53 0,65 0,57 0,43 0,45 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/100g đất) 

Giàu >10             

Trung bình 5-10 6,45 5,8 6,3 5,76   8,3 7,03   6,65  

Nghèo <5     4,04 4,1   1,06 4,21  2,15 

K dễ tiêu 

(mg K2O/100g đất) 

Giàu >20 
            

Trung bình 10-20             

Nghèo <10 7,42 4,14 3,19 4,42 3,73 3,64 4,42 2,53 2,96 2,46 1,35 0,69 

CEC 

(meq/100 g đất) 

Cao >16 
        20,1    

Trung bình 12-16             

Thấp 8-12   8,2  8,1        

Rất thấp <8 5,1 6,6  6,3  7,1 4,4 5,9 5,2 3,7 6,3 6,1 

Ca2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >4             

Trung bình 2-4 2,57 2,19     3,65 3,07 3,88   2,09 

Nghèo <2   1,65 1,09 1,28 1,36    1,21 1,97  

Mg2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >1,6 4,84 3,43 
   

2,67 3,13 2,33 2,24    

Trung bình 0,8-1,6   1,38 1,36 1,43     1,02 1,28 1,58 

Nghèo <0,8             
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b. Đất bãi thải KTKS không kim loại 

Bãi thải khu khai thác kaolin Trại Mát, feldspar Ea Kar và sét gạch ngói Ngọk 

Bay chủ yếu cho phản ứng chua trong đất (pHKCl=4,0-4,5) với giá trị pH thấp hơn ở tầng 

mặt, tăng nhẹ theo chiều sâu phẫu diện. 

Bãi thải khu khai thác kaolin Lộc Châu, bentonit Tam Bố và đá bazan Đăk R’lấp 

có giá trị pH từ chua vừa (pHKCl=4,5-5,0) đến chua ít (pHKCl=5,0-5,5). Độ chua đất có 

xu hướng được cải thiện do thảm thực vật và hoạt động canh tác ở bãi thải kaolin và 

bentonit. Biểu hiện đất bị chua nhiều hơn trong mẫu đất bãi thải ở mỏ bazan Đăk Rlấp 

năm 2020 (hình 2.24). 

 

Hình 2.24. pH trong đất bãi thải khu KTKS không kim loại và vật liệu xây dựng 

- Nhóm bãi thãi đã hoàn thổ và phục hồi: 

Đặc điểm hóa học cơ bản của đất bãi thải sau khai thác kaolin Lộc Châu ít biến 

động qua các năm. Bãi thải từ lâu đã không chịu ảnh hưởng của hoạt động khai thác, quá 

trình phục hồi đã dần ổn định các tính chất của bãi thải. Hàm lượng chất hữu cơ và dung 

tích hấp thụ CEC được cải thiện đáng kể trong các tầng đất, đặc biệt là tầng mặt. OC ở 

ngưỡng trung bình, CEC đạt mức trung bình đến cao. Đất nghèo các chất tổng số và dễ 

tiêu nhưng có xu hướng tăng trong mẫu phân tích năm 2020. Đối với hàm lượng cation 

Fe2+, Ca2+, Mg2+, Al3+ phân bố khá đều giữa các tầng đất và ít dao động (bảng 2.8). 

Trong nhóm bãi thải sau KTKS không kim loại, bãi thải sau khai thác bentonit 

Tam Bố hình thành từ đất nền khá màu mỡ, đã được hoàn thổ và giao cho người dân 

trồng ngô. So với năm 2017, hàm lượng của đa số chất dinh dưỡng trong mẫu đất năm 
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2020 đều cao hơn do hoạt động canh tác. Nitơ tổng số và lân tổng số giàu ở tầng mặt 

(0,245 %N, 0,154 % P), lân dễ tiêu trong các tầng đất đạt mức trung bình đến giàu (5,67-

11,7 mg P2O5/100g đất). Các cation Ca2+, Mg2+ được tích lũy trung bình đến giàu trong 

các tầng đất, chủ yếu ở tầng mặt.  

- Nhóm bãi thãi chưa hoàn phục: 

Bãi thải sau khu khai thác feldspar Ea Kar và kaolin Trại Mát có biến động đáng 

kể về tính chất hóa học. Các chất dinh dưỡng duy trì ở mức thấp, nghèo qua các năm và 

giá trị hàm lượng bị suy giảm nhanh chóng. Chất hữu cơ, nitơ tổng số, lân tổng số, kaili 

dễ tiêu và cation Ca2+, Mg2+ có hàm lượng giảm dần theo chiều sâu của phẫu diện đất, 

tích lũy chủ yếu ở tầng mặt.  

Bãi thải của mỏ feldspar Ea Kar có hàm lượng cation Al3+, Fe3+ năm 2020 tăng 

tương ứng 0,06-0,13 meq/100g; 0,05-0,06 meq/100g; 1,91-2,99 meq/100g theo chiều 

sâu phẫu diện, các cation này tích lũy chủ yếu ở tầng 10- 80 cm. 

c. Đất bãi thải KTKS vật liệu xây dựng 

 Trong các bãi thải khu KTKS vật liệu xây dựng, bãi thải mỏ đá bazan Đăk R’lấp 

còn giữ được các tính chất hóa học tốt hơn cả. Thể hiện qua hàm lượng OC, nitơ tổng 

số, lân tổng số và CEC trong các tầng đất. Tổng lượng cation trao đổi của đất (CEC) là 

chỉ tiêu độ phì quan trọng, phản ánh khả năng chứa đựng và điều hòa dinh dưỡng có liên 

quan đến phương pháp cải tạo hợp lý độ phì cho các nhóm đất bãi thải khu khai thác 

khoáng sản. Đất có CEC càng cao thì khả năng hấp thụ hóa lý các nguyên tố dinh dưỡng 

dạng cation hay các keo hữu cơ, hữu cơ - khoáng càng lớn. Giá trị CEC phụ thuộc vào 

hàm lượng hữu cơ, TPCG, thành phần khoáng sét, keo sét và độ pH của đất (bảng 2.10). 

Khu vực sét gạch ngói Ngọk Bay và granit Krông Bông đều mới bắt đầu khai 

thác thời gian gần đây, quy mô khai thác nhỏ. Vì vậy, các bãi thải hình thành ít biến 

động, đất đều thấp hàm lượng hữu cơ. Chất tổng số, chất dễ tiêu chủ yếu dao dộng trong 

ngưỡng nghèo, hàm lượng ở tầng mặt cao hơn các tầng khác trong phẫu diện. Dung tích 

hấp phụ của bãi thải khu sét gạch ngói trong khoảng 8-12 meq/100g đất, đối với bãi thải 

granit Krông Bông còn thấp hơn. 
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Bảng 2.8. Tính chất hóa học đất bãi thải kaolin Lộc Châu và kaolin Trại Mát 

Chỉ tiêu 
Cấp 

đánh giá 

Thang 

giá trị 

Kaolin Lộc Châu Kaolin Trại Mát 

Trung bình 2017 Trung bình 2020 Trung bình 2017 Trung bình 2020 

0-15 15-60 60-125 0-10 10-45 45-75 75-125 0-15 15-40 40-75 0-20 20-40 40-60 60-85 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0               

Cao 2,0-5,0               

Trung bình 1,0-2,0    1,43 1,07          

Thấp 0,5-1,0      0,89 0,57        

Rất thấp <0,5 0,2 0,14 0,14     0,427 0,28 0,18 0,31 0,22 0,25 0,14 

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2               

Trung bình 0,1-0,2    0,103           

Nghèo <0,1 0,017 0,015 0,014  0,082 0,045 0,041 0,028 0,02 0,019 0,013 0,015 0,018 0,027 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1               

Trung bình 0,06 - 0,1          0,122     

Nghèo <0,06 0,035 0,045 0,025 0,039 0,049 0,035 0,031 0,019 0,019  0,011 0,011 0,058 0,008 

Tổng K 

(%) 

Giàu >2               

Trung bình 1-2     1,14     1,3   1,16  

Nghèo <1 0,07 0,09 0,07 0,09  0,08 0,05 0,4 0,65  0,4 0,55  0,72 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/ 100g 

đất) 

Giàu >10               

Trung bình 5-10 7,44  7,44 8,85 6,73 6,49 6,55 8,3 8,3 7,16 6,2 6,43   

Nghèo <5  4,87           4,62 4,65 

K dễ tiêu 

(mg K2O/100g 

đất) 

Giàu >20               

Trung bình 10-20               

Nghèo <10 1,73 1,92 2,31 1,77 1,95 2,82 2,15 2,66 2,46 2,52 1,75 1,73 1,89 2,93 

CEC 

(meq/100 g đất) 

Cao >16  17,7     16,1   16,2     

Trung bình 12-16 13,5  15,8 15,2 12,1 13,4  15,3 12,4  12,3    

Thấp 8-12            8,5   

Rất thấp <8             7,2 7,2 

Ca2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >4               

Trung bình 2-4             
 

 

Nghèo <2 0,62 0,52 0,5 0,61 0,76 1,36 1,67 0,71 0,59 0,5 0,51 0,40 0,56 0,97 

Mg2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >1,6               

Trung bình 0,8-1,6               

Nghèo <0,8 0,14 0,17 0,12 0,23 0,39 0,75 0,80 0,18 0,15 0,1 0,23 0,19 0,71 0,47 
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Bảng 2.9. Tính chất hóa học đất bãi thải Bentonit Tam Bố và feldspar Ea Kar 

Chỉ tiêu 
Cấp 

đánh giá 

Thang  

giá trị 

Bentonit Tam Bố Feldspar Ea Kar 

Trung bình 2017 Trung bình 2020 Trung bình 2017 Trung bình 2020 

0-15 14-50 50-120 0-20 20-40 40-60 60-120 0-15 15-80 0-10 10-80 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0 
           

Cao 2,0-5,0            

Trung bình 1,0-2,0 1,76   1,81 1,63 1,32      

Thấp 0,5-1,0  0,62 0,51    0,89 0,67  0,51  

Rất thấp <0,5         0,43  0,32 

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2 
   

0,245 
       

Trung bình 0,1-0,2 0,148    0,161       

Nghèo <0,1  0,041 0,022   0,069 0,071 0,087 0,035 0,027 0,024 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1 0,147 
  

0,154 0,173 
      

Trung bình 0,06 - 0,1  0,064 0,072   0,086 0,062 0,076 0,062 0,071  

Nghèo <0,06           0,043 

Tổng K 

(%) 

Giàu >2            

Trung bình 1-2    1,23        

Nghèo <1 0,33 0,41 0,12  0,76 0,91 0,54 0,56 0,21 0,35 0,37 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/100g đất) 

Giàu >10    11,7        

Trung bình 5-10 6,1    8,2 6,5 5,67  5,1   

Nghèo <5  4,2 3,5     4,3  2,4 3,5 

K dễ tiêu 

(mg K2O/100g đất) 

Giàu >20 
           

Trung bình 10-20 11,1   11,53        

Nghèo <10  9,32 5,61  7,15 5,87 6,34 9,73 5,61 3,07 3,12 

CEC 

(meq/100 g đất) 

Cao >16 16,6 
          

Trung bình 12-16  12,1  12,5 14,6  12,2     

Thấp 8-12   8,2   10,5   8,6   

Rất thấp <8        7,2  7,1 5,3 

Ca2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >4 
           

Trung bình 2-4 2,03   2,27 2,85 2,77 3,14     

Nghèo <2  1,86 1,74     1,33 1,34 1,07 1,39 

Mg2+ 

(meq/100g đất) 

Giàu >1,6    1,75  1,74 1,6     

Trung bình 0,8-1,6 0,83 1,08 1,32  1,05   1,23 0,42 0,72 0,39 

Nghèo <0,8            
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Bảng 2.10. Tính chất hóa học đất bãi thải đá bazan Đăk R’lấp, sét gạch ngói Ngọk Bay và đá granit Krông Bông 

Chỉ tiêu 
Cấp 

đánh giá 

Thang 

giá trị 

Đá bazan Đăk R'lấp Sét gạch ngói Ngọc Bay Granit Krông Bông 

Trung bình 2017 Trung bình 2020 Trung bình 2017 Trung bình 2020 Trung bình 2017 Trung bình 2020 

0-15 15-50 50-120 0-15 15-65 65-120 0-20 20-70 70-120 0-15 15-50 50-120 0-20 20-120 0-15 15-120 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0             
    

Cao 2,0-5,0 2,09            
    

Trung bình 1,0-2,0  1,71 1,46 1,83 1,22        1,95    
Thấp 0,5-1,0      0,65    0,59   

 0,77 0,61 0,5 

Rất thấp <0,5       0,43 0,21 0,081  0,42 0,19 
    

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2 0,31 
           

    
Trung bình 0,1-0,2  0,2 0,14 0,2 0,11        0,199    
Nghèo <0,1      0,04 0,059 0,043 0,021 0,084 0,047 0,032 

 0,076 0,041 0,041 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1 0,11 
           

    
Trung bình 0,06 - 0,1  0,074 0,065 0,098 0,061        0,086  0,061 0,065 

Nghèo <0,06      0,022 0,056 0,044 0,015 0,046 0,045 0,027 
 0,037   

Tổng K 

(%) 

Giàu >2             
    

Trung bình 1-2             
    

Nghèo <1 0,32 0,18 0,39 0,25 0,24 0,08 0,44 0,44 0,16 0,24 0,38 0,36 0,37 0,43 0,31 0,56 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/ 

100g đất) 

Giàu >10 
            

    
Trung bình 5-10       5,87   5,14   5,01    
Nghèo <5 4,29 4,52 4,76 2,65 1,43 1,17  3,25 3,44  3,13 3,42  4,56 4,61 4,24 

K dễ tiêu 

(mg K2O/ 

100g đất) 

Giàu >20 
            

    
Trung bình 10-20             

    
Nghèo <10 5,89 5,42 3,41 4,93 3,65 3,52 1,86 1,21 0,52 1,78 0,76 0,55 5,22 5,1 4,37 4,37 

CEC 

(meq/100 

g đất) 

Cao >16 
            

    
Trung bình 12-16 14,6 15,1 13,9     12,1 12,1    

    
Thấp 8-12    8,6 9,3 11,8 11,3   8,6 10,4 11,1  8,2   
Rất thấp <8             6,9  7,1 7,89 

Ca2+ 

(meq/100g 

đất) 

Giàu >4 
            

    
Trung bình 2-4 2,03                

Nghèo <2  1,92 1,98 1,89 1,90 1,80 0,49 0,66 0,59 0,51 0,52 0,77 0,68 0,55 0,61 0,47 

Mg2+ 

(meq/100g 

đất) 

Giàu >1,6 
            

    
Trung bình 0,8-1,6   0,87          1,02   0,85 

Nghèo <0,8 0,49 0,79  0,37 0,43 0,73 0,14 0,35 0,51 0,23 0,37 0,69 
 0,80 0,76  
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2.3.2. Diễn biến thay đổi hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải sau KTKS 

Hàm lượng các kim loại nặng và cation ở các khu vực bãi thải KTKS trên đều có 

xu hướng giảm dần theo thời gian có sự phân bố không đồng đều giữa các tầng đất, hàm 

lượng có sự biến động phụ thuộc nhiều vào các thảm thực vật trên bề mặt. Đối với các 

khu vực có thảm thực vật được tái tạo và phát triển thì hàm lượng kim loại nặng và cation 

giảm mạnh theo thời gian sinh trưởng và phát triển của cây. Điều này có thể do các cây 

trồng được lựa chọn đã thích nghi tốt với môi trường ở khu vực bãi thải có hàm lượng ô 

nhiễm các kim loại nặng cao và có khả năng hấp thụ và tích lũy các kim loại nặng đó tốt.  

Đối với các khu vực không có thảm thực vật hoặc thảm thực vật kém phát triển thì hàm 

lượng các kim loại nặng và cation có xu hướng giảm nhưng chậm. Các kim loại nặng Cd, 

Cu, Pb, Mo, Hg, Zn, As và Bo được đánh giá qua thời gian 3 năm đều giảm đáng kể so 

với hàm lượng ban đầu.  

Đối với các bãi thải sau KTKS không kim loại nói chung, bãi thải sau khai thác 

kaolin Lộc Châu nói riêng, hàm lượng các kim loại nặng tồn tại trong đất không có nhiều 

biến động giữa mẫu đất nền và đất bãi thải qua các năm. Kim loại nặng trong đất không 

“đáng báo động” như các bãi thải sau KTKS kim loại. 

2.3.2.1. Diễn biến thay đổi hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải KTKS kim loại 

a. Bãi thải mỏ vàng Tà Năng 

Trong phẫu diện đất nền không chịu tác động của hoạt động khai khoáng, hàm 

lượng trung bình các kim loại nặng Cu, Zn, Cd, Mo tích lũy ở tầng 15-40 cm cao hơn 

tầng mặt.  lần lượt là 24,50 mg/kg, 31,57 mg/kg, 0,17 mg/kg, 0,17 mg/kg ở độ sâu 43-73 

cm. Đối với As, Pb chủ yếu được tích lũy ở tầng mặt với nồng độ cao, lần lượt là 680,3 

mg/kg và 32,6 mg/kg, hơn hẳn so với các kim loại khác.  

Thời điểm khảo sát năm 2017, khu vực mỏ vàng Tà Năng mới vừa tạm dừng khai 

thác. Các kim loại Pb, As, Mo, Hg trong bãi thải năm 2017 được tích lũy cao nhất ở tầng 

0-10 cm với nồng độ trung bình lần lượt là 528,1 mg/kg, 1.132,1 mg/kg, 1,6 mg/kg, 1,4 

mg/kg. Hàm lượng các kim loại này giảm ở tầng 10-35 cm. Mặt khác, hàm lượng kim 

loại nặng B, Cd ở bãi thải năm 2017 có xu hướng tăng dần theo độ sâu của tầng đất. Có 

thể thấy hàm lượng các kim loại nặng ở khu vực chịu tác động của đổ thải cao hơn rất 

nhiều so với khu vực đất nền và được tích lũy chủ yếu ở tầng mặt. 

Kết quả phân tích mẫu đất bãi thải sau 3 năm (2017-2020) theo diễn thế tự nhiên 

cho thấy: hầu hết hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng đều giảm do quá trình phân huỷ 

tự nhiên và hấp thu của thảm thực vật tái sinh trên bề mặt khu vực lấy mẫu. Tuy nhiên, 

hàm lượng một số kim loại nặng vẫn còn ở mức cao, cụ thể như: As, Zn, Pb. Tại một số 

khu vực hồ lắng thì hàm lượng các kim loại khá cao do qua trình tích tụ và lắng đọng: Cd 
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(9,4 mg/kg), Cu (56,8 mg/kg), Pb (1.945,8 mg/kg), Mo (1,31 mg/kg), Hg (0,26 mg/kg), 

Zn (855,33 mg/kg), As (4.357,53 mg/kg) (hình 2.25). 

  

  

Hình 2.25. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải khu khai thác Vàng Tà Năng 

b. Bãi thải mỏ vàng Đăk Ripen 

So sánh kết quả phân tích hàm lượng các kim loại nặng trong đất bãi thải của mỏ 

Vàng Đăk Ripen trung bình năm 2017 và 2020 thấy rằng: Sau 3 năm, hàm lượng của hầu 

hết kim loại đều có xu hướng giảm thể hiện trong các biểu đồ hình 2.29. Một số kim loại 

nặng như Cd, Hg hầu như còn không xuất hiện trong đất tầng mặt. Hàm lượng Mo và B 

duy trì ở mức thấp trong tất cả mẫu đất nền, đất bãi thải năm 2017, đất bãi thải năm 2020. 

Hàm lượng Mo dao động trong khoảng 0,09-0,24 mg/kg, hàm lượng B ở mức 0,4-1,71 

mg/kg. Hàm lượng As, Pb giảm chậm theo thời gian (hình 2.26).  

Các kim loại Mo, Bo, Cu, Zn có hàm lượng tăng dần theo độ sâu của tầng đất. Sự 

thay đổi về hàm lượng các kim loại nặng giữa các tầng đất có thể do theo thời gian kim 

loại ở tầng trên bị rửa trôi theo chiều sâu của phẫu diện. Dẫn đến sự tích tụ các kim loại 

này ở tầng dưới, mặt khác cây trồng chủ yếu ở đây là cao su và cà phê vì vậy một phần 

các kim loại nặng ở tầng trên sẽ được cây trồng hấp thụ. 
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Hình 2.26. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải Vàng Đăk Ripen 

c. Bãi thải mỏ bauxite Nhân Cơ 

Đặc điểm phẫu diện đất được thu thập và phân tích của bãi thải mỏ bauxite Nhân 

Cơ là: 1- Phẫu diện nền (không bị tác động bởi hoạt động khai thác mỏ), 2- Phẫu diện đất 

bãi thải năm 2017, 3- Phẫu diện đất bãi thải đã được hoàn phục trồng Muồng và Sục sạc 

năm 2020. Kết quả diễm biến hàm lượng của các kim loại nặng ở bãi thải khu vực khai 

thác bauxite Nhân Cơ được thể hiện ở hình 2.27. 

Kết quả phân tích hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu đất qua các năm và 

giữa các trạng thái bãi thải khác nhau đã phần nào phản ánh tác dụng tích cực của việc 

phục hồi môi trường đất bãi thải bằng các loại cây cải tạo đất, hấp thụ kim loại nặng. Cụ 

thể trong trường hợp này là Muồng và Sục sạc trồng bãi thải sau khai thác ở khu mỏ 

bauxite Nhân Cơ. Hầu hết các kim loại nặng trong bùn thải đều có xu hướng giảm dần 

theo thời gian sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Hàm lượng các kim loại nặng: Cd, 

Hg, B, Pb và As còn lại không đáng kể sau thời gian 3 năm khi Muồng và sục sạc bắt đầu 

che phủ kín bề mặt bãi thải. Hàm lượng trung bình của các kim loại nặng này trong đất 

bãi thải ban đầu là 4,42 mg/kg (Cd); 3,58 mg/kg (Hg); 18,38 mg/kg (Pb) và 38,97 (As). 

Kết quả phân tích năm 2020 cho thấy không phát hiện (Cd), (Hg) ở tầng đất mặt; hàm 

lượng nhỏ các kim loại nặng khác: 5,23 mg/kg (Pb) và 10,1 mg/kg (As). Hàm lượng kim 
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loại nặng như B, Mo, Pb giảm đáng kể theo độ sâu của phẫu diện đất. Năm 2020, ở tầng 

20-40 cm, hàm lượng B, Mo, Pb giảm so với tầng mặt và so với năm 2017, lần lượt là 

0,19 mg/kg; 0,36 mg/kg; 4,79 mg/kg. Như vậy, các kim loại nặng này tích lũy chủ yếu ở 

tầng mặt. Trong khi đó, các kim loại nặng khác như Cu, Zn, As có xu hướng tích lũy ở 

tầng sâu cao hơn so với bề mặt. 

  

  

Hình 2.27. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải khu KTKS Bauxite Nhân Cơ 

d. Bãi thải mỏ bauxite Bảo Lộc 

Thời điểm khảo sát năm 2017, khu vực khai thác Bauxite Bảo Lộc đã ngừng hoạt 

động 02 năm, bãi thải sau khai thác đã được san gạt mặt bằng, phần lớn diện tích chưa 

hoàn phục trồng cây. Khảo sát năm 2020, hiện trạng bãi thải không thay đổi nhiều, xuất 

hiện rải rác thảm thực vật tái sinh. 

Kết quả phân tích mẫu đất năm 2017 cho thấy, sau 02 năm ngừng tác động khai 

khoáng, hàm lượng một số kim loại nặng trong đất vẫn còn khá cao, đặc biệt là Zn và Cu. 

Chúng phân bố khá đồng đều và không có nhiều sự khác biệt trong các tầng đất, hàm 

lượng Zn dao động trong khoảng 52-59 mg/kg, hàm lượng Cu khoảng 53-55 mg/kg. Hàm 

lượng các kim loại: Cd, Pb, As, B và Hg ở tầng 15-40 cm có giá trị cao hơn ở tầng mặt 0-

15 cm, đặc biệt là As. 

Đối chiếu kết quả phân tích năm 2017 và 2020 thấy rằng: Hầu hết các kim loại 

nặng đều giảm trong các tầng đất, đặc biệt là tầng mặt. Một số kim loại nặng bị rửa trôi 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

126 

 

và tích tụ ở tầng dưới nên hàm lượng còn khá cao như Cu, Zn, As. Riêng đối với Cd và 

B, hàm lượng ở tầng mặt qua các năm 2017, 2020 chỉ có sự suy giảm nhẹ. Hàm lượng 

các kim loại này trong đất nền ban đầu, đất bãi thải không lớn, do đó không ảnh hưởng 

nhiều đến sự thay đổi chất lượng đất bãi thải. 

  

  

Hình 2.28. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải khu KTKS Bauxite Bảo Lộc 

e. Bãi thải mỏ sắt Xã Đông 

Biểu đồ hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải sau khai thác mỏ sắt Xã Đông 

qua các năm được thể hiện trong hình 2.32. Hàm lượng trung bình các kim loại nặng có 

giá trị cao nhất trong mẫu đất bãi thải năm 2017. Thời điểm năm 2017, mỏ sắt Xã Đông 

đã ngừng khai thác 03 năm, đơn vị khai thác đã tháo dỡ thiết bị, nhà xưởng và di dời đi 

nơi khác. Bãi thải sau khai thác còn nguyên hiện trạng, không hoàn phục, cải tạo. Phẫu 

diện đất bãi thải khá đồng nhất về thành phần và cấu trúc, kết quả phân tích cho thấy hàm 

lượng trung bình các nguyên tố không có sự khác biệt nhiều ở các độ sâu khác nhau của 

phẫu diện. Cụ thể là, hàm lượng Cu dao động trong khoảng 43,8-45,2 mg/kg; Pb: 16,2-

16,8 mg/kg; Mo: 0,72-0,84 mg/kg; As: 37,2-37,7 mg/kg. 

Năm 2020, bãi thải sau khai thác mỏ sắt Xã Đông đã được san gạt, trồng keo lai. 

Kết quả phân tích cho thấy hầu hết hàm lượng kim loại nặng đều giảm trong các tầng đất, 

tuy nhiên chưa thể khẳng định rõ ràng được tác dụng của trồng keo lai đối với vấn đề 

giảm kim loại nặng ở bãi thải này do thời điểm khảo sát lấy mẫu năm 2020 cây keo còn 
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quá nhỏ. Các kim loại nặng như B, As, Mo, Cd giảm mạnh. Hàm lượng Cd, Hg, Mo, B ở 

tầng mặt còn lại tương đối thấp. 

  

  

Hình 2.29. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải khu khai thác Sắt Xã Đông 

f. Bãi thải mỏ Antimon Đăk Drông 

Bãi thải sau khai thác Antimon Đăk Drông là trường hợp đặc biệt, do đơn vị khai 

thác tuy chỉ hoạt động trong vòng 6 tháng nhưng diện tích khai trường và bãi thải khá lớn. 

Đơn vị khai thác đã rời đi để lại nguyên trạng toàn bộ khu vực nhà xưởng, máy móc, bãi 

thải. Hiện trạng bãi thải năm 2017 và 2020 không có sự thay đổi đáng kể, do đó có thể nhận 

định rằng: Diễn biến thay đổi kim loại nặng trong đất khu vực bãi thải sau khai thác 

Antimon Đăk Drông hoàn toàn tuân theo diễn thế tự nhiên và các chu trình trao đổi vật 

chất, chu trình địa hóa trong đất. Theo thời gian, các kim loại nặng có thể bị rửa trôi bề mặt, 

theo chiều sâu phẫu diện, bị hấp thụ bởi thực vật hoặc sẽ được tích lũy ở tầng sâu hơn. 

Một số kim loại nặng có hàm lượng khá cao trong các tầng đất của mẫu nền ban 

đầu không chịu ảnh hưởng của hoạt động khai thác như Cu (108,7 -119,3 mg/kg), Pb 

(12,6 - 9,4 mg/kg), Zn (34,5 - 42,2 mg/kg), As (24,1 - 37,4 mg/kg). Sau quá trình bóc tách 

lớp phủ, hỗn hợp đất đá thải có hàm lượng Cu và As cao đáng kể đặc biệt trong mẫu đất 

tầng mặt. Trong mẫu đất bãi thải năm 2017, hầu hết hàm lượng các kim loại nặng ở tầng 

mặt (0-10 cm) đều có giá trị cao hơn tầng dưới (10-40 cm). 
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Kết quả phân tích mẫu đất năm 2020 cho thấy, các kim loại như Cd, Cu, Pb, Mo, 

Zn có xu hướng được tích tụ ở tầng 15-45 cm với hàm lượng cao hơn tầng mặt. So với 

năm 2017, hàm lượng Cd và Hg giảm nhiều, tiệm cận mức không phát hiện. Trong khi 

đó, hàm lượng Cu và As còn rất cao, đặc biệt là As. Các kim loại khác trong đất bãi thải 

tầng mặt có xu hướng giảm dần theo thời gian. 

  

  

Hình 2.30. Hàm lượng kim loại nặng đất bãi thải khu KTKS Antimon Đăk Drông 

2.3.2.2. Diễn biến thay đổi hàm lượng kim loại nặng đất bãi thải KTKS không kim loại 

a. Bãi thải mỏ Kaolin Lộc Châu 

Để đánh giá diễn biến hàm lượng kim loại nặng ở bãi thải sau khai thác kaolin Lộc 

Châu đề tài đã tiến hành lấy mẫu đất nền, đất bãi thải năm 2017 đã được hoàn phục; đất 

bãi thải năm 2020 cùng địa điểm lấy mẫu năm 2017. Mẫu đất phân tích kim loại nặng đối 

với phẫu diện nền là tầng 1 (0-20 cm), tầng 2 (20-80 cm), đối với đất bãi thải năm 2017 

là tầng 1 (0-15 cm), tầng 2 (15-60 cm), đất bãi thải năm 2020 là tầng 1 (0-10 cm), tầng 2 

(10-45 cm), một số mẫu đất bãi thải tầng mặt năm 2017, năm 2020. Sư thay đổi hàm 

lượng kim loại nặng trong đất được biểu diễn trong các sơ đồ hình 2.31.   

Đối với các bãi thải sau KTKS không kim loại nói chung, bãi thải sau khai thác 

kaolin Lộc Châu nói riêng, hàm lượng các kim loại nặng tồn tại trong đất không có nhiều 

biến động giữa mẫu đất nền và đất bãi thải qua các năm. Kim loại nặng trong đất không 

“đáng báo động” như các bãi thải sau KTKS kim loại. Kết quả phân tích mẫu đất bãi thải 
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đã được hoàn thổ, phục hồi năm 2017 cho thấy: Hàm lượng trung bình các kim loại nặng 

trong tầng mặt của phẫu diện Cd 0,06 mg/kg, Cu 28,27 mg/kg, Pb 11,09 mg/kg, Mo 0,28 

mg/kg, Hg 0,05 mg/kg, Zn 16,48 mg/kg, As 3,12 mg/kg, Bo 1,13 mg/kg thấp hơn mẫu 

nền. So với mẫu nền thì hàm lượng một số kim loại nặng trong bãi thải năm 2017 đã giảm 

đáng kể Cd 96%, Hg 93%, As 95%, Bo 93%. Theo kết quả phân tích năm 2020, kim loại 

nặng tiếp tục giảm so với năm 2017; có xu hướng giảm ở tầng mặt (0-10 cm), tích lũy ở 

tầng 10-45 cm.  

Hàm lượng các kim loại nặng giảm nhiều có thể do quá trình hoàn thổ đã canh tác 

một số loại cây trồng để phục hồi môi trường: keo tai tượng, thông 3 lá, cà phê mít. Thời 

điểm khảo sát năm 2017 và 2020, các loại cây trồng này được đánh giá sinh trưởng và 

phát triển tốt trên bãi thải, với chiều cao trung bình của Keo tai tượng  3 tuổi đạt 4-5 m, 

thông Ba lá 2 tuổi đạt 1,5-2 m. Vì vậy, theo thời gian cây trồng có khả năng hấp thụ tốt 

các kim loại nặng (Cd, Cu, Mo, Bo, As, Zn, Hg). Tuy nhiên khả năng hấp thụ của Zn, Pb 

kém hơn các kim loại khác có thể do 2 kim loại này trong quá trình khuếch tán đến bộ rễ 

của cây trồng kém hơn các kim loại khác. 

  

  

Hình 2.31. Hàm lượng kim loại nặng đất bãi thải khu KTKS Kaolin Lộc Châu 

b. Bãi thải mỏ Kaolin Trại Mát 

Mỏ kaolin Trại Mát có đặc điểm và quy trình khai thác tương tự mỏ kaolin Lộc 

Châu, tuy nhiên bãi thải sau khai thác kaolin Trại Mát chưa được hoàn phục môi trường. 
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Hàm lượng kim loại nặng trong mẫu đất bãi thải năm 2017 và mẫu đất nền khá tương 

đồng. Các chỉ số kim loại nặng ở mức thấp và trung bình (ngoại trừ As, Pb). Kết quả phân 

tích các năm cho thấy hàm lượng kim loại nặng có sự phân hóa giữa các tầng trong phẫu 

diện và giữa các năm; một số kim loại nặng có xu hướng được tích lũy ở tầng dưới như: 

Cu, Zn, As, B. Sau gần 03 năm theo diễn thế tự nhiên, các kim loại nặng trong đất có sự 

suy giảm. Hàm lượng Cd và Hg tiệm cận ngưỡng không phát hiện; As và Pb giảm đáng 

kể. Các kim loại Cu, Zn, Mo có mức giảm ít. Các kim loại có hàm lượng thấp ở tầng đất 

mặt (0-20 cm) như Hg, Cd, B, As có thể là do thảm thực vật trên bề mặt đã hấp phụ một 

phần qua rễ theo cơ chế cạnh tranh nên những kim loại này sẽ được hấp phụ trước, các 

kim loại khác khó hấp phụ hơn nên vẫn duy trì hàm lượng cao hơn trong đất. 

  

  

Hình 2.32. Hàm lượng kim loại nặng đất bãi thải khu KTKS Kaolin Trại Mát 

c. Bãi thải mỏ Bentonite Tam Bố 

Một số kim loại nặng tồn tại trong phẫu diện đất nền không chịu tác động của hoạt 

động khai khoáng với giá trị tương đối cao, như Cu (78,7-76,1 mg/kg); Zn (69,4-63,7 

mg/kg); As (85,5 - 88,3 mg/kg). Sau khi cấu trúc đất bị phá vỡ, các đặc tính lý hóa học bị 

thay đổi do khai thác Bentonit, các kim loại này có khả năng dễ dàng bị rửa trôi theo dòng 

bề mặt hoặc theo chiều sâu của phẫu diện. Một phần các kim loại nặng được hấp thụ và 

tồn tại trong các loài thực vật sinh trưởng trên bãi thải thông qua bộ rễ. Bãi thải sau khai 

thác Bentonit Tam Bố là bãi thải duy nhất sau khi hoàn thổ, người dân đã bắt đầu canh 
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tác nông nghiệp trở lại. Điểm lấy mẫu năm 2020 là trên đất bãi thải đã hoàn thổ dày trên 

1m, lẫn ít sỏi sạn, đá cục, người dân đã trồng Ngô. Cây ngô sinh trưởng bình thường; 

chưa đến kỳ thu hoạch. 

Vì vậy, hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải sau khai thác Bentonit Tam Bố 

có xu hướng giảm qua các năm. Kết quả phân tích năm 2020 cho thấy, các kim loại nặng 

như Cd, Mo, Hg, B giảm nhanh, có hàm lượng thấp, đặc biệt là ở tầng mặt. Một số kim 

loại nặng tích tụ ở tầng dưới của phẫu diện như: Cu, As.   

  

  

Hình 2.33. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải khu KTKS Bentonit Tam Bố 

d. Bãi thải mỏ Feldspar Ea Kar 

Để đánh giá diễn biến hàm lượng các kim loại nặng trong đất bãi thải khu khai 

thác Feldspar Ea Kar, mẫu đất được lấy theo phẫu diện nền (0-15 cm, 15-30 cm, 30-55 

cm), phẫu diện bãi thải năm 2017 (0-15 cm, 15-80 cm), phẫu diện bãi thải năm 2020 (0-

10 cm, 10- 80 cm). Sự thay đổi hàm lượng của kim loại nặng trong đất qua các năm được 

thể hiện trong các sơ đồ hình 2.37.  

Giống như mỏ Kaolin Lộc Châu, Bentonit Tam Bố, hàm lượng các kim loại nặng 

trong mẫu đất nên cao hơn trong đất bãi thải. Có thể nhận thấy rằng hàm lượng Cu, Zn, 

As trong đất ở mỏ Feldspar Ea Kar thấp hơn trong đất ở khu vực Kaolin Lộc Châu và 

Bentonite Tam Bố, nhưng ngược lại hàm lượng Pb lại cao hơn. Điều này có thể được giải 

thích như sau: Kim loại nặng tích lũy trong đất chưa có tác động của con người chủ yếu 

có nguồn gốc tự nhiên từ đá mẹ. Theo Lê Đức (1998), thành phần nguyên tố và hàm lượng 
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kim loại nặng trong các loại đất phụ thuộc vào nguồn gốc đá mẹ. Các đá mẹ có thành phần 

khoáng vật khác nhau, đã chứa một hàm lượng nhất định các kim loại nặng. Trong khi quá 

trình nội sinh và ngoại sinh hình thành các mỏ khoáng sản thì quá trình phong hóa đá mẹ 

dưới điều kiện nhiệt ẩm, địa hình, thực vật sẽ hình thành các loại đất. Mỏ Kaolin Lộc Châu 

và Bentonit Tam Bố đều được phủ bởi đất đỏ vàng phát triển trên đá mẹ bazan, còn đất nền 

khu vực mỏ Feldspar Ea Kar là đất đỏ vàng phát triển trên đá phiến sét.   

Theo kết quả nghiên cứu của Trần Công Tấu và Trần Công Khánh (1998),  Nguyễn 

Văn Thịnh và Okolelova (2017): Hàm lượng kim loại nặng (Cu, As, Zn)  trong đất phát 

triển trên bazan thường cao hơn trong đất phát triển trên đá phiến; hàm lượng chì trong 

đất có nguồn gốc từ bazan luôn thấp hơn hàm lượng chì trong đất được tạo thành từ các 

nguồn gốc khác.  

Thời điểm khảo sát năm 2017 và 2020, mỏ Feldspar Ea Kar vẫn đang hoạt động, 

khu vực bãi thải hoàn toàn chưa được hoàn thổ, chưa có tác động cải tạo. Qua số liệu 

phân tích thấy rằng: theo diễn thế tự nhiên, hàm lượng các kim loại nặng trong đất bãi 

thải có xu hướng giảm, tuy nhiên mức độ giảm tương đối chậm. Năm 2017, hàm lượng 

trung bình một số kim loại nặng trong các tầng đất khác nhau của phẫu diện khá tương 

đồng, cụ thể như: Cu (27,9 - 26,2 mg/kg), Zn (35,0 - 29,1 mg/kg), As (25,6 - 27,5 mg/kg). 

Sau 3 năm, các kim loại này có xu hướng tích lũy ở tầng dưới với hàm lượng Cu 31,2 

mg/kg; Zn 31,8 mg/kg; As 26,8 mg/kg, B 21,5 mg/kg. 

  

  
Hình 2.34. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải khu KTKS Feldspar Ea Kar 
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2.3.2.3. Diễn biến thay đổi hàm lượng kim loại nặng đất bãi thải KTKS vật liệu xây dựng 

 Nhìn chung đối với các mỏ khai thác vật liệu xây dựng, quy trình khai thác đã đề 

cập ở những phần trên chỉ đơn thuần là bóc lớp phủ bề mặt, đào sâu xuống để lấy lớp đá 

gốc. Hoạt động duy nhất trong khai thác ảnh hưởng đến lớp phủ thổ nhưỡng xung quanh 

là làm xáo trộn cấu trúc, tính liên kết, tính chất vật lý của đất. Vì vậy, hàm lượng kim loại 

nặng trong đất bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng hầu như có nguồn gốc từ đặc điểm 

của đá mẹ. Dưới tác động của các yếu tố tự nhiên theo diễn thế tự nhiên, diễn biến thay 

đổi hàm lượng kim loại nặng trong đất ở các bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng cụ 

thể như sau:  

a. Bãi thải mỏ đá bazan Đăk R’lấp 

Các đá gốc: Bazan tholeit, bazan olivin á kiềm thuộc hệ tầng Túc Trưng tương đối 

giàu Cu, Zn, As đã hình thành đất đỏ vàng có hàm lượng kim loại nặng trung bình ở tầng 

mặt được ghi nhận như sau: Cu (49,8 mg/kg), Zn (35,24 mg/kg), As (52,7 mg/kg). Các 

kim loại này chủ yếu được tích tụ ở tầng mặt. Một số kim loại nặng khác tồn tại trong 

mẫu đất nền với hàm lượng thấp như Mo (0,74 - 0,59 mg/kg), B (1,86 - 2,23 mg/kg), Hg 

(1,27 - 2,25 mg/kg), Cd (2,38 - 2,11 mg/kg) (hình 2.35). 

  

  

Hình 2.35. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải khu KTKS đá bazan Đăk R’lấp 

Theo kết quả phân tích mẫu đất bãi thải năm 2017, hầu hết các kim loại được tích 

tụ ở tầng mặt (0-15 cm), có giá trị cao hơn mẫu đất nền như Cd (2,83 mg/kg); Pb (12,05 
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mg/kg); Mo (1,56 mg/kg); Zn (64,35 mg/kg)… Ở tầng dưới (15-50 cm) hàm lượng các 

kim loại này thấp hơn. 

Sau 3 năm, trong phẫu diện đất bãi thải năm 2020 hàm lượng các kim loại nặng 

giảm mạnh, cụ thể là Cu giảm 53%, Pb 74%, Mo 84%, Zn 73%, As 82%. Đáng chú ý là 

hàm lượng Cd và Hg đã giảm đáng kể, tiệm cận ngưỡng không phát hiện. 

b. Bãi thải mỏ sét gạch ngói Ngọc Bay 

Hình thành trên vỏ phong hóa của đá sét kết, sét bột kết của hệ tầng Kon Tum (N2 

kt), hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu đất nền theo các tầng (0-35 cm, 35-100 

cm) ở mức trung bình, lần lượt là: Cd (0,55 - 0,42 mg/kg), Cu (30,9 - 29,3 mg/kg), Zn 

(21,38 - 21,33 mg/kg), As (40,7 - 42,5 mg/kg), Mo (0,44-0,45 mg/kg); Hg (1,12-1,47 

mg/kg). So với Pb trong đất nền phát triển trên đá bazan thì hàm lương Pb trong đất nền 

khu khai thác sét gạch ngói Ngọc Bay tương đối cao: 19,9 - 20,4 mg/kg (hình 2.36). 

  

  

Hình 2.36. Hàm lượng kim loại nặng trong đất bãi thải sét gạch ngói Ngọc Bay 

Các kim loại nặng trong phẫu diện đất bãi thải năm 2017 có hàm lượng không chênh 

lệch nhiều so với mẫu nền. Giá trị kim loại nặng ở tầng mặt (0-20 cm) có xu hướng giảm 

nhẹ do rửa trôi bề mặt và rửa trôi theo chiều sâu của phẫu diện, dẫn đến việc các kim loại 

nặng này được tích lũy ở tầng dưới (20-70 cm), cụ thể là Cd (0,76 mg/kg); Cu (32,3 

mg/kg); Mo (0,6 mg/kg); Pb (21,64 mg/kg); As (48,65 mg/kg), B (5,7 mg/kg). 
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Kết quả phân tích mẫu đất năm 2020 cho thấy: Sau 03 năm, hàm lượng kim loại nặng Cd, 

Cu, Pb, Mo, Hg, Zn, As, B đều giảm. Các kim loại Cd, Hg Pb giảm đáng kể ở tầng mặt. 

Hầu hết tất cả các kim loại đều được tích lũy ở tầng 15-50 cm với hàm lượng như sau: Cd 

(0,24 mg/kg); Cu (31,3 mg/kg); Pb (17,1 mg/kg); Zn (32,6 mg/kg); As (36,6 mg/kg), B 

(5,7 mg/kg). 

c. Bãi thải mỏ đá granit Krông Bông 

Hầu hết các kim loại đều có hàm lượng giảm dần theo thời gian và chiều sâu của 

phẫu diện. Các kim loại chủ yếu được tích lũy ở tầng mặt (0-15 cm) là Cu, Pb, Zn, As. 

Trong mẫu đất bãi thải năm 2017, một số kim loại nặng được tích lũy ở tầng dưới (20-

120 cm) với hàm lượng cao hơn tầng mặt. Đó là: Pb (17,5 mg/kg), Zn (31,3 mg/kg), Mo 

(0,7 mg/kg).  

Kết quả phân tích đất bãi thải năm 2020 đã chỉ ra: Hàm lượng các kim loại nặng 

đều giảm đáng kể, đặc biệt là Cd, Hg có hàm lượng rất nhỏ không phát hiện được nồng 

độ. Các chỉ số kim loại nặng ở tầng mặt còn lại là: Cu (21,22 mg/kg); Pb (5,43 mg/kg); 

Mo (1,06 mg/kg); Zn (18,6 mg/kg), As (3,6 mg/kg), B (3,54 mg/kg). Các kim loại này 

cũng có xu hướng được tích lũy ở tầng dưới (15-120 cm). Kết quả phân tích hàm lượng 

kim loại nặng trong đất nền, đất bãi thải khu khai thác đá granit Krông Bông qua các năm 

được thể hiện trong các sơ đồ hình 2.37. 

  

  

Hình 2.37. Hàm lượng kim loại nặng đất bãi thải khu mỏ đá granit Krông Bông 
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2.3.3. Diễn biến thay đổi vi sinh vật trong đất bãi thải sau KTKS 

2.3.3.1. Sự thay đổi mật độ vi khuẩn cố định đạm, phân giải lân và phân giải xenlulô  

Kết quả phân tích mật độ vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn phân giải lân và vi khuẩn 

phân giải xenlulô trong đất bãi thải sau KTKS theo diễn thế tự nhiên (trong thời gian thực 

hiện đề tài) cho thấy: 

a. Vi khuẩn cố định đạm 

Phần lớn lượng N cung cấp cho cây trồng là kết quả hoạt động của nhiều nhóm vi 

sinh vật, nổi bật hơn cả trong số những vi sinh vật cố định N cho đất là Azotobacter, 

Azospirillum, vi khuẩn lam và Rhizobium. Kết quả phân tích cho thấy, mật độ vi khuẩn 

cô định đạm trong đất bãi thải đều có xu hướng tăng theo diễn thế tự nhiên trrong quá 

trình theo dõi, cụ thể: 

- Ở bãi thải chưa hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn cố định đạm ở khu KTKS kim loại theo 

diễn thế tự nhiên qua mẫu năm 2017 và 2020 lần lượt là 6,9 x 104 và 7,2x 104 CFU/g; khu 

KTKS phi kim lần lượt là 6,6 x 104 - 6,9 x 104 CFU/g; khu khai thác vật liệu xây dựng lần 

lượt là 6,6 x 104 - 7,7 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đã hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn cố định đạm ở khu KTKS kim loại qua 

hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 lần lượt là 5,7 x 104 và 7,0x 104 CFU/g; khu khai thác 

vật liệu xây dựng lần lượt là 6,7 x 104 - 8,8 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đang sử dụng: Mật độ vi khuẩn cố định đạm ở khu KTKS kim loại 

theo diễn thế tự nhiên qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 giảm từ 5,8 x 104 xuống 

5,1x 104 CFU/g; 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 2.38. Mật độ vi khuẩn cố định đạm (a) và vi khuẩn phân giải lân (b) trong 

HST đất bãi thải sau KTKS 

b. Vi khuẩn phân giải lân 

Hệ vi sinh vật phân giải lân không giống nhau trên các loại đất khác nhau, phụ 

thuộc chặt chẽ vào độ phì của đất, chế độ canh tác. Sự tồn tại và phát triển của chúng có 
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ảnh hưởng rất lớn đến khả năng huy động lân dễ tiêu trong đất từ các dạng lân khó tiêu. 

Những vi sinh vật này có khả năng tiết ra enzyme photphat dễ xúc tác cho quá trình phân 

giải. Kết quả phân tích cho thấy, mật độ vi khuẩn phân giải lân phần lớn là có xu hướng 

tăng theo diễn thế tự nhiên trong quá trình theo dõi, nhưng mức tăng thay đổi theo các 

loại hình bãi thải, cụ thể: 

- Ở bãi thải chưa hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn phân giải lân ở khu KTKS kim loại 

qua thu mẫu năm 2017 và 2020 giảm từ 5,9 x 103 xuống 5,5x 103 CFU/g; khu KTKS phi 

kim tăng từ 6,4 x 103 - 6,5 x 103 CFU/g; bãi thải khu khai thác VLXD tăng từ 6,8 x 103 

lên 7,0 x 103 CFU/g; 

- Ở bãi thải đã hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn phân giải lân ở khu KTKS kim loại đều 

tăng, mật độ vi khuẩn qua thu mẫu năm 2017 và 2020 lần lượt là 7,0 x 103 và 7,3x 103 

CFU/g; khu khai thác vật liệu xây dựng lần lượt là 6,6 x 103 - 7,0 x 103 CFU/g; 

- Ở bãi thải đang sử dụng: Mật độ vi khuẩn phân giải lân ở khu KTKS kim loại 

qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 giảm từ 6,5 x 103 xuống 5,7x 103 CFU/g; 

c. Vi khuẩn phân giải xenlulô  

Trong điều kiện tự nhiên thoáng khí Xenlulose có thể bị phân giải dưới tác dụng 

của nhiều vi sinh vật hiếu khí. Ngoài ra, còn có một số vi khuẩn kỵ khí có khả năng tham 

gia tích cực vào quá trình phân giải xenlulose. Kết quả phân tích cho thấy, mật độ vi 

khuẩn phân giải xenlulô phần lớn là có xu hướng tăng theo diễn thế tự nhiên trong quá 

trình theo dõi, nhưng mức tăng thay đổi theo các loại hình bãi thải (hình 2.42). Như vậy, 

mật độ vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn phân giải lân và vi khuẩn phân giải xenlulô trong 

hệ sinh thái đất tại bãi thải sau KTKS theo diễn thế tự nhiên (trong thời gian thực hiện đề 

tài) đều có xu hướng tăng, trong đó lưu ý đối với bãi thải đang sử dụng mức tăng hầu như 

không đáng kể, đối với bãi thải đã hoàn thổ mức tăng thể hiện khá rõ. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 2.39. Mật độ vi khuẩn phân giải xenlulô (a) và vi khuẩn hiếu khí (b) trong 

HST đất bãi thải sau KTKS 
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2.3.3.2. Sự thay đổi tổng vi khuẩn hiếu khí  

Vi khuẩn là nhóm chiếm số lượng lớn nhất trong đất (106 - 1010 tế bào/gam đất) 

nhưng vì kích thước nhỏ (khoảng 1µm) nên chúng chỉ chiếm không quá 20% trọng lượng 

của vi sinh vật trong đất. Kết quả phân tích mật độ tổng vi khuẩn hiếu khí trong hệ sinh thái 

đất tại bãi thải sau KTKS theo diễn thế tự nhiên (trong thời gian thực hiện đề tài) qua hai lần 

thu mẫu năm 2017 và 2020 cho thấy: 

- Ở bãi thải chưa hoàn thổ: Mật độ tổng vi khuẩn hiếu khí ở khu KTKS kim loại 

lần lượt là 1,05 x 107 và 1,24x 107 CFU/g; khu KTKS phi kim tăng từ 1,11 x 107 lên 1,21 

x 107 CFU/g; khu khai thác vật liệu xây dựng lần lượt là 1,36 x 107 - 1,60 x 107 CFU/g; 

- Ở bãi thải đã hoàn thổ: Mật độ tổng vi khuẩn hiếu khí ở khu KTKS kim loại đều 

tăng theo diễn thế tự nhiên, mật độ vi khuẩn qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 lần 

lượt là 2,10 x 107 và 2,44x 107 CFU/g; khu khai thác vật liệu xây dựng lần lượt là 2,23 x 

107 - 2,60 x 107 CFU/g; 

- Ở bãi thải đang sử dụng: Mật độ tổng vi khuẩn hiếu khí ở khu KTKS kim loại 

theo diễn thế tự nhiên qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 giảm nhẹ; 

2.3.3.3. Sự thay đổi các vi sinh vật đối kháng 

a. Vi khuẩn Bacillus sp.  

 Vi khuẩn Bacillus subtilis nằm trong nhóm vi khuẩn có khả năng đối kháng với 

một số nấm gây bệnh cho cây. Trong các vi sinh vật đối kháng, vi khuẩn Bacillus được 

chứng minh có khả năng đối kháng với nhiều loại nấm như: Rhizoctonia, Sclerotinia, 

Fusarium, Pythium và Phytopthora và một số vi khuẩn khác nhờ vào khả năng sinh ra các 

chất kháng sinh. Kết quả phân tích mật độ vi khuẩn Bacillus sp. trong hệ sinh thái đất tại bãi 

thải sau KTKS theo diễn thế tự nhiên qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 cho thấy: 

- Ở bãi thải chưa hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn Bacillus sp. ở khu KTKS kim loại năm 

2017 và 2020 lần lượt là 3,8 x 104 và 4,4x 104 CFU/g; khu KTKS phi kim lần lượt tăng 

từ 3,2 x 104 - 3, 9 x 104 CFU/g; bãi thải khu khai thác VLXD lần lượt là 3,3 x 104 - 3,5 x 

104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đã hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn Bacillus sp. ở khu KTKS kim loại đều 

tăng theo diễn thế tự nhiên, mật độ vi khuẩn lần lượt là 4,3 x 104 và 5,0x 104 CFU/g; khu 

khai thác vật liệu xây dựng lần lượt là 4,8 x 104 - 5,5 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đang sử dụng: Mật độ vi khuẩn Bacillus sp. ở khu KTKS kim loại giảm 

theo diễn thế tự nhiên qua thu mẫu năm 2017 và 2020 từ 2,6 x 104 xuống 2,4x 104 CFU/g; 
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(a) 

 
(b) 

Hình 2.40. Mật độ vi khuẩn Bacillus sp. (a) và vi khuẩn Trichoderma sp. (b) 

trong HST đất bãi thải sau KTKS 

b. Vi khuẩn Trichoderma sp.  

Trichoderma là một loại vi nấm được phân lập từ đất, thường hiện diện ở vùng 

xung quanh hệ thống của rễ cây. Trichoderma tiết ra loại enzym có khả năng làm tan vách 

tế bào của các loại nấm có hại khác. Enzym này tấn công vào bên trong nấm bệnh gây 

hại, biến chúng thành thức ăn và tạo nên hữu cơ có lợi cho đất trồng, bảo vệ vùng rễ cây 

trồng và chống lại nấm thối rễ. 

Kết quả phân tích mật độ vi khuẩn Trichoderma sp. trong hệ sinh thái đất tại bãi thải 

sau KTKS theo diễn thế tự nhiên qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 cho thấy: 

Ở bãi thải chưa hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn Trichoderma sp. ở khu KTKS kim loại 

tăng từ 1,5 x 104 đến 1,6x 104 CFU/g; khu KTKS phi kim giảm từ 1,7 x 104 - 1,5 x 104 

CFU/g; khu khai thác vật liệu xây dựng tăng từ 1,8 x 104 - 2,1 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đã hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn Trichoderma sp. ở khu KTKS kim loại 

theo diễn thế tự nhiên tăng qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 từ 1,8 x 104 và 2,0x 

104 CFU/g; khu khai thác VLXD tăng từ 1,80 x 104 - 2,2 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đang sử dụng: Mật độ vi khuẩn Trichoderma sp. ở khu KTKS kim loại 

theo diễn thế tự nhiên qua thu mẫu năm 2017 và 2020 giảm từ 1,5 x 104 và 1,4x 104 CFU/g; 

c. Vi khuẩn Azotobacter sp.  

Azotobacter là vi khuẩn cố định nitơ sống tự do trong đất, hiếu khí. Azotobacter 

có thể sử dụng nhiều loại hợp chất hữu cơ làm nguồn thức ăn cacbon. Azotobacter thích 

hợp với điều kiện hiếu khí vừa phải và pH trung tính hoặc hơi kiềm. Kết quả phân tích 

mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. trong hệ sinh thái đất tại bãi thải sau KTKS theo diễn thế tự 

nhiên (trong thời gian thực hiện đề tài) qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 cho thấy: 

- Ở bãi thải chưa hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. ở khu KTKS kim loại 

theo diễn thế tự nhiên qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 tăng từ 1,6 x 104 đến 1,7x 104 
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CFU/g; khu KTKS phi kim tăng từ 1,4 x 104 lên 1,5 x 104 CFU/g; khu khai thác vật liệu 

xây dựng tăng từ 1,5 x 104 - 1,6 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đã hoàn thổ: Mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. ở khu KTKS kim loại 

theo diễn thế tự nhiên tăng qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 từ 1,8 x 104 lên 2,2x 

104 CFU/g; khu khai thác vật liệu xây dựng tăng từ 1,7 x 104 - 2,0 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đang sử dụng: Mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. ở khu KTKS kim loại 

theo diễn thế tự nhiên qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 giảm từ 1,42 x 104 và 1,39x 

104 CFU/g; 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 2.41. Mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. (a) và nấm Aspergillus sp. (b) 

trong HST đất bãi thải sau KTKS 

d. Nấm Aspergillus sp.  

Nấm Aspergillus sp rất đặc biệt do chúng có hệ bào tử phân sinh được sử dụng 

như kháng sinh trong đối kháng với các vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng trong đất. Kết 

quả phân tích mật độ nấm Aspergillus sp. trong hệ sinh thái đất tại bãi thải sau KTKS theo 

diễn thế tự nhiên qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 cho thấy: 

- Ở bãi thải chưa hoàn thổ: Mật độ nấm Aspergillus sp. ở khu KTKS kim loại tăng 

từ 2,2 x 104 đến 2,4x 104 CFU/g; khu KTKS phi kim tăng từ 2,3 x 104 lên 2,4 x 104 CFU/g; 

khu khai thác vật liệu xây dựng tăng từ 2,4 x 104 lên 2,6 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đã hoàn thổ: Mật độ nấm Aspergillus sp. ở khu KTKS kim loại tăng 

qua hai lần thu mẫu năm 2017 và 2020 từ 2,5 x 104 lên 2,7x 104 CFU/g; khu khai thác 

vật liệu xây dựng tăng từ 2,4 x 104 - 2,9 x 104 CFU/g; 

- Ở bãi thải đang sử dụng: Mật độ nấm Aspergillus sp. ở khu KTKS kim loại theo 

giảm từ 1,9 x 104 xuống 1,8x 104 CFU/g; 

Như vậy, diễn biến thay đổi vi sinh vật trong hệ sinh thái đất tại bãi thải sau KTKS 

theo diễn thế tự nhiên được nhận định như sau: Mật độ vi sinh vật trong hệ sinh thái đất 

đều có xu hướng tăng theo diễn thế tự nhiên, riêng khu vực đang KTKS mật độ vi sinh vật 

có xu hướng giảm. Khu vực đang KTKS mật độ vi sinh vật thấp hơn so với ở khu vực đã 
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hoàn thổ, chưa hoàn thổ và có xu hướng giảm theo diễn thế tự nhiên. Mật độ vi khuẩn cố 

định đạm giảm từ 5,8 x 104 xuống 5,1x 104 CFU/g; mật độ vi khuẩn phân giải lân giảm 

từ 6,5 x 103 xuống 5,7x 103 CFU/g; mật độ vi khuẩn phân giải xenlulô giảm từ 1,34 x 104 

xuống 1,20x 104 CFU/g; mật độ tổng vi khuẩn hiếu khí giảm nhẹ; mật độ vi khuẩn Bacillus 

sp. giảm từ 2,6 x 104 xuống 2,4x 104 CFU/g; mật độ vi khuẩn Trichoderma sp. giảm từ 1,5 

x 104 và 1,4x 104 CFU/g; mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. giảm từ 1,42 x 104 và 1,39x 104 

CFU/g; mật độ nấm Aspergillus sp. giảm từ 1,9 x 104 xuống 1,8x 104 CFU/g. 

2.3.4. Diễn biến thay đổi môi trường nước 

2.3.4.1. Diễn biến thay đổi môi trường nước trong bãi thải và khu KTKS kim loại 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2017 - 2020, chất lượng nước tại cùng vị trí có hàm 

lượng kim loại nặng, chất rắn lơ lửng, nitrat, phosphat có sự biến động nhẹ theo chiều 

hướng tích cực. Một số vị trí mẫu nước trong các moong khai thác, hàm lượng các chỉ 

tiêu As, Mn, Fe giảm đáng kể như khu mỏ antimon Đăk Drông, bauxite Nhân Cơ. Có thể 

thấy, nếu có thời gian lắng đối với các loại nước thải trước khi thải ra môi trường xung 

quanh sẽ giảm thiểu rất nhiều hàm lượng chất ô nhiễm. 

Hầu hết nguồn nước khi chảy qua khu mỏ đều bị ảnh hưởng đến chất lượng. Trong 

đó, đáng kể là chất rắn lơ lửng (TSS) đều tăng cao, có nơi ở mỏ vàng Tà Năng, mỏ bauxit 

Nhân Cơ. Do nguồn hình thành chủ yếu từ nước mưa nên các thành phần vật chất có trong 

đất đá chưa xâm nhập lớn vào nguồn nước. Các chỉ tiêu As, Mn nhìn chung có hàm lượng 

thấp. Đối với Fe, nhiều khu mỏ bauxit Nhân Cơ, mỏ vàng Tà Năng, antimon Đăk Drông 

có hàm lượng vượt giới hạn cho phép nhiều lần. Do điều kiện phân bố lộ thiên, địa hình 

dốc, khai thác trên diện rộng nên đây là đối tượng có khả năng lớn phát tán chất ô nhiễm 

vào môi trường đất và nước (bảng 2.11). 

Bảng 2.11. Chất lượng nước mặt tại các bãi thải mỏ khoáng sản kim loại 

Điểm mẫu Năm  

Các chỉ tiêu phân tích 

pH 
COD TSS NO3

- PO4
3- As Mn Fe 

mg/l 

1. Mỏ vàng Đăk Ripen 

Nước suối (DR1) 
2017 7,25 4 66,0 0,45 0,18 0,0015 0,074 1,399 

2020 7,69 4 13,2 0,44 0,28 0,0009 0,044 0,295 

2. Mỏ vàng Tà Năng 

Nước suối thượng 

nguồn (TN1) 

2017 6,94 4 162,8 0,11 0,12 0,2280 0,291 6,952 

2020 6,50 12 83,4 0,10 0,05 0,1973 0,151 4,661 

Nước suối hạ nguồn 

(TN2)  

2017 3,34 8 44,4 0,29 0,06 0,1550 3,653 0,868 

2020 7,03 16 51,5 0,01 0,50 1,0747 0,042 0,582 

Hồ lắng (TN3) 2017 4,73 8 32,0 0,44 0,06 0,0164 3,043 0,687 
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Điểm mẫu Năm  

Các chỉ tiêu phân tích 

pH 
COD TSS NO3

- PO4
3- As Mn Fe 

mg/l 

2020 5,45 12 44,4 0,29 0,06 0,0255 3,653 0,868 

3. Mỏ bauxite Nhân Cơ  

Nước cấp cho nhà 

máy tuyển (NC1) 

2017 7,90 12 24,4 0,56 0,06 0,0002 0,028 0,723 

2020 7,71 16 21,7 0,67 0,05 0,0002 0,017 0,924 

Nước moong trước 

hoàn thổ (NC2) 

2017 7,86 4 596,0 1,94 0,06 0,0009 0,249 18,253 

2020 7,82 20 40,0 3,82 0,20 0,0001 0,102 9,049 

Hồ sinh thái (NC3)  
2017 5,92 4 20,4 0,39 0,10 0,0026 0,204 3,538 

2020 7,60 12 45,6 0,34 0,03 0,0019 0,264 3,971 

Nước mặt khu vực 

hoàn thổ (NC4) 

2017 7,03 8 139,2 1,94 0,08 0,0012 0,203 4,624 

2020 6,54 12 79,5 1,23 0,13 0,0007 0,261 3,833 

Hồ chứa quặng đuôi 

(NC5) 
2020 7,78 12 61,0 3,18 - - 0,004 0,083 

4. Mỏ bauxite Tân Rai 

Sau đập hồ chứa Cai 

Bảng (TR1) 

2017 6,84 4 8,4 - 0,02 0,0003 0,022 0,105 

2020 7,41 20 60,0 0,93 - - 0,019 0,503 

Hồ chứa Cai Bảng 

(TR2) 

2017 6,85 4 14,8 - 0,04 0,0004 0,035 0,174 

2020 7,14 16 12,9 0,56 0,04 0,0001 0,029 0,213 

Cuối Đập hồ chứa Cai 

Bảng (TR3) 

2017 7,05 4 12,4 1,52 0,04 0,0005 0,043 0,223 

2020 7,20 12 9,1 1,44 0,03 0,0001 0,030 0,268 

Nước hồ thải quặng 

đuôi (TR4) 

2017 8,12 4 7,6 0,30 0,06 0,0003 0,103 0,538 

2020 7,32 16 18,5 0,91 - - 0,010 0,159 

5. Mỏ bauxite Bảo Lộc 

Nước moong khai 

thác (BL1)  

2017 5,01 4 50,0 0,15 0,10 0,0003 0,030 0,101 

2020 5,89 4 41,8 0,19 0,17 0,0001 0,032 0,087 

6. Mỏ Antimon Đăk Drông 

Nước moong khai 

thác (CJ1)  

2017 8,31 8 52,0 0,14 0,22 1,4851 0,953 1,497 

2020 7,58 12 78,0 0,01 0,08 0,0552 0,004 0,018 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT (B1) 

 

 
5,5-9 30 50 10 0,3 0,05 0,5 1,5 

2.3.4.2. Diễn biến thay đổi môi trường nước trong bãi thải và khu KTKS không kim loại 

và vật liệu xây dựng 

So sánh kết quả phân tích qua các năm (2017, 2020) thấy rằng: diễn biến chất lượng 

nước mặt ở các khu vực KTKS không kim loại và VLXD ít có sự thay đổi. Do nguồn 

nước chủ yếu từ nước mưa, thường khô hạn về mùa khô nên thời gian tác động đến môi 

trường không lớn, khả năng phát tán chất ô nhiễm không đáng kể. Ngoại trừ chỉ tiêu TSS 
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luôn thay đổi với mức độ khác nhau tùy theo quy mô khai thác. Những điểm đang khai 

thác lộ thiên, TSS thường tăng trong mùa mưa, hàm lượng vượt giới hạn cho phép.  

Bảng 2.12. Chất lượng nước mặt tại các bãi thải KTKS không kim loại và VLXD 

Địa điểm lấy mẫu Năm  

Các chỉ tiêu phân tích 

pH 
COD TSS NO3

- PO4
3- As Mn Fe 

mg/l 

1. Mỏ Kaolin Lộc Châu 

Nước suối qua mỏ (LC1) 
2017 5,52 4 25,2 0,76 0,08 0,0054 0,138 0,508 

2020 7,32 16 18,5 0,91 - - 0,010 0,159 

Nước hồ lắng (LC2) 
2017 6,87 8 59,4 0,13 0,08 0,0001 0,072 0,743 

2020 7,22 20 40,5 0,03 - - 0,056 0,787 

2. Mỏ Kaolin Trại Mát 

Nước suối qua mỏ (TM1) 
2017 7,14 4 82,8 0,09 0,14 0,0102 0,055 0,581 

2020 7,00 4 56,3 0,05 0,11 0,0059 0,023 0,276 

3. Mỏ Bentonit Tam Bố 

Nước trong moong khai 

thác (TB1) 

2017 7,18 8 44,0 1,57 0,14 0,0025 0,073 1,130 

2020 7,34 32 113,7 1,43 0,25 0,0014 0,055 0,984 

4. Mỏ Feldspar Ea Kar 

Nước trong moong khai 

thác (EK1) 

2017 7,31 8 46,8 0,16 0,04 0,0010 0,019 0,091 

2020 7,81 20 86,5 3,05 - 0,0045 0,010 0,393 

5. Mỏ Granit Krông Bông 

Nước mặt khu mỏ 

(KB1) 

2017 6,64 12 0,8 0,13 0,04 0,0018 0,159 0,913 

2020 7,47 8 60,0 0,38 - - 0,006 0,428 

6. Mỏ Bazan Đăk R’lấp 

Nước trong moong khai 

thác (CT1) 

2017 8,01 20 44,3 0,24 0,03 - 0,002 0,154 

2020 8,36 16 74,5 0,11 0,06 - 0,004 0,092 

QCVN 08-MT: 2015 

/BTNMT (B1) 
5,5-9 30 50 10 0,3 0,05 0,5 1,5 

2.3.5. Diễn biến thay đổi môi trường không khí 

Qua các đợt khảo sát, đo đạc và phân tích nồng độ khí thải do các hoạt động KTKS 

trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, dưới đây là bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng 

môi trường không khí tại 9 điểm là các khu vực bãi thải và khu vực khai thác và chế biến 

khoáng sản vào năm 2017 và năm 2020. 

- Đối với tiếng ồn: Tháng 11/2017, tại tất cả các điểm quan trắc cường độ tiếng ồn 

đều dưới quy chuẩn về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT là 70 dB. Cường độ tiếng 
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ồn dao động trong khoảng từ 21 đến 59 dB (bảng 2.13).  Tuy nhiên, trong đợt quan trắc 

thứ 2, 5/2020 có 1 điểm tiếng ồn đã vượt ngưỡng 70db là điểm M6, khu vực khai thác mỏ 

Feldspar Ea Kar. Cường độ tiếng ồn ở điểm này đo được là 70,3 dB, cao hơn một chút so 

với QCVN. Điều này được giải thích là do vào thời điểm lấy mẫu nhà máy đang hoạt 

động với cường độ cao. Ngoài ra, còn 2 điểm khác cường độ tiếng ồn gần đạt mức cho 

phép là M4 và M9 với cường độ lần lượt là 68,7 và 67,2 dB. Những điểm khác có mức 

độ ồn dao động ở mức thấp, chỉ từ 12 đến 56 dB (bảng 2.13). 

- Đối với độ rung: Vào đợt quan trắc tháng 11/2017, trong 9 điểm quan trắc chỉ có 

2 điểm là đáng lưu tâm là M4 và M5 do tại các mỏ này việc KTKS và vận chuyển đến 

nhà máy sản xuất đang diễn ra với một nhịp độ cao. Tuy nhiên, độ rung ở cả 2 điểm này 

đều nằm trong QCVN đối với độ rung là 70 dB. Hai điểm có độ rung đo được lần lượt là 

55 và 47,3 dB.  

Đối với đợt quan trắc tháng 5/2020, độ rung tại các điểm dao động trong khoảng 

34 -72,1 dB. Điểm duy nhất có độ rung vượt quy chuẩn là M6, khu vực mỏ khai thác 

Feldspar Ea Kar, tuy nhiên chỉ vượt 2,1 dB. Tại vị trí này vào thời điểm quan trắc có một 

vài xe chở đá đang vận chuyển và máy nghiền đá đang hoạt động. Có 2 điểm khác độ 

rung trên 60 dB là M4 và M9, những điểm này cũng được quan trắc vào thời điểm việc 

khai thác hoặc sản xuất đang vận hành và có nhiều xe tải đi lại. Những vị trí còn lại độ 

rung đều ở mức dưới 50 dB (bảng 2.13).  

- Đối với hàm lượng bụi lơ lửng trong không khí:  

+ Đối với đợt quan trắc tháng 5/2017, bụi tổng số biến động trong khoảng từ 0,035-

1,7 mg/m3, trong đó có 4/9 điểm hàm lượng bụi vượt quy chuẩn. Đó là M3 và M4 (hàm 

lượng bụi đều vượt quy chuẩn 5,7 lần), M6 (hàm lượng bụi vượt quy chuẩn 3,5 lần) và 

M9 (9 hàm lượng vượt quy chuẩn 2,2 lần). Hai điểm có nồng độ bụi cao nhất là khu vực 

nhà máy sản xuất Bauxite Tân Rai và khu vực khai thác bauxite Nhân Cơ. 5/9 điểm còn 

lại hàm lượng bụi lơ lửng chỉ từ 0,035 – 0,13 mg/m3. Những điểm có hàm lượng bụi thấp 

như vậy đều là khu vực mỏ đã ngừng hoạt động, hoặc ít hoạt động hoặc đang không hoạt 

động vào thời điểm đo.  

+ Đối với đợt quan trắc tháng 5/2020, bụi tổng số dao động trong khoảng từ 0,04 

đến 1,37 mg/m3. Điểm có hàm lượng bụi cao nhất là M6, mỏ khai thác Feldspar Ea Kar, 

hàm lượng bụi vượt quy chuẩn 4,6, thấp hơn hàm lượng bụi cao nhất so với quan trắc lần 

1. Bên cạnh đó, có 2 điểm khác hàm lượng bụi vượt QCVN là M4 và M5, 2 điểm này có 

nồng độ bụi vượt mức cho phép lần lượt là 4,3 và 1,1 lần. 6/9 điểm còn lại hàm lượng bụi 

ở mức từ 0,04-0,23 mg/m3. 
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Như vậy so với lần quan sát đầu, tháng 11/2017, lần quan trắc thứ 2, tháng 5/2020 

hàm lượng bụi thu được đã giảm. Điều này một phần là do một số khu vực đã không còn 

hoạt động như điểm M2, phần khác có thể là do thời điềm khảo sát lần 2 bắt đầu vào mùa 

mưa, độ ẩm không khí cao hơn nên lượng bụi phát tán vào không khí đã giảm phần nào.  

- Đối với nồng độ khí thải CO: Trong cả 2 lần lấy mẫu, hàm lượng CO ở tất cả 9 

điểm đều không vượt QCVN 05/2013/BTNMT đối với CO là 30 mg/m3. Cụ thể, hàm 

lượng CO dao động trong khoảng 12-22,3 mg/m3 đối với lần lấy mẫu vào tháng 11/2017 

và khoảng 12-26 mg/m3 đối với lần lấy mẫu sau. Hơn nữa, có những điểm còn không phát 

hiện thấy sự có mặt của khí thải này như điểm M2 và M6 trong lần lấy mẫu tháng 5/2020.  

- Đối với nồng độ khí NO2: 

+ Đối với đợt lấy mẫu tháng 11/2017: QCVN đối với NO2 là 0,2 mg/m3 thì chỉ có 

2/9 điểm nồng độ NO2 vượt quy chuẩn là M5 và M9. Cả 2 điểm này đều vượt QCVN 1,2 

lần. Trong số 7/9 điểm còn lại thì nồng độ NO2 đều ở mức thấp, chỉ từ 0 đến 0,15 mg/m3. 

Điểm không phát hiện thấy sự có mặt của NO2 là trung tâm mỏ vàng Tà Năng.  

+ Đối với đợt lấy mẫu tháng 5/2020: Nồng độ NO2 trong lần lấy mẫu này biến 

động từ 0,012-0,39 mg/m3 tại 9 điểm quan trắc. Có 2/9 điểm nồng độ của khí này vượt 

QCVN đối với NO2 là 0,2 mg/m3 là M5 và M6. Nồng độ NO2 tại 2 điểm này lần lượt vượt 

quy chuẩn 1,95 và 1,3 lần. 7/9 điểm còn lại nồng độ khí này đều dưới 0,04 mg/m3, trong 

đó đáng chú ý là điểm M2 bởi ở đây không phát hiện thấy sự có mặt của NO2. Điều này 

có thể do điểm này đã ngừng khai thác và đã hoàn thổ trồng cây.  

So sánh 2 lần quan trắc, hàm lượng khí thải NO2 không có sự thay đổi nhiều. Điểm 

đo M5 trong cả 2 lần đều vượt tiêu chuẩn, tuy nhiên mức vượt đều không lớn (<2). Đối 

với lần đầu, có thêm điểm M9 vượt quy chuẩn 1,2 lần còn với lần quan trắc sau mức vượt 

là 1,3 lần ở điểm M6. Không phát hiện thấy sự có mặt của NO2 là điểm mỏ vàng Tà Năng 

(đối với lần quan trắc đầu) và điểm mỏ bentonit Tam Bố (đối với lần quan trắc sau). 

- Đối với nồng độ khí thải SO2: 

Đợt quan trắc tháng 5/2020: 2/9 điểm khảo sát có hàm lượng SO2 vượt QCVN là 

M4 (vượt 2 lần) và M6 (vượt >1 lần). Điểm M5 xấp xỉ quy chuẩn (có hàm luọng SO2 là 

0,342 mg/m3). 6/9 điểm còn lại có hàm lượng SO2 dao động trong khoảng 0,001-0,298 

mg/m3, trong đó điểm M7 không phát hiện thấy sự xuất hiện của khí này. So sánh 2 lần 

đo, đều có 2/9 điểm có hàm lượng SO2 vượt quy chuẩn, tuy nhiên mức vượt dao động từ 

>1 đến <3 lần. Đối với lần đo đầu tiên 2 điểm vượt quy chuẩn là M4 và M5, còn đối với 

lần đo sau 2 điểm là M5 và M6. Lần đo sau chỉ tìm thấy 1 điểm không có sự xuất hiện 

của SO2 trong khi lần đầu là 3 điểm. Nhìn chung, có sự khác nhau về hàm lượng SO2 giữa 

2 lần quan trắc, song sự khác nhau này là không nhiều.  
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- Đối với nồng độ khí NH3: Tại 9 điểm quan trắc đều không phát hiện thấy có sự 

quy chuẩn QCVN 06: 2009/BTNMT đối với nồng độ khí NH3 là 0,2 mg/m3 trong cả 2 

lần đo. Đối với lần đo tháng 11/2017, điểm M1 hoàn toàn không phát hiện thấy sự có mặt 

của khí này. Điểm 2, 3 và 4 có nồng độ NH3 rất thấp, đều dưới 0,001 mg/m3. Những điểm 

còn lại nồng độ NH3 cũng thấp, dao động từ 0,01-0,02 mg/m3
. Cũng giống như lần đo 

đầu, vào đợt tháng 5/2020, có 2 điểm không phát hiện thấy sự có mặt của NH3 là M2 và 

M8, điểm M3 nồng độ khí này <0,001 mg/m3. Những điểm còn lại nồng độ khí này cũng 

thấp, đều cưới 0,1 mg/m3.  

Bảng 2.13. Chất lượng môi trường không khí tại các bãi thải và mỏ KTKS  

Tây Nguyên giai đoạn 2017 - 2020 

Ký 

hiệu  
Tên địa điểm Năm 

Tiếng  

ồn  

(dBA) 

Độ  

rung  

(m/s2) 

Bụi  

lơ lửng 

(mg/m3) 

Chỉ tiêu phân tích (mg/m3) 

CO NO2 SO2 NH3 H2S 

M1 
Vàng Tà Năng 

(khu trung tâm)  

2017 23.1 - 0,06 25,3 - 0,20 - -  

2020 40,9 34 0,12 20,0 0,036 0,298 0,035 - 

M2 
Bentonite Tam Bố 

(Khu sản xuất)  

2017 53.2 - 0,13 17,9 0,030 0,80 0,001 -  

2020 12 - 0,07 - - 0,132 - - 

M3 
Bauxite Tân Rai  

(Khu nhà máy)  

2017 56.8 - 1,70  0,8 0,020 - 0,001 -  

2020 55,6 45,5 0,23 15,0 0,018 0,02 0,001 - 

M4 
Bauxite Nhân Cơ  

(Khu khai thác)  

2017 45.4 55 1,70   1,65 0,020 1,20 0,001 -  

2020 68,7 62,8 1,30 12,5 0,021 0,70 0,011 - 

M5 
Đá bazan Đăk Rlấp 

(Khu nghiền đá)  

2017 51,9 47,3 0,21 12,0 0,040 0,50 0,01 -  

2020 42,4 36 0,32 12,0 0,390 0,342 0,022 - 

M6 
Feldspar Ea Kar  

(Khu khai thác) 

2017 40,2 - 1,06 17,0 - 0,03 0,01 -  

2020 70,3 72,1 1,37 21,0 0,460 0,352 0,018 - 

M7 
Antimon Đăk Drông 

(Khu nhà máy)  

2017 21,6 - - 19,5 0,080 - 0,02 0,01  

2020 20,8  0,04 18,7 0,012 - 0,012 0,01 

M8 Kaolin Trại Mát 
2017 31,4 - 0,035 18,0 0,020 - 0,02 -  

2020 31.4  0,12 - 0,050 0,001 - 0,01 

M9 Kaolin Lộc Châu 
2017 24,8 - 0,67 22,3 0,240 0,02 0,01 -  

2020 67,2 66 0,4 26,0 0,034 0,04 0,02 - 

 QCVN 

06:2009/BTNMT 

 
      0,2 0,042 

 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

 
  0,3 30 0,2 0,35   

 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

 
70        

 
QCVN 

27:2010/BTNMT 

 
 0,03       
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- Đối với nồng độ khí H2S: Cũng như khí NH3, trong cả 2 lần quan trắc, không có 

điểm nào trong tất cả các điểm có nồng độ H2S vượt quá QCVN 06: 2009/BTNMT đối 

với nồng độ khí H2S là 0,042 mg/m3. Trong đó, chỉ duy nhất điểm M7 phát hiện có khí 

này với nồng độ rất nhỏ 0,01 mg/m3 đối với lần quan trắc đầu. Những điểm còn lại, hoàn 

toàn không phát hiện thấy sự có mặt của khí H2S trong cả 2 đợt lấy mẫu. 

- Đối với nồng độ THC: THC là một loại khí cháy nổ và trong cả 2 lần lấy mẫu 

phân tích đều không phát hiện thấy sự hiện diện của loại khí này trong tất cả 9 điểm quan 

trắc kể trên.  

Trong 2 đợt khảo sát về môi trường không khí tại các mỏ khai thác và các bãi thải 

KTKS vùng Tây Nguyên, đã thực hiện lấy mẫu và  phân tích hàm lượng một số loại khí 

thải đặc trưng cũng như quan trắc điều kiện vi trí hậu tại 9 điểm trong giai đoạn 2017-

2020. Dựa trên những kết quả thu được chúng tôi có đánh giá như sau: 

- Đối với điều kiện vi khí hậu tại các điểm đo: Nhìn chung, trong cả 2 lần khảo sát 

thời tiết đều khá thuận lợi. Đối với đợt 1, thời điểm khảo sát được tiến hành vào đầu mùa 

khô, tháng 11/2017 nên thời tiết khô ráo, đôi khi có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng 

đáng kể đến việc lấy mẫu và đo đạc. Đợt 2 đoàn khảo sát vào tháng 5/2020, tuy là thời 

điểm bắt đầu mùa mưa nhưng số ngày gặp mưa rất ít nên điều này không ảnh hưởng 

nhiều đến chất lượng mẫu cũng như việc quan trắc. Phần lớn thời gian đoàn khảo sát ở 

Tây Nguyên trong cả 2 đợt đều là ngày có nắng, khô ráo, gió nhẹ.  

- Đối với 9 yếu tố được quan trắc khác bao gồm tiếng ồn, rung, hàm lượng bụi lơ 

lửng trong không khí, các khí thải (CO, NO2, SO2, NH3, H2S và THC) nhìn chung ở 2 đợt 

đều ở dưới mức quy chuẩn hoặc vượt mức quy chuẩn không cao. Cụ thể, đối với độ ồn 

chỉ có duy nhất 1 điểm vượt mức quy chuẩn, điểm M6 ở lần đo thứ 2 với mức vượt <1 dB. 

Cũng giống như đối với độ ồn, đây cũng là vị trí duy nhất mà ở cùng lần đo (5/2020) thu 

được giá trị độ rung vượt mức 2,1 dB. Điều này là do vào thời điểm đo khu vực nghiền 

đá đang làm việc với cường độ cao. Yếu tố đáng lưu ý nhất là bụi tổng số. Ở cả 2 lần đo 

đều có những vị trí mà hàm lượng bụi vượt mức QCVN từ 1,1 đến 5,7 lần. Ở lần đo thứ 

nhất có 4/9 điểm mà bụi tổng số vượt mức quy chuẩn (M3,M4,M6,M9) và số điểm như 

vậy ở lần thứ 2 là 3/9 (M4,M5,M6). Đây là những điểm được đo vào thời điểm mỏ hoặc 

nhà máy đang hoạt động, điểm đo nằm ở cuối hướng gió. Có sự giảm về hàm lượng bụi 

ở các điểm trên giữa lần thứ 2 so với lần thứ nhất có thể là do công suất hoạt động tại 

các công trình hoặc có thể do thời điểm khảo sát lần 1 có thời tiết khô hơn lần 2 nên 

lượng bụi phát tán sẽ nhiều hơn. Đối với các loại khí thải thì kết quả phân tích ở cả 2 lần 

lấy mẫu đều cho thấy chỉ có hàm lượng SO2 và NO2 là vượt mức cho phép. Tuy nhiên, ở 
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mỗi lần đo chỉ có 2/9 điểm có hàm lượng 2 loại khí này vượt quy chuẩn với mức vượt chỉ 

từ 1 đến <3 lần. Hàm lượng các loại khí thải khác (CO, NH3, H2S, THC) đều không có 

điểm nào vượt mức quy chuẩn. Bên cạnh đó, một số điểm đo không phát hiện các loại khí 

thải, đặc biệt THC hoàn toàn không phát hiện ở bất kỳ điểm nào, H2S chỉ phát hiện ở duy 

nhất 1 điểm ở lần đo thứ nhất. Những điểm mà hàm lượng các loại khí thải nêu trên rất 

nhỏ hoặc không phát hiện chủ yếu nằm ở khu vực đã ngừng khai thác hoặc đã được hoàn 

thổ và trồng cây.  

2.3.6. Diễn biến thay đổi thảm thực vật 

Kết quả 02 đợt khảo sát một số bãi thải và khu KTKS điển hình của Tây Nguyên 

vào tháng 11/2017, tháng 5/2020 cho thấy: sự thay đổi của thảm thực vật trên các bãi thải 

phụ thuộc vào đặc điểm của đất hoàn thổ, khí hậu và tác động của con người.  

Nhóm các bãi thải đã hoàn thổ, phục hồi môi trường: 

Tại bãi thải sau khai thác vàng, thảm thực vật tái sinh chậm do khí hậu có mùa khô 

dài. Mỏ vàng Đắk Ripen: trên bãi đào bới khai thác lộ thiên cũng như trên bãi bằng tập 

kết vật liệu sau 6-8 năm đã có trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới ẩm cao 1,5-2,5m, che phủ thưa 

(40-50%) và trảng cây bụi cao 2-4m, thưa (40-50%) tái sinh. Độ che phủ của 2 quần xã 

tăng khoảng 5-10% trong 3 năm. Hiện tại một số nơi trong khu mỏ đã ngừng khai thác 

hoàn toàn, bãi thải đang và sẽ được cải tạo, những chỗ đất đá thải đã yên vị hiện được 

trồng các loại cây có ích như cà phê nhằm ngăn chặn sự xói mòn đất, đặc biệt các giếng 

khai thác quặng rất sâu trước đây đã được vùi lấp san phẳng, toàn bộ khu bãi thải bỏ 

hoang trước đây nay đã được trồng cây cà phê và cao su… dần dần trả lại môi trường sinh 

thái cho khu vực này.     

Tại các mỏ khai thác bauxite, trên các dạng bãi thải khác nhau: Trên đất hoàn thổ 

sau khai thác quặng bauxite, thảm thực vật tự nhiên tái sinh nhanh do có đất có tầng dày, 

TPCG giàu sét trữ nước tốt và khí hậu khu vực thuận lợi có mùa khô ngắn. Sau 2-3 năm 

đã có trảng cỏ tái sinh cao > 0,5m, che phủ 60-70% và một số cây bụi, gỗ nhỏ tái sinh từ 

gốc cũ. Rừng trồng Keo lai sinh trưởng bình thường; tại Bảo Lộc, trên nền vỏ phong hóa, 

không hoàn thổ, không có thực vật tái sinh.   

Trên bùn đuôi quặng, thảm thực vật tái sinh rất chậm, sau 2 năm thoát ngập mới chỉ 

có một số cây mạ của Poaceae (Hòa thảo) xuất hiện; rừng trồng Keo lai sinh trưởng bình 

thường kể cả không có đất hoàn thổ; Tràm lá dài sinh trưởng chậm hơn. Trên bùn đỏ có 

hoàn thổ, thảm thực vật tái sinh nhanh trong 1-2 năm đầu, sau đó tàn lụi. 
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Bãi thải mỏ bentonit Tam Bố: do đất mặt hoàn thổ dày, tốt, thảm thực vật tự nhiên 

tái sinh nhanh; đất hoàn thổ được sử dụng trực tiếp vào trồng cây ngắn ngày.  

Bãi thải mỏ Kaolin Lộc Châu tuy có khí hậu mát ẩm thuận lợi cho cây sinh trưởng 

nhưng đất mặt hoàn thổ ít, tái sinh vật tự nhiên rất chậm, sau 4 năm mới chỉ tạo được độ 

che phủ 5%; rừng trồng sinh trưởng chậm; cây công nghiệp (cà phê) trồng tỷ lệ chết cao; 

nơi có đất mặt hoàn thổ dày, rừng trồng sinh trưởng bình thường (hình 2.45). 

  

Hình 2.42. Thảm thực vật hoàn phục trên bãi thải sau khai thác Kaolin Lộc Châu 

- Nhóm bãi thải chưa tiến hành cải tạo, phục hồi: 

Bãi thải mỏ vàng Tà Năng: trên các hào, rãnh khai thác quặng trên đồi, có nền đất 

dày, xốp, thảm thực vật tái sinh chậm, tại một số điểm ngưng tác động sau 2-3 năm mới 

có một số cây mạ của một số cỏ tái sinh; ven suối, trên đất hoàn thổ sau 2-3 năm đã có 

trảng cỏ Lào cao 1-2m, che phủ kín, tái sinh; trên đất hoàn thổ ở chân đồi và ven suối, 

rừng trồng Keo lai sinh trưởng bình thường.  

Bãi thải mỏ antimon Đắk Drông do khí hậu có mùa khô dài, nền đất sỏi sạn, thảm 

thực vật tái sinh chậm, sau 3 năm (2017-2020), chiều cao và độ che phủ của các quần xã 

cụ thể cũng không có thay đổi rõ nét. 

Bãi thải mỏ Kaolin Trại Mát do không có đất mặt hoàn thổ và khí hậu lạnh có mùa 

khô dài, thực vật tự nhiên tái sinh rất chậm, sau 6 năm trảng cỏ tạo được độ che phủ 5-10%.  

Bãi thải mỏ feldspar Ea Kar: bãi thải có diện tích nhỏ, mới phát sinh (2017), thực 

vật mới tái sinh, chưa thể hiện rõ cấu trúc. 

Bãi thải mỏ đá bazan Đăk R’lấp đang khai thác; đất mặt sâu dày tới 2-3m; trên đất 

hoàn thổ chưa có thực vật tái sinh; có thể trồng cây công nghiệp như trước khai thác. 

Bãi thải mỏ sét gạch ngói Ngọk Bay sau khai thác chỉ có bề mặt vỏ phong hóa lẫn 

đá mẹ; thực vật tái sinh chậm; sau 2 năm, ngừng tác động, thực vật tái sinh mới xuất hiện 

ít cây mạ của một vài loài cỏ. 

2017 2020 
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2.4. Tập quán canh tác và sự tham gia của cộng đồng đối với hoạt động hoàn phục 

môi trường sau khai thác khoáng sản 

2.4.1. Ở Việt Nam 

2.4.1.1. Vai trò và sự tham gia của cộng đồng địa phương đối với cải tạo, phục hồi môi 

trường sau KTKS 

Theo Luật Bảo vệ Môi trường, trước khi được cấp phép, chủ dự án khai thác mỏ cần 

lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cộng đồng dân cư cần được thông báo về nội 

dung cũng như những ảnh hưởng của dự án. Mặc dù hoạt động KTKS đã và đang được tiến 

hành tại nhiều địa phương, nhưng đa số cộng đồng đều đứng ngoài lề khi các dự án triển 

khai. Để được chấp thuận, thông qua tham vấn cộng đồng, dự án cần lấy được ý kiến của 

người dân. Các vấn đề khác như đền bù đất, lắp đặt dây chuyền công nghệ mới, mở rộng 

sản xuất cũng cần phải được thông qua ý kiến của người dân và chính quyền địa phương. 

Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết người dân ở khu vực lận cận không biết về việc tham vấn 

cộng đồng trong giai đoạn đánh giá tác động môi trường của dự án.  

Cộng đồng và các tổ chức xã hội tại vùng mỏ ít được tham gia giám sát hoặc chưa 

thực hiện đầy đủ vai trò giám sát việc thi hành pháp luật về khoáng sản (điều 4 Luật 

Khoáng sản)… Bên cạnh đó, lợi ích của cộng đồng dân cư địa phương nơi có hoạt động 

khoáng sản rất hạn chế, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thấp. Người dân vùng 

mỏ chưa được hỗ trợ trực tiếp về trích từ nguồn thu hoạt động khoáng sản để phát triển 

kinh tế xã hội địa phương, trong khi phải chịu nhiều hệ quả về ô nhiễm môi trường, cơ sở 

hạ tầng xuống cấp, ảnh hưởng sinh kế,... Các công ty khai thác thường có chính sách ưu 

tiên tuyển dụng đối với lao động địa phương. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy đa số lao 

động địa phương được tuyển là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Theo thống kê, số 

lao động làm việc trong ngành khai khoáng thực chất chỉ dưới 50% lao động có việc làm 

ổn định trong các doanh nghiệp, số còn lại chỉ có việc làm ngắn hạn và thu nhập tạm thời.  

Vấn đề phát triển sinh kế cộng đồng ở các vùng khai thác vẫn chưa được doanh 

nghiệp chú trọng, điển hình là mở các lớp đào tạo nghề cho cộng đồng địa phương. Do 

đó, tiêu chí này được đánh giá là không bền vững cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. Đa 

số cộng đồng dân cư ở các vùng có mỏ khoáng sản đều sống dựa vào nguồn thu chính từ 

nông lâm nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ... Việc thu hồi đất cho hoạt động 

khoáng sản đồng nghĩa với mất đất sản xuất và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người 

dân. Hoạt động khai khoáng tuy có tạo thêm việc làm và tạo điều kiện phát triển thêm các 

dịch vụ kèm theo nhưng không đảm bảo được việc làm ổn định. Mặt khác những tác động 

bất lợi từ hoạt động khai khoáng đến nguồn nước, đất sản xuất sẽ tác động không nhỏ đến 
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năng suất cây trồng, vật nuôi. Việc đền bù, bồi thường thiệt hại mới chỉ đáp ứng phần nào 

nhu cầu trước mắt mà chưa đảm bảo ổn định sinh kế lâu dài cho người dân. Phần lớn khai 

trường sau khai thác chưa được cải tạo phục hồi môi trường hiệu quả nên các địa phương 

chưa giao lại cho người dân nhận khoán bảo vệ. 

2.4.1.2. Tập quán canh tác liên quan đến hoàn phục môi trường sau KTKS 

Nhìn chung, các phương án hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản ở Việt 

Nam hiện nay chủ yếu là tái tạo bằng thảm thực vật với nhiều loại cây trồng khác nhau. 

Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm của từng địa phương và vùng miền mà phương án lựa 

chọn loài cây cũng như phương thức canh tác thích hợp, trong đó cụ thể là: tập quán canh 

tác, mùa vụ, cây trồng bản địa, …. Vì vậy, tập quán sản xuất lâm nghiệp cũng như tập 

quán canh tác nông nghiệp có ảnh hưởng nhất định đến hoàn phục môi trường sau KTKS, 

với mục tiêu trả lại HST gần như ban đầu để phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc các mục 

đích khác. 

Bảng 2.14. Loài cây lâm nghiệp trồng phổ biến ở một số vùng sinh thái 

STT Vùng sinh thái Loài cây trồng chính 
Diện tích/ 

mô hình 

1. Miền núi phía Bắc Keo, Bạch đàn, Sa mộc, Hồi, 

Thông mã vĩ 

1-2 ha 

2. Bắc Trung Bộ Keo tai tượng, Keo lá tràm, Lát 

hoa, Xoan ta, Quế 

2-7 ha 

3. Duyên hải miền Trung Keo lai, keo lá tràm, Bạch đàn, 

Xoan ta, Bời lời đỏ, Thông nhựa 

10-15 ha 

4. Tây Nguyên Thông 2 lá, thông 3 lá, keo, Cao 

su 

5-10 ha 

5. Đông Nam Bộ Keo lai, keo tai tượng, Sao, Dầu, 

Cao su, Điều 

2-5 ha 

Nguồn: Phân vùng sinh thái lâm nghiệp Việt Nam, Vũ Tấn Phương và cộng sự, 2012 

Từ những năm 1980, vấn đề chọn loài cây trồng rừng đã triển khai nghiên cứu để 

xây dựng một bản qui định các loài cây trồng nhằm phát triển lâm nghiệp cho 9 vùng kinh 

tế lâm nghiệp của Việt Nam (Vũ Tấn Phương và cộng sự, 2012) (bảng 2.14). Từ đó, đánh 

giá loài cây lâm nghiệp bản địa thành 3 nhóm tiêu chuẩn như sau: (1) Theo mục đích sử 

dụng, được chia thành: gỗ lớn, gỗ nhỏ, sản phẩm ngoài gỗ, phù trợ (Có chú ý tới giá bán, 

các đặc tính cơ bản của sản phẩm như tỷ trọng, độ cứng, độ bền, màu sắc...); (2) Theo 

điều kiện gây trồng như vùng phân bố (đai cao), hiện trạng thảm thực bì, trạng thái đất 

đai. (3)- Theo khả năng gây trồng như các yêu cầu sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm...), 

và kỹ thuật lâm sinh. 
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Đặc thù của mỏ khai thác khoáng sản và bãi thải phát sinh đi kèm trong quá trình 

khai thác là: các tầng đất bị xáo trộn, cấu trúc và liên kết ban đầu của đất bị phá vỡ, lẫn 

nhiều thành phần khác như: quặng, đá mẹ với kích thước khác nhau. Do đó, ngay từ khi 

hình thành, bãi thải dễ dàng bị xói mòn, rửa trôi dẫn đến chai cứng bề mặt, thoái hóa, hầu 

như chỉ có một số loài cỏ dại tồn tại được và hoàn toàn không thể canh tác nông nghiệp. 

Ngoài ra, tùy thuộc đặc điểm khai thác của từng loại khoáng sản mà trong thành phần bãi 

thải có thể có hàm lượng kim loại nặng hoặc các hợp chất không an toàn. Vì vậy, ban đầu 

để hoàn phục hoặc cải tạo các bãi thải này, trước tiên phải lựa chọn các loài cây có sức 

sinh trưởng mạnh, che phủ nhanh, tỷ lệ sống cao, ngưỡng sinh thái rộng, không yêu cầu 

khắt khe về chất lượng đất, có khả năng cải tạo đất, chuyển hóa kim loại nặng. Với đặc 

thù này, các loài cây lâm nghiệp, cây phủ đất là lựa chọn hàng đầu và tối ưu. Như đã phân 

tích ở trên, việc lựa chọn loài cây lâm nghiệp trên các bãi thải khác nhau phụ thuộc rất 

lớn vào vùng sinh thái, tập quán canh tác lâm nghiệp của địa phương và điều kiện lập địa 

của khu vực mỏ. 

Ở Việt Nam, tập quán canh tác nông lâm kết hợp đã có từ lâu, như: hệ thống canh 

tác nương rẫy truyền thống, hệ sinh thái vườn nhà ở nhiều vùng địa lý sinh thái, ... Hệ 

thống nông lâm kết hợp đặc biệt thích hợp tại các khu mỏ sau khai thác nhờ chất hữu cơ 

cung cấp cho đất từ lá rụng và khả năng trồng theo hàng hoặc xen canh cây hàng năm 

hoặc trong giai đoạn đầu canh tác, do tạo được độ che phủ đất đa dạng và đa dạng sinh 

học cao hơn so với phương thức độc canh. Luân canh cây trồng được thiết kế phù hợp 

trong hệ thống canh tác đáp ứng nhu cầu lập địa, các tác dụng phụ tích cực của cây trồng 

có thể được sử dụng và kết hợp hiệu quả nhất có thể và tránh được các tác động tiêu cực 

nhờ kiểm soát xói lở, cung cấp chất dinh dưỡng hiệu quả, cải thiện cung cấp nước, kiểm 

soát dịch hại, do đó tăng sức đề kháng và năng suất cây trồng. 

Các cây được lựa chọn cho quá trình phục hồi bãi thải có thể chọn đa dạng, nhưng 

nên theo xu hướng là sử dụng những cây bản địa để có thể góp phần phục hồi đa dạng 

sinh học của khu vực đã bị tác động khi tiến hành khai thác và đổ thải. Do đặc điểm cần 

phủ xanh nhanh bề mặt bãi thải để chống tạo bụi, xói lở… các loại thực vật trồng trên bãi 

thải cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: (1)- Có khả năng nhanh chóng thích nghi với khí 

hậu và có sức chịu đựng lâu dài với những biến đổi của thời tiết (nhiệt độ cao, thời gian 

khô hạn kéo dài, …) và với đặc tính lý hoá không thuận lợi của đất đá thải; (2)- Có khả 

năng sinh trưởng nhanh, đặc biệt trong những năm đầu mới trồng, có khả năng hấp thụ 

chất dinh dưỡng là các chất khó đồng hoá; (3)- Có hệ rễ phát triển nhanh và mạnh, … 

Làm đất là một trong những biện pháp cơ giới quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp 

đến sinh trưởng của cây trồng. Đặc biệt là đất sau khai khoáng bị tác động của các loại 
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máy móc san ủi làm cho đất bị chặt, không đồng đều. Do đó, làm đất là một trong những 

biện pháp ký thuật giúp cho cây sinh trưởng tốt, tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển. Quy 

trình làm đất đối với đất sau KTKS có thể được tiến hành như sau: 

- Loại bỏ tạp chất: Đất sau khai khoáng do bị xáo trộn vì vậy ở tầng canh tác có 

lẫn một số tạp chất (đá, cuội, quặng...) do đó phải loại bỏ những tạp chất này. Sử dụng 

phương pháp thủ công, nhặt loại bỏ các tạp chất. 

- Làm đất: Hầu hết đất sau khai khoáng bị xáo trộn và không được bằng phẳng đó 

phải san đất để tạo mặt bằng. Có thể cày máy hoặc sức trâu (bò) để san gạt cho đất bằng. 

Trong quá trình khai thác do ảnh tác động của các loại máy móc làm cho đất bị chặt do 

đó cần phải cày, quốc trước khi gieo trồng. Tùy theo đặc điểm từng loại cây mà có thể 

làm luống phù hợp. 

Kỹ thuật trồng xen cây họ đậu và cây keo: Trồng xen là một trong những kỹ thuật 

được ứng dụng nhiều trong sản xuất nông lâm nghiệp. Trồng xen để tăng năng xuất, xen 

canh tăng vụ... Với đất sau khai thác, việc trồng xen giúp tăng khả năng cải thiện tính chất 

đất của cây trồng: giữ ẩm tốt hơn, cung cấp lượng mùn cao hơn, tăng độ xốp... Từ nhiều 

kết quả nghiên cứu về cây lâm nghiệp, cây họ đậu cải tạo đất, cây cỏ chống xói lở, thấy 

được khả năng sinh trưởng và cải tạo đất của một số loài như; Keo: Keo Lai dòng BV10, 

BV16; Cây họ đậu: Muồng lá nhọn, cốt khí; Cây chống xói lở: Cỏ Vetiver, cỏ voi. Do đó, 

việc xây dựng và triển khai mô hình nông lâm kết hợp trồng xen giữa các loài được cho 

là có tính khả thi. Thực tiễn của mô hình nông lâm kết hợp (cây keo và cây họ đậu cải tạo 

đất - cây muồng lá nhọn và cây cốt khí) trên đất sau khai thác khoáng sản ít bị xáo trộn, 

nghèo dinh dưỡng và ô nhiễm đã có những hiệu quả nhất định. 

2.4.2. Ở Tây Nguyên 

Các tập quán canh tác và kinh nghiệm truyền thống trong hoạt động sản xuất nông 

lâm nghiệp của cộng đồng ở các địa phương trong vùng Tây Nguyên liên quan đến khai 

thác mỏ đã được hình thành từ lâu, nhưng hầu như chưa được tổng hợp để vận dụng vào 

kỹ thuật HPMT bằng thảm thực vật trên đất mỏ sau KTKS.  Trên cơ sở kết quả điều tra 

phỏng vấn 600 hộ gia đình, 300 tổ chức, đơn vị quản lý trên địa bàn Tây Nguyên ở các 

khu vực liên quan đến KTKS đã thu thập được các thông tin về sự cần thiết phải hoàn 

phục môi trường, nhận biết hoạt động khai thác và HPMT tại địa phương, công tác quản 

lý của các cơ quan nhà nước, mức độ sẵn sàng hợp tác và các đề xuất liên quan đến hoạt 

động HPMT. 

2.4.2.1. Sự tham gia của cộng đồng vào công tác hoàn phục môi trường sau KTKS 
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Kết quả điều tra, phỏng vấn cho thấy từ 85,0% - 97,5% số người được phỏng vấn 

thống nhất việc hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản là rất cần thiết; 7,5% cho 

biết chưa cần thiết và chỉ có 2,0% cho rằng không cần thiết phục hồi môi trường sau 

KTKS. Thông tin về hoạt động HPMT tại các mỏ sau KTKS thì hầu như cộng đồng chưa 

được rõ, chỉ có 13% người được phỏng vấn biết rõ; và có 30,7% người cho rằng các mỏ 

đã thực hiện tốt công việc này. Qua điều tra, phỏng vấn cũng cho thấy số lượng người 

tham gia trực tiếp vào hoạt động HPMT rất ít, chỉ có 10,5% đã tham gia vào hoạt động 

này. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng tham gia hoạt động HPMT sau KTKS của cộng đồng 

khá khả quan, có đến 45% người sẵn sàng tham gia và có 47% người tham gia tùy theo 

công việc, số lượng người không tham gia khoảng 8%. Đây là điều kiện thuận lợi cho 

việc thu hút cộng đồng tham gia HPMT sau khai khoáng ở Tây Nguyên.   

Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy rằng công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan 

quản lý đối với hoạt động khai thác mỏ chưa thực hiện thường xuyên, có 42,5% người 

được phỏng vấn cho rằng thỉnh thoảng các cơ quan quản lý mới tiến hành kiểm tra; có 

39,5% người cho rằng không thấy kiểm tra; và 18% người nhận thấy các cơ quan quản lý 

tiến hành kiểm tra thường xuyên. 

 Về mức độ tham gia hoàn phục môi trường sau KTKS của cộng đồng có sự khác 

biệt giữa đối tượng phỏng vấn là hộ người Kinh và hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). 

Trong đó hộ người kinh sẵn sàng tham gia với tỷ lệ 41,3%, nhưng DTTS có tỷ lệ lên đến 

70,8%. Không tham gia đối với hộ người kinh có tỷ lệ đến 12,5%, trong khi hộ DTTS chỉ 

là 6,3%. 

 Qua điều tra phỏng vấn cũng đã ghi nhận ý kiến của cộng đồng về các loài cây 

trồng, kỹ thuật trồng để HPMT cũng như các đề xuất/ kiến nghị đối với hoạt động khai 

khoáng và HPMT sau khai thác ở Tây Nguyên. Qua các thông tin cung cấp phản ánh sự 

quan tâm của cộng đồng đến công tác hoàn phục môi trường sau KTKS theo điều kiện 

thực tế của từng địa phương (chi tiết ở Bảng 2.15). 

Từ kết quả phỏng vấn thể hiện ở Bảng 2.15 cho thấy: các loài cây mà cộng đồng 

đề nghị lựa chọn để trồng trên các khu vực mỏ sau kai thác hầu hết là các loài cây chủ lực 

đang được canh tác phổ biến tại các địa phương; gồm các loài cây nông nghiệp như: cà 

phê, chè, cao su, điều, hồ tiêu và cây lâm nghiệp gồm: keo lai, thông, bạch đàn, sao đen, 

bời lời đỏ. 

 Các đề xuất liên quan đến kỹ thuật canh tác thích hợp nên áp dụng cho các khu 

vực sau khai thác mỏ khoáng sản hầu hết đều đề nghị nên trồng thuần loài hoặc trồng xen, 

có cày đất và đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vâttj. Một số đề xuất kiến nghị khác liên 
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quan đến công tác quản lý như tăng cường kiểm soát các hoạt động khai thác, chế biến, 

vận chuyển khoáng sản để tránh gây ô nhiễm môi trường, giao lại đất cho dân sau khi 

khai thác, hỗ trợ cho cộng đồng ở khu vực mỏ; tăng cường xử lý sai phạm; … 

Bảng 2.15. Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của cộng đồng 

Vấn đề 

phỏng vấn 

Lâm 

Đồng 

Đắk 

Nông 

Đắk 

Lắk 

Gia 

Lai 

Kon 

Tum 

Loài cây 

trồng để 

hoàn phục 

môi trường 

Keo lai, 

Thông 3 lá, 

Cà phê, Dâu 

tằm, Đậu 

Keo lai, Điều, 

sao đen, Bạch 

đàn 

Cao su, Cà 

phê, hồ tiêu, 

Ngô, Sắn 

Thông 3 lá, 

Cao su, Bời 

lời, Hồ tiêu, 

Chanh dây   

Thông 3 lá, 

Ngô 

Kỹ thuật 

trồng 

Trồng thuần 

loài, trồng cây 

che bóng, cày 

và bón phân 

Trồng thuần 

loài, cày đất, 

bón lót phân 

chuống 

Trồng thuần 

loài, cày đất, 

bón phân 

Trồng thuần 

loài, trồng 

trong vườn, 

làm giàn, bón 

phân, phun 

thuốc 

Trồng thuần 

loài, cày đất, 

bón phân  

Các kiến 

nghị/ đề 

xuất 

Kiểm tra ô 

nhiễm ở các 

mỏ, kiểm tra 

bùn đỏ an 

toàn, tích cực 

trồng cây, 

giao lại đất  

cho dân  

Tăng cường 

trồng cây, 

kiểm tra bùn 

đỏ, kiểm tra ô 

nhiễm môi 

trường, hỗ trợ 

cho dân 

quanh mỏ 

Đề nghị các 

cấp kiểm tra 

các mỏ tránh 

ô nhiễm, 

kiểm tra các 

xe chở vật 

liệu để an 

toàn 

Kiểm soát 

chặt chẽ các 

mỏ để không 

gây ô nhiễm 

môi trường 

Đề nghị san 

lấp khu sau 

khai thác đất 

sét làm gạch, 

tăng cường 

kiểm tra các 

mỏ để xử lý 

sai phạm 

Nguồn: Kết quả điều tra, phỏng vấn của đề tài 

2.4.2.2. Sự tham gia của cộng đồng vào công tác hoàn phục môi trường sau KTKS 

Hoạt động trồng rừng ở các tỉnh Tây Nguyên hầu hết do các Ban quản lý rừng 

phòng hộ và Công ty Lâm nghiệp thực hiện, bên cạnh đó có một số diện tích do các Công 

ty thủy điện trồng theo chủ trương trồng rừng thay thế.  

 Ở Đắk Lắk thường trồng rừng với các loài cây trồng chính gồm: Keo lai, Keo lá 

tràm, Muồng đen, Bạch đàn, Xoan, Sao đen; với quy mô mỗi mô hình trồng biến động 

khá lớn từ 0,5 -30 ha (bảng 2.16). 

 Tại Lâm Đồng các diện tích trồng rừng tập trung do các Ban quản lý rừng thực 

hiện có diện tích bình quân 10-15 ha/ mô hình, các loại cây trồng phổ biến là keo lai, 

thông ba lá, keo lá tràm.  

 Tỉnh Đắk Nông trồng rừng tập trung với quy mô từ 5-25 ha, với các loài cây trồng 

chủ lực là Keo lai, keo lá tràm, thông 3 lá, sao đen.  
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 Tại Gia Lai, các diện tích trồng rừng tập trung thường có quy mô từ 3 - 50 ha với 

các loài cây trồng phổ biến là Thông 3 lá, Keo lai, Bạch đàn; ngoài ra các hộ dân thường 

trồng cây Bời lời đỏ trong các vườn hộ với quy mô < 1,0 ha. 

 Riêng tỉnh Kon Tum có tập đoàn cây trồng rừng khá đơn điệu với loài cây trồng 

chính là thông 3 lá và quy mô trồng từ 2,0-10 ha/mô hình.   

Bảng 2.16 Các loại cây lâm nghiệp trồng phổ biến 

Tỉnh Loài cây trồng chính Diện tích/ mô hình  

Lâm Đồng Keo lai, thông 3 lá, Keo lá tràm 10 - 15 ha 

Đắk Nông Keo lai, keo lá tràm, thông 3 lá, sao đen 5,0 - 25,0 ha 

Đắk Lắk Keo lai, Keo lá tràm, Muồng đen 

Bạch đàn, Xoan, Sao đen 

0,5 - 30 ha 

Gia Lai Thông 3 lá, Keo lai, Bạch đàn 

Bời lời đỏ 

Trồng tập trung từ 3,0 - 50,0 ha. 

Bời lời đỏ trồng trong vườn hộ, 

mật độ 660- 1.100 cây/ha. 

Kon Tum Thông 3 lá 2,0 - 10,0 ha 

 Nguồn: Kết quả điều tra, phỏng vấn của đề tài 

Qua điều tra, khảo sát nhận thấy tập quán canh tác phổ biến liên quan đến hoạt 

động trồng rừng ở các tỉnh Tây Nguyên là tiến hành vào giữa mùa mưa (từ tháng 7-8), 

trồng tập trung, thường áp dụng phương thức trồng thuần loài (bảng 2.17). Kỹ thuật trồng 

xen canh các loài cây nông nghiệp ngắn ngày trên diện tích trồng rừng trong vài năm đầu 

phổ biến ở tỉnh Đắk Lắk.  

Về phương thức xử lý thực bì thường được áp dụng là phát đốt toàn diện và cuốc 

hố bằng thủ công, cơ giới hóa trong hoạt động trồng rừng ít được áp dụng. Chăm sóc rừng 

bằng biện pháp phát dọn và xử lý cục bộ theo gốc, theo hàng tiến hành 2 lần/ năm; đầu tư 

phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong các kỳ chăm sóc không đáng kể. 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng Tây Nguyên phát triển mạnh. Các vùng 

chuyên canh chè, cà phê, dâu tằm đã được hình thành từ lâu ở khu vực Bảo Lộc (Lâm 

Đồng), các vùng trồng cà phê, cao su rộng lớn ở tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum;… Hầu 

hết các diện tích trồng tập trung các loài cây nông nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế như 

chè, cà phê, cao su, hồ tiêu,… đều được chú trọng đầu tư thâm canh từ khâu chọn giống 

đến các kỹ thuật chăm sóc có sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. 

Tập quán canh tác chính thường được áp dụng đối với các loài cây chè, cà phê, 

cao su là trồng tập trung, thuần loại; hồ tiêu được trồng leo trụ (gỗ, gạch, xi măng) hoặc 
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với các loại cây sống làm giá leo (keo dậu, gòn, trôm). Một số diện tích canh tác có trồng 

cây che bóng và trồng xen cây nông nghiệp ngắn ngày trong vài năm đầu.  

Bảng 2.17. Tổng hợp các tập quán canh tác lâm nghiệp 

Các tập quán 

canh tác 

Lâm 

Đồng 

Đắk 

Nông 

Đắk 

Lắk 

Gia 

Lai 

Kon 

Tum 

Xử lý thực bì 

- Phát toàn diện, đốt (%) 

- Phát băng (%) 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

Kỹ thuật làm đất 

- Cày (%) 

- Cuốc hố (%) 

 

- 

100 

 

- 

100 

 

10 

90 

 

30 

70 

 

- 

100 

Thời vụ trồng tháng 8-10 tháng 7- 9 tháng 7- 9 tháng 7- 9 tháng 7- 8 

Phương thức 

- Trồng thuần (%) 

- Xen canh (%) 

 

85 

15% 

 

100 

0% 

 

80 

20% 

 

90 

10% 

 

90 

10% 

Kỹ thuật trồng 

- Cây có bầu (%) 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Chăm sóc 

- Số lần/ năm hoặc vụ 

- Kỹ thuật chăm sóc 

 

1- 2  

Phát dọn, 

vun gốc 

 

1- 2  

Phát dọn, 

vun gốc 

 

1- 2  

Phát dọn, 

vun gốc 

 

1- 2  

Phát dọn, 

vun gốc 

 

1- 2  

Phát dọn, 

vun gốc 

Bón phân ít ít ít ít ít 

Sử dụng thuốc BVTV không ít không ít không 

Nguồn: Kết quả điều tra, phỏng vấn của đề tài 

Một số cây ăn quả như: chuối, bơ, sầu riêng, mít thường được trồng theo quy mô 

vườn hộ, diện tích từ 0,5 - 1,0 ha. Trên các vùng chuyên canh hiện nay đã chú trọng một 

số kỹ thuật mới như chọn giống, đầu tư phân bón và thuốc BVTV, nhưng nhìn chung vẫn 

còn dựa vào tiềm năng và thuận lợi sẵn có của vùng đất đỏ bazan màu mỡ.  

Các loại cây nông nghiệp ngắn ngày: ngô, sắn, đậu,... thường được trồng quy mô 

nhỏ, hoặc trồng xen diện tích cây nông nghiệp dài ngày hoặc cây lâm nghiệp trong vài 

năm đầu khi rừng chưa khép tán. Hầu hết các diện tích trồng cây nông nghiệp đều sử dụng 

phân bón vô cơ với lượng từ 1-4 tấn/ha/năm tùy theo loại cây trồng và tập quán canh tác. 

Các loại thuốc BVTV để diệt cỏ và trừ sâu, nấm hại cũng được sử dụng khá phổ biến trên 

các loại cây trồng như cà phê, chè, hồ tiêu; thường được phun tưới từ 1-4 lần/năm. 
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Bảng 2.18. Tổng hợp tập quán canh tác nông nghiệp phổ biến 

Các tập quán 

canh tác 

Lâm 

Đồng 

Đắk 

Nông 

Đắk 

Lắk 

Gia 

Lai 

Kon 

Tum 

Xử lý thực bì 

- Phát toàn diện, đốt (%) 

- Phát theo băng 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

 

100 

- 

Kỹ thuật làm đất 

- Cày (%) 

- Cuốc (%) 

 

62,7 

37,3 

 

59,4 

40,6 

 

73,5 

26,5 

 

68,2 

31,8 

 

71,7 

38,3 

Thời vụ trồng tháng 5- 7 tháng 6- 8 tháng 5- 8 tháng 4- 7 tháng 6- 8 

Phương thức trồng 

- Trồng thuần (%) 

- Xen canh (%) 

 

86,8 

13,2 

 

78,3 

21,7 

 

75,5 

24,5 

 

88,4 

11,6 

 

80,2 

19,8 

Kỹ thuật trồng 

- Theo đường đồng mức (%) 

- Từ chân lên đỉnh (%) 

- Khác (%) 

 

32,8 

55,2 

12,0 

 

54,4 

45,6 

0 

 

75,2 

15,6 

9,2 

 

68,1 

10,3 

21,6 

 

50,5 

31,1 

18,4 

Kỹ thuật chăm sóc 

- Số lần/ năm hoặc vụ 

- Kỹ thuật chăm sóc 

 

3-5 

Xạc cỏ, 

vun bồn, 

bón phân 

 

2-3 

Xạc cỏ, 

vun bồn, 

bón phân 

 

2-4 

Xạc cỏ, 

vun bồn, 

bón phân 

 

3-4 

Xạc cỏ, 

vun bồn, 

bón phân 

 

2-4 

Xạc cỏ, 

vun bồn, 

bón phân 

Bón phân vô cơ 

(tấn/ ha/ năm) 
3 - 4 2 - 3 1 - 4 1 - 3 1 - 2 

Sử dụng thuốc BVT, trừ sâu, 

nấm, diệt cỏ (lần/năm) 
2 - 4 1- 3 2 - 4 2- 3 2- 3 

Nguồn: Kết quả điều tra, phỏng vấn của đề tài 

 

  



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

159 

 

Chương 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM  

CẢI TẠO, PHỤC HỒI HỆ SINH THÁI (MÔI TRƯỜNG ĐẤT) BÃI THẢI,  

KHU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

3.1. Nghiên cứu, xác định và tuyển chọn nhóm thực vật, cây trồng có triển vọng 

3.1.1. Căn cứ xác định các tiêu chí tuyển chọn cây trồng 

Việc xác định các tiêu chí tuyển chọn nhóm thực vật, cây trồng để xây dựng các 

mô hình thí điểm phục hồi hệ sinh thái đất trên các bãi thải sau khai thác khoáng sản ở 

Tây Nguyên dựa trên các căn cứ sau: 

(1) Trước hết việc tuyển chọn nhóm thực vật, cây trồng phải dựa trên điều kiện lập 

địa của vùng trồng, ở đây là đặc điểm khí hậu và các loại đất bãi thải sau khai thác khai 

thác khoáng sản. 

(2) Trên các vùng đất mỏ trước khi khai thác quặng khoáng sản ở Tây Nguyên đã 

tồn tại các thảm thực vật tự nhiên và nhân tạo. Trong đó các loài cây bản địa đã tồn tại 

lâu đời và nhiều loài cây nhập nội có giá trị kinh tế và đã thích nghi với điều kiện tự nhiên 

ở các khu vực này, cần được chú trọng đúng mức. 

(3) Căn cứ yêu cầu phải nhanh chóng phục hồi môi trường đất, thảm thực vật trên 

các bãi thải sau khai thác khoáng sản, do vậy nhóm thực vật và cây trồng tuyển chọn phải 

là các loài cây có đặc tính sinh trưởng nhanh, có khả năng che phủ đất, ít bị sâu bệnh. 

(4) Bên cạnh các căn cứ trên thì vấn đề liên quan về tập quán canh tác của cộng 

đồng địa phương nơi các mỏ khoáng sản, mức độ sẵn sàng về khả năng cung cấp cây 

giống cũng như yêu cầu kỹ thuật gây trồng phù hợp với điều kiện thực tế và chi phí đầu 

tư,… cũng là những căn cứ quan trọng để xây dựng tiêu chí tuyển chọn nhóm thực vật, 

cây trồng phù hợp phục vụ cho việc xây dựng các mô hình thí điểm. 

Dựa vào các căn cứ đã nêu trên và phương pháp nghiên cứu tuyển chọn cây trồng 

đã đề cập trong Chương 1, tiêu chí tuyển chọn nhóm thực vật, cây trồng phù hợp trên các 

bãi thải sau khai thác khoáng sản (tập trung vào các bãi thải sau khai thác và tuyển quặng 

bauxite; sau khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng) được xác định gồm 5 tiêu chí 

(chi tiết ở bảng 3.1).  

Bảng 3.1. Tiêu chí tuyển chọn nhóm thực vật, cây trồng 

Tiêu chí Yêu cầu của tiêu chí 

TC1 
Có đặc tính sinh thái phù hợp với lập địa đặc thù của các dạng bãi 

thải sau khai thác khoáng sản. 

TC2 
Sinh trưởng nhanh hoặc tương đối nhanh, tán lá dày và thường xanh, 

có khả năng che phủ, cải tạo đất và chống xói mòn. 
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TC3 
Có giá trị kinh tế, đa tác dụng (phòng hộ môi trường, cung cấp sản 

phẩm), góp phần cải thiện đời sống cho cộng đồng địa phương 

TC4 
Nguồn giống có sẵn và cung cấp giống thuận lợi, kỹ thuật gây trồng 

đơn giản, chi phí đầu tư thấp 

TC5 
Phù hợp với tập quán, kinh nghiệm canh tác của cộng đồng và định 

hướng phát triển của địa phương 

5 tiêu chí đã được xác định là các cơ sở chính để tuyển chọn nhóm thực vật, cây 

trồng phục vụ cho việc xây dựng các mô hình thí điểm trên các bãi thải sau khai thác 

khoáng sản ở Tây Nguyên; được đánh giá theo mức độ quan trọng xếp thứ tự từ 1- 3. 

Trong đó tiêu chí 1 là tiêu chí bắt buộc cần phải thỏa mãn trước tiên được xếp mức độ 

quan trọng 1. Tiêu chí 2 đáp ứng mục tiêu hoàn phục môi trường đất, thảm thực vật có vị 

trí quan trọng số 1. Tiêu chí 3 về hiệu quả kinh tế có mức độ quan trọng số 2 và cuối cùng 

là tiêu chí 4 và 5 được xếp mức độ quan trọng số 3 (bảng 3.2). 

Bảng 3.2. Xác định mức độ quan trọng của các tiêu chí 

Tiêu 

chí 
Tác dụng chính 

Mức độ 

quan trọng 
Ghi chú 

1 

Quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các mô 

hình trồng cây thử nghiệm phục hồi môi trường trên 

đất thải sau khai thác khoáng sản 

1 
Tiêu chí 

bắt buộc 

2 
Phòng hộ môi trường, che phủ đất, chống xói mòn, 

cải tạo đất 
1 

 

3 Gia tăng hiệu quả kinh tế của các mô hình 2  

4 
Góp phần chủ động trong cung cấp cây giống, trồng 

cây 
3 

 

5 
Phát huy các kinh nghiệm sản xuất nông lâm nghiệp 

truyền thống 
3 

 

3.1.2. Tuyển chọn cây trồng có triển vọng cho mô hình 1  

Về nguyên tắc chung, các loài cây chọn trồng nhằm hoàn phục đất, thảm thực vật 

trên đất bãi thải sau khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên cần thỏa mãn 5 tiêu chí đã nêu 

ở phần trên..    

 Qua các căn cứ về cơ sở lý luận và thực tiễn, yêu cầu của công tác cải tạo, hoàn 

phục môi trường, các yêu cầu về nhóm cây trồng chính, cây phù trợ che phủ cải tạo đất 

đã lập danh sách sơ bộ gồm 15 loại cây trồng. Trong đó có 2 loài cây nông nghiệp có khả 

năng trồng nông lâm kết hợp (điều lộn hột và điều nhuộm), 3 loài cây che phủ cải tạo đất 
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(keo dậu, sục sạc, cúc đồng) và 10 loài cây lâm nghiệp (keo lai, keo lá tràm, bạch đàn U6, 

tràm Úc, tràm ta, dầu rái, sao đen, thông 3 lá, thông 2 lá, thông caribê).  

  Áp dụng phương pháp sàng lọc và kết hợp đánh giá mức độ thỏa mãn theo 5 tiêu 

chí trên (trong đó TC1 là bắt buộc) để xác định các loại cây trồng có triển vọng trên đất 

bãi thải sau khai thác bauxite.  

TC1. Có đặc tính sinh thái phù hợp với khí hậu của bãi thải sau khai thác bauxite 

TC2. Tốc độ sinh trưởng nhanh hoặc tương đối nhanh, có tác dụng phòng hộ môi 

trường, che phủ đất và cải tạo đất.  

TC3. Khả năng cung cấp sản phẩm có giá trị kinh tế. 

TC4. Nguồn giống thuận lợi, kỹ thuật trồng đơn giản, chi phí đầu tư thấp.  

TC5. Đã được gây trồng thành công ở các vùng mỏ sau khai thác bauxite. 

 Ở mỗi tiêu chí, được đánh giá là đạt yêu cầu nếu loài cây đó đáp ứng toàn bộ hoặc 

phần lớn các nội dung của tiêu chí đó đề ra. Kết quả đánh giá và lựa chọn cây trồng có 

triển vọng để xây dựng mô hình 1 được thể hiện ở Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tuyển chọn chọn cây trồng có triển vọng cho mô hình 1 

TT Loài cây TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 
Mức độ  

đáp ứng 

1 Keo lai X X X X X 5/5* 

2 Keo lá tràm X X X X O 4/5* 

3 Bạch đàn U6 X X O X X 4/5* 

4 Tràm Úc X X X O O 3/5 

5 Tràm ta X X O X O 3/5 

6 Dầu rái X O O X X 3/5 

7 Sao đen X O O X X 3/5 

8 Thông 3 lá X X X X X 5/5* 

9 Thông 2 lá X O O O X 2/5 

10 Thông caribê X X X X O 4/5* 

11 Điều lộn hột X O X X X 4/5* 

12 Điều nhuộm X X X X X 5/5* 

13 Keo dậu X O O X X 3/5 

14 Sục sạc X X O X X 4/5* 

15 Cúc đồng X X O X X 4/5* 

Ghi chú: (X) là đạt yêu cầu, (O) không đạt yêu cầu, (*) loài cây được lựa chọn 

Căn cứ mức độ đáp ứng các tiêu chí đánh giá của từng loài cây (đạt từ 4 tiêu chí 
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trở lên, trong đó TC1 là bắt buộc), bước đầu đã chọn 9 loài cây có triển vọng, nhưng qua 

khảo sát thực tế ở các hiện trường nghiên cứu thì loài cây keo lá tràm ít được chú trọng 

phát triển, diện tích ít trong khu vực do đó không chọn loài này. Kết quả cuối cùng đã xác 

định tập đoàn cây trồng phục vụ cho yêu cầu xây dựng mô hình thí điểm phục hoàn môi 

trường đất, thảm thực vật trên đất bãi thải sau khai thác quặng bauxite gồm 8 loài cây sau: 

Bảng 3.4. Tập đoàn cây trồng trên đất bãi thải sau khai thác quặng bauxite 

TT 
Cây lâm nghiệp:  

4 loài 

Cây nông nghiệp:  

2 loài 

Cây phù trợ, che phủ 

cải tạo đất: 2 loài 

1 Keo lai  - Acacia mangium x 

Acacia auriculiformis 

Điều lộn hột- Anacardium 

occidentale L. 

Sục sạc - Crotalaria 

anagyroides H.B. et K. 

2 Bạch đàn U6 - Eucalyptus 

urophylla S.T.Blake 

Điều nhuộm - Bixa orellana 

L. 

Cúc đồng - Wedelia 

trilobata L. 

3 Thông 3 lá  - Pinus kesiya 

Royle ex Gordon 

  

4 Thông Caribê - Pinus 

caribaea Morelet) 

  

 Từ đó, đề tài lựa chọn các loại cây trồng để thực hiện ở Mô hình 1 là: Thông 

Caribê, Điều nhuộm, Cúc đồng. 

3.1.3. Tuyển chọn cây trồng có triển vọng cho mô hình 2 

Xuất phát từ đặc điểm lý hóa tính đất ở các bãi thải VLXD, địa hình các khu vực 

bãi thải và điều kiện khí hậu có mùa khô kéo dài và tình trạng hạn hán thường xảy ra ở 

Tây Nguyên, các nhóm cây trồng chính được xác định: 

- Nhóm cây trồng chính: ưu tiên cho các loại cây lâm nghiệp (tác dụng phòng hộ 

môi trường, sản phẩm chính là gỗ) và cây nông nghiệp có khả năng chịu hạn, ở nơi trồng 

có điều kiện tưới bổ sung. 

 - Nhóm cây phù trợ, che phủ cải tạo đất: chú trọng đến các loài cây thân bụi, thân 

thảo, có thể trồng xen với cây trồng chính; mọc nhanh, lan rộng làm tăng diện tích che 

phủ, cải tạo đất. 

 Từ yêu cầu của 2 nhóm thực vật (cây trồng chính và phù trợ), kết hợp với các kết 

quả khảo sát thực địa, và 5 tiêu chí tuyển chọn cây trồng đã xác định các loài cây triển 

vọng để xây dựng Mô hình 2, đó là: 

TC1. Có đặc tính sinh thái phù hợp với khí hậu của bãi thải sau khai thác vật liệu 

xây dựng. 

TC2. Tốc độ sinh trưởng nhanh hoặc tương đối nhanh, có tác dụng phòng hộ môi 

trường, che phủ đất và cải tạo đất.  

TC3. Khả năng cung cấp sản phẩm có giá trị kinh tế. 
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TC4. Nguồn giống thuận lợi, kỹ thuật trồng đơn giản, chi phí đầu tư thấp.  

TC5. Đã được gây trồng thành công ở các vùng mỏ sau khai thác VLXD. 

 Ở mỗi tiêu chí, được đánh giá theo mức đạt yêu cầu nếu loài cây đó đáp ứng toàn 

bộ hoặc phần lớn các nội dung của tiêu chí đó. Loài cây không đạt yêu cầu nếu xem xét 

không đáp ứng, hoặc chỉ đáp ứng phần nhỏ các nội dung đề ra của tiêu chí đó. Kết quả 

đánh giá làm cơ sở tuyển chọn cây trồng có triển vọng trên bãi thải sau khai thác VLXD 

được thể hiện ở Bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Tuyển chọn cây trồng triển vọng cho mô hình 2 

STT Loài cây TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 
Mức độ 

đáp ứng 

A Nhóm cây trồng chính 

1 Keo lai  X X X X X 5/5 

2 Bời lời đỏ X X X X X 5/5 

3 Bạch đàn urô  X X X O X 5/5 

4 Tre mạnh tông X X O X X 4/5 

5 Sao đen X O X X O 3/5 

6 Thông caribê  X X X O O 3/5 

7 Trôm O O X X O 2/5 

8 Cà phê O O X O X 2/5 

9 Điều nhuộm X O X O X 3/5 

10 Mắc ca O X X O O 2/5 

B Nhóm cây phù trợ 

1 Sục sạc X X O X X 4/5 

2 Cỏ Vetiver X X O X X 4/5 

3 Cỏ voi X O X X O 3/5 

4 Lạc dại O X O X O 2/5 

Ghi chú: (X) là đạt yêu cầu, (O) không đạt yêu cầu 

Theo kết quả đánh giá các loài cây tiềm năng đáp ứng yêu cầu theo 5 tiêu chí thể 

hiện ở Bảng 3.5 cho thấy: 

- Nhóm cây trồng chính: Keo lai 5/5, Bời lời đỏ 5/5, Bạch đàn Urô 5/5, Tre mạnh 

tông 4/5; các loài Sao đen, Thông Caribê và Điều nhuộm ở mức 3/5; và 3 loài Trôm, Cà 

phê và Mắc ca được đánh giá ở mức 2/5. 

- Nhóm cây phù trợ: Sục sạc 4/5, Cỏ Vetiver 4/5, Vỏ voi 3/5 và loài Lạc dại được 

đánh giá thấp nhất với 2/5. 
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Từ kết quả đánh giá, các loài cây thỏa mãn (đạt yêu cầu) từ 4-5 tiêu chí được xem 

xét, tuyển chọn là loài cây triển vọng ưu tiên chọn trồng trên các bãi thải sau khai thác 

VLXD ở Tây Nguyên. Cụ thể các loài cây tuyển chọn gồm 6 loài như sau: 

Bảng 3.6. Tập đoàn cây trồng trên đất bãi thải sau khai thác VLXD 

TT 
Cây trồng chính 

4 loài 

Cây phù trợ, che phủ cải tạo đất 

 2 loài 

1 
Keo lai  

Acacia mangium x Acacia auriculiformis 

Sục sạc  

Crotalaria anagyroides H.B. et K. 

2 
Bời lời đỏ 

Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob 

Cỏ vetiver  

Vetiveria zizanioides L. 

3 
Bạch đàn Urô 

Eucalyptus urophylla S.T.Blake 

 

4 
Tre mạnh tông - Dendrocalamus asper 

(Schult.f.) Back. Ex Heyne 

 

Từ đó lựa chọn các loại cây trồng để thực hiện ở Mô hình 2 là: Keo lai, Sục sạc 

3.1.4. Tuyển chọn cây trồng có triển vọng cho mô hình 3  

 Trên cơ sở các căn cứ lý luận và thực tiễn, đặc điểm khí hậu và lý hóa tính của các 

loại bùn thải sau tuyển quặng bauxite và yêu cầu phục hồi môi trường đất, thảm thực vật 

xác định nhóm thực vật bao gồm nhóm cây trồng chính và cây phù trợ, che phủ cải tạo đất. 

 - Nhóm cây trồng chính: bao gồm các loại cây có tiềm năng gây trồng trên bùn thải, 

có tác dụng phòng hộ cải tạo môi trường và cung cấp sản phẩm. Do bùn thải có chứa nhiều 

oxýt kim loại nặng có thể ảnh hưởng sức khỏe con người, cho nên ở đây chỉ tập trung vào 

các loại cây lâm nghiệp (sản phẩm chính là gỗ). 

 - Nhóm cây phù trợ, che phủ cải tạo đất: chú trọng đến các loài cây thân bụi, thân 

thảo, có thể trồng xen với cây trồng chính; mọc nhanh, lan rộng để tăng diện tích che phủ, 

cải tạo đất. 

 Từ yêu cầu của nhóm thực vật (cây trồng chính và phù trợ), kết hợp với các kết 

quả khảo sát thực địa ghi nhận các loài cây trồng có tiềm năng sinh trưởng được trên các 

loại bùn thải để dự kiến các loại cây trồng làm cơ sở đánh giá, tuyển chọn các loài có triển 

vọng trên bùn thải sau khai thác bauxite.  

 Để chọn loại cây trồng có triển vọng trên bùn thải sau khai thác bauxite cần phải 

tiến hành xem xét, đánh giá đồng thời 5 tiêu chí; từ đó các loài cây trồng tuyển chọn phải 

đáp ứng yêu cầu của đa số các tiêu chí được xem xét.  

TC1. Có đặc tính sinh thái phù hợp với khí hậu và đặc điểm bùn thải sau khai thác 

bauxite. 
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TC2. Tốc độ sinh trưởng nhanh hoặc tương đối nhanh, có tác dụng phòng hộ môi 

trường, che phủ đất và cải tạo đất.  

TC3. Loài cây đa tác dụng cung cấp sản phẩm có giá trị kinh tế. 

TC4. Nguồn giống thuận lợi, kỹ thuật trồng đơn giản, chi phí đầu tư thấp.  

TC5. Đã được gây trồng thành công trên bùn thải sau khai thác bauxite. 

 Ở mỗi tiêu chí, được đánh giá theo mức đạt yêu cầu nếu loài cây đó đáp ứng toàn 

bộ hoặc phần lớn các nội dung của tiêu chí đó. Loài cây không đạt yêu cầu nếu xem xét 

không đáp ứng, hoặc chỉ đáp ứng phần nhỏ các nội dung đề ra của tiêu chí đó. Kết quả 

đánh giá làm cơ sở tuyển chọn cây trồng có triển vọng trên bùn thải sau khai thác bauxite 

được thể hiện ở Bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Đánh giá, tuyển chọn cây trồng triển vọng trên bùn thải (Mô hình 3) 

STT Loài cây TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 
Mức độ 

đáp ứng 

A Nhóm cây trồng chính 

1 Bạch đàn urô  X X O X O 3/5 

2 Keo lai  X X X X X 5/5 

3 Sao đen  O X X O O 2/5 

4 Thông 3 lá  X O O X O 2/5 

5 Thông caribê  X O X X O 3/5 

6 Tràm lá dài  X X X X O 4/5 

7 Tràm lá ngắn X O X X X 4/5 

B Nhóm cây phù trợ 

1 Sục sạc X X X X X 5/5 

2 Ngũ sắc X O O X O 2/5 

3 Cỏ Vetiver X X O X X 4/5 

4 Lạc dại X X O X O 3/5 

Ghi chú: (X) là đạt yêu cầu, (O) không đạt yêu cầu 

Theo kết quả đánh giá các loài cây tiềm năng ở Bảng 3.7 cho thấy: 

- Nhóm cây trồng chính: Keo lai 5/5, Tràm lá dài và Tràm lá ngắn 4/5, Bạch đàn 

Urô và Thông Caribê là 3/5; và 2 loài Sao đen và Thông 2 lá được đánh giá ở mức 2/5. 

- Nhóm cây phù trợ: Sục sạc 5/5, Cỏ Vetiver 4/5, Lạc dại 3/5 và đánh giá thấp nhất 

là loài Ngũ sắc 2/5. 

Từ kết quả đánh giá, các loài cây thỏa mãn từ 4-5 tiêu chí được xem xét, tuyển 

chọn là loài cây triển vọng trên bùn thải sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên.  
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Bảng 3.8. Tập đoàn cây trồng trên bùn thải sau tuyển quặng bauxite 

TT 
Cây trồng chính 

3 loài 

Cây phù trợ, che phủ cải tạo đất 

2 loài 

1 
Keo lai   - Acacia mangium x Acacia 

auriculiformis 

Sục sạc  

Crotalaria anagyroides H.B. et K. 

2 
Tràm lá dài (Tràm Úc) -  Melaleuca 

leucadendra L. 

Cỏ vetiver  

Vetiveria zizanioides L. 

3 
Tràm lá ngắn (Tràm ta) - Melaleuca 

cajuputi Powel. 

 

Riêng loài Tràm lá ngắn (Tràm ta) thích nghi với điều kiện khu vực trồng ngập 

nước thường xuyên; còn ở MH3 chỉ ngập nước trong một số thời điểm mưa tập trung vào 

mùa mưa. Loài cỏ vetiver thường được trồng để chống xói mòn nơi đất dốc (trong khi địa 

hình MH3 bằng phẳng), mặt khác tác dụng cải tạo đất thấp hơn so với cây Sục sạc. Từ đó 

lựa chọn các loại cây trồng để thực hiện ở Mô hình 3 là: Keo lai (BV16 và AH1), Tràm 

Úc, Sục sạc. 

3.2. Đánh giá kết quả xây dựng mô hình số 1: Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái (môi 

trường đất) ở bãi thải, khu vực mỏ sau khai thác quặng bauxite (MH1) 

3.2.1. Luận giải tính khả thi của việc lựa chọn xây dựng mô hình số 1 

Tây Nguyên được đánh giá là vùng có triển vọng lớn về tài nguyên quặng bauxite. 

Việc khai thác bauxite đã bước đầu có những đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - 

xã hội của Tây Nguyên cũng như cả nước. Tuy nhiên, không thể phủ nhận: Khai thác 

bauxite ở Tây Nguyên hiện đang là vấn đề thời sự, nhạy cảm được dư luận và xã hội quan 

tâm. Đã có nhiều nghi vấn về hiệu quả kinh tế - xã hội, cảnh báo về công nghệ, đặc biệt 

là cân nhắc về hậu quả đối với môi trường thiên nhiên từ hoạt động khai thác và chế biến 

quặng bauxite. Trên địa bàn Tây Nguyên, đến nay hoạt động khai thác bauxite đã được 

thực hiện ở quy mô lớn. Đó là 2 dự án tổ hợp Bauxite - Alumina ở Nhân Cơ (Đăk Nông) 

và Tân Rai (Lâm Đồng) với tổng diện tích được cấp phép khai thác lên tới hơn 317.000 

ha. Ngoài ra, trước đây còn có mỏ bauxite Bảo Lộc đã được khai thác từ năm 1976, đến 

nay đã ngừng hoạt động. 

Như đã biết, đặc điểm của quặng bauxite Tây Nguyên là: thân quặng mỏng, phân 

bố trên diện rộng; quặng phân bố gần bề mặt đất nên phương pháp khai thác thông thường 

là khai thác lộ thiên, bề dày lớp quặng trung bình từ 2-8 m thay đổi theo điều kiện địa 

hình. Vì vậy, quá trình khai thác bauxite sẽ phải sử dụng một diện tích khai trường lớn và 

diện tích đổ thải rộng. Đồng thời, bên trên lớp quặng bauxite là lớp đất bazan chiều dày 

trung bình từ 0,5~2m, đây lại chính là tư liệu sản xuất quan trọng trong canh tác các cây 

trồng đặc sản của Tây Nguyên như: cà phê, hồ tiêu, chè,...  Do đó, vấn đề cấp thiết được 
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đặt ra đối với công tác hoàn thổ, hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite là hướng 

đến trả lại hệ sinh thái đất cho mục đích canh tác nông nghiệp như lúc ban đầu, chưa khai 

thác. Tuy nhiên, để đáp ứng được mục tiêu này cần phải có thời gian và tác động cải tạo 

hệ sinh thái đất mà cụ thể trước mắt là ổn định cấu trúc đất, cải thiện chất lượng đất bằng 

thảm thực vật, cây trồng phù hợp. 

Mặt khác, khu vực Bảo Lộc là một trong những tâm mưa lớn nhất là của Tây Nguyên 

nói riêng và Việt Nam nói chung. Với lượng mưa hàng năm khoảng 3.200-3.500 mm, từ 

đó giảm nhanh về hướng Đông Bắc. Lượng mưa tập trung chủ yếu vào mùa mưa với 

cường độ lớn. Đối với bãi thải sau khai thác bauxite không có lớp phủ thực vật sẽ dễ dàng 

bị xói mòn, rửa trôi, trượt lở. 

Mỏ bauxite Tân Rai nói chung và khu vực bãi thải sau khai thác nói riêng có điều 

kiện giao thông thuận lợi. Vị trí bãi thải, khu khai thác bauxite gần trục quốc lộ 20 thành 

phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và thị trấn Lộc Thắng mới được thành lập. Các cơ sở hạ tầng 

xung quanh khu vực mỏ đã hoàn thiện với đường giao thông nội vùng khá phát triển, do 

đó việc vận chuyển cây con, phân bón, triển khai máy móc vào xây dựng mô hình và theo 

dõi, chăm sóc mô hình trong thời gian dài rất thuận tiện. 

Tóm lại, việc xây dựng mô hình thí điểm: Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất ở bãi 

thải sau khai thác bauxite có tính khả thi cao, đặc biệt có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, 

nếu thực hiện được sẽ góp phần giải quyết triệt để các xung đột môi trường trong sử dụng 

đất, mở ra phương án phục hồi triển vọng cho phần lớn diện tích bãi thải sau khai thác 

bauxite ở Tây Nguyên. 

3.2.2. Diễn biến sinh trưởng cây trồng mô hình số 1 

3.2.2.1. Tỷ lệ sống của cây trồng ở mô hình 1 

Tỷ lệ sống của 3 loài cây trồng tại MH1 có xu hướng hướng giảm chậm theo thời 

gian. Nhưng tỷ lệ sống bình quân ở MH1 tại các thời điểm đo đếm đều trên 85% (Bảng 

3.9). Sau khi trồng 6 tháng, tỷ lệ cây sống ở MH1 là 93,5%. Loài Cúc đồng có tỷ lệ sống 

cao nhất với 97,5%, Thông Caribê 92,9% và Điều nhuộm 90,0%. Do đây là thời điểm 

vừa chấm dứt mùa mưa và đầu mùa khô ở khu vực Bảo Lâm nên độ ẩm đất còn cao, thích 

hợp cho sinh trưởng cây trồng.   

- Sau khi trồng 12 tháng (tháng 6/2019): Qua thời gian mùa khô kéo dài (từ tháng 

12 đến tháng 5) nên cây trồng bị chết một số (cây Cúc đồng). Do vậy tỷ lệ cây sống ở 

MH1 còn 86,1%. Trong đó: Loài Thông Caribê có tỷ lệ sống cao nhất với 90,9%; kế đến 

là Điều nhuộm 90,0%; và thấp nhất là Cúc đồng với 77,5%. Do tỷ lệ sống của loài Cúc 

đồng thấp và một số cây Thông Caribê có sinh trưởng kém nên đã tiến hành trồng dặm 

vào mùa mưa.  
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Bảng 3.9. Tỷ lệ sống cây trồng ở MH1 

 

TT 
Loài cây 

Tỷ lệ sống sau khi trồng (%)  

Ghi chú 

 

1  

tháng 

6 

tháng 

12  

tháng 

18 

 tháng 

24 

tháng 

1 Thông Caribe 100 92,9 90,9 91,1 89,4 Có trồng dặm 

 2 Điều nhuộm 100 90,0 90,0 90,0 90,0 Có trồng dặm 

 3 Cúc đồng 100 97,5 77,5 92,2 91,1 Có trồng dặm 

BQ mô hình 100 93,5 86,1 91,2 90,1  

- Sau khi trồng 18 tháng (tháng 12/2019), tỷ lệ cây sống bình quân chung cho MH1 

là 93,5%. Thông Caribê có tỷ lệ sống 91,1%; Điều nhuộm 90,0%; và cao nhất là Cúc 

đồng với 92,2% (do có trồng dặm trong mùa mưa).  

- Sau khi trồng 24 tháng (tháng 6/2020), tỷ lệ cây sống bình quân chung cho MH1 

là 90,1%. Trong đó: Thông Caribê có tỷ lệ sống 89,4%; Điều nhuộm  90,0%; và Cúc đồng 

với 91,1%. 

3.2.2.2. Sinh trưởng đường kính gốc (Do) và chiều cao cây trồng (H) 

- Đường kính gốc (Do): Trong giai đoạn từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020, 2 loài 

Thông Cari bê và Điều nhuộm ở MH1 đã tăng trưởng đường kính gốc khá nhanh (riêng 

Cúc đồng không đo đường kính gốc).   

 Cây Điều nhuộm có mức tăng từ 0,23cm (sau trồng 1 tháng) lên 2,1cm (sau 12 

tháng) và đạt 4,1 ± 0,35cm (sau trồng 24 tháng). Thông Caribê có tăng trưởng đường kính 

gốc tương ứng tại 3 thời điểm trên lần lượt là 1,26cm, 2,1cm và 6,0 ± 0,64 cm. Qua các 

số liệu theo dõi cho thấy Thông Cari bê có tốc độ tăng trưởng đường kính gốc lớn hơn so 

với Điều nhuộm (chi tiết ở Bảng 3.10). 

Bảng 3.10. Sinh trưởng Do cây trồng ở MH1 

TT Loài cây 

Đường kính gốc sau khi trồng (cm)  

Ghi chú 

 

1  

tháng 

6 

 tháng 

12  

tháng 

18 

 tháng 

24 

tháng 

1 Thông Caribe 0,20 1,26 2,1 3,9 6,0±0,64  

 2 Điều nhuộm 0,23 1,72 2,1 3,5 4,1±0,35  

 3 Cúc đồng - - - - - Không đo 

- Sinh trưởng chiều cao (H): Số liệu đo đếm ở các thời điểm sau khi trồng cho thấy 

các loài cây trồng ở MH1 có tăng trưởng chiều cao và chiều dài thân rõ rệt. 

Loài Thông Caribê có sự gia tăng chiều cao khá nhanh, sau khi trồng 6 tháng  là 

35,7cm, đến 12 tháng đạt 71,3cm, 18 tháng cây cao bình quân 107,2cm và cao 159,1 ± 

15,56cm ở thời điểm sau khi trồng 24 tháng. 
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Điều nhuộm có chiều cao tương ứng tại các thời điểm sau khi trồng 6, 12, 18 và 

24 tháng lần lượt là 47,1cm, 71,9cm, 87,9cm và 116,2 ± 11,27cm.  

Loài Cúc đồng có mức độ tăng chiều dài thân biến động khá lớn. Trong đó sau khi 

trồng 6 tháng, chiều dài thân bình quân là 65,0cm, đến 12 tháng đạt 92,3cm và sau 24 

tháng trồng thì loài có chiều dài thân bình quân là 97,4 ± 38,21cm. Giữa thời điểm đo 

đếm 12 và 18 tháng, số liệu chiều dài thân của Cúc đồng có sự sụt giảm là do có một số 

cây đo đếm là cây trồng dặm từ cuối mùa mưa năm trước nên chiều dài thân thấp (Bảng 

3.11).  

Bảng 3.11. Sinh trưởng chiều cao cây trồng ở MH1 

TT Loài cây 

Chiều cao sau khi trồng (cm) 

1  

tháng 

6 

 tháng 

12  

tháng 

18 

 tháng 

24 

tháng 

1 Thông caribê 18,7 35,7 71,3 107,2 159,1±15,56 

 2 Điều nhuộm 21,0 47,1 71,9 87,9 116,2±11,27 

 3 
Cúc đồng 

(đo chiều dài thân) 
19,2 65,0 92,3 72,7 97,4±38,21 

3.2.2.3. Chất lượng cây trồng ở mô hình 1 

Kết quả đo đếm và tính toán chất lượng cây trồng ở MH1 được thể hiện ở Bảng 

3.12 cho thấy tỷ lệ cây sinh trưởng tốt tăng lên giữa các kỳ đo đếm. Điều này cho thấy 

cây trồng tại mô hình này đã dần ổn định theo thời gian, thích nghi với điều kiện khu vực 

trồng và các biện pháp chăm sóc. 

Bảng 3.12. Chất lượng cây trồng ở MH1 

Loài cây 
Sau 6 tháng (%) Sau 12 tháng (%) Sau 24 tháng (%) 

Tốt TB Xấu Tốt TB Xấu Tốt TB Xấu 

Thông caribe 12,5 87,5 0 64,9 32,9 2,2 79,1 17,3 3,6 

Điều nhuộm 34,2 65,8 0 76,7 23,3 0 66,7 33,3 0 

Cúc đồng 74,3 25,7 0 43,7 42,9 13,4 71,3 28,7 0 

BQ mô hình 40,3 59,7 0 61,8 33,1 5,2 72,4 26,4 1,2 

So sánh giữa 3 loài cây trồng ở MH1 tại thời điểm sau khi trồng 24 tháng thì loài 

Thông Caribê có sinh trưởng tốt nhất với tỷ lệ cây tốt đến 79,1% (ở thời điểm 6 tháng là 

12,5%), kế đến là Cúc đồng với tỷ lệ cây tốt 71,3% (giảm so với tthời điểm 6 tháng) và 

thấp nhất là Điều nhuộm chỉ với 66,7% (ở thời điểm 6 tháng là 34,2%). Tỷ lệ cây sinh 

trưởng tốt bình quân chung cho MH1 sau khi trồng 24 tháng là 72,4%, cây sinh trưởng 

trung bình là 26,4%, và cây sinh trưởng xấu chỉ chiếm tỷ lệ 1,2%.  
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Sở dĩ loài Điều nhuộm có tỷ lệ cây tốt thấp hơn 2 loài kia là do trong năm 2019 đã 

bị trâu bò giẫm đạp và cắn phá ngọn một số cây. Tuy nhiên, ở thời điểm thu thập số liệu 

ghi nhận có khoảng 15 – 20% số cây đã ra hoa kết quả. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.1. Mô hình 1 sau 6 tháng (a) và sau 24 tháng (b) cải tạo, phục hồi 

3.2.2.4. Sâu bệnh hại cây trồng ở mô hình 1 

Kết quả theo dõi tình hình sâu bệnh hại các loài cây trồng ở MH1 trong thời điểm 

sau khi trồng 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng (thể hiện tại Bảng 3.13) cho thấy các loài cây 

trồng ở đây hầu như không bị sâu bệnh gây hại từ sau khi trồng đến 24 tháng. Riêng loài 

Thông Caribê đã ghi nhận tại thời điểm sau khi trồng 24 tháng có khoảng 15% số cây bị 

xén tóc đục thân, ngọn, với mức độ gây hại từ thấp đến trung bình (một số bị khô cành, 

ngọn).   

3.2.2.5. Diễn biến thảm thực bì ở mô hình 1 

Sau thời gian 24 tháng tiến hành cải tạo phục hồi tại mô hình 1 bằng Thông caribê, 

Điều nhuộm và Cúc đồng, các loài cây trồng chính sinh trưởng tốt nhưng chưa khép tán. 

Riêng thảm thực bì (cây bụi, thảm tươi) ở mô hình 1 đã có những thay đổi rõ rệt. 

 

Hình 3.2. Thay đổi số lượng loài thực bì trên mô hình 1 
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- Thay đổi về số lượng loài trung bình của thảm thực bì 

Số lượng loài của thảm thực bì được đo đếm, đánh giá chung trên các ODB diện 

tích 4 m2 (2x2m). Từ hình 3.2, cho thấy số lượng loài thực vật không thay đổi nhiều trong 

6 tháng đầu theo dõi (từ 6/2018-12/2018). Số loài bình quân là 13 loài vào thời điểm đầu 

tiên và giảm xuống còn 10 loài vào thời điểm 6 tháng. Tuy nhiên, do khoảng biến động 

không lớn nên khả năng sự suy giảm này không phải là thay đổi lớn. Nhìn chung số lượng 

loài đã tăng đột biến lên 17 loài vào thời điểm 12 tháng (6/2019). Ở thời điểm 18 và 24 

tháng thì số lượng loài của thảm thực bì ổn định với khoảng 20 loài (chi tiết ở Bảng 3.13). 

Bảng 3.13. Số lượng loài trung bình của thảm thực bì trên mô hình 1 

Đơn vị tính: Loài 

Thời gian 
Số lượng loài  

trung bình 
Min Max 

6/2018 13,00 ± 3,74 9 19 

12/2018 9,60 ± 1,82 7 12 

6/2019 17,00 ± 6,20 10 25 

12/2019 20,00 ± 5.93 13 26 

6/2020 20,00 ± 4,53 12 23 

Từ bảng 3.13, cũng cho thấy số lượng loài trung bình đã giảm xuống so với thời 

điểm ban đầu, từ 13,00 ± 3,74 (loài) (SD: Độ lệch chuẩn) xuống 9,60 ± 1,82 (loài); tức 

khoảng 13 loài xuống còn 9 loài thực vật. Tuy nhiên, số loài thực vật trung bình đã tăng 

nhanh vào thời điểm tiếp theo. Sau hơn 2 năm theo dõi, thời điểm 06/2020, số lượng loài 

bình quân đã tăng lên 20,00 ± 4,53. Nhìn chung số lượng loài trung bình đã tăng liên tục 

từ 13,00 ± 3,74 tại thời điểm 6/2018 lên trung bình 20,00 ± 4,53 tại thời điểm 6/2020. 

Sau hơn 2 năm theo dõi, số lượng loài được cải thiện rõ rệt. Điều này chứng tỏ việc hoàn 

phục môi trường đã có kết quả tích cực. 

- Thay đổi độ che phủ thảm thực bì 

Trên mô hình 1 sau 12 tháng, tầng cây gỗ chưa có tán che phủ hết mặt đất. Đây là 

mô hình nông lâm kết hợp với mật độ trồng 1.100 cây/ha (cự ly 3m x 3m). Mô hình có 

bón phân, chăm sóc và bón chất giữ ẩm. Từ hình 3.3, có thể thấy rằng mức độ che phủ 

thảm sau 6 tháng (từ 6/2018-12/2018) chưa có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, sau thời gian 

cải tạo 12 tháng (6/2019) thì mức độ che phủ thảm thực vật đã tăng lên rất nhanh từ 22,87 

± 17,58 (%) đến 80,00 ± 17,32. Độ che phủ được duy trì liên lục ở mức cao, trên 70% 

trong 1,5 năm tiếp theo. Từ bảng 3.14 cũng cho thấy mức độ che phủ trung bình của toàn 

mô hình đạt 87,4% sau 24 tháng theo dõi. 
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Hình 3.3. Thay đổi mức độ che phủ thảm thực bì trên mô hình 1 

Thông qua bảng 3.14, cũng cho thấy độ che phủ có giảm đi sau 6 tháng từ 22,87 ± 

17,58 (%) xuống còn 10,86 ± 8,17 (%). Sau 18 tháng, độ che phủ trung bình đã tăng lên 

80,00 ± 17,32 (%). Tại thời điểm ban đầu, có ODB không có thảm thực vật so với thời 

điểm 12 tháng thì ODB có tỷ lệ che phủ thấp nhất là 50%. Số liệu cho thấy: Độ lệch chuẩn 

(SD) của mức độ che phủ thảm trung bình có biến động lớn. Nguyên nhân là do mức độ 

che phủ này được tính chung tất cả các ODB và tại thời điểm ban đầu có nhiều ODB có 

mức độ che phủ bằng 0 (chưa có sự xuất hiện của thực vật). 

Như vậy, sau 2 năm (24 tháng) tháng phục hồi cải tạo. Thảm thực bì nhìn chung 

tăng độ che phủ từ 22,87 % lên 87,40 %, không có ODB nào có mức độ che phủ thảm 

thực bì dưới 50%. Độ che phủ tăng đã góp phần lớn cho việc chống xói mòn đất và cải 

tạo đất trên mô hình. 

Bảng 3.14. Độ che phủ trung bình trên mô hình 1 

Đơn vị tính: % 

Thời gian 
Độ che phủ  

trung bình 
Min Max 

6/2018 22,87 ± 17,58 0 50 

12/2018 10,86 ± 8,17 5 50 

6/2019 80,00 ± 17,32 50 90 

12/2019 75,62 ± 22,57 30 95 

6/2020 87,40 ± 8,05 65 95 

- Thay đổi về chiều cao thảm thực bì 

Từ hình 3.4, chiều cao của thảm thực bì nhìn chung biến động nhiều nhưng không 

có khác biệt lớn với nhau. Trong mô hình cũng có nhiều cây có tăng trưởng chiều cao 

nhanh và khác biệt với mặt bằng chung của mô hình. 
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Ban đầu chiều cao bình quân chỉ đạt khoảng 8,7 cm nhưng tăng lên 29,2 cm và 

26,3 cm tại thời điểm 12/2018 và 6/2019. Chiều cao thảm đã có sự thay đổi mạnh so với 

thời điểm ban đầu (6/2018). Từ tháng 12/2018 đến 6/2020, chiều cao thảm nhìn chung 

khá biến động nhưng không có nhiều sự khác biệt. Tuy vậy, đến thời điểm 6/2020 có 

nhiều cây của thảm thực bì có chiều cao lên đến 1,6m. 

 

Hình 3.4. Thay đổi chiều cao thảm thực bì trên mô hình 1 

Bảng 3.15 cũng cho thấy chiều cao trung bình của thảm thực bì tăng từ 8,66 ± 5,56 

(cm) tại thời điểm ban đầu lên 37,94 ± 34,40. Số liệu cho thấy Độ lệch chuẩn (SD) của 

chiều cao trung bình có biến động lớn. Nguyên nhân là do chiều cao này được tính chung 

cho tất cả các loài thực vật thân thảo trên mô hình. 

Bảng 3.15. Chiều cao trung bình thảm thực bì ở mô hình 1 

Đơn vị tính: cm 

Thời gian 
Chiều cao thảm 

trung bình 
Min Max 

6/2018 8,66 ± 5,56 2 40 

12/2018 29,19 ± 16,87 6 103 

6/2019 26,31 ± 15,42 8 80 

12/2019 19,39 ± 12,85 3 85 

6/2020 37,94 ± 34,40 5 160 

3.2.3. Đánh giá chung cây trồng và thảm thực bì ở mô hình số 1 

Kết quả thực hiện mô hình 1 được thể hiện qua sự phù hợp của 3 loài cây trồng 

trong mô hình (sinh trưởng cây trồng chính) là Thông Caribê, Điều nhuộm và Cúc đồng 

cũng như sự gia tăng số loài, độ che phủ của thảm thực bì tự nhiên. 
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a. Loài Thông Caribê 

 Thông Caribê được trồng ở MH1 có tỷ lệ sống khá cao. Sau khi trồng 6 tháng là 

92,9%, đến 12 tháng là 90,9%, sau 18 tháng là 91,1% và tại thời điểm đo đếm sau 24 

tháng trồng thì TLS của Thông Caribê còn khoảng 89,4%. Tại thời điểm theo dõi 12 tháng 

và 18 tháng sau khi trồng, TLS có tăng lên một ít do có trồng dặm ở mùa mưa.  

Tăng trưởng chiều cao và đường kính gốc của Thông Caribê, sau khi trồng 12 

tháng bắt đầu có sự gia tăng nhanh chóng. Kết quả này cho thấy Thông Caribê đã bắt đầu 

ổn định và sinh trưởng nhanh. Tại thời điểm theo dõi 6 tháng và 24 tháng sau khi trồng 

đã có gia tăng chiều cao 123,4cm (từ 35,7 lên 159,1cm), đường kính gốc tăng 4,74cm (từ 

1,26 lên 6,0cm)  

Về chất lượng cây Thông Caribê trồng tại MH1 có tỷ lệ cây tốt tăng dần theo thời 

gian. Tại thời điểm sau khi trồng 6 tháng tỷ lệ cây sinh trưởng chỉ là 12,5%, sau 12 tháng 

đạt 64,9% và tại thời điểm đo đếm sau 24 tháng trồng thì tỷ lệ cây tốt tăng lên 79,1%. 

Cùng với đó thì tỷ lệ cây xấu tại các thời điểm theo dõi tương ứng lần lượt là 0%, 2,2% 

và 3,6%. 

b. Loài Điều nhuộm 

Cây Điều nhuộm được trồng khá phổ biến trong tỉnh Lâm Đồng cũng như tại huyện 

Bảo Lâm. Trong Đề tài TN17/T04 loài cây này đã được chọn trồng ở MH1. Qua theo dõi 

từ sau khi trồng đến 24 tháng cho thấy loài này có TLS ổn định ở mức 90,0%.  

 Về các chỉ tiêu sinh trưởng cho thấy vì đây thuộc dạng cây thấp nên sinh trưởng 

về chiều cao và đường kính gốc thấp hơn hẳn so với cây Thông Caribê trồng chung trong 

MH1. Sau 6 tháng trồng thì Điều nhuộm cao trung bình khoảng 47,1cm, đến 12 tháng là 

71,9cm, sau 18 tháng là 87,9cm và sau khi trồng 24 tháng đạt chiều cao bình quân là 

116,2cm. Đường kính gốc tại các thời điểm theo dõi tương ứng lần lượt là 1,7cm, 2,1cm, 

3,5cm và 4,1cm.  

Qua khảo sát và so sánh với các cây Điều nhuộm cùng trồng ở khu vực huyện Bảo 

Lâm thì các chỉ tiêu sinh trưởng này thấp hơn. Bởi trong năm 2019, cây Điều nhuộm 

trong mô hình này bị sự giẫm đạp, cắn phá của gia súc thả rong nên bị hư hại khá nhiều. 

Về chất lượng cây Điều nhuộm, tỷ lệ cây tốt có chiều hướng tăng lên từ 34,2% sau khi 

trồng 6 tháng đến thời điểm sau khi trồng 24 tháng thì tỷ lệ này là 66,7%. Giữa thời điểm 

theo dõi 12 tháng và 24 tháng sau trồng có sự biến động giảm của chất lượng cây do 

nguyên nhân bị gia súc phá hại như đã nêu trên. 

c. Loài Cúc đồng 

 Cúc đồng trồng ở MH1 với tác dụng là cây che phủ đất chống xói mòn. Qua thời 

gian theo dõi từ sau khi trồng 6 tháng đến 24 tháng nhận thấy tỷ lệ sống của loài này cũng 
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khá cao. Sau khi trồng 6 tháng là 97,5%, đến 12 tháng là 77,5% và sau 24 tháng trồng tỷ 

lệ sống là 91,1% (do có trồng dặm trong mùa mưa trước đó). 

 Cúc đồng có sinh trưởng chiều dài thân (L) khá nhanh, sau 6 tháng dài khoảng 

65,0cm và sau 12 tháng đạt đến 94,7cm. Do có trồng dặm nên chỉ tiêu thống kê về tăng 

trưởng chiều dài bình quân của loài này cũng bị ảnh hưởng bỡi số cây trồng dặm có chiều 

dài hạn chế ở thời điểm đo đếm sau 24 tháng. Về chất lượng cây trồng Cúc đồng, tỷ lệ 

cây tốt sau 6 tháng trồng là 74,3%, đến 12 tháng là 43,7% (do điều kiện khô hạn kéo dài) 

và tại thời điểm sau khi trồng 24 tháng thì tỷ lệ này là 71,3%. 

 Quan sát tại hiện trường ở thời điểm sau khi trồng 24 tháng nhận thấy Cúc đồng 

đã che phủ gần khắp diện tích đất ở MH1. Cây ra hoa nhiều, lan rộng và che phủ dày ở 

nhiều nơi trong mô hình, tạo nên thảm phủ che đất, chống xói mòn khá tốt.  

d. Thảm thực bì:  

Tình hình sinh trưởng và phát triển của thực bì (cây bụi và cỏ) tại MH1 đã được 

theo dõi, đánh giá tại thời điểm sau khi trồng 6 tháng và 24 tháng (chi tiết ở Bảng 3.16).  

Bảng 3.16. Tình hình thực bì ở MH1 sau 6 tháng và 24 tháng 

Sau 6 tháng Sau 24 tháng 

Loài cây 

chính 

Chiều cao 

BQ 

(cm) 

Độ che 

phủ 

(%) 

Số cây/ 

20m2 
Loài cây chính 

Chiều cao 

BQ (cm) 

Độ che 

phủ 

(%) 

Số cây/ 

20m2 

Đậu 3 thùy, 

Cứt lợn, Đơn 

kim, Chân 

nhện, Xấu 

hổ, Cỏ lào, 

Cỏ tranh, 

Tàu bay, Cỏ 

mần trầu 

20 -35 30-55 27- 38 

Ngũ sắc, Thầu 

dầu tía, Tràng 

quả, Hà thủ ô, 

Mua rừng,  

Đơn kim, San 

trứng, cỏ Mỹ, 

cỏ lào, cỏ tranh 

55 – 65 80 - 95 34 - 42 

Từ số liệu ở Bảng 3.16 cho thấy tại thời điểm sau khi trồng 6 tháng thành phần của 

thực bì tự nhiên tại MH1 gồm các loài chính sau: Đậu 3 thùy, Cứt lợn, Đơn kim, Chân 

nhện, Xấu hổ, Cỏ lào, Cỏ tranh, Tàu bay, Cỏ mần trầu. Độ che phủ bình quân từ 30 -55%. 

Số cây trong diện tích đo đếm (20m2) biến động từ 27 - 38 cây. 

Ở thời điểm sau khi trồng 24 tháng (tháng 6/2020) số lượng loài thực bì đã tăng 

lên đáng kể và độ che phủ đất từ 80 -95%, số cây trong diện tích đo đếm (20m2) từ 34 - 

42 cây. Điều này cho thấy tác dụng che phủ đất, chống xói mòn của thực bì tại MH1 đã 

được cải thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra khi xây dựng mô hình thí điểm này. 

* Đánh giá chung kết quả thực hiện mô hình 1 
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 Sau thời gian theo dõi từ khi trồng (tháng 6/2018) đến 24 tháng sau khi trồng (tháng 

6/2020) nhận thấy 3 loài cây trồng ở MH1 đã ổn định, các chỉ tiêu sinh trưởng gồm tỷ lệ 

sống, tăng trưởng đường kính gốc, chiều cao hoặc chiều dài thân, chất lượng cây trồng 

(tốt, trung bình, xấu) và tình hình sâu bệnh hại đã được thống kê, phân tích chi tiết ở các 

nội dung trước. Tất cả các chỉ tiêu đánh giá của mô hình 1 đều đạt yêu cầu so với thuyết 

minh được duyệt.  

3.2.4. Diễn biến thay đổi hệ sinh thái đất trước và sau khi cải tạo phục hồi ở MH1 

3.2.4.1. Đánh giá diễn biến thay đổi tính chất lý học của đất ở mô hình 1 

 Kết quả phân tích TPCG của phẫu diện đất qua các đợt khảo sát, lấy mẫu từ các 

năm 2018, 2019, 2020 được biểu diễn qua biểu đồ ở Hình 3.5 cho thấy rằng hàm lượng 

cấp hạt cát có xu hướng giảm, cấp hạt sét (<0,002mm) tăng lên, năm sau cao hơn năm 

trước. Tỷ lệ cấp hạt sét tăng đồng nghĩa với việc đất sẽ tăng được khả năng giữ nước, giữ 

chất dinh dưỡng, kết cấu đất được cải thiện hơn. 

   

Hình 3.5. Biểu đồ diễn biến thành phần cơ giới 

 Theo kết quả phân tích các mẫu đất tại MH1 cho thấy: Dung trọng trung bình của 

MH1 từ 0,92 – 1,21 phù hợp với sự phát triển của cây trồng. 

Qua số liệu đo độ ẩm đất MH1 có thể nhận thấy rằng diễn biến độ ẩm đất trung 

bình từ 20,36% - 32,91%, thấp ở các tháng mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (từ 

20,77-22,54%). Tuy nhiên cây trồng vẫn phát triển tốt, tỷ lệ sống cao do vẫn được cung 

cấp đầy đủ nước từ chất giữ ẩm AMS-1. 

3.2.4.2. Đánh giá diễn biến thay đổi tính chất hóa học đất ở mô hình 1 

Để đánh giá diễn biến thay đổi tính chất hóa học của đất trên Mô hình 1. Trong 

thời gian thực hiện mô hình, đề tài đã tiến hành đào 7 phẫu diện (21 mẫu), lấy 25 mẫu 

tầng mặt. Các mẫu đất được phân tích tại Phòng Phân tích Tổng hợp, Viện Địa lý có 

chứng chỉ VILAS, vì vậy, số liệu phân tích là đáng tin cậy. Các kết quả phân tích qua các 

đợt khảo sát, được tổng hợp tại bảng 3.17. 
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Bảng 3.17. Kết quả phân tích ccác chỉ tiêu hóa học theo phẫu diện đất MH1 

Chỉ tiêu 
Cấp  

đánh giá 

Thang 

giá trị 

Trung bình 2018 Trung bình 2019 Trung bình 2020 

0-15 15-50 50-125 0-15 15-50 50-125 0-15 15-50 50-125 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0          

Cao 2,0-5,0          

Trung bình 1,0-2,0 1,06 1,14  1,19 1,07  1,22 1,10  

Thấp 0,5-1,0   0,45      0,66 

Rất thấp <0,5      0,34    

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2     0,23     

Trung bình 0,1-0,2 0,14 0,11  0,16  0,07 0,18 0,15  

Nghèo <0,1   0,02      0,08 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1  0,10 0,16   0,11 0,18  0,13 

Trung bình 0,06 - 0,1 0,08   0,08 0,09   0,08  

Nghèo <0,06          

Tổng K 

(%) 

Giàu >2          

Trung bình 1 - 2          

Nghèo <1 0,01 0,01 0,006 0,05 0,03 0,02 0,06 0,05 0,02 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/ 

100g đất) 

Giàu >10          

Trung bình 5 - 10   5,04 5,07 5,01  5,12 5,04  

Nghèo <5 2,72 2,86    3,16   3,95 

K dễ tiêu 

(mg K2O/ 

100g đất) 

Giàu >20          

Trung bình 10 - 20    10,23 11,72  11,41 10,06  

Nghèo <10 2,00 4,39 1,82   6,05   6,82 

CEC 

(meq/100 

g đất) 

Cao >16          

Trung bình 12 - 16    13,0   14,4 12,1  

Thấp 8 - 12  9,1 9,0  11,7 11,9   11,2 

Rất thấp <8 7,8         

Ca2+ 

(meq/100g 

đất) 

Giàu >4          

Trung bình 2-4          

Nghèo <2 0,95 0,63 0,84 1,24 0,67 0,65 1,41 1,34 1,62 

Mg2+ 

(meq/100g 

đất) 

Giàu >1,6          

Trung bình 0,8-1,6        0,83 0,89 

Nghèo <0,8 0,23 0,20 0,74 0,35 0,31 0,46 0,58   

- Độ chua pH: Độ pH đã được cải thiện rất rõ rệt qua các năm, sau khi được cải 

tạo, phục hồi từ chua (pH= 4,46) năm 2018 đến chua ít (pH=5,13) năm 2019 đến gần 

trung tính (pH= 5,75) năm 2020 (hình 3.6). 

- Hàm lượng các bon hữu cơ tổng số (OC): Có thể nhận thấy rằng, chỉ tiêu OC 

(%) của các tầng phẫu diện ở mức trung bình. Ở tầng mặt (0-15cm) hàm lượng OC năm 

sau cao hơn năm trước. Ở tầng 3 (50-125cm) hàm lượng OC ở mức thấp và rất thấp, tuy 

nhiên, năm sau cao hơn năm trước. Hàm lượng OC đã được cải thiện. 

- Hàm lượng nitơ tổng số (%): Có thể nhận thấy rằng, chỉ tiêu N (%) của các tầng 

phẫu diện ở mức trung bình từ 0,07 – 0,18%. Ở tầng mặt (0-15cm) hàm lượng N% năm 2020 

cao hơn các năm 2019, 2018. Ở tầng 2 (15-50cm) hàm lượng N% năm 2019 ở mức giàu.  
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- Hàm lượng phốt pho tổng số: Các tầng phẫu diện đất có hàm lượng phốt pho 

tổng số từ trung bình đến giàu. Tầng mặt có hàm lượng tổng P(%) ít hơn tầng dưới, đây 

do quá trình rửa trôi. 

- Hàm lượng kali tổng số: Các tầng phẫu diện có hàm lượng kali tổng số nghèo 

qua các năm, tuy nhiên hàm lượng kali trong đất đã có dấu hiệu được cải thiện. 

  

Hình 3.6. Diễn biến thay đổi độ chua pHKCl các cation trao đổi trong phẫu diện MH1 

- Hàm lượng phốt pho và kali dễ tiêu, CEC: Hàm lượng phốt pho và kali dễ tiêu, 

CEC ở các tầng phẫu diện nghèo năm 2018, và trung bình trong các năm sau đó. 

- Ca2+, Mg2+ trao đổi: Các tầng phẫu diện có Ca2+, Mg2+ trao đổi nghèo vào các 

năm 2018, 2019. Năm 2020 hàm lượng Ca2+ đã được cải thiện, Mg2+ trao đổi tăng lên ở 

mức trung bình. 

Như vậy, qua kết quả phân tích, đánh giá ở Bảng 3.17 đã cho thấy rằng quá trình 

cải tạo, trồng các loại cây đã được lựa chọn đã làm cho hàm lượng các chất dinh dưỡng 

có xu hướng được cải thiện. 

 

Hình 3.7. Phẫu diện đất khi xây dựng và sau 2 năm của mô hình 1 
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Trên diện tích 01 ha của Mô hình 1, chúng tôi đã thực hiện lấy mẫu tầng mặt ở tại 

4 vị góc và cùng với tầng mặt của phẫu diện đất. Các mẫu này đã được phân tích tổng 

hợp số liệu trung bình qua các đợt khảo sát theo năm. Kết quả phân tích được tổng hợp 

tại bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa học đất tầng mặt MH1 

Chỉ tiêu 
Cấp đánh 

giá 

Thang giá 

trị 

Kết quả phân tích (trung bình) 

2017 2018 2019 2020 

OC (%) 

Rất cao >5,0     

Cao 2,0-5,0  2,10  2,11 

Trung bình 1,0-2,0 1,80  1,72  

Thấp 0,5-1,0     

Rất thấp <0,5     

Tổng N (%) 

Giàu >0,2     

Trung bình 0,1-0,2 0,157  0,164 0,154 

Nghèo <0,1  0,100   

Tổng P (%) 

Giàu >0,1  0,103  0,101 

Trung bình 0,06 - 0,1 0,086  0,095  

Nghèo <0,06     

Tổng K (%) 

Giàu >2     

Trung bình 1 - 2     

Nghèo <1 0,004 0,01 0,04 0,04 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/100g đất) 

Giàu >10     

Trung bình 5 - 10     

Nghèo <5 0,20 2,72 2,39 2,86 

K dễ tiêu 

(mg K2O/100g đất) 

Giàu >20     

Trung bình 10 - 20     

Nghèo <10 3,66 3,12 3,82 4,91 

CEC 

(meq/100 g đất) 

Cao >16     

Trung bình 12 - 16  12,7  14,2 

Thấp 8 - 12 10,5  11,3  

Rất thấp <8     

 Kết quả phân tích đánh giá các chỉ tiêu dinh dưỡng cũng tương tự như ở Bảng 3.29. 

Tuy nhiên, cần nhận thấy rõ rằng hàm lượng các chất dinh dưỡng của các năm đã được 

cải tạo, phục hồi bằng thảm thực vật (từ năm 2018-2020) cao hơn nhiều so với mẫu đất 

nền chưa được cải tạo (năm 2017). 
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Hình 3.8. Diễn biến độ chua  pHKCl trong mẫu tầng đất tầng mặt 

3.2.4.3. Đánh giá diễn biến thay đổi hàm lượng KLN trong đất ở MH1 

 Đất thải khu vực khai thác bauxite Tân Rai sau khi được hoàn thổ, có nhiều xáo 

trộn, đất chưa rõ kết cấu, hàm lượng các kim loại nặng tuy ở trong tiêu chuẩn cho phép 

những vẫn ở mức cao. Vì thế, nhóm nghiên cứu đề tài đã cải tạo và phục hồi lại hiện trạng 

đất từ bãi thải này để trả lại môi trường thuận lợi cho các hoạt động của con người bằng 

cách trồng các loại cây trồng đã được lựa chọn ở trên như: cây thông caribe, điều nhuộm 

và cúc đồng từ tháng 6/2018.  

 
Hình 3.9. Diễn biến hàm lượng KLN ở mô hình 1 

Để đánh giá diễn biến hàm lượng một số kim loại nặng chủ yếu ở bãi thải khu vực 

khai thác bauxite Tân Rai, mẫu đất thổ nhưỡng được lấy theo các tầng phẫu diện ở độ sâu 

0-15 cm, 15-50 cm và 50-100 cm trong khu vực bãi thải trước và sau trồng cây được lấy 

để phân tích. Các đợt lấy mẫu và phân tích được thực hiện tương ứng với bốn giai đoạn 

trên là: năm 2017 (đất trước khi trồng cây), năm 2018, năm 2019 và năm 2020. Kết quả 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

181 

 

diễm biến hàm lượng của các kim loại nặng ở mô hình cải tạo, phục hồi bãi thải khu vực 

khai thác bauxite Tân Rai được thể hiện ở hình 3.9. 

Xu hướng chung là hàm lượng các kim loại nặng (Cd, Hg, Pb, Mo, As, Bo, Cu và 

Zn) giảm đáng kể sau khi được cải tạo và phục hồi bằng mô hình trồng các loại cây thông 

caribe, điều nhuộm, cúc đồng sau 6 tháng (10/2018), 9 tháng (01/2019) và 25 tháng 

(5/2020) ở cả 3 tầng đất. Ở tầng đất 0-15 cm, hàm lượng các kim loại nặng: Cd, Hg, As 

và Bo đã giảm đáng kể tương ứng từ 3,67 mg/kg, 3,18 mg/kg, 31,98 mg/kg và 9,85 mg/kg 

xuống còn 0,38 mg/kg, 0,23 mg/kg, 8,01 mg/kg và 3,01 mg/kg sau 6 tháng và 0,36 mg/kg, 

0,24 mg/kg, 7,03mg/kg và 1,38 mg/kg sau 9 tháng trồng cây. Đặc biệt, sau 25 tháng thì 

Cd, Hg, As và Bo trong đất thải khu vực có thực vật phát triển hầu như đã được hấp thụ 

gần hết. Hàm lượng các kin loại này đã giảm tương đối cao đạt 89,65% (Cd), 92,77% 

(Hg), 74,95% (As) và 69,44% (Bo) ngay sau 6 tháng trồng cây. Sau 9 tháng thì hàm lượng 

kim loại nặng đó đã giảm thêm được một chút so với 6 tháng đầu. Sau 24 tháng thì Cd và 

Hg đã không còn phát hiện trong mẫu đất, trong khi đó As và Bo cũng đã giảm được 

tương ứng khoảng 88 và 91% so với trước khi cải tạo. 

Tương tự như vậy, các kim loại nặng có hàm lượng ban đầu: Pb (11,07 mg/kg), 

Mo (4,82 mg/kg), Cu (49,35 mg/kg) và Zn (68,77 mg/kg) cũng đã giảm đáng kể sau 6 

tháng trồng cây ở độ sâu từ 0 – 15 cm còn 5.55 mg/kg, 3,26 mg/kg, 20,65 mg/kg và 35.87 

mg/kg tương ứng và sau 9 tháng thì hàm lượng các kim loại nặng trên đã giảm còn tương 

ứng là 4,28 mg/kg, 1,16 mg/kg, 12,19 mg/kg và 23,28 mg/kg. Hàm lượng các kim loại 

nặng đó trong đất thải đã giảm đáng kể sau 25 tháng trồng cây và còn lại tương ứng với 

Pb, Mo, Cu và Zn ở tầng này là 3,76 mg/kg, 0,76 mg/kg, 11,16 mg/kg và 15,64 mg/kg. 

Từ đó cho thấy có sự giảm đáng kể hàm lượng các kim loại nặng trên ở khu vực 

đất thải sau các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây 6 tháng trồng cây thì hàm 

lượng kim loại nặng Pb, Mo, Cu và Zn trong đất đã giảm đi từ 32,37% (Mo) đến 58,20% 

(Cu). Sau 9 tháng các kim loại nặng trên đã giảm được tương ứng từ 61,34% (Pb) đến 

75,93% (Mo). Hàm lượng đó cũng đã giảm đáng kể sau 25 tháng sinh trưởng và phát triển 

của cây và đã giảm tương ứng từ 66,03% (Pb) đến 84,23% (Mo). Tương tự như ở độ sâu 

0 – 15 cm thì ở các độ sâu 10-50 cm và 50 – 100 cm, hàm lượng các kim loại nặng trên 

cũng đã giảm đáng kể so với hàm lượng trước khi trồng cây. Đa số các kim loại nặng đều 

giảm dần theo độ sâu, trong khi Cu và Zn lại có xu hướng tăng dần theo độ sâu từ 0 – 100 

cm nhưng đều giảm dần theo thời gian sinh trưởng và phát triển của thực vật. 

 Như vậy, có thể thấy mô hình cải tạo, phục hồi bãi thải khu khai thác bauxite Tân 

Rai bằng thông caribe, điều nhuộm và cúc đồng đã mang lại hiệu quả tốt đối với việc 

giảm hàm lượng các kim loại nặng độc hại cho đất thải sau khai thác. Đặc biệt, hàm lượng 

một số kim loại nặng đã giảm gần hết sau 24 tháng cải tạo, đó là Cd, Hg, Mo và Bo. Các 

kim loại nặng khác (Cu và Zn) cũng đã giảm đi rất nhiều sau thời gian cải tạo và phục hồi 
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đất bãi thải sau thời gian trên. Từ đó có thể khẳng định hiệu quả của việc cải tạo và phục 

hồi các bãi thải khai thác bauxite ở khu vực Tây Nguyên sẽ mang lại hiệu quả cao sau 

thời gian ngắn bằng việc sử dụng các loài thực vật trên. 

3.2.4.4. Đánh giá diễn biến thay đổi vi sinh vật đất trong MH1 

Ở mô hình 1, mật độ vi khuẩn cố định đạm và vi khuẩn phân giải lân thay đổi theo 

xu hướng tăng lên trong quá trình theo dõi (lần lượt dao động từ 6,0 x 104 - 8,0 x 104 

CFU/g và 8,2 x 104 - 9,5 x 104 CFU/g), tăng nhanh và đạt cực đại trong giai đoạn đầu (đợt 

4) sau đó giảm xuống và đi vào ổn định. Mật độ vi khuẩn phân giải xenlulô cũng tăng 

chậm trong quá trình theo dõi, dao động từ 1,1 x 104 - 1,8 x 104 CFU/g nhưng có xu hướng 

giảm trong giai đoạn đầu sau đó tăng trở lại trong giai đoạn sau với mức độ tăng không 

đáng kể, đạt cực đại vào thời điểm thu mẫu cuối cùng (đợt 5 đạt 1,8 x 104 CFU/g). 

Mật độ tổng vi khuẩn hiếu khí có xu hướng tăng trong quá trình theo dõi, dao động 

từ 3,3 x 107 - 4,7 x 107 CFU/g, tăng nhanh nhất ở giai đoạn đầu, sau đó tăng chậm lại và 

có xu hướng ổn định. 

Mật độ vi khuẩn Bacillus sp. tăng chậm trong suốt quá trình theo dõi, dao động từ 

1,55 x 105 - 2,35 x 105 CFU/g, ở giai đoạn đầu tốc độ tăng khá nhanh sau đó tăng chậm 

lại và đạt cực đại ở giai đoạn cuối. 

Mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. có xu hướng tăng trong quá trình theo dõi, dao 

động từ 8,8 x 104 - 9,0 x 104 CFU/g, giảm mạnh ở giai đoạn đầu (chỉ đạt 6,0 x 104 CFU/g) 

nhưng sau đó tăng nhanh trở lại và đạt cực đại ở giai đoạn cuối. 

Mật độ nấm Aspergillus sp. tăng lên với mức độ tăng chậm trong suốt quá trình 

theo dõi, dao động từ 2,7 x 104 - 3,7 x 104 CFU/g, đạt cực đại ở giai đoạn cuối. 

Mật độ độ vi khuẩn Bacillus sp.  tăng từ 1,8 x 105
 CFU/g (trước khi tiến hành thử 

nghiệm) lên 2,2 x 105
 CFU/g (sau khi tiến hành thử nghiệm); mật độ vi khuẩn 

Trichoderma sp. tăng từ 1,95 x 104
 CFU/g (trước khi tiến hành thử nghiệm) lên 2,15 x 104

 

CFU/g (sau khi tiến hành thử nghiệm); mật độ vi khuẩn Azotobacter sp.  tăng từ 7,50 x 

104
 CFU/g (trước khi tiến hành thử nghiệm) lên 7,54 x 104

 CFU/g (sau khi tiến hành thử 

nghiệm) và mật độ nấm Aspergillus sp. tăng từ 3,1 x 104
 CFU/g (trước khi tiến hành thử 

nghiệm) lên 3,4 x 104
 CFU/g (sau khi tiến hành thử nghiệm); 

3.2.5. Diễn biến thay đổi môi trường nước và không khí ở mô hình số 1 

3.2.5.1. Diễn biến thay đổi môi trường nước MH1 

Mẫu nước của Mô hình 1 và Mô hình 3 được phân tích trong 3 thời điểm khác 

nhau tương đương với điều kiện thời tiết trong năm, vào mùa mùa khô (tháng 5/2019 và 

tháng 5/2020) và mùa mưa (tháng 10/2017 và tháng 10/2018). Một số chỉ tiêu trong thành 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

183 

 

phần của nước đã có sự khác biệt rõ giữa hai thời điểm trước và sau khi có mặt các loại 

cây trồng. 

Nguồn nước mặt tại mô hình 1 là các suối chảy qua, dòng mặt do nước mưa chảy 

tràn, trong các moong khai thác. Chất lượng nước có hàm lượng kim loại cao (asen, 

mangan, sắt), hàm lượng chất dinh dưỡng (N, P) thấp. 

Nguồn nước trong phạm vi và lân cận mô hình 1 sau hơn một năm trồng cây và áp 

dụng các biện pháp cải tạo, hoàn phục môi trường đã cho thấy một số kết quả bước đầu 

như sau: 

Nguồn nước chảy qua mô hình 1 (bãi thải) thường là các dòng tạm thời do mưa và 

được tích lũy ở dạng hồ chứa nằm phía hạ lưu bãi thải. Nguồn nước thường cạn về mùa 

khô và dâng cao về mùa mưa. Các chỉ tiêu như TSS, COD, nitrat có hàm lượng vẫn còn 

khá cao. Tuy nhiên, do không có nguồn nước ổn định chảy qua mô hình, mẫu nước thu 

thập được chịu ảnh hưởng của phía thượng nguồn (đang khai thác và hoàn thổ) nên ít 

nhiều có ảnh hưởng đến các một số chỉ tiêu trong nước. 

Thành phần kim loại nặng As, Mn, Fe xuất hiện trong nước khu vực nghiên cứu 

nhưng ở hàm lượng thấp trong giới hạn cho phép. Mặc dù có mặt của thảm thực vật trên 

mô hình nhưng sinh khối còn thấp, môi trường đất khu vực lân cận luôn bị xáo trộn bởi 

các hoạt động khai thác, mặt khác do chế độ mưa thường tập trung lớn trong một thời 

gian dài nên khả năng xói mòn, rửa trôi đã ảnh hưởng đến chất lượng các nguồn nước. 

Bảng 3.19. Chất lượng nước tại mô hình 1 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Thời gian thu mẫu 

Năm 2017 Năm 2019 Năm 2020 

1 pH - 6,89 7,83 7,82 

2 COD mg/L 8,0 8,0 20,0 

3 As mg/L 0,0004 0,0016 0 

4 TSS mg/L 7,6 10,2 40,0 

5 Mn mg/L 0,035 0,145 0,0019 

6 Fe mg/L 0,162 4,603 0,049 

7 N-NO3 mg/L 1,46 0,81 3,82 

8 P-PO4 mg/L 0,08 0,11 0,2 

9 Coliforms MPN/100mL 0 0 >3.0000 
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3.2.5.2. Diễn biến thay đổi môi trường không khí MH1 

Nhìn chung, chất lượng không khí tại mô hình 1 và mô hình 3 vào các thời điểm 

quan trắc và lấy mẫu đều dưới quy chuẩn. Còn một số chỉ tiêu như hàm lượng bụi quan 

trắc vào đợt 1 và 2; nồng độ khí NO2 vào đợt 1 vẫn còn vượt quy chuẩn. Ngoài ra, một số 

yếu tố không phát hiện như khí thải H2S, THC, hay một số yếu tố có giá trị nhỏ không 

đáng kể như nồng độ khí NH3 hay độ rung.  

Sự thay đổi môi trường không khí giữa 2 đợt khảo sát đầu tiên, tháng 10/2018 và 

tháng 11/2017:  

Có sự giảm nhẹ về giá trị ở hầu hết các yếu tố đo đạc và phân tích. Cụ thể, độ ồn 

giảm trong khoảng từ 3,7 – 14,3 mg/m3 tương đương với mức giảm từ 9-40%; hàm lượng 

bụi giảm trong khoảng 0,03-0,25 mg/m3 (12-34%) do đó, từ chỗ nồng độ bụi vượt mức 

quy chuẩn 4,07 lần ở đợt 1 xuống chỉ còn vượt quy chuẩn 3,23 lần vào đợt 2. Nồng độ 

khí CO giảm rất ít từ 0-3 mg/m3, chỉ tương đương với 0-13%. Nồng độ NO2 giảm từ 0,005 

– 0,05 mg/m3 (7-20%) dẫn đến nồng độ khí này từ chỗ vượt quy chuẩn 1,1 và 1,25 lần ở 

lần đo đầu tiên xuống bằng mức quy chuẩn ở lần đo thứ hai. Đối với khí SO2, nồng độ 

khí này giảm với trị số 0,01mg/m3 (gần 6%). Nồng độ khí NH3 giữ nguyên giá trị. Như 

vậy, giữa 2 đợt khảo sát này, trừ độ ồn và bụi có thể giảm đến trên 30% thì các yếu tố 

khác có giá trị giảm đều không vượt quá 20%.  

Bảng 3.20. Chất lượng môi trường không khí ở mô hình 1, mô hình 3 

TT 
Thời gian  

quan trắc 

Tiếng 

ồn 

(dBA) 

Bụi lơ 

lửng  

(mg/m3) 

Các chỉ tiêu phân tích (mg/m3) 

H2S THC 
CO NO2 SO2 NH3 

1 Năm 2017 42,6 1,22 25 0,25 0,18 0.01 KPH KPH 

2 Năm 2018 38,9 0,97  25 0.2 0,017 0.01 KPH KPH 

3 Năm 2019 30.4 0,14 12 0.04 0.02 0,008 KPH KPH 

4 Năm 2020 27 0,09 8 0.02 0.02 <0.001 KPH KPH 

QCVN 

06:2009/BTNMT 
     0,2 0,042 

 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
 0,3 30 0,2 0,35    

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70        
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3.2.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của mô hình số 1 

3.2.6.1. Ước tính hiệu quả kinh tế của mô hình số 1 

Các chức năng và dịch vụ của rừng trồng rất đa dạng. Chẳng hạn, FAO phân biệt 

giữa các khu rừng "sản xuất“ và "bảo vệ“ (FAO, 2006). Các khu rừng sản xuất tập trung 

chủ yếu vào sản xuất gỗ công nghiệp, củi và các sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ (ví dụ 

như thức ăn gia súc, nuôi ong, tinh dầu, vỏ cây, nút chai, mủ cao su, thực phẩm), trong 

khi các khu rừng bảo vệ được thành lập để bảo tồn, giải trí, cô lập carbon, kiểm soát chất 

lượng nước, kiểm soát xói mòn và phục hồi các vùng đất bị suy thoái, bao gồm cả cải 

thiện cảnh quan và tiện nghi.  

Dịch vụ chính của các mô hình trồng rừng là cung cấp tài nguyên (đặc biệt là 

nguyên liệu thô như gỗ, các nguồn năng lượng như dầu cọ, và ở mức độ thấp hơn là thức 

ăn, thức ăn gia súc và phân bón). Việc giảm dòng chảy bề mặt, xói mòn và thiệt hại do 

bão và lũ lụt cũng là những dịch vụ quan trọng. Tuy nhiên, so với rừng tự nhiên, việc 

cung cấp hầu hết các dịch vụ lâm nghiệp khác đều ở mức thấp hơn nhiều. 

Bảng 3.21. Các dịch vụ hệ sinh thái chính mà mô hình 1 cung cấp 

Các loại dịch 

vụ HST chính 
Hàng hóa và dịch vụ do rừng cung cấp Mô hình 1 

Dịch vụ  

cung cấp 

Thực phẩm  - 

Nguyên liệu: gỗ, sợi + 

Tài nguyên năng lượng: củi, nhiên liệu sinh học + 

Thức ăn gia súc và phân bón  + 

Nguồn gen  - 

Thuốc tự nhiên và dược phẩm  + 

Hóa chất sinh học như thuốc nhuộm, chất diệt khuẩn, phụ gia 

thực phẩm 
+ 

Tài nguyên sinh vật cảnh + 

Dịch vụ  

điều tiết 

Quy định chất lượng không khí + 

Điều hòa khí hậu, bao gồm hấp thụ và lưu trữ carbon + 

Quy định chất lượng nước: lọc nước mưa và nước chảy + 

Điều tiết nước: đệm các cực trong dòng chảy và dòng chảy của 

sông 
+ 

Điều tiết thiên tai - 

Chống xói mòn (giữ đất và ngăn ngừa lở đất / phù sa), duy trì 

và phục hồi đất sản xuất 
+ 

Kiểm soát sinh học - 

Thụ phấn  + 

Ghi chú: (+) Có cung cấp dịch vụ hệ sinh thái; (-) Không có dịch vụ tương ứng 
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Giá trị của mô hình được xây dựng bao gồm: 

- Các giá trị sử dụng trực tiếp: Bao gồm việc cũng cấp gỗ, nhựa cây. Các giá trị 

này được xác định thông qua điều tra thực địa các mô hình tương tự về trồng rừng và giá 

niêm yết một số loại cây gỗ rừng trồng tại các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đăk Nông).  

- Các giá trị sử dụng gián tiếp: bao gồm việc cải thiện chất lượng không khí, chất 

lượng nguồn nước, điều hòa khí hậu, điều hòa dòng chảy, chống xói mòn và thụ phấn. 

Giá trị của các loại dịch vụ này được lấy sử dụng phương pháp chuyển đổi lợi ích từ các 

giá trị tương ứng tại bảng 3.22.  

+ Giá trị điều chỉnh chất lượng không khí và điều hòa khí hậu: được lấy theo bảng 

3. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra sự khác biệt cụ thể giữa rừng tự nhiên và 

rừng trồng. Cho nên ở đây tổng giá trị chất lượng không khí và điều hòa khí hậu được lấy 

là 87 USD/ha/năm cho cả 3 mô hình; 

+ Giá trị điều chỉnh chất lượng nước và điều tiết nước: theo bảng 3, giá trị này của 

rừng tự nhiên nhiệt đới lần lượt là 2 USD/ha/năm và 3 USD/ha/năm, tương đối nhỏ. Kết 

quả tổng hợp của Pearce (2001) về nghiên cứu của Kumani, 1996 tại Malaysia cho thấy 

giá trị bảo vệ nguồn nước của rừng nhiệt đới Malaysia khoảng 15 USD/ha/năm. Giá trị 

này được lấy làm giá trị tổng hợp cho dịch vụ điều chỉnh chất lượng nước và điều tiết 

nước. 

+ Giá trị chống xói mòn, duy trì, phục vụ đất: biến đổi nhiều theo từng khu vực. 

Tổng hợp của Pearce (2001) cho thấy giá trị chống xói mòn của rừng tự nhiên là 46 

USD/ha/năm. Giá trị này nhỏ hơn giá trị được tổng hợp tại bảng 3 (96 USD/ha/năm) được 

cung cấp bởi rừng tự nhiên nhiệt đới. Vì vậy, ở nghiên cứu này, 46 USD/ha/năm được lấy 

để ước lượng giá trị chống xói mòn đất của các mô hình, tính từ thời điểm năm thứ 4 của 

mô hình và dùng chung cho cho đến hết chu kỳ tính toán. Các năm trước đó, giá trị được 

điều chỉnh giảm đi. 

Bảng 3.22. Giá trị các dịch vụ hệ sinh thái cung cấp bởi mô hình 1 

Hàng hóa và dịch vụ do rừng 

cung cấp 
Giá trị ước tính 

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP 

Thực phẩm  0 

Nguyên liệu: gỗ, sợi * Thông Caribe: 1100 cây 

- Khai thác nhựa: từ năm thứ 10; tổng lượng khai thác: 7.000 

kg nhựa/ha/năm; giá bán 30.000 VNĐ/kg; 

- Khai thác gỗ thông Caribe: vào năm thứ 15; 349 m3/ha; giá 

bán 3.455.000 VNĐ/m3.  

- Chi phí thu hoạch 92.535.000 VNĐ*. 

Tài nguyên năng lượng: củi, 

nhiên liệu sinh học 

Thức ăn gia súc và phân bón Chưa đủ dữ liệu để ước lượng 

Nguồn gen 0 
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Thuốc tự nhiên và dược phẩm 370 cây điều nhuộm, khai thác từ năm thứ 4, 3kg hạt 

khô/cây, giá bán 40.000 VNĐ/kg Hóa chất sinh học 

Tài nguyên sinh vật Không đủ dữ liệu để ước lượng 

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP 

Quy định chất lượng không khí 87 USD/ha/năm   2.001.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 

Điều hòa khí hậu 

Quy định chất lượng nước 15 USD/ha/năm  345.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 

Điều tiết nước 

Điều tiết thiên tai 0 

Chống xói mòn, duy trì và phục 

hồi đất sản xuất 
46 USD/ha/năm  345.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 

Kiểm soát sinh học 0 

Thụ phấn 2 USD/ha/năm  46.000 VNĐ/ha/năm  

vào thời điểm Điều nhuộm ra hoa 

Nơi trú ẩn 0 

Vườn ươm 0 

* Giá niêm yết của tỉnh Lâm Đồng năm 2018 

Theo kết quả tính toán: Mô hình 1 đem lại lợi ích kinh tế cao hơn so với mô hình 

2 và mô hình 3, chỉ số NPV đạt 747.671.000 VNĐ trong chu kỳ 15 năm, tương ứng lợi 

nhuận thuần thu được lên tới 49,8 triệu VNĐ/ha/năm.  

3.2.6.2. Ước tính xói mòn đất ở mô hình số 1 

Hệ số xói mòn do mưa (R): Mô hình 1, Mô hình 3 nhóm tác giả sử dụng lượng 

mưa trung bình năm tại trạm Bảo Lộc P = 2.938,9 mm và R = 219,99. 

Ước tính hệ số K trên cơ sở số liệu phân tích trung bình hàm lượng mùn các mẫu 

đất tầng mặt được thu thập ở mô hình 1 theo 3 giai đoạn (trước cải tạo, phục hồi; cây 

trồng được 12 tháng; cây trồng được 24 tháng) và kết quả phân cấp thành phần cấp hạt. 

Kết quả tính hệ số K theo bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Hệ số kháng xói K của mô hình 1 

STT Thời điểm Thành phần 

cơ giới 
OM Ước tính K 

1 Đất trống (T11/2017) Clay loam 1,14 0,33 

2 12 tháng (T6/2019) Clay loam 2,53 0,28 

3 24 tháng (T6/2020) Clay loam 2,10 0,28 

Sử dụng công cụ GIS tính toán cho hệ số LS đặc trưng cho xói mòn do địa hình 

của khu vực Mô hình 1 tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm là LS = 1,219; 
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Hệ số P tại các mô hình khi chưa trồng cây được tính bằng 1. Sau khi được tiến 

hành cải tạo, mặt bằng mô hình 1 có độ dốc trung bình từ 3-8o, cây trồng được thiết kế 

trồng theo băng. Vì vậy ước tính hệ số P của mô hình 1 là 0,25. 

Dựa vào kết quả đo đếm tỷ lệ che phủ của thảm thực vật, chiều cao cây tại mô 

hình, ước tính giá trị C tại mô hình 1 như sau: 

Bảng 3.24. Ước tính hệ số C của mô hình 1 

Thời điểm % che phủ Chiều cao cây (m) Ước tính C 

Đất trống (T11/2017) 0 0 1,0 

12 tháng (T6/2019) 58 0,7 0,027 

24 tháng (T6/2020) 87 1,6 0,005 

Như vậy, từ các kết quả tính toán các hệ số trong phương trình mất đất phổ dụng 

ở mô hình 1 thấy rằng: 

- Hệ số kháng xói của đất (K) giảm từ 0,33 xuống 0,28 (kg.h/KJ.mm). 

- Hệ số cây trồng C giảm từ 1 xuống 0,027 sau 12 tháng và 0,005 sau 24 tháng. Kết 

quả này cho thấy hệ thống cây trồng phát triển khá tốt, đã đóng góp tích cực vào khả năng 

bảo vệ đất. 

 - Hệ số canh tác P giảm từ 1 xuống 0,25. 

 Ước tính lượng đất bị xói mòn hàng năm khi chưa tiến hành cải tạo, phục hồi ở mô 

hình 1 là 88,495 kg/m2.năm. Sau 12 tháng xây dựng và duy trì mô hình, lượng đất xói 

mòn đã giảm mạnh còn 0,939 kg/m2.năm tương đương giảm hơn 95%. Lượng đất xói mòn 

sau khi mô hình phát triển 24 tháng tiếp tục giảm còn 0,094 kg/m2.năm một phần do 

Thông caribê và Điều nhuộm bắt đầu có tán che, đồng thời cúc đồng và các loài cây dại 

tái sinh đã che phủ kín đất 

Bảng 3.25. Kết quả tính toán lượng đất xói mòn hàng năm tại MH1 

Các hệ số Đơn vị tính 
Chưa  

cải tạo 
12 tháng 24 tháng 

Hệ số xói mòn do mưa R J/m2 219,99 219,99 219,99 

Hệ số kháng xói của đất K kg.h/KJ.mm 0,33 0,28 0,28 

Hệ số sườn dốc LS  1,219 1,219 1,219 

Hệ số lớp phủ C  1 0,027 0,005 

Hệ số canh tác P  1 0,25 0,25 

Lượng đất xói mòn A kg/m2.năm 88,495 0,939 0,094 

 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

189 

 

3.2.6.3. Nhận định khả năng trượt lở đất thực tế 

Trong quá trình điều tra khảo sát 3 năm liên tiếp, đề tài có xem xét đến ảnh hưởng 

của trượt lở đất đến khu vực xây dựng mô hình và lân cận. Quan sát toàn cảnh mô hình 1 

thấy rằng: toàn bộ sườn phía tây nam của mô hình đều nằm ở phần thấp của tầng đất thải 

được ngăn cách bởi taluy cao gần 7-8m (hình 3.10a), mặc dù hiện tại tầng đất này đã khá 

ổn định, song kết cấu nguyên thủy đã bị phá vỡ vì thế ít nhiều cũng có nguy cơ sạt lở trôi 

về phía mô hình (hình 2.6). Tuy nhiên, để chống lại sự cố sạt lở từ trên xuống, dưới chân 

tường taluy đã được đào rãnh thoát nước và dùng các tảng đá lớn chắn quanh hàng rào 

không cho bùn và nước trôi vào khu vườn.      

Nếu so sánh với khu vực trồng cây của công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng bên cạnh 

mô hình 1, có thể thấy: cây được trồng chủ yếu keo xen lẫn thông với mục đích phục hồi bãi thải, 

song cây thông bị các cây keo áp đảo do đó sinh trưởng rất kém, đất và cát bị đùn cao ngay trong 

khu rừng do không có mương chắn nước mưa. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.10. Tầng đất thải có taluy ở sườn phía Tây Bắc mô hình (a), Rãnh chắn đất đá 

của mô hình (b) 

3.3. Đánh giá kết quả xây dựng mô hình số 2: Cải tạo, phục hồi hệ sinh thái (môi 

trường đất) ở bãi thải, khu vực mỏ sau khai thác vật liệu xây dựng (MH2) 

3.3.1. Luận giải tính khả thi của việc lựa chọn xây dựng mô hình số 2 

Đá bazan Tây Nguyên Việt Nam được hình thành phần lớn từ các đợt phun trào 

diễn ra từ Neogen giữa, đặc biệt là từ Miocen giữa. Các vùng đá bazan tập trung chủ yếu 

ở cao nguyên. Các vùng đá bazan Miocen chiếm diện tích lớn hơn nhiều so với diện phân 

bố của đá bazan Pliocen - Đệ tứ và nằm ở độ cao khác nhau, tập trung chủ yếu ở vùng 

cao nguyên với độ cao tuyệt đối từ 300 đến 800m, nhiều nhất ở Gia Lai, tiếp theo là Đăk 

Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng. 

Có thể nói, chính các thành tạo đá bazan và những vùng cao nguyên đất đỏ rộng 

lớn phát triển trên sản phẩm phong hóa của đá bazan đã tạo nên đặc thù riêng biệt của 

Tây Nguyên. Nếu trước đây, đá bazan chủ yếu được khai thác thô để sử dụng làm vật liệu 
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xây dựng, thì hiện nay đá bazan, đặc biệt là bazan cột còn rất có giá trị trong trang trí nội 

ngoại thất, tập hợp khu vực đá bazan cột có kiến trúc độc đáo còn có giá trị du lịch, di 

sản. Trong khi đó, các loại đất phát triển trên đá bazan đặc biệt thích hợp với cây công 

nghiệp dài ngày: cà phê, cao su, hồ tiêu…tạo nên “thương hiệu” của Tây Nguyên. 

Vì vậy, đây cũng là một trong những lý do cốt yếu trong việc lựa chọn địa điểm, 

khu vực để tiến hành thí điểm mô hình cải tạo, phục hồi bãi thải sau khai thác vật liệu xây 

dựng với 3 yếu tố điển hình: 1- Loại hình khai thác khoáng sản điển hình: mỏ khai thác 

đá làm vật liệu xây dựng, 2 - Đối tượng khai thác điển hình: đá bazan; 3 - Khu vực điển 

hình: tập trung thành tạo đá bazan nhiều nhất Tây Nguyên (Gia Lai). 

Để xác định được địa điểm xây dựng mô hình có tính khả thi để đảm bảo sự thành 

công, đề tài đã tiến hành chọn lọc qua nhiều bước như sau: 

- Thu thập, tham khảo các tài liệu liên quan đến khai thác khoáng sản, hoàn phục 

môi trường sau khai thác khoáng sản của 5 tỉnh vùng Tây Nguyên. Lên danh sách các 

điểm mỏ, khoanh vùng lý thuyết các mỏ và bãi thải khoáng sản có khả năng đưa vào thực 

hiện mô hình. 

- Điều tra khảo sát thực địa một số mỏ khai thác khoáng sản điển hình của vùng 

Tây Nguyên từ danh sách điểm mỏ thu thập được để nắm bắt: hiện trạng khai thác, hoàn 

thổ; hiện trạng môi trường đất, nước, thảm thực vật; công tác cải tạo, hoàn phục môi 

trường. 

- Liên hệ làm việc, tham khảo ý kiến của một số cán bộ địa phương, nhà khoa học 

và chuyên gia về việc lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình. 

- Điều tra, khảo sát chi tiết thực tế một số địa điểm có triển vọng xây dựng mô hình 

với các chuyên gia về đất, lâm nghiệp, thực vật để đi đến quyết định lựa chọn địa điểm 

xây dựng mô hình vừa có tính khả thi, vừa có tính điển hình. 

- Làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp - đơn vị được cấp phép khai thác và 

chịu trách nhiệm về cải tạo hoàn phục môi trường sau khi đóng cửa mỏ để tạo điều kiện 

bàn giao mặt bằng bãi thải, thống nhất hợp tác trong vấn đề xây dựng mô hình hoàn phục 

môi trường tại bãi thải của mỏ. 

Như đã biết, mô hình thí điểm cải tạo phục hồi hệ sinh thái bãi thải sau KTKS 

được thiết lập chủ yếu dựa trên cây lâm nghiệp kết hợp với cây phủ đất, cây cải tạo đất. 

Đồng thời duy trì mô hình dựa vào nước trời. Vì vậy, thời điểm, mùa vụ tiến hành trồng 

cây, bón phân phụ thuộc phần lớn vào chu kỳ mùa mưa của khu vực. Mặt khác, KBang 

nói chung và khu vực xây dựng mô hình nói riêng mang nhiều đặc điểm khí hậu đan xen 

của cao nguyên Tây Nguyên và duyên hải miền Trung (khí hậu của Bình Định, Quảng 

Ngãi) với mùa mưa trong năm bắt đầu muộn (vào tháng VI, VII) với lượng mưa không 

đáng kể. Mùa mưa thực sự bắt đầu từ khoảng tháng VIII, tháng IX. Đồng thời, K’Bang 

tiếp giáp với vùng trũng An Khê - tâm khô hạn của vùng Tây Nguyên nên khí hậu có 
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phần khắc nghiệt với mùa khô dài hơn. Những đặc trưng khí hậu khác biệt này của khu 

vực được lựa chọn để xây dựng mô hình 2 gây ra những băn khoăn nhất định về việc cung 

cấp nước, độ ẩm cho đất và cây trồng trong mùa khô. Tuy nhiên, đây vừa là khó khăn 

nhưng cũng là điều kiện để phát huy được hiệu quả của các chế phẩm sinh học - thành 

tựu KHCN của Chương trình Tây Nguyên 3 mà đề tài đăng ký áp dụng trong mô hình.  

Giao thông ở khu vực khá phát triển nhưng không đồng đều, đường giao thông tập 

trung ở trung tâm thị xã, thị trấn. Từ tỉnh lộ 669 đi vào khu vực bãi thải khoảng hơn 1km 

có đường nhựa, vì vậy rất thuận tiện cho việc hoàn thổ cũng như vận chuyển cây giống, 

phân bón để tiến hành cải tạo, hoàn phục. 

 Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện của 

chủ doanh nghiệp tư nhân Lý Kình trong việc lập kế hoạch, triển khai xây dựng, bảo vệ 

mô hình. Khu vực lân cận bãi thải không có cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công 

trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử nên trong quá trình thiết lập mô hình không ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh mà ngược lại góp phần cải tạo cảnh quan, hạn 

chế xói mòn, sạt lở. 

3.3.2. Diễn biến sinh trưởng cây trồng ở mô hình số 2 

Do điều kiện đặc thù thời tiết nên thời vụ trồng rừng ở khu vực huyện K’Bang, 

Gia Lai (vào tháng 9-10 hàng năm) muộn hơn so với ở Lâm Đồng. Do đó mô hình 2 đã 

được xây dựng vào tháng 9/2018. Trong năm 2019 và 2020 đã thu thập số liệu sinh trưởng 

cây trồng ở mô hình này 4 lần (năm 2019 thu thập 02 lần vào tháng 3 và tháng 9; năm 

2020 thu thập số liệu 02 lần vào tháng 3 và tháng 9) tương ứng với các thời điểm sau khi 

trồng 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng).  

3.3.2.1. Tỷ lệ sống của cây trồng trong MH2 

Tỷ lệ sống của loài Keo lai giảm dần theo thời gian từ khi trồng đến 18 tháng, từ 

18 đến 24 tháng tỷ lệ sống cây Keo lai ở mô hình 2 ổn định với tỷ lệ sống bình quân là 

91,0%. Riêng loài sục sạc (cây phù trợ trong giai đoạn đầu) bị giảm nhanh do nắng hạn 

và bị ảnh hưởng bỡi độ che phủ ngày càng cao của cây Keo lai (chi tiết ở Bảng 3.26). 

Bảng 3.26. Tỷ lệ sống cây trồng ở mô hình 2  

TT Loài cây 

Tỷ lệ sống bình quân (%) So sánh giữa 6 

tháng và 24 

tháng 

6  

tháng 

12  

tháng 

18  

tháng 

24 

tháng 

1 Keo lai 94,0 92,0 91,0 91,0 - 3,0 

2 Sục sạc* 82,8 90,9 84,8 21,2 - 61,6 

BQ chung  88,4 91,5 87,9 56,1 - 32,3 

Ghi chú: * có trồng dặm 
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Tỷ lệ cây sống bình quân chung của mô hình 2 sau 6 tháng trồng khá cao với 

88,4%. Trong đó Keo lai có tỷ lệ sống lên đến 94,0%, trong khi đó loài Sục sạc chỉ đạt tỷ 

lệ sống 82,8%. 

Tại thời điểm sau khi trồng 12 tháng, Keo lai có tỷ lệ sống đến 92,0% và Sục sạc 

là 90,9% (có trồng dặm). 

Sau khi trồng 18 tháng, loài Keo lai có tỷ lệ sống khoảng 91,0%; Sục sạc có tỷ lệ 

sống thấp hơn với 84,8%; và tỷ lệ sống bình quân của MH2 ở thời điểm này là 87,9%. 

Sau 24 tháng cho thấy Keo lai là 91,0%, Sục sạc sụt giảm nghiêm trọng còn 21,2%. So 

sánh tỷ lệ cây trồng ở MH2 tại thời điểm sau khi trồng 6 tháng và 24 tháng cho thấy có 

sự sụt giảm chung toàn mô hình là 32,3%. Trong đó tỷ lệ sống của Keo lai giảm đi 3,0%, 

nhưng Sục sạc giảm đi 61,6% do rất nhiều cây chết. 

3.3.2.2. Sinh trưởng đường kính gốc (Do) và chiều cao cây (H) ở MH2 

- Đường kính gốc (Do): Đường kính gốc của 2 loài cây trồng cũng có sự thay đổi 

đáng kể theo thời gian, Sau khi trồng 6 tháng thì đường kính gốc BQ của keo lai là 0,81cm, 

Sục sạc là 0,41cm. Tại thời điểm 18 tháng sau khi trồng thì chỉ số này của Keo lai và Sục 

sạc lần lượt là 4,08cm và 0,9cm. Tại thời điểm 24 tháng, đường kính gốc bình quân của 

Keo lai là 8,31 ± 1,08cm và Sục sạc là 1,1 ± 0,47cm. 

- Sinh trưởng chiều cao (H): Ở thời điểm 6 tháng sau khi trồng thì loài Keo lai có 

chiều cao bình quân 103,5cm và Sục sạc là 78,7cm. Sau khi trồng 18 tháng thì Keo lai 

đạt chiều cao bình quân là 364,4cm và Sục sạc là 117,3cm. Trồng 24 tháng thì keo lai đạt 

chiều cao bình quân 465,0 ± 46,12cm vượt bình quân 18 tháng là 100,6cm; Sục sạc có 

chiều cao BQ là 120,5 ± 47,73cm. 

Bảng 3.27. Chỉ tiêu H và Do cây trồng ở mô hình 2 

Loài cây 

H bình quân (cm) Do bình quân (cm) 

6  

tháng 

 12 

tháng 

18 

tháng 

24  

tháng 

6 

 tháng 

12 

tháng 

18 

tháng 

24  

tháng 

Keo lai 103,5 195,6 364,4 465,0±46,12 0,81 1,9 4,08 8,31±1,08 

Sục sạc 78,7 112,9 117,3 120,5±47,73 0,41 0,6 0,9 1,1±0,47 

3.3.2.3. Chất lượng cây trồng trong MH2 

Do được chăm sóc 2 lần/ năm nên cây Keo lai trồng ở MH2 có sinh trưởng khá 

tốt. Số liệu đo đếm sau khi trồng 24 tháng cho thấy loài Keo lai có tỷ lệ cây tốt đến 89,0%, 

cây xấu trong cả mô hình có tỷ lệ 0%; Sục sạc có tỷ lệ cây tốt là (chi tiết ở Bảng 3.28). 

Kết quả này cho thấy điều kiện khô hạn ở vùng trồng và tính chất đất ở khu vực 

bãi thải sau khai thác VLXD không thích hợp đối với loài Sục sạc so với loài Keo lai 

trồng tại MH2.  
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Bảng 3.28. Tình hình sinh trưởng, sâu bệnh ở MH2 (tháng 9/2020) 

TT Loài cây 
Sinh trưởng sau trồng 24 tháng (%) Sâu bệnh sau trồng  

24 tháng Tốt TB Xấu 

1 Keo lai 89,0 11,0 0 Không sâu bệnh 

2 Sục sạc 40,8 37,8 21,4 Sâu ăn lá 20% 

BQ chung 64,9 24,4 10,7   

Ágg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11. Cây Keo lai (trái) và Sục sạc (phải) ở MH2 sau 18 và 24 tháng trồng 

3.3.2.4. Sâu bệnh hại cây trồng ở MH2 

Tại thời điểm thu thập số liệu sau 24 tháng trồng chưa phát hiện sâu bệnh hại trên 

cây Keo lai; riêng loài Sục sạc xuất hiện sâu ăn lá với tỷ lệ khoảng 20%.  

3.3.2.5. Diễn biến thảm thực bì ở MH2 

- Thay đổi về số lượng loài của thảm thực bì 

 

Hình 3.12. Số lượng loài thực vật trung bình trên mô hình 
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Số lượng loài của thảm thực bì được đo đếm, đánh giá chung trên các ODB diện 

tích 4 m2 (2x2m). Năm 2018, Số lượng loài thực vật trên mô hình tại K’ Bang là 6,5 ± 

1,29 (loài) (SD). Bình quân có khoảng 6 loài thực vật trên một ô  dạng bản. Đến năm 

2020, số lượng loài thực vật bình quân đã tăng lên 6,8 ± 1,47. Như vậy, số lượng loài bình 

quân chỉ tăng lên một lượng nhỏ so sau 2 năm theo dõi (hình 3.13). 

- Thay đổi độ che phủ thảm thực bì  

Năm 2018, Độ che phủ thảm trung bình trên ô tiêu chuẩn là 87,5 ± 6.45 (SD). Mô 

hình có độ che phủ thảm cao (trên 80%) nên có khả năng che chắn bề mặt tốt. Đến năm 

2020, độ che phủ bình quân trên mô hình là 88,60 ± 6. Độ che phủ mô hình đã tăng sau 2 

năm theo dõi (hình 3.14).  

 

Hình 3.13. Thay đổi mức độ che phủ thảm thực bì trên mô hình 2 

- Thay đổi về chiều cao trung bình thảm thực vật 

 

Hình 3.14. Thay đổi chiều cao thảm thực bì trên mô hình 2 
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Năm 2018, Chiều cao trung bình trên mô hình là 13,75 ± 3,50. Đến năm 2020, 

Chiều cao trung bình của thảm thực vật là 38,28 ± 16,46. Độ lệch chuẩn cao cho thấy có 

nhiều loài có chiều cao lớn. 

3.3.3. Đánh giá chung cây trồng và thảm thực bì ở mô hình số 2 

a. Loài Keo lai 

 Cây Keo lai được chọn trồng ở mô hình 2 thuộc dòng BV16 và cây con nuôi cấy 

mô. Qua theo dõi từ khi trồng đến 24 tháng cho thấy loài này sinh trưởng khá nhanh và 

tỏ ra khá phù hợp với loại đất thải sau khai thác VLXD. Trên đất bãi thải sau khai thác 

VLXD tại mô hình 2, loài Keo lai có tỷ lệ sống khá cao, sau khi trồng 24 tháng đạt 91,0%. 

Tăng trưởng chiều cao và đường kính gốc đạt khá, sau trồng 24 tháng chiều cao bình quân 

đến 4,65m và đường kính gốc là 8,31cm. Các chỉ tiêu sinh trưởng về H và Do của loài 

Keo lai ở mô hình 2 cũng khá tương đồng với cây Keo lai trồng ở mô hình 3 (trên bùn 

thải sau tuyển quạng bauxite). Kết quả này cho thấy loài cây này có phổ thích nghi khá 

rộng với các loại bãi thải sau KTKS. 

Về mặt chất lượng, tỷ lệ cây Keo lai sinh trưởng tốt ở thời điểm 24 tháng sau khi 

trồng tại mô hình 2 là 89,1% và cây sinh trưởng trung bình đạt tỷ lệ 11,0%, không có cây 

sinh trưởng xấu. Qua khảo sát tại hiện trường ở tất cả các thời điểm theo dõi và đo đếm 

nhận thấy loài Keo lai trồng ở mô hình 2 không bị sâu bệnh hại. 

b. Loài Sục sạc 

 Đây là loài cây được chọn trồng trong giai đoạn đầu nhằm tăng độ che phủ, cải tạo 

đất, chống xói mòn. Đến khi cây trồng chính là Keo lai khép tán thì Sục sạc tỏ ra không 

thích hợp với điều kiện bị che sáng gần như hoàn toàn. 

Qua theo dõi và đo đếm tỷ lệ cây sống tại hiện trường MH2 nhận thấy có sự biến 

động khá lớn. Sau 6 tháng trồng tỷ lệ sống của Sục sạc là 82,8%, sau 12 tháng là 90,9% 

(tăng lên do trồng dặm vào mùa mưa) và sau 18 tháng trồng đạt 84,8%, nhưng ở thời điểm 

đo đếm sau 24 tháng thì chỉ còn 21,2%. 

Sục sạc có sinh trưởng chiều cao chậm (do loài này thuộc dạng cây bụi, gỗ nhỏ). 

Sau 6 tháng trồng chiều cao đạt 78,7cm nhưng đến 24 tháng sau khi trồng cũng chỉ cao 

đến 117,3cm. Cùng với đó đường kính gốc sau khi trồng là 0,41cm và sau khi trồng 24 

tháng cũng chỉ đạt đến 0,9cm. 

Về chất lượng cây trồng, đối với loài Sục sạc có sự sụt giảm tỷ lệ cây tốt theo thời 

gian. Sau trồng 6 tháng tỷ lệ cây tốt là 84,3%, đến 12 tháng còn 69,1%, sau 18 tháng tỷ 

lệ này chỉ còn 49,5% và đến 24 tháng là 40,8%. Kết quả này là do loài Sục sạc thường bị 

đổ ngã và gãy ngọn trong mùa mưa bão. Tại thời điểm theo dõi sau khi trồng 12 tháng, 

Sục sạc đã bắt đầu ra hoa kết quả và tự gieo giống để duy trì và phát triển vào mùa mưa. 
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c. Thảm thực bì: 

Thực bì tự nhiên tại MH2 phát triển khá nhanh sau khi trồng 6 đến 24 tháng với 

nhiều loài cây bụi và cây cỏ (chi tiết ở Bảng 3.24). 

Qua thông tin, số liệu ở Bảng 3.24 cho thấy: Sau khi trồng 6 tháng thành phần thực 

bì tự nhiên tại MH2 gồm các loài chính như: Xấu hổ, Sắn dây rừng, Bìm lá nho, Đơn kim, 

Bìm trắng, Cỏ nhung, Cỏ sữa, Cứt lợn. Độ che phủ bình quân từ 50 - 80%. Số lượng cây 

thống kê trong diện tích đo đếm (20m2) biến động từ 25 - 36  cây. 

Sau khi trồng 24 tháng, thực bì tự nhiên có độ che phủ > 85%. Thành phần thực bì 

gồm các loài cây chính như: Xấu hổ, Sắn dây rừng, Bìm lá nho, Đơn kim, Bìm trắng, Cỏ 

nhung, Cỏ sữa, cỏ mỹ, Cứt lợn, Keo dậu, Duối nhám, Hà thủ ô, Ngũ sắc. Số lượng cây 

trong diện tích đo đếm (20m2) từ 36 - 41 cây. 

Với chiều cao BQ từ 45 -80cm và độ che phủ > 85% thì thực bì tự nhiên góp phần 

tích cực trong việc che phủ đất, chống xói mòn đất bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng 

của MH2, phù hợp với yêu cầu của mục tiêu xây dựng mô hình. 

Bảng 3.29. Tình hình thực bì ở MH2 sau 6 tháng và 24 tháng 

Sau 6 tháng Sau 24 tháng 

Loài cây 

chính 

Chiều 

cao BQ 

(cm) 

Độ che 

phủ 

(%) 

Số cây/ 

20m2 
Loài cây chính 

Chiều 

cao BQ 

(cm) 

Độ che 

phủ 

(%) 

Số cây/ 

20m2 

Xấu hổ, Sắn 

dây rừng, Bìm 

lá nho, Đơn 

kim, Bìm 

trắng, Cỏ 

nhung, Cỏ sữa, 

Cứt lợn  

12-25 
50 - 

80 
25- 36 

Xấu hổ, Sắn dây 

rừng, Bìm lá nho, 

Đơn kim, Bìm 

trắng, Cỏ nhung, 

Cỏ sữa, cỏ mỹ, Cứt 

lợn, Keo dậu, Duối 

nhám, Hà thủ ô, 

Ngũ sắc 

45 - 80 > 85 36 - 41 

* Đánh giá chung kết quả thực hiện mô hình 2 

Nhìn chung 2 loài cây trồng ở MH2 có sinh trưởng khá nhanh, đặc biệt là cây Keo 

lai. Riêng cây Sục sạc có sinh trưởng khá trong 18 tháng sau khi trồng, nhưng ở thời điểm 

24 tháng do cây keo lai khép tán, độ tàn che tăng lên do vậy loài này sinh trưởng kém đi. 

Kết quả này cho biết đối với loài Sục sạc chỉ thích hợp cho việc trồng xen ở mô hình 2 

trong thời gian đầu. Các chỉ tiêu sinh trưởng gồm tỷ lệ sống, tăng trưởng đường kính gốc, 

chiều cao, chất lượng cây Keo lai đều đạt yêu cầu so với thuyết minh được duyệt. Thảm 

thực bì tự nhiên đã có sự gia tăng về số loài kể từ sau khi trồng 6 tháng đến 24 tháng; và 
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độ che phủ tăng lên > 85% góp phần che phủ, cải tạo đất chống xói mòn đáp ứng yêu cầu 

hoàn phục môi trường đất cho đất bãi thải sau khai thác VLXD ở mô hình 2. 

3.3.4. Diễn biến thay đổi hệ sinh thái đất trước và sau khi cải tạo phục hồi mô hình 2 

3.3.4.1. Đánh giá diễn biến thay đổi tính chất lý học của đất ở mô hình 2 

Đất bãi thải trong mô hình 2 có TPCG nhẹ- trung bình, với tỷ lệ cấp hạt cát (>0,02 

mm) chiếm ưu thế từ 40-50%, tỷ lệ cấp hạt sét (<0,002 mm) khoảng 25-35%. Tỷ lệ cấp 

hạt sét tăng theo chiều sâu phẫu diện. Qua thời gian tiến hành cải tạo, phục hồi, TPCG 

của đất có sự thay đổi theo hướng tích cực, cấp hạt cát giảm dần trong khi cấp hạt sét tăng 

lên. Để đáp ứng được mục đích cải thiện chất lượng đất bãi thải phục vụ sử dụng đất nông 

nghiệp trong tương lai, đất cần có kết cấu tốt với thành phần các cấp hạt hợp lý, đất quá 

nhiều sét sẽ gây bí chặt, đất nhiều cát lại dễ thấm nước và thoát nước nhanh. 

  

Hình 3.15. Diễn biến thay đổi TPCG trong phẫu diện và tầng đất mặt 

Dung trọng đất ở tầng đất mặt của MH2 giao động trong khoảng từ 1,35-1,54 rất 

chặt cứng, không phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Vì vậy, trong 

quá trình thực hiện MH2 đã cải tạo đất bằng các biện pháp thích hợp nhằm đưa dung 

trọng phù hợp với cây trồng. 

Qua số liệu đo độ ẩm đất MH2 có thể thấy rằng diễn biến độ ẩm đất trung bình rất 

thấp từ 8,29% - 22,60%, khu vực huyện K’Bang mưa muộn hơn và, đến tháng 9 mới bắt 

đầu mưa, lượng mưa thấp, tình trạng khô hạn kéo dài. Vì vậy, chất giữ ẩm AMS-1 rất cần 

thiết để giữ ẩm cho đất giúp cho cây trồng sống và phát triển. 

3.3.4.2. Đánh giá diễn biến thay đổi tính chất hóa học đất ở mô hình 2 

Trong thời gian thực hiện mô hình 2, đề tài đã tiến hành đào 7 phẫu diện (14 mẫu), 

lấy 25 mẫu tầng mặt. Các mẫu đất được phân tích tại Phòng Phân tích Tổng hợp, Viện 

Địa lý có chứng chỉ VILAS, vì vậy, số liệu phân tích là đáng tin cậy. Các kết quả phân 

tích qua các đợt khảo sát, được tổng hợp tại bảng 3.30. 
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Bảng 3.30. Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa học theo phẫu diện đất MH2 

Chỉ tiêu 
Cấp  

đánh giá 

Thang 

giá trị 

Trung bình 2018 Trung bình 2019 Trung bình 2020 

0-20 20-100 0-20 20-100 0-20 20-100 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0       

Cao 2,0-5,0       

Trung bình 1,0-2,0       

Thấp 0,5-1,0     0,54 0,56 

Rất thấp <0,5 0,34 0,22 0,49 0,48   

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2       

Trung bình 0,1-0,2   0,11    

Nghèo <0,1 0,05 0,03  0,06 0,07 0,09 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1       

Trung bình 0,06 - 0,1   0,06  0,07 0,06 

Nghèo <0,06 0,04 0,03  0,05   

Tổng K 

(%) 

Giàu >2       

Trung bình 1 - 2       

Nghèo <1 0,10 0,23 0,24 0,19 0,37 0,21 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/ 

100 g đất) 

Giàu >10       

Trung bình 5 - 10       

Nghèo <5 2,29 3,44 4,22 3,75 3,87 3,01 

K dễ tiêu 

(mgK2O/ 

100 g đất) 

Giàu >20       

Trung bình 10 - 20       

Nghèo <10 4,10 3,39 4,38 4,17 4,49 5,35 

CEC 

(meq/100 

g đất) 

Cao >16 16,9  18,62 19,72 20,6 23,5 

Trung bình 12 - 16  12,1     

Thấp 8 - 12       

Rất thấp <8       

Ca2+ 

(meq/100 

g đất) 

Giàu >4 4,45 4,22 6,16 6,20 7,69 7,56 

Trung bình 2-4       

Nghèo <2       

Mg2+ 

(meq/100 

g đất) 

Giàu >1,6 4,78 4,91 6,08 6,19 6,00 5,77 

Trung bình 0,8-1,6       

Nghèo <0,8       

Kết quả phân tích tính trung bình cho từng năm 2018, 2019, 2020 thấy rằng: các 

chỉ số dinh dưỡng trong đất của mô hình 2 có xu hướng được cải thiện đáng kể. Điều này 

phần nào đã chứng minh được hiệu quả của phương án cải tạo, phục hồi hệ sinh thái, môi 

trường đất của đề tài thông qua việc lựa chọn các loài cây trồng, thiết kế mô hình và sử 

dụng một số chế phẩm sinh học là kết quả KHCN của Chương trình Tây Nguyên 3. 
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Về hàm lượng chất hữu cơ trong đất OC, thời gian ban đầu xây dựng mô hình, hàm 

lượng OC trong đất rất thấp 0,22-0,34%, chất hữu cơ cũng giảm theo chiều sâu phẫu diện. 

Sau đó, hàm lượng chất hữu cơ tăng dần qua các năm, vẫn ở mức thấp trong năm 2019 

(0,48-0,49%) nhưng đến năm 2020, OC đạt trên 0,5% tương ứng với mức thấp trong 

thang đánh giá. 

Hàm lượng đạm, kali tổng số trong đất ở mức nghèo trong cả giai đoạn quan trắc, 

nhưng có xu hướng tăng qua các năm. Hàm lượng N tổng số dao động trong khoảng 0,05-

0,11% ở tầng 0-20 cm, 0,03-0,09% ở tầng 20-100 cm. Hàm lượng kali tổng số dao động 

trong khoảng 0,10-0,37% ở tầng 0-20 cm, 0,19-0,23% ở tầng 20-100 cm. Hàm lượng lân 

tổng số từ mức nghèo trong toàn phẫu diện năm 2018 đã đạt trung bình trong năm 2020. 

 Nếu theo chiều hướng này, chất lượng đất của khu vực bãi thải sẽ dần được cải 

thiện và có thể sử dụng để canh tác cho nhiều loại cây trồng khác trong tương lai. Tương 

tự hàm lượng lân dễ tiêu và kali dễ tiêu qua các cũng chỉ ở mức nghèo trong toàn phẫu 

diện, tuy nhiên cũng có xu hướng tăng lên. 

Chỉ số CEC đạt mức trung bình đến cao trong toàn bộ giai đoạn thực hiện mô hình. 

Năm 2020, dung tích hấp phụ đạt 20,6 meq/100g đất ở tầng 0-20, 23,5 meq/100g đất ở 

tầng 20-100 cm. CEC chịu ảnh hưởng rất lớn bởi bản chất và hàm lượng khoáng sét và 

keo hữu cơ hiện diện trong đất. Các loại đất có hàm lượng sét và chất hữu cơ cao sẽ có 

khả năng trao đổi CEC cao hơn đất có TPCG cát hoặc cát pha và đất có hàm lượng chất 

hữu cơ thấp. Đồng thời, CEC càng cao thì càng có lợi cho sinh trưởng, phát triển của cây 

trồng do tăng khả năng hấp thụ hóa lý các chất dinh dưỡng của đất. 

  

Hình 3.16. Diễn biến thay đổi độ chua pH và cation trao đổi trong phẫu diện MH2 

Hàm lượng các cation trao đổi Ca2+, Mg2+ cũng đạt mức giàu trong toàn phẫu diện. 

Hàm lượng Ca2+ có xu hướng tăng dần qua các năm, trong khi giá trị Mg2+ có xu hướng 

giảm nhẹ. 
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Độ chua pH: Độ pHKCl đã được cải thiện rất rõ rệt qua các năm, sau khi được cải 

tạo, phục hồi từ mức chua 4,5-4,41 ở năm 2018 đến chua ít năm 2019 đến gần trung tính 

(pH=6,33-6,44) năm 2020 (hình 3.17). 

Trên diện tích 01 ha của Mô hình 2, thực hiện lấy mẫu tầng mặt ở tại 4 vị góc và 

cùng với tầng mặt ở vị trí trung tâm giữa mô hình. Các mẫu này đã được phân tích tổng 

hợp số liệu trung bình qua các đợt khảo sát theo năm. Kết quả phân tích được tổng hợp 

tại bảng 3.31. 

Bảng 3.31. Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa học trong mẫu đất tầng mặt MH2 

Chỉ tiêu Cấp đánh giá Thang giá trị 2017 2018 2019 2020 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0     

Cao 2,0-5,0     

Trung bình 1,0-2,0    1,09 

Thấp 0,5-1,0     

Rất thấp <0,5 0,2 0,32 0,49  

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2     

Trung bình 0,1-0,2   0,11 0,11 

Nghèo <0,1 0,02 0,04   

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1     

Trung bình 0,06 - 0,1   0,06 0,07 

Nghèo <0,06 0,03 0,04   

Tổng K 

(%) 

Giàu >2     

Trung bình 1 - 2     

Nghèo <1 0,08 0,11 0,24 0,20 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/100 g 

đất) 

Giàu >10     

Trung bình 5 - 10     

Nghèo <5 1,74 2,33 4,22 4,30 

K dễ tiêu 

(mgK2O/100g 

đất) 

Giàu >20     

Trung bình 10 - 20     

Nghèo <10 4,11 5,21 4,38 4,93 

CEC 

(me/100g đất) 

Cao >16  16,3 18,6 20,4 

Trung bình 12 - 16 12,5    

Thấp 8 - 12     

Rất thấp <8     
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Hình 3.17. Diễn biến thay đổi độ chua pH trong tầng đất mặt MH2 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa học cơ bản: OC, N tổng số, P tổng số, K tổng 

số, P dễ tiêu, K dễ tiêu, CEC của tầng đất mặt trong mô hình 2 cũng tương đồng với kết 

quả phân tích các chỉ tiêu này ở phẫu diện. Nhìn chung, chất lượng tầng đất mặt có xu 

hướng được cải thiện qua từng năm thông qua việc hàm lượng của chất hữu cơ, đạm, lân, 

kali tổng số; lân và kali dễ tiêu đều tăng. Hàm lượng chất hữu cơ OC từ rất thấp tăng đến 

trung bình, đạm và lân tổng số từ nghèo lên trung bình. CEC ở mức trung bình lên đến 

giàu. Đồng thời, nhận thấy rõ rằng hàm lượng các chất dinh dưỡng của các năm đã được 

cải tạo, phục hồi bằng thảm thực vật (từ năm 2018-2020) cao hơn nhiều so với mẫu đất 

chưa được cải tạo (năm 2017). 

3.3.4.3. Đánh giá diễn biến thay đổi hàm lượng KLN trong đất ở mô hình 2 

Bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng ở Kbang cũng được cải tạo và phục hồi 

bằng các thực vật là keo và sục sạc từ tháng 9/2018. Đất bãi thải này cũng chứa hàm 

lượng các kim loại nặng cao, đặc biệt là Cu, Zn và As. Vì thế, việc đánh giá và tìm các 

biện pháp cải tạo và trả lại môi trường đất thuận lợi cho con người sử dụng và giảm thiểu 

nguy cơ ô nhiễm là cần thiết. 

 Sau khi các cây trồng trên sinh trưởng tốt, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá 

diễn biến hàm lượng các kim loại nặng trong đất bãi thải trước và sau khi các loại cây keo 

và sục sạc sinh trưởng và phát triển được 6, 9 và 24 tháng. Các mẫu đất nghiên cứu được 

lấy ở các độ sâu 0-20 cm và 20-100 cm. Các đợt lấy mẫu và phân tích cũng được thực 

hiện tương ứng với ba giai đoạn trên là: đợt 1 - tháng 11 năm 2017 (đất trước khi trồng 

cây), đợt 2: sau 6 tháng cải tạo – (10/2018), đợt 3: sau 9 tháng cải tạo – 01/2019) và đợt 

4: sau 25 tháng – (5/2020). Kết quả diễn biến hàm lượng của các kim loại nặng ở mô hình 

cải tạo, phục hồi bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng Kbang được thể hiện ở hình 3.30. 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

202 

 

Hàm lượng các kim loại nặng trong đất sau khi trồng keo và sục sạc trong mô hình 

tại bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng ở Kbang đều giảm đáng kể so với hàm lượng 

ban đầu. Hàm lượng cũng giảm dần theo độ sâu từ 0-100 cm. Hàm lượng các kim loại 

nặng Cd, Cu, Pb, Mo, Hg, Zn, As và Bo trong đất bãi thải vật liệu xây dựng Kbang trước 

khi trồng cây tương ứng là 2,95 mg/kg, 96,57 mg/kg, 15,95 mg/kg, 3,21 mg/kg, 7,70 

mg/kg, 93/59 mg/kg, 56,95 mg/kg và 15,29 mg/kg. Sau khi trồng cây được 6 tháng thì tỉ 

lệ % hàm lượng các kim loại nặng trên ở độ sâu 0-20 cm đã giảm tương ứng là 90,85%, 

8,44%, 13,35%, 16,51%, 97,40%, 4,14%, 95,33% và 16,92%. Hàm lượng đó tiếp tục 

giảm được tương ứng là 94,44%, 57,12%, 55,06%, 71,74%, 98,78%, 10,82%, 98,72% và 

80,77% sau 9 tháng.  

Và sau 24 tháng cải tạo và phục hồi đất bãi thải này bằng thực vật thì tỉ lệ % hàm 

lượng các kim loại nặng Cu, Pb, Mo, Zn, As và Bo ở độ sâu 0-20cm đã giảm được đạt mức 

tương ứng là 63,83%, 79,33%, 75,39%, 55,71%, 90,30% và 93,57%. Đặc biệt sau 24 tháng 

cải tạo và phục hồi thì hàm lượng Cd và Hg hầu như đã không còn phát hiện trong mẫu đất. 

Ở độ sâu này, hàm lượng các kim loại nặng Cu, Pb, Mo, Zn, As và Bo trong mẫu đất còn 

lại tương ứng là: 34.84 mg/kg, 3.30 mg/kg, 0,79 mg/kg, 41,45 mg/kg, 0,4 mg/kg và 0,98 

mg/kg sau 24 tháng cải tạo và phục hồi bằng các loại cây keo và sục sạc. 

 

Hình 3.18. Diễn biến hàm lượng kim loại nặng ở mô hình 2 
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Theo độ sâu, đa số hàm lượng các kim loại nặng trên cũng đã giảm dần khi xuống 

độ sâu từ 20-100 cm. Như vậy, trong số các kim loại nặng phân tích thì Cd, Hg, As, Bo 

và Mo hầu như đã giảm gần hết sau 6-9 tháng các cây keo và sục sạc sinh trưởng và phát 

triển. Hàm lượng của Cd và Hg và As đã giảm gần hết (trên 90%) ngay sau 6 tháng trồng 

cây. Sau 24 tháng cải tạo và phục hồi thì hàm lượng các kim loại nặng Cd, Hg, Mo, As 

và Bo hầu như đã được cây hấp phụ hầu như gần hết. Tuy nhiên hàm lượng một số kim 

loại nặng khác như Cu và Zn thì vẫn còn cao mặc dù mức giảm là đáng kể.  

Kết quả trên cho thấy keo và sục sạc cũng là thực vật có khả năng hấp thụ tốt các 

kim loại nặng (Cd, Cu, Pb, Mo, Hg, As và Bo) ở khu vực đất bãi thải sau khai thác vật 

liệu xây dựng ở Gia Lai. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ Zn của keo và sục sạc kém hơn so 

với các kim loại nặng khác. Nguyên nhân có thể do Zn cạnh tranh kém hơn trong quá 

trình khuếch tán các kim loại nặng đến dễ của thực vật trong khi các kim loại nặng khác 

có khả năng di chuyển vào trong bộ dễ cây tốt hơn. Vì thế, các kim loại nặng khác bị cây 

hấp thụ tốt hơn. 

3.3.4.4. Diễn biến thay đổi vi sinh vật trong đất ở MH2 

Ở mô hình 2 (MH2): Có mật độ vi khuẩn phân giải lân khá cao (dao động từ 1.8 x 

105 - 2,6 x 105
 CFU/g), có xu hướng giảm ở giai đoạn đầu và tăng mạnh ở giai đoạn sau, 

đạt cực đại ở lần thu mẫu cuối (đợt 5). Vi khuẩn cố định đạm và vi khuẩn phân giải 

xenlulô lại thay đổi theo xu hướng tăng lên nhưng mức độ tăng rất thấp (lần lượt là từ 4,1 

x 103 - 4,7 x 103 CFU/g và từ 8,8 x 103 - 10,2 x 103 CFU/g) và đạt cực đại ở lần thu mẫu 

cuối (đợt 5). 

Mật độ tổng vi khuẩn hiếu khí tăng lên trong suốt quá trình theo dõi, dao động từ 

1,9 x 107 - 3,7 x 107 CFU/g, tăng chậm vào giai đoạn đầu, sau đó tăng nhanh hơn và đạt 

cực đại ở giai đoạn cuối (đợt 5). 

Mật độ vi khuẩn Bacillus sp. tăng lên trong suốt quá trình theo dõi, dao động từ 

6,0 x 105 - 7,95 x 105 CFU/g, tăng tương đối nhanh từ đợt 1 đến đợt 5, sau đó tăng chậm 

hơn và đạt cực đại ở giai đoạn cuối. 

Mật độ vi khuẩn Trichoderma sp. có xu hướng tăng trong quá trình theo dõi, dao 

động từ 2,5 x 104 - 3,5 x 104 CFU/g, tăng nhanh và đạt cực đại vào giai đoạn đầu (đợt 1 - 

đợt 4), sau đó giảm xuống và đi vào ổn định ở giai đoạn cuối. Ở mô hình 3 (MH3): Mật 

độ vi khuẩn Trichoderma sp. cũng tăng lên trong suốt quá trình theo dõi, dao động từ 2,5 

x 105 - 3,2 x 105 CFU/g, biên độ tăng mạnh từ đợt 1 đến đợt 5. 

Mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. tăng chậm trong suốt quá trình theo dõi, dao động 

từ 1,6 x 104 - 2,4 x 104 CFU/g. 
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Mật độ nấm Aspergillus sp. tăng chậm trong suốt quá trình theo dõi, dao động từ 

8,0 x 104 - 9,9 x 104 CFU/g, tăng ở giai đoạn đầu (đợt 1 - đợt 4), giảm dần và ổn định ở 

giai đoạn cuối. 

Như vậy, Mật độ độ vi khuẩn Bacillus sp.  tăng từ 6,5 x 105
 CFU/g (trước khi tiến 

hành thử nghiệm) lên 7,2 x 105
 CFU/g (sau khi tiến hành thử nghiệm); mật độ vi khuẩn 

Trichoderma sp.  tăng từ 2,97 x 104
 CFU/g (trước khi tiến hành thử nghiệm) lên 3,23 x 

104
 CFU/g (sau khi tiến hành thử nghiệm); mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. tăng từ 1,8 x 

104
 CFU/g (trước khi tiến hành thử nghiệm) lên 2,1 x 104

 CFU/g (sau khi tiến hành thử 

nghiệm) và mật độ nấm Aspergillus sp. tăng từ 8,7 x 104
 CFU/g (trước khi tiến hành thử 

nghiệm) lên 9,3 x 104
 CFU/g (sau khi tiến hành thử nghiệm); 

3.3.5. Diễn biến thay đổi môi trường nước và không khí ở mô hình số 2 

3.3.5.1. Diễn biến thay đổi môi trường nước 

Nguồn nước chảy qua khu vực hoàn thổ chỉ có thể thu thập được trong mùa mưa, 

thời gian khác đều không có nước. Do địa hình dốc nên dòng chảy thường nhanh và phân 

tán. Tại mô hình đã xác định được chất lượng nguồn nước mặt chảy qua theo từng vị trí 

và thời gian như trong bảng 3.32. 

Bảng 3.32. Chất lượng nước mặt mô hình 2 

Địa điểm lấy mẫu 

Các chỉ tiêu phân tích 

pH 
COD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 

PO4
3- 

(mg/l) 

As 

(mg/l) 

Mn 

(mg/l) 

Fe 

(mg/l) 

Nước suối phía 

thượng nguồn (mẫu 

nền, 2017) 

7,08 11 89,0 1,76 0,11 0,015 0,053 0,330 

Nước suối phía hạ 

nguồn (mẫu nền, 

2017) 

6,79 36 164,2 3,62 0,08 0,016 0,415 1,264 

Nước suối phía hạ 

nguồn (trồng cây 

hơn 1 năm, 2019) 

6,92 12 25,2 0,76 0,08 0,011 0,138 0,508 

Nước suối phía hạ 

nguồn (trồng cây 

hơn 2 năm, 2020) 

7,68 16 18,0 0,22 KPH KPH 0,02 0,129 

QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT (B1) 
5,5-9 30 50 10 0,3 0,05 0,5 1,5 

Độ pH, COD trong nước nhìn chung ít thay đổi, điều này là do nguồn đất hoàn thổ 

được sử dụng tại chỗ hoặc lân cận, ít có sự xáo trộn trong thành phần thổ nhưỡng. Thành 

phần nitrat và photphat thường tăng cao trong mùa mưa do có sự tham gia của phân bón 

(cả trong đất và nước). Tuy nhiên khi có mặt của cây trồng, giá trị nitơ trung bình trong 
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đất trồng các loài cây có xu hướng giảm dần theo thời gian. Hàm lượng nitơ trung bình 

trong đất ghi nhận được sau 12 tháng trồng cây là 0,96 mg/kg, trong nước là 0,76 mg/l. 

Điều này có thể giải thích là do sự hấp thụ chất dinh dưỡng tăng dần theo sự phát triển 

sinh khối của cây keo trong quá trình sinh trưởng và do thời gian mưa kéo dài và liên tục, 

nước mưa làm một phần chất dinh dưỡng bị rửa trôi bề mặt và ngấm xuống tầng đất dưới. 

Thành phần kim loại nặng gồm Mn, Fe, As đã giảm đáng kể sau khi trồng cây. 

Khả năng hấp thụ của cây keo khá tốt đối với nhiều chất ô nhiễm. Hàm lượng các độc tố 

trong đất tỷ lệ nghịch với quá trình sinh khối cây keo phát triển. Đối với khu vực hoàn 

thổ cải tạo đất tại mỏ đá xây dựng K’Bang, các thành phần độc tố có hàm lượng thấp, tuy 

nhiên, sự phát triển của cây trồng đã làm giảm thiểu chất ô nhiễm ngay trong đất và nguồn 

nước chảy qua khu vực mô hình. 

Chỉ tiêu biểu hiện rõ nét nhất là TSS trong nguồn nước mặt chảy qua mô hình trong 

mùa mưa. Từ 164,2 mg/l khi chưa cải tạo hoàn phục môi trường, giá trị TSS giảm trên 6 

lần sau khi trồng cây. Một phần cây trồng tham gia vào sự cố định đất mùn, tăng khả năng 

gắn kết của bộ rễ với đất. Do vậy, thảm thực vật hiện có tác dụng làm giảm độ đục trong 

nguồn nước phía hạ nguồn. 

Nhìn chung, các chỉ tiêu trong nước mặt khu vực mô hình đều có hàm lượng không 

lớn, đặc biệt, sau khi có biện pháp cải tạo môi trường trên bãi thải đã giảm giá trị đáng 

kể, nằm trong giới hạn cho phép. Điểm đáng lưu ý là: dòng chảy không thường xuyên chỉ 

là yếu tố tương đối giúp ta nhận biết sự ảnh hưởng của thảm thực vật đến môi trường đất. 

Trong trường hợp dòng chảy xuất hiện với lưu lượng lớn và phạm vi lớn thì những biểu 

hiện về hàm lượng các chỉ tiêu phân tích tại mô hình sẽ không rõ ràng. Do vậy, nếu lớp 

phủ thực vật dày, phát triển tốt sẽ là yếu tố giảm thiểu chất ô nhiễm trong đất phát tán vào 

nguồn nước. 

3.3.5.2. Diễn biến thay đổi môi trường không khí 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu về chất lượng không khí và điều kiện vi khí hậu tại 

mô hình 2 trong các đợt khảo sát được thể hiện ở bảng dưới đây. Nhìn chung, chất lượng 

không khí tại mô hình 2 vào các thời điểm quan trắc và lấy mẫu: 2017, 2018, 2019 và 

2020 đều dưới quy chuẩn, trừ bụi. Hơn nữa, một số yếu tố không phát hiện như khí thải 

H2S, THC, một số yếu tố có giá trị nhỏ không đáng kể như nồng độ khí NH3 hay độ rung.   

So sánh chất lượng không khí thông qua 4 đợt khảo sát trong 4 năm 2017-2020 tại 

mô hình thí điểm hoàn phục môi trường, chúng tôi nhận thấy: Môi trường không khí đã 

được cải thiện đáng kể khi đất hoàn thổ được phủ xanh. Đặc biệt là có sự khác biệt lớn 

giữa 2 đợt khảo sát đầu (2017-2018) so với 2 đợt khảo sát cuối (2019-2020). 
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Sự thay đổi môi trường không khí giữa 2 năm khảo sát 2018 và 2017: Có sự giảm 

nhẹ về giá trị ở hầu hết các yếu tố đo đạc và phân tích. Cụ thể, độ ồn giảm 14,3 mg/m3 

tương đương với mức giảm 40%; hàm lượng bụi giảm khoảng 0,1 mg/m3. Nồng độ khí 

CO giảm rất ít 3 mg/m3, chỉ tương đương với 13%. Nồng độ NO2 giảm 0,02 mg/m3 (7-

20%) dẫn đến nồng độ khí này từ mức vượt quy chuẩn 1,25 lần ở lần đo đầu tiên xuống 

bằng mức quy chuẩn ở lần đo thứ hai. Đối với khí SO2, nồng độ khí này không thay đổi. 

Nồng độ khí NH3 giữ nguyên giá trị. Như vậy, giữa 2 đợt khảo sát này, trừ độ ồn và bụi 

có thể giảm đến trên 30% thì các yếu tố khác có giá trị giảm đều không vượt quá 20%.  

Bảng 3.33. Chất lượng môi trường không khí tại mô hình 2 

TT 
Thời gian  

quan trắc 

Tiếng 

ồn 

(dBA) 

Bụi lơ 

lửng  

(mg/m3) 

Các chỉ tiêu phân tích (mg/m3) 

H2S THC 
CO NO2 SO2 NH3 

1 Năm 2017 36,8 0,29 23 0,22 0,08 0.01 KPH KPH 

2 Năm 2018 22,5 0,19 20 0,2 0,08 0.01 KPH KPH 

3 Năm 2019 22,0 0,09 8 0,03 0,03 KPH KPH KPH 

4 Năm 2020 16,0 0,04 KPH 0,015 0,02 KPH KPH KPH 

QCVN 

06:2009/BTNMT 
     0,2 0,042 

 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
 0,3 30 0,2 0,35    

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70        

So sánh chất lượng môi trường không khí giữa năm 2019 và năm 2018: Giá trị của 

hầu hết các yếu tố giảm tương đối nhiều. Hàm lượng bụi giảm từ 0,1 mg/m3, tương đương 

với mức giảm 53%. Nồng độ khí CO của năm 2019 đã giảm so với năm 2018 là 60%. 

Nồng độ khí NO2 giảm mạnh đến 85%. Cũng giống như NO2, hàm lượng SO2 đã giảm đi 

đáng kể, khoảng 63%. Khí thải NH3 đã không còn xuất hiện ở mô hình, tiếng ồn là yếu 

tố không giảm nhiều. Nhìn chung, trừ độ ồn (giảm nhẹ) thì giá trị của các yếu tố khác 

giảm mạnh, từ 34% trở lên, đặc biệt là hàm lượng bụi, khí NO2, SO2 có thể giảm lên đến 

trên 80%. 

So sánh chất lượng môi trường không khí giữa năm 2020 và năm 2019: Nhìn 

chung, giá trị của các yếu tố được xem xét giảm ít hơn so với mức chênh lệch giữa 2019-

2018, nhưng nhiều hơn so với 2018-2017. Cụ thể, hàm lượng bụi giảm 55%. Khí thải CO 

đã không còn thấy sự xuất hiện của khí này nữa, hay mức độ giảm tương đương 100%. 
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NO2 là yếu tố giảm với tỷ lệ cao với trị số 50%. Đối với khí SO2, tỷ lệ giảm là 33%. Như 

vậy, giữa 2 năm quan trắc và lấy mẫu, trừ tiếng ồn (giảm nhẹ) thì những yếu tố khác giá 

trị đều giảm tương đối, nhìn chung ở mức 30- 50%. 

Từ những phân tích trên cho thấy trong giai đoạn 4 năm 2017-2010, tại mô hình 

có sự cải thiện dần về chất lượng môi trường không khí theo thời gian, trong đó có sự cải 

thiện đáng kể từ sau đợt khảo sát năm 2019 so với thời gian trước. Trong giai đoạn 2017-

2018, giá trị một số yếu tố ở một vài vị trí vượt quy chuẩn cho phép, nhưng sang giai 

đoạn 2019-2020 điều này không còn tồn tại, thậm chí đã không tìm thấy sự có mặt của 

một vài loại khí ô nhiễm. Ví dụ: nồng độ khí NO2. Đồng thời, không còn thấy sự hiện 

diện của khí CO ở năm 2020 hay không thấy sự có mặt của khí NH3 từ năm 2019. 

3.3.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của mô hình số 2  

3.3.6.1. Ước tính hiệu quả kinh tế của mô hình số 2 

a. Các dịch vụ hệ sinh thái chính   

Tương tự như mô hình 1, trên cơ sở tổng quan các dịch vụ hệ sinh thái từ rừng 

trồng đánh giá các dịch vụ hệ sinh thái chính mà MH2 có thể cung cấp.  

Bảng 3.34. Các dịch vụ hệ sinh thái chính mà mô hình 2 cung cấp 

Các loại dịch vụ 

HST chính 
Hàng hóa và dịch vụ do rừng cung cấp Mô hình 2 

Dịch vụ  

cung cấp 

Thực phẩm  - 

Nguyên liệu: gỗ, sợi + 

Tài nguyên năng lượng: củi, nhiên liệu sinh học + 

Thức ăn gia súc và phân bón  + 

Nguồn gen  - 

Thuốc tự nhiên và dược phẩm  + 

Hóa chất sinh học như thuốc nhuộm, chất diệt khuẩn, phụ 

gia thực phẩm 
- 

Tài nguyên sinh vật cảnh - 

Dịch vụ  

điều tiết 

Quy định chất lượng không khí + 

Điều hòa khí hậu, bao gồm hấp thụ và lưu trữ carbon + 

Quy định chất lượng nước: lọc nước mưa và nước chảy + 

Điều tiết nước: đệm các cực trong dòng chảy và dòng chảy 

của sông 
+ 

Điều tiết thiên tai - 

Chống xói mòn (giữ đất và ngăn ngừa lở đất / phù sa), duy 

trì và phục hồi đất sản xuất 
+ 

Kiểm soát sinh học - 

Thụ phấn  + 

Ghi chú: (+) Có cung cấp dịch vụ hệ sinh thái; (-) Không có dịch vụ tương ứng 
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Bảng 3.35. Giá trị các dịch vụ hệ sinh thái cung cấp bởi mô hình 2 

Hàng hóa và dịch vụ do rừng 

cung cấp 
Ước tính giá trị 

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP 

Thực phẩm  0 

Nguyên liệu: gỗ, sợi * Keo lai: 2000 cây 

- Tỉa thưa gỗ, củi (400 cây): vào năm thứ 4, khối lượng gỗ 

43,3 m3, giá 265.000 VNĐ/m3; tổng thu 56.660.000 VNĐ; 

chi phí thu hoạch 10.560.000 VNĐ; 

- Khai thác gỗ (1600 cây): khai thác vào năm thứ 7; 173 m3; 

giá bán 1.300.000 VNĐ/m3; tổng thu 224.900.000 VNĐ; tổng 

chi cho thu hoạch 41.520.000 VNĐ.  

Tài nguyên năng lượng: củi, 

nhiên liệu sinh học 

Thức ăn gia súc và phân bón Chưa đủ dữ liệu để ước lượng 

Nguồn gen 0 

Thuốc tự nhiên và dược phẩm Chưa đủ dữ liệu để ước lượng 

Hóa chất sinh học 0 

Tài nguyên sinh vật 0 

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP 

Quy định chất lượng không khí 87 USD/ha/năm   2.001.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 

Điều hòa khí hậu 

Quy định chất lượng nước 15 USD/ha/năm 

 345.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 Điều tiết nước 

Điều tiết thiên tai 0 

Chống xói mòn, duy trì và phục 

hồi đất sản xuất 
46 USD/ha/năm  345.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 

Kiểm soát sinh học 0 

Thụ phấn 2 USD/ha/năm  46.000 VNĐ/ha/năm  

vào thời điểm Sục Sạc ra hoa 

Nơi trú ẩn 0 

Vườn ươm 0 

Ghi chú: * Giá niêm yết của Lâm Đồng năm 2018; ** Giá niêm yết của Đắk Nông năm 2018 

Kết quả tính toán cho thấy mô hình 2 đem lại lợi ích/hiệu quả kinh tế trung bình 

khi sau 07 năm đầu tư, dòng tiền NCF=178.230.000 VNĐ, lợi nhuận dòng NPV = 

15.635.000 VNĐ/7 năm đầu tư. Nếu tính 14 năm (2 chu kỳ đầu tư), giá trị NPV đạt 

66.806.000 VNĐ/ha. Sở dĩ NPV thấp bởi vì chi phí đầu tư cơ bản cho mô hình khá lớn 

(trong đó tập trung vào chi phí chăm sóc mô hình, chi phí bón cải tạo đất: chất giữ ẩm, 

chất chống xói mòn, NPK nhả chậm), trong khi doanh thu thu về không lớn.  

3.3.6.2. Ước tính xói mòn đất mô hình số 2 
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Hệ số xói mòn do mưa (R): Mô hình 2 tại K’Bang nhóm tác giả sử dụng lượng 

mưa trung bình năm tại trạm An Khê R = 1.520,5mm và hệ số xói mòn do mưa R = 

103.68. 

Để tính toán cho mô hình 2, ước tính hệ số K dựa vào dữ liệu phân tích các mẫu 

đất được thu thập ở các thời điểm khác nhau. Kết quả tính hệ số K theo bảng: 

Bảng 3.36. Hệ số kháng xói K ở mô hình 2 

STT   Thời điểm TPCG OM Ước tính K 

1 Đất trống (T9/2018) Sandy loam 0,58 0,14 

2 12 tháng (T9/2019) Sandy loam 0,78 0,14 

3 24 tháng (T9/2020) Sandy loam 2,33 0,12 

Sử dụng công cụ GIS tính toán cho hệ số xói mòn do địa hình của khu vực Mô hình 

1, 3 tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm là LS = 1,219; Mô hình 2 tại thị trấn K’Bang, huyện 

K’Bang là LS = 2,127. 

Bảng 3.37. Ước tính hệ số C của mô hình 2 

Thời điểm % che phủ Chiều cao cây (m) Ước tính C 

Đất trống (T9/2018) 0 0 1,0 

12 tháng (T9/2019) 60 1,95 0,027 

24 tháng (T9/2020) 88 4,65 0,005 

Sau khi được tiến hành cải tạo, mặt bằng mô hình 2 có độ dốc trung bình từ 3-8o, 

cây trồng được thiết kế trồng theo đường đồng mức. Vì vậy ước tính hệ số P của mô hình 

2 là 0,5. 

Bảng 3.38. Kết quả tính toán lượng đất xói mòn hàng năm tại MH2 

Các hệ số Đơn vị tính Chưa cải tạo 12 tháng 24 tháng 

Hệ số xói mòn do mưa R J/m2 103,68 103,68 103,68 

Hệ số kháng xói của đất K kg.h/KJ.mm 0,14 0,12 0,12 

Hệ số sườn dốc LS  2,127 2,127 2,127 

Hệ số lớp phủ C  1 0,027 0,005 

Hệ số canh tác P  1 0,5 0,5 

Lượng đất xói mòn A kg/m2.năm 30,874 0,357 0,066 
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Như vậy, từ các kết quả tính toán các hệ số trong phương trình mất đất phổ dụng 

ở mô hình 2 thấy rằng: 

- Hệ số kháng xói của đất K giảm từ 0,14 xuống 0,12 (kg.h/KJ.mm). 

 - Hệ số cây trồng C giảm từ 1 xuống 0,027 sau 12 tháng và 0,005 sau 24 tháng. 

Kết quả này cho thấy hệ thống cây trồng phát triển rất tốt, hầu như đã che phủ kín bề mặt 

đất, góp phần hạn chế triệt để xói mòn. 

 - Hệ số canh tác P giảm từ 1 xuống 0,5. 

 - Ước tính lượng đất xói mòn ở mô hình 2 giảm rất mạnh từ 30,87 kg/m2.năm 

xuống còn 0,357 kg/m2.năm sau 12 tháng tương đương giảm trên 98% và 0,066 kg/m2.năm 

sau 24 tháng. 

3.3.6.3. Nhận định khả năng trượt lở đất thực tế ở mô hình 2 

Qua khảo sát và nghiên cứu cho thấy: trên bề mặt của mô hình đều có lớp bề mặt 

được phủ bởi đất lẫn sỏi có màu đen, xám nâu lẫn với các mảnh đá, khối tảng đá bazan 

từ khá nhỏ đến 30-50cm, đây có thể là bãi thải của mỏ khai thác đá trước đây đổ dồn 

xuống khu vực này. Ngoài ra trong mô hình có khá nhiều các hòn đá với kích thước đến 

70cm chiều dài, bề mặt bị bào mòn dạng ô van hoặc hơi tròn… Các cây keo ở đây phát 

triển tốt hơn cây cùng loại ở mô hình 3, các cây ở đây cao đều 8-10m xanh tốt. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.19. Xói lở đất ở bậc phân cấp (a), Mạch felspat bị kaolin hóa (b) 

Hiện tượng sạt lở và xói mòn đất ở mô hình 2 như sau: do phân bố kiểu bậc thang 

nên đã xuất hiện sạt lở ở các bờ phân bậc, mặc dù hiện tại diện tích các khối trượt chưa 

lớn, song về lâu dài có thể các khối trượt sẽ phát triển hơn gây ảnh hưởng cho cây trồng 

(hình 3.19a). Quan sát kỹ một điểm trượt lở ở mô hình cho thấy nguyên nhân chủ yếu là 

do các mạch feldspar phát triển chằng chịt, quá trình bị biến đổi dạng kaolin hóa làm cho 

độ bền cơ học ở đới xuyên cắt của các mạch này yếu đi, nhất là khi có nước mưa thấm 

qua, kaolin dễ dàng bị nhão ra và sự mất cân bằng trọng lực gây trượt lở không thể tránh 
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khỏi, kéo theo cả khối đá bazan trôi trượt xuống dưới (hình 3.19b). Thường ở những điểm 

như vậy, mặt bằng của bậc bên dưới bị khoét sâu tạo ra các rãnh xói cũng đã xuất hiện. 

Tuy nhiên, hiện tại cây keo trong mô hình đã phát triển cao và khỏe, vì vậy nếu như có 

xảy ra trượt lở ở bờ các bậc cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn. Ngoài ra, mô hình 2 có độ 

dốc tương đối lớn nên khó tránh khỏi hiện tượng xói mòn đất. 

3.4. Đánh giá kết quả xây dựng mô hình 3: Thiết lập thảm thực vật trên bùn thải 

sau tuyển quặng bauxite (MH3) 

3.4.1. Luận giải tính khả thi của việc lựa chọn xây dựng mô hình 3 

Như đã đề cập ở Chương 1, quá trình khai thác, chế biến bauxite để tạo ra được 

các sản phẩm có hàm lượng Al2O3 cao từ quặng nguyên khai đến quặng tinh đồng thời 

cũng tạo ra 3 loại bãi thải: đất hoàn thổ, bùn thải sau tuyển quặng và bùn đỏ. Trong đó, 

đề tài đã lựa chọn bãi thải đất hoàn thổ để xây dựng mô hình 1; bùn đỏ được xét vào dạng 

chất thải nguy hại cần quản lý nghiêm ngặt. Hiện nay, bùn thải sau tuyển quặng bauxite 

cũng đang được lưu trữ trong các hồ chứa với chi phí xây dựng và vận hành rất lớn. Qua 

tham khảo các tài liệu thấy rằng các nghiên cứu về bùn thải sau tuyển quặng bauxite còn 

hạn chế. Do đó, cải tạo, phục hồi bùn thải sau tuyển quặng bauxite vừa là vấn đề nghiên 

cứu có ý nghĩa vừa có tính mới mà đề tài chủ động lựa chọn thực hiện. 

3.4.2. Diễn biến sinh trưởng cây trồng ở mô hình 3 

3.4.2.1. Tỷ lệ sống của cây trồng trong MH3 

Qua số liệu ở Bảng 3.19 cho thấy cây trồng ở mô hình 3 gồm Keo lai (2 dòng 

BV16 và AH1) và Tràm Úc có tỷ lệ sống sau khi trồng 01 tháng đến 24 tháng theo xu 

hướng giảm dần.  

- Loài Tràm Úc do đặc tính sinh thái phù hợp với điều kiện ngập nước, cho nên 

trong giai đoạn sau khi trồng đến 6 tháng có TLS rất cao đến 100% (do đất hồ chứa còn 

bị ngập trong mùa mưa), nhưng sau đó giảm nhanh và tại thời điểm sau 24 tháng trồng 

khi mực nước trong hồ chứa cạn dần cùng với quá trình cạnh tranh mạnh mẽ với Keo lai 

đã làm cho tỷ lệ sống của Tràm Úc chỉ còn 86,2% (giảm 6,0% so với thời điểm 12 tháng 

sau khi trồng). 

 - Loài Keo lai, sau 6 tháng có tỷ lệ sống từ 92,8 -97,1%, nhưng sau 12 tháng trồng 

có tỷ lệ sống 86,9% (dòng AH1) đến 87,1% (dòng BV16), và sau 18 tháng đã giảm đi 

còn 88,2% (dòng AH1) và 86,8% (dòng BV16), đến thời điểm 24 tháng sau khi trồng tỷ 

lệ sống của Keo lai dòng AH1 là 88,3% và dòng BV16 là 85,7%. Trong đó dòng Keo lai 

BV16 có tỷ lệ sống giảm đi 11,4%, còn dòng AH1 giảm 4,5% khi so sánh giữa thời điểm 

sau khi trồng 6 tháng và 24 tháng.  
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Bảng 3.39. Tỷ lệ sống cây trồng ở MH3 

TT Loài cây 

TLS sau khi trồng (%)  

Ghi chú 

 
1  

tháng 

6 

 tháng 

12  

tháng 

18 

 tháng 

24 

tháng 

1 Keo lai BV16 100 97,1 87,1 86,8 85,7 Có trồng dặm 

2 Keo lai AH1 100 92,8 86,9 88,2 88,3 Có trồng dặm 

3 Tràm Úc 100 100 92,2 91,2 86,2 Có trồng dặm 

BQ mô hình 100 96,6 88,8 88,7 86,7  

TLS bình quân của cây trồng MH3 sau 24 tháng trồng là 86,7%, biến động từ 

85,7% (Keo lai BV16) đến 88,3% (Keo lai AH1). So với các tiêu chí đánh giá để làm cơ 

sở nghiệm thu rừng trồng (tỷ lệ sống đạt > 85%) thì tỷ lệ sống bình quân cây trồng ở MH3 

đạt yêu cầu.  

Qua theo dõi, đo đếm và đánh giá hiện trường nhận thấy sự biến động của TLS 

cây trồng ở MH3 chịu ảnh hưởng của một số nguyên nhân. Trong đó quá trình cạn dần 

của mực nước trong hồ chứa dẫn đến độ ẩm đất thay đổi theo hướng giảm nhanh và do 

quá trình cạnh tranh không gian dinh dưỡng diễn ra mạnh mẽ bỡi mật độ trồng lớn (6.600 

cây/ha). Từ số liệu ở Bảng 3.39 cũng cho thấy với loài Keo lai trồng ở MH3 thì dòng Keo 

lai AH1 có tỷ lệ sống cao hơn dòng Keo lai BV16 dù có cùng biện pháp kỹ thuật trồng 

và chăm sóc. 

3.4.2.2. Sinh trưởng đường kính gốc (Do) và chiều cao cây (H) ở MH3 

- Đường kính gốc (Do)  

Cả 2 loài cây trồng chính ở MH3 có mức độ tăng trưởng đường kính gốc khá nhanh 

(chi tiết ở Bảng 3.40). Cây con Keo lai khi mới trồng (sau 01 tháng) có đường kính gốc 

BQ là 0,22cm, sau 12 tháng trồng đạt 2,18cm (BV16) đến 2,37cm (AH1), sau 18 tháng 

trồng thì đường kính gốc từ 4,75cm (BV16) – 5,50cm (AH1). 

Tại thời điểm 24 tháng sau khi trồng đã ghi nhận khả năng sinh trưởng vượt trội 

về đường kính gốc của Keo lai ở MH3, đạt từ 6,61 ± 0,71cm (BV16) đến 7,37 ± 1,29cm 

(AH1).    

Bảng 3.40. Sinh trưởng Do của cây trồng ở MH3 

TT Loài cây 

Đường kính gốc sau khi trồng (cm) 

1  

tháng 

6 

 tháng 

12  

tháng 

18 

 tháng 

24 

tháng 

1 Keo lai BV16 0,22 0,49 2,18 4,75 6,61±0,71 

 2 Keo lai AH1 0,22 0,50 2,37 5,50 7,37±1,29 

 3 Tràm Úc 0,10 0,97 2,34 4,78 5,02±0,91 
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- Cây con Tràm Úc có đường kính gốc khoảng 0,1cm khi trồng, nhưng tốc độ tăng 

trưởng khá nhanh, đến thời điểm 12 tháng sau trồng có đường kính gốc 2,34cm, và 18 

tháng sau khi trồng thì đường kính gốc đến 4,78cm; sau khi trồng 24 tháng thì Tràm Úc 

có đường kính gốc bình quân đến 5,02 ± 0,91cm. 

 Từ số liệu ở Bảng 3.20 cũng cho thấy giữa 2 dòng Keo lai chọn trồng thử nghiệm 

thì dòng Keo lai AH1 có sinh trưởng đường kính gốc lớn hơn dòng Keo lai BV16 ở tại 

tất cả các thời điểm đo đếm. 

- Sinh trưởng chiều cao (H)  

 Từ quan sát tại hiện trường ở các kỳ thu thập số liệu và kết quả tính toán chiều cao 

bình quân cây trồng nhận thấy tốc độ sinh trưởng chiều cao cây trồng ở MH3 khá nhanh, 

đặc biệt là loài Keo lai. Cây Keo lai khi mới trồng (sau 01 tháng) có chiều cao chỉ khoảng 

34,1 -34,8cm, sau 6 tháng đạt khoảng 45,7 - 48,1cm, sau 12 tháng trồng chiều cao đạt 

150,0cm (BV16) đến 159,8cm (AH1).  

 Sau 18 tháng trồng thì chiều cao bình quân Keo lai từ 316, 2 – 364,0cm; đường 

kính gốc từ 4,75 – 5,50cm. Tại thời điểm 24 tháng sau khi trồng đã ghi nhận chiều cao 

bình quân đạt từ 458,4 ± 52,51cm (BV16) đến 482,2 ± 69,5cm (AH1). Trong đó dòng 

Keo lai AH1 có chỉ tiêu tăng trưởng chiều cao lớn hơn dòng BV16 (chi tiết ở Bảng 3.41). 

Cây Tràm Úc có tốc độ tăng trưởng chiều cao giai đoạn đầu khá nhanh. Từ chiều 

cao 23,8cm sau khi trồng 01 tháng, tại thời điểm 6 tháng cao 66,9cm và sau 12 tháng 

chiều cao Tràm Úc đạt 133,6cm. Đến thời điểm 18 tháng sau khi trồng thì chiều cao BQ 

là 229,0cm và sau 24 tháng thì chiều cao Tràm Úc là 281,1 ± 34,04cm.  

Bảng 3.41. Sinh trưởng chiều cao H của cây trồng ở MH3 

TT Loài cây 

Chiều cao sau khi trồng (cm) 

1  

tháng 

6 

 tháng 

12  

tháng 

18 

 tháng 

24 

tháng 

1 Keo lai BV16 34,8 45,7 150,0 316,2 458,4±52,51 

 2 Keo lai AH1 34,1 48,1 159,8 364,0 484,2±69,50 

 3 Tràm Úc 23,8 66,9 133,6 229,0 281,1±34,04 

Nhìn chung qua theo dõi nhận thấy tốc độ sinh trưởng của cây trồng ở MH3 sau 

24 tháng trồng khá nhanh, các chỉ tiêu tính toán về chiều cao và đường kính gốc bình 

quân đều tăng dần sau khi trồng 6, 12 và 24 tháng. Trong đó dòng Keo lai AH1 có các 

chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao và đường kính trội hơn so với dòng keo lai BV16. Loài 

Tràm Úc có tốc độ sinh trưởng chậm so với loài Keo lai trồng ở MH3. 
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3.4.2.3. Chất lượng cây trồng trong MH3 

Các số liệu thống kê về chất lượng của 2 loài cây trồng ở MH3 theo 3 mức độ tốt, 

xấu và trung bình từ số liệu thu thập từ năm 2018 đến tháng 6/2020 (Bảng 3.42) nhận 

thấy cây trồng ở đây sự phân hóa rõ rệt về mặt hình thái (chất lượng). 

 Sau trồng 6 tháng, tỷ lệ cây tốt BQ cả mô hình đạt 33,3%, nhưng sau 12 tháng chỉ 

số này là 75,8% và sau 24 tháng là 70,8%. Cùng với đó tỷ lệ cây xấu của cây trồng tương 

ứng theo thời gian 6, 12, 24 tháng lần lượt là 0%, 3,1% và 5,2%.    

Tại thời điểm sau khi trồng 24 tháng,  tỷ lệ cây tốt của Keo lai ở MH3 từ 70,3% 

(BV16)  - 79,8% (AH1), tỷ lệ cây sinh trưởng trung bình khoảng 17,6- 25,9% và cây sinh 

trưởng kém (xấu) chỉ 2,4% (AH1) đến 3,8% (BV16). 

Bảng 3.42. Chất lượng cây trồng ở MH3 

 

Loài cây 

Sau 6 tháng (%) Sau 12 tháng (%) Sau 24 tháng (%) 

Tốt TB Xấu Tốt TB Xấu Tốt TB Xấu 

Keo lai BV16 0 100 0 76,2 22,2 1,6 70,3 25,9 3,8 

Keo lai AH1 0 100 0 75,0 23,8 1,2 79,8 17,6 2,4 

Tràm Úc 100 0 0 76,1 17,4 6,5 62,2 28,4 9,4 

BQ mô hình 3 33,3 66,7 0 75,8 21,1 3,1 70,8 24,0 5,2 

Cũng tại thời điểm này, các số liệu tính toán chất lượng cây trồng ở MH3 cho thấy 

tỷ lệ cây tốt của loài Tràm Úc là 62,2%, cây trung bình là 28,4% và tỷ lệ cây xấu  9,4%. 

3.4.2.4. Sâu bệnh hại cây trồng ở MH3 

Số liệu về tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng ở MH3 cho thấy:  

- Trên đối tượng cây Keo lai sau khi trồng 6 tháng không phát hiện sâu bệnh; tại 

thời điểm 12 tháng xuất hiện bệnh thán thư với tỷ lệ 8,3% trên dòng Keo lai AH1 và ô đo 

đếm cao nhất có đến 23,1% số cây nhiễm bệnh đối với dòng Keo lai BV16.  

Tại thời điểm 24 tháng phát hiện bệnh thán thư xuất hiện với tỷ lệ từ 15 – 20% 

tổng số cây đo đếm. Tình hình gây hại của bệnh này trên loài Keo lai ở mức độ nhẹ.    

- Cây Tràm Úc ở MH3 thường bị sâu ăn lá (giai đoạn từ 6 tháng sau khi trồng), 

sâu cuốn lá (sau khi trồng 12 tháng) và bị bệnh xoắn lá (chưa xác định được nguyên nhân 

gây bệnh) ở mức độ nhẹ đến trung bình với tỷ lệ khoảng 10,0 – 35,0% số cây bị tác hại 

của bệnh này. 

3.4.2.5. Diễn biến thảm thực bì ở MH3 

Trên mô hình 3 trồng các dòng Keo lai (Accacia sp.) và Tràm úc (Melaleuca 

leucadendra) với khoảng cách trồng 1 x 1,5m (6.666 cây/ha). Mô hình thường có tầng 
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nước ngầm cao do nằm trong hồ chứa bùn thải. Mô hình cũng được chăm sóc, bón phân. 

Vào mùa mưa mô hình có thể bị ngập tạm thời do mực nước lên cao. Sau 24 tháng trồng, 

thảm thực bì ở mô hình 3 đã có độ che phủ tới 0,9; tức là phủ kín mô hình. Cây Keo và 

Tràm úc đã cao từ 3 đến 4 m, một số cây cao đến 5 m. 

- Thay đổi số lượng loài trung bình của thảm thực bì 

 
Hình 3.20. Số lượng loài của thảm thực bì trên mô hình 3 

Hình 3.21 cho thấy trong thảm thực bì của mô hình 3 có số lượng loài tăng trong 

6 tháng đầu theo dõi. Trung bình tăng từ 7 loài lên 8,8 loài. Tuy nhiên, số loài giảm xuống 

nhanh chóng vào thời điểm 12 tháng theo dõi. Tại thời điểm 6 tháng đầu sau khi trồng số 

lượng loài trung bình có tăng từ 7,00 ± 4,36 (loài) lên 8,80 ± 1,30 (loài). Tuy nhiên số 

lượng loài trung bình đã giảm xuống chỉ còn 3,20 ± 1,64 (loài) sau 12 tháng theo dõi. 

Nhìn chung, số lượng loài biến động mạnh trên mô hình do có tác động của hoạt động 

chăm sóc (dọn cỏ quanh gốc cây trồng chính). Tuy nhiên, có thể thấy rằng vào các thời 

điểm tháng 6 hàng năm (cuối mùa khô, đầu mùa mưa) thì số lượng loài đều giảm so với 

thời điểm tháng 12 hàng năm (cuối mùa mưa, đầu mùa khô). 

Bảng 3.43. Số lượng loài trung bình ở MH3 

Đơn vị tính: loài 

Thời gian 
Số lượng loài 

trung bình 
Median Min Max 

6/2018 7,00 ± 4,36 6 2 14 

12/2018 8,80 ± 1,30 8 8 11 

6/2019 3,20 ± 1,64 3 2 6 

12/2019 11,60 ± 2,70 10 9 15 

6/2020 8,60 ± 2,70 8 6 13 
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- Thay đổi độ che phủ thảm thực bì 

Dựa trên biểu đồ hình 3.22 cho thấy, nhìn chung độ che phủ thảm đã tăng trong 6 

tháng đầu, từ 7,60 ± 7,79 (%) lên 14,04 ± 6,64 (%). Tuy nhiên tại thời điểm 06/2019 (sau 

12 tháng) thì độ che phủ có giảm đôi chút xuống còn (12,00 ± 5,70 (%)). Đến thời điểm 

6/2020. Độ che phủ thảm đạt 54,40 ± 27,05 (%) tức là đã tăng lên nhiều so với thời điểm 

ban đầu. Nhìn chung, độ che phủ cũng tăng trên 50% lên sau 2,5 năm theo dõi. 

 

 
Hình 3.21. Thay đổi độ che phủ thảm thực bì trên mô hình 3 

Mặt khác biến động từ thời điểm sau 6 tháng là rất lớn. Tại thời điểm 12 tháng thì 

tất cả các ODB đã có sự xuất hiện của thảm thực vật. Điều này cho thấy thảm thực bì đã 

phân bố đều hơn trên mô hình. Tuy vậy, thời điểm 12/2019 và 6/2020, thảm thực bì ở mô 

hình 3 có độ che phủ tăng nhanh và có biến động rất lớn (SD: 27,05; min: 5 và max 90). 

Bảng 3.44. Thay đổi độ che phủ trung bình của thảm thực vật trên MH3 

Đơn vị tính: % 

Thời gian 
Độ che phủ 

trung bình 
Median Min Max 

6/2018 7,60 ± 7,79 5 0 20 

12/2018 14,04 ± 6,64 15 0 25 

6/2019 12,00 ± 5,70 10 5 20 

12/2019 34,40 ± 14,53 30 10 55 

6/2020 54,40 ± 27,05 65 5 90 
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- Thay đổi chiều cao thảm thực bì  

Từ biểu đồ hình 3.23 cho thấy: Sau 6 tháng theo dõi, chiều cao trung bình thảm 

thực bì có tăng từ 13,34 ± 10,01 cm lên 24,88 ± 11,36 cm. Trong 6 tháng đầu này chiều 

cao trung bình có biến động khá lớn. Nguyên nhân do số lượng loài thực vật vào thời 

điểm ban đầu còn đa dạng nên chiều cao có khác biệt lớn. Nhìn chung, thảm thực bì ở mô 

hình 3 có tăng chiều cao bình quân sau 24 tháng theo dõi từ 13,34 ± 10,01 cm lên 54,40 

± 27,05 cm. Biến động chiều cao của thảm thực bì ở mô hình 3 có xu hướng tăng lên theo 

thời gian trồng thí nghiệm. 

 

Hình 3.22. Thay đổi chiều cao thảm thực bì trên mô hình 3 

 

Bảng 3.45. Chiều cao trung bình của thảm thực vật trên MH3 

Đơn vị tính: cm 

Thời gian 
Chiều cao 

trung bình 
Median Min Max 

6/2018 13,34 ± 10,01 13 2 46 

12/2018 24,88 ± 11,36 25 5 80 

6/2019 22,31 ± 9,03 25 20 30 

12/2019 34,40 ± 14,53 14,5 3 79 

6/2020 54,40 ± 27,05 14,5 2 80 

3.4.3. Đánh giá chung cây trồng và thảm thực bì ở mô hình số 3 

a. Loài Keo lai 

 Qua kết quả theo dõi, đo đếm chỉ tiêu tỷ lệ sống (TLS) tại hiện trường trồng cây 

Keo lai tại MH3 cho thấy loài này có TLS khá cao. Sau khi trồng 6 tháng thì TLS bình 
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quân của Keo lai tại đây là 95,0%, đến 12 tháng còn 87,0%, sau 18 tháng còn 87,5% và 

sau 24 tháng trồng thì TLS của loài còn 87,0 %. Trong đó, ở thời điểm 24 tháng sau khi 

trồng thì dòng Keo lai AH1 có tỷ lệ sống cao hơn một ít so với dòng BV16. Tổng hợp chỉ 

tiêu chiều cao loài Keo lai trồng tại mô hình 3 cho thấy tốc độ sinh trưởng chiều cao của 

2 dòng Keo lai trồng ở đây là khá nhanh. Mức gia tăng chiều cao của Keo lai trong giai 

đoạn từ 6 tháng đến 24 tháng sau khi trồng từ 412,7 cm (BV16) đến 436,1cm (AH1). 

Thời điểm đo đếm 6 tháng sau khi trồng thì tăng trưởng chiều cao của Keo lai 

trồng ở MH3 chậm là do trong khoảng thời gian từ sau khi trồng đến 6 tháng mực nước 

ở hồ chứa bùn còn cao (tại MH3), thường bị ngập úng do mưa nên không thích hợp cho 

sinh trưởng của Keo lai. Qua kết quả này cho thấy trong quá trình sinh trưởng chiều cao 

loài Keo lai không thích nghi với điều kiện ngập úng. Trong giai đoạn từ sau khi trồng 6 

tháng đến 24 tháng mức độ gia tăng đường kính gốc của Keo lai ở mô hình 3 từ 6,12cm 

(BV16) đến 6,87cm (AH1). 

Về chất lượng cây trồng loài Keo lai tại MH3 trong thời gian từ 6 đến 24 tháng sau 

khi trồng cho thấy chất lượng cây trồng khá cao. Tại thời điểm 6 tháng sau khi trồng tỷ lệ 

cây Keo lai sinh trưởng trung bình đạt tỷ lệ 100% và không có cây sinh trưởng xấu. Nhưng 

tại thời điểm đo đếm 12 tháng sau khi trồng thì tỷ lệ này lần lượt là 75,6%, 23,0 % và 

1,4%. Sau khi trồng 18 tháng, tỷ lệ cây Keo lai sinh trưởng tốt tăng lên 82,7%, cây sinh 

trưởng trung bình 16,0% và 1,3% cây sinh trưởng xấu; đến thời điểm 24 tháng thì các tỷ 

lệ này lần lượt là 75,1%, 21,8% và 3,1. 

b. Loài Tràm Úc 

Qua theo dõi, đánh giá từ các số liệu đo đếm của loài Tràm Úc tại các thời điểm 6, 

12, 18 và 24 tháng nhận thấy:  

- Tỷ lệ sống cây Tràm Úc có chiều hướng giảm rõ rệt từ sau khi trồng đến 24 tháng. 

Sau khi trồng 6 tháng TLS là 100%, sau đó giảm đi chỉ còn 92,2% sau 12 tháng và duy 

trì ở mức 86,2% tại thời điểm đo đếm sau khi trồng 24 tháng. Như đã phân tích ở phần 

trước TLS của Tràm Úc từ sau 12 tháng giảm nhanh do mực nước hồ chứa cạn dần (độ 

ẩm đất giảm) và cạnh tranh dinh dưỡng mạnh với loài Keo lai trồng chung. 

- Qua các kết quả đo đếm chỉ tiêu chiều cao và đường kính gốc của Loài Tràm Úc 

trồng tại MH3 nhận thấy trong giai đoạn sau khi trồng 6 tháng đến 18 tháng tốc độ sinh 

trưởng nhanh, nhưng sau đó chậm lại. Từ sau khi trồng 6 tháng đến 18 tháng mức độ gia 

tăng chiều cao là 162,1 cm (từ 66,9cm lên 229,0cm), tốc độ gia tăng bình quân chiều cao 

Tràm Úc trong giai đoạn này là 13,5cm/tháng. Nhưng giai đoạn từ 18 đến 24 tháng chỉ 

tăng 52,1cm, bình quân mức tăng chiều cao chỉ đạt 4,3cm/tháng. 

Đối với chỉ tiêu đường kính gốc (Do), sau khi trồng 6 tháng đến 18 tháng mức độ 

gia tăng là 3,8 cm (từ 0,97 lên 4,78cm), tốc độ gia tăng bình quân đường kính gốc Tràm 
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Úc trong giai đoạn này là 0,3cm/tháng. Nhưng giai đoạn từ 18 đến 24 tháng chỉ tăng 

0,24cm, bình quân mức tăng Do chỉ đạt 0,02cm/tháng.  

Bên cạnh sự sụt giảm về tốc độ tăng trưởng chiều cao và đường kính gốc thì chất 

lượng sinh trưởng của loài Tràm Úc cũng có sự biến động với chiều hướng giảm dần theo 

thời gian. Tại thời điểm đo đếm 6 tháng thì tỷ lệ cây tốt là 100%, nhưng ở thời điểm 12 

tháng là 76,1% và sau 24 tháng trồng chỉ còn 62,2%. Cùng với đó thì tỷ lệ cây xấu tăng 

theo thời gian tương ứng và lần lượt là %, 6,5% và 9,4%. 

c. Thảm thực bì 

Về sự phát triển của thảm thực bì tự nhiên tại MH3 kém hơn so với thực bì tự nhiên 

ở MH1 và MH2. Nguyên nhân do ngay từ đầu trên bùn thải thực bì rất ít (thường bị ngập 

nước vào mùa mưa); bên cạnh đó do tàn che của 2 cây trồng chính là Keo lai và Tràm Úc 

rất cao nên ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực bì tự nhiên tại mô hình này 

(chi tiết ở Bảng 3.46). 

Bảng 3.46. Tình hình thực bì ở MH3 sau 6 tháng và 24 tháng 

Sau 6 tháng Sau 24 tháng 

Loài cây 

chính 

Chiều 

cao BQ 

(cm) 

Độ che 

phủ (%) 

Số cây/ 

20m2 

Loài cây 

 chính 

Chiều 

cao BQ 

(cm) 

Độ che 

phủ (%) 

Số cây/ 

20m2 

Chân nhện, 

Cỏ mần 

trầu, San 

cặp, Cỏ đuôi 

chồn  

10-25 2- 25 8 - 38 

Tình thảo, San 

nước, San cặp, 

Cỏ lào, Cứt 

lợn, Chân 

nhện, Viễn chí 

15 – 30 10 - 30 14 - 24 

Từ Bảng 3.46 nhận thấy: Sau khi trồng 6 tháng thành phần của thực bì tự nhiên tại 

MH3 khá đơn giản với các loài chính là: Chân nhện, Cỏ mần trầu, San cặp, Cỏ đuôi chồn. 

Độ che phủ bình quân chỉ khoảng 2 - 25%. Số lượng cây thống kê trong diện tích đo đếm 

(20m2) biến động từ 8 - 38  cây. 

Tại thời điểm đo đếm, theo dõi sau khi trồng 24 tháng, thành phần loài của thực bì 

tự nhiên ở MH3 phong phú hơn, với các loài chính như:  Tình thảo, San nước, San cặp, 

Cỏ lào, Cứt lợn, Chân nhện, Viễn chí, với có độ che phủ từ 10 – 30%. Số lượng cây trên 

diện tích đo đếm có xu hướng giảm chỉ thống kê có khoảng 14 – 24 cây/20m2. 

Qua theo dõi kết quả xây dựng MH3 tại thời điểm tháng 6/2020 nhận thấy với mật 

độ trồng dày (3.300 cây Keo lai + 3.300 cây Tràm Úc) đã tỏ ra có tác dụng phục hồi môi 

trường sau khi trồng 24 tháng, bùn thải đã được che phủ gần như hoàn toàn. Nhưng cạnh 

tranh cùng loài và khác loài đã diễn ra mạnh mẽ nên ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây 

trồng ở thời gian đến (đặc biệt là Tràm Úc).  

* Đánh giá chung kết quả thực hiện mô hình 3 
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Từ kết quả đo đếm các chỉ tiêu sinh trưởng của 2 loài cây Keo lai, Tràm Úc được 

trồng ở MH3 từ tháng 6/2018 đến tháng 3/2020 (24 tháng theo dõi) cho thấy các chỉ tiêu 

sinh trưởng gồm tỷ lệ sống, tăng trưởng đường kính gốc, chiều cao, chất lượng cây trồng 

đều đạt yêu cầu đề ra. Tại thời điểm 24 tháng sau khi trồng thì ở MH3 phát hiện có bệnh 

thán thư trên cây Keo lai và xoăn lá trên cây Tràm Úc ở mức độ nhẹ đến trung bình. 

Qua quan sát và kết quả đo đếm ở MH3 nhận thấy trong thời gian từ khi bắt đầu 

trồng đến khoảng 12 -18 tháng thì loài Tràm Úc sinh trưởng khá nhanh và tốt. Nhưng sau 

đó, tốc độ sinh trưởng chậm dần do mực nước trong hồ chứa bùn giảm nhanh dẫn đến đất 

bị khô và quá trình cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ (mật độ dày và tốc độ sinh trưởng của 

Keo lai mạnh hơn). Thời điểm 24 tháng sau khi trồng, MH3 đã phát huy tác dụng cải tạo 

môi trường đất bùn thải. Keo lai, Tràm úc với mật độ trồng dày (6.600 cây/ha) và tốc độ 

sinh trưởng tán lá nhanh nên đã che phủ kín diện tích đất bùn thải ở mô hình này.   

3.4.4. Diễn biến thay đổi hệ sinh thái đất trước và sau khi cải tạo phục hồi mô hình 3 

3.4.4.1. Đánh giá diễn biến thay đổi tính chất lý học của đất ở mô hình 3 

Kết quả phân tích TPCG của phẫu diện đất qua các đợt khảo sát, lấy mẫu từ các 

năm 2018, 2019, 2020 được biểu diễn qua biểu đồ ở Hình 3.24 cho thấy rằng hàm lượng 

sét (<0,002mm) tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Cấu trúc đất dần ổn định. 

  

Hình 3.23. Diễn biến thay đổi thành phần cơ giới 

Qua số liệu đo độ ẩm đất MH1 từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2020 có thể nhận thấy 

rằng diễn biến độ ẩm đất trung bình từ 20,66% - 32,66%, thấp ở các tháng mùa khô từ 

tháng 11 đến tháng 4 năm sau (từ 20,66-23,57%). Tuy nhiên cây trồng vẫn phát triển tốt, 

tỷ lệ sống cao do vẫn được cung cấp đầy đủ nước từ chất giữ ẩm AMS-1. 

3.4.4.2. Đánh giá diễn biến thay đổi tính chất hóa học đất ở mô hình 3 

Để đánh giá diễn biến thay đổi tính chất hóa học của đất trên Mô hình 3, đề tài đã 

tiến hành khảo sát đào 07 phẫu diện, lấy 25 mẫu tầng mặt. Các mẫu đất được phân tích 

tại Phòng Phân tích Tổng hợp, Viện Địa lý có chứng chỉ VILAS. Các kết quả phân tích 

qua các đợt khảo sát, được tổng hợp tại bảng 3.47. 
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Bảng 3.47. Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa học theo phẫu diện đất ở MH3 

Chỉ tiêu 
Cấp  

đánh giá 

Thang giá 

trị 

Trung bình 2018 Trung bình 2019 Trung bình 2020 

0-15 15-50 50-125 0-15 15-50 50-125 0-15 15-50 50-125 

OC 

(%) 

Rất cao >5,0          

Cao 2,0-5,0          

Trung bình 1,0-2,0          

Thấp 0,5-1,0  0,56     0,67 0,51  

Rất thấp <0,5 0,16  0,19 0,41 0,39 0,34   0,48 

Tổng N 

(%) 

Giàu >0,2          

Trung bình 0,1-0,2          

Nghèo <0,1 0,01 0,03 0,02 0,07 0,08 0,07 0,09 0,06 0,05 

Tổng P 

(%) 

Giàu >0,1  0,12 0,10 0,10  0,11 0,11   

Trung bình 0,06 - 0,1 0,08    0,08   0,09  

Nghèo <0,06         0,05 

Tổng K 

(%) 

Giàu >2          

Trung bình 1 - 2          

Nghèo <1 0,01 0,02 0,01 0,04 0,04 0,02 0,19 0,12 0,06 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/ 

100g đất) 

Giàu >10          

Trung bình 5 - 10   5,73 7,44 6,01 8,87  5,34  

Nghèo <5 2,86 2,29     4,72  4,87 

K dễ tiêu 

(mg K2O/ 

100g đất) 

Giàu >20          

Trung bình 10 - 20       11,24   

Nghèo <10 0,83 1,07 1,28 1,58 1,35 1,63  8,34 4,38 

CEC 

(meq/100 g 

đất) 

Cao >16          

Trung bình 12 - 16          

Thấp 8 - 12          

Rất thấp <8 3,8 3,3 3,2 4,6 5,2 4,5 5,4 4,93 3,7 

Ca2+ 

(meq/100g 

đất) 

Giàu >4          

Trung bình 2-4       2,14 2,34 2,05 

Nghèo <2 1,66 1,67 1,56 1,75 1,68 1,8    

Mg2+ 

(meq/100g 

đất) 

Giàu >1,6          

Trung bình 0,8-1,6          

Nghèo <0,8 0,24 0,27 0,23 0,28 0,29 0,39 0,41 0,40 0,36 

- Độ chua pHKCl: Độ pH đã được cải thiện rất rõ rệt qua các năm, sau khi được cải 

tạo, phục hồi từ gần trung tính pH 6.15 năm 2018; 6.19 năm 2019 đến trung tính pH 6.91 

năm 2020 so với đất nền khi chưa được cải tạo pH 5.73 năm 2017 (hình 3.27) 

- Hàm lượng các bon hữu cơ tổng số (OC): Có thể nhận thấy rằng, chỉ tiêu OC (%) 

của các tầng phẫu diện ở rất thấp đến thấp. Tuy nhiên hàm lượng OC năm sau cao hơn 

năm trước, đây có thể được xem sự cải thiện đáng kể sau khi cải tạo, phục hồi. 
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- Hàm lượng nitơ tổng số (%): Có thể nhận thấy rằng, hàm lượng N (%) của các 

tầng phẫu diện ở mức nghèo từ 0,01 – 0,09%. Có sự cải thiện hàm lượng N(%) rõ rệt qua 

từng năm từ 0,01 năm 2018 đến 0,19 năm 2020. Sự thay đổi này tương ứng với sự sinh 

trưởng và phát triển của cây trồng trên Mô hình. 

- Hàm lượng phốt pho tổng số: Các tầng phẫu diện đất có hàm lượng phốt pho tổng 

số từ trung bình đến giàu. Có sự cải thiện hàm lượng P tổng số qua các năm 

- Hàm lượng kali tổng số: Các tầng phẫu diện có hàm lượng kali tổng số nghèo. 

  

Hình 3.24. Diễn biến thay đổi độ chua pH và cation trao đổi trong phẫu diện MH3 

- Hàm lượng phốt pho và kali dễ tiêu, CEC: Hàm lượng phốt pho dễ tiêu từ nghèo 

đến trung bình và tăng dần qua các năm. Kali dễ tiêu, CEC ở các tầng phẫu diện đều 

nghèo, tuy nhiên các năm sau đều tăng. 

- Ca2+, Mg2+ trao đổi: Các tầng phẫu diện có Ca2+, Mg2+ trao đổi nghèo vào các 

năm 2018, 2019, 2020. Năm 2020 hàm lượng Mg2+ trao đổi tăng lên ở mức trung bình ở 

tất cả các tầng phẫu diện. 

Như vậy, qua kết quả phân tích ở Bảng 3.33 đã cho thấy rằng ứng dụng các phương 

pháp tổng hợp để cải tạo, trồng các loại cây đã được lựa chọn đã làm cho hàm lượng các 

chất dinh dưỡng ngày càng được cải thiện. 

Trên diện tích 01 ha của Mô hình 3, chúng tôi đã thực hiện lấy mẫu tầng mặt ở tại 

4 vị góc và cùng với tầng mặt của phẫu diện đất. Tổng 3 năm lấy 25 mẫu. Các mẫu này 

đã được phân tích tổng hợp số liệu trung bình qua các đợt khảo sát ở trên. Kết quả phân 

tích được tổng hợp tại bảng 3.45. Kết quả phân tích đánh giá các chỉ tiêu dinh dưỡng cũng 

tương tự như ở Bảng 3.47. Tuy nhiên, cần nhận thấy rõ rằng hàm lượng các chất dinh 

dưỡng của bùn thải qua các năm đã được cải tạo, phục hồi bằng thảm thực vật (từ năm 

2018-2020) cao hơn nhiều so với bùn thải nền trước khi được cải tạo (năm 2017). 
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Bảng 3.48. Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa học đất tầng mặt MH3 

Chỉ tiêu 
Cấp 

đánh giá 

Thang  

giá trị 

Kết quả phân tích (trung bình) 

2017 2018 2019 2020 

OC (%) 

Rất cao >5,0     

Cao 2,0-5,0     

Trung bình 1,0-2,0    1,09 

Thấp 0,5-1,0     

Rất thấp <0,5 0,2 0,32 0,49  

Tổng N (%) 

Giàu >0,2     

Trung bình 0,1-0,2   0,11 0,11 

Nghèo <0,1 0,02 0,04   

Tổng P (%) 

Giàu >0,1     

Trung bình 0,06 - 0,1   0,06 0,07 

Nghèo <0,06 0,03 0,04   

Tổng K (%) 

Giàu >2     

Trung bình 1 - 2     

Nghèo <1 0,02 0,11 0,24 0,20 

P dễ tiêu 

(mg P2O5/100g đất) 

Giàu >10     

Trung bình 5 - 10     

Nghèo <5 1,74 2,33 4,22 4,30 

K dễ tiêu 

(mg K2O/100g đất) 

Giàu >20     

Trung bình 10 - 20     

Nghèo <10 4,11 5,21 4,38 4,93 

CEC 

(meq/100 g đất) 

Cao >16  16,3 18,6 20,4 

Trung bình 12 - 16 12,5    

Thấp 8 - 12     

Rất thấp <8     

 

Hình 3.25. Diễn biến thay đổi độ chua pHKCl trong tầng đất mặt 
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3.4.4.3. Đánh giá diễn biến thay đổi hàm lượng KLN trong đất ở mô hình 3 

Đối với mô hình 3: cải tạo và phục hồi bùn thải khu khai thác bauxite Tân Rai cũng 

được thực hiện để giảm hàm lượng các kim loại nặng trong bùn thải hướng tới trả lại môi 

trường trong sạch phục vụ các mục tiêu phát triển của người dân. Để đạt được mục tiêu 

đó, một số loại cây được sử dụng cải tạo và phục hồi bùn thải khu vực này là keo, tràm 

úc và sục sạc từ tháng 5 năm 2018. Hàm lượng các kim loại nặng cũng được đánh giá ở 

4 giai đoạn: giai đoạn ban đầu: trước cải tạo (11/2017), giai đoạn 2: trồng cây được 6 

tháng (10/2018), giai đoạn 3: trồng cây được 9 tháng (01/2019) và giai đoạn 4: trồng cây 

được 24 tháng (5/2020). Các mẫu đất nghiên cứu được lấy ở các độ sâu 0-15 cm, 15-50 

cm và 50-100 cm. Kết quả diễn biến hàm lượng của các kim loại nặng ở mô hình cải tạo, 

phục hồi bãi thải khu vực khai thác bauxite Tân Rai được thể hiện ở hình 3.27. 

 

Hình 3.26. Diễn biến hàm lượng kim loại nặng ở mô hình 3 

Cây keo, tràm úc và sục sạc sinh trưởng và phát triển ở mô hình 3 cũng có tác dụng 

tốt trong việc cải tạo và phục hồi đất và làm giảm đáng kể hàm lượng các kim loại nặng 

trong bùn thải tại khu vực khai thác bauxite Tân Rai. Hầu hết các kim loại nặng trong bùn 

thải đều có xu hướng giảm dần theo thời gian sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

Hàm lượng các kim loại nặng: Cd, Mo, Hg và Bo còn lại không đáng kể sau 6, 9 và 25 

tháng khi các cây keo, tràm úc và sục sạc sinh trưởng và phát triển. Hàm lượng các kim 

loại nặng này trong bùn thải ban đầu là 4.45 mg/kg (Cd), 2,15 mg/kg (Mo), 5,53 mg/kg 

(Hg) và 3,35 mg/kg (Bo). Tuy nhiên, hàm lượng đã giảm đáng kể theo độ sâu 0-15 cm, 

15-50 cm và 50-100 cm và theo thời gian. Ở độ sâu từ 0-15 cm, hàm lượng Cd, Mo, Hg 

và Bo đã giảm xuống còn 0,39 mg/kg, 1,18 mg/kg, 0,32 mg/kg và 2.27 mg/kg sau 6 tháng 

trồng các loại cây trên. Tuy nhiên, sau 9 tháng thì hàm lượng Cd và Hg có giảm nhưng 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

225 

 

không nhiều như 6 tháng đầu, trong khi Mo và Bo thì đã giảm đáng kể. Các kim loại nặng 

khác như Cu, Pb, Zn và As cũng có tỉ lệ giảm đáng kể sau 6 và 9 tháng trồng cây. Sau 6 

tháng, các kim loại nặng này đã giảm được 27.09% (Zn), 38,51% (Cu), 54,67% (Pb) và 

90,95% (As). Tuy nhiên, sau 9 tháng cây sinh trưởng và phát triển thì các kim loại nặng 

Cu và Zn đã giảm còn 58,11% và 53,20% tương ứng, trong khi đó, các kim loại nặng Pb 

và As giảm không đáng kể còn 56,75% và 91,32% tương ứng.  

 Đặc biệt, sau 24 tháng cải tạo và phục hồi thì hàm lượng các kim loại nặng Cd, Pb, 

Hg, As và Bo trong đất khu vực hầu như đã giảm hết, trong khi hàm lượng của Cu và Zn 

thì vẫn còn tương ứng là 16,28 - 21 mg/kg và 16,17-20,56 mg/kg. Theo độ sâu, các kim 

loại Hg, Pb, Mo, As và Bo là giảm dần từ 0 - 100 cm.  Như vậy, các kim loại nặng này 

tích lũy chủ yếu ở lớp trên cùng, trong khi đó, các kim loại nặng khác Cd, Cu và Zn thì 

tích lũy ở tầng sâu cao hơn so với trên bề mặt. 

Diễn biến hàm lượng các kim loại nặng ở Mô hình 3 đều giảm dần theo thời gian 

sinh trưởng và phát triển của các cây thân gỗ đã được lựa chọn. Như vậy, sau một thời 

gian ngắn (24 tháng), các kim loại nặng đã giảm đáng kể và những cây trồng trên mô hình 

3 vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Các cây trồng được lựa chọn đã thích nghi tốt với môi 

trường ở khu vực bãi thải có hàm lượng ô nhiễm các kim loại nặng cao. Đồng thời, các 

cây trồng này đều có khả năng hấp thụ và tích lũy các kim loại nặng đó tốt. Nhiều kim 

loại nặng như Cd, Hg, Mo, As, Bo có thể được làm sạch nếu kéo dài thời gian sinh trưởng 

và phát triển của các cây trồng trên. Các kim loại nặng khác cũng giảm đáng kể nếu kéo 

dài thời gian cải tạo và phục hồi. Đạt yêu cầu so với Thuyết minh đề cương (giảm 25% 

kim loại nặng). 

3.4.4.4. Diễn biến thay đổi vi sinh vật đất trong MH3 

Ở mô hình 3 (MH3): Có mật độ vi khuẩn phân giải xenlulô cao (dao động từ 5,5 x 

104 CFU/g đến 6,0 x 104
 CFU/g), có xu hướng giảm ở giai đoạn đầu và tăng ở các giai đoạn 

sau nhưng mức tăng chậm, đạt cực đại vào giai đoạn cuối. Vi khuẩn cố định đạm và vi 

khuẩn phân giải lân lại thay đổi theo xu hướng tăng chậm (lần lượt từ 2,36 x 104 - 2,49 x 

104 CFU/g và 1,79 x 104 - 2,11 x 104 CFU/g). 

Mật độ tổng vi khuẩn hiếu khí cũng tăng lên trong suốt quá trình theo dõi, dao 

động từ 4,2 x 107 - 5,6 x 107 CFU/g, tăng chậm ở giai đoạn đầu, sau đó tăng nhanh và đạt 

cực đại ở giai đoạn cuối. 

Mật độ vi khuẩn Bacillus sp. tăng chậm trong suốt quá trình theo dõi, dao động từ 

5,16 x 104 - 6,97 x 104 CFU/g. 

Mật độ vi khuẩn Azotobacter sp. có xu hướng tăng trong quá trình theo dõi, dao 

động từ 7,7 x 104 - 8,5 x 104 CFU/g, giảm ở giai đoạn đầu, sau đó tăng nhanh và đạt cực 

đại ở giai đoạn gần cuối. 
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Mật độ nấm Aspergillus sp. tăng trong suốt quá trình theo dõi, dao động từ 6,3 x 

105 - 8,4 x 105 CFU/g, tăng liên tục từ đợt 1 đến đợt 4, sau đó giảm ở đợt 5 và đạt cực đại 

ở đợt cuối. 

Mật độ các vi sinh vật đối kháng trong đất trước khi tiến hành thử nghiệm cải tạo 

phục hồi (được tính giá trị trung bình của các đợt thu mẫu) và sau khi tiến hành thử nghiệm 

cải tạo phục hồi (được tính giá trị trung bình của các đợt thu mẫu) ở 3 mô hình đều có xu 

hướng tăng dần trong thời gian theo dõi thí nghiệm. Cụ thể: Mật độ độ vi khuẩn Bacillus 

sp.  tăng từ 5,5 x 104
 CFU/g (trước khi tiến hành thử nghiệm) lên 5,9 x 104

 CFU/g (sau 

khi tiến hành thử nghiệm); vi khuẩn Trichoderma sp. tăng từ 2,80 x 105
 CFU/g (trước khi 

tiến hành thử nghiệm) lên 3,06 x 105
 CFU/g (sau khi tiến hành thử nghiệm); mật độ vi 

khuẩn Azotobacter sp.  tăng từ 7,5 x 104
 CFU/g (trước khi tiến hành thử nghiệm) lên 7,8 

x 104
 CFU/g (sau khi tiến hành thử nghiệm) và mật độ nấm Aspergillus sp. tăng từ 7,1 x 

104
 CFU/g (trước khi thử nghiệm) lên 7,7 x 104

 CFU/g (sau khi thử nghiệm). 

3.4.5. Diễn biến thay đổi môi trường nước và không khí ở mô hình 3 

3.4.5.1. Diễn biến thay đổi môi trường nước MH3 

Nguồn nước mặt tại mô hình 3 là các dòng mặt do nước mưa chảy tràn và hồ thải 

quặng đuôi. Chất lượng nước đa phần có hàm lượng kim loại trong nước cao (asen, 

mangan, sắt), hàm lượng chất dinh dưỡng (N, P) thấp. 

Nguồn nước trong phạm vi và lân cận mô hình 3 trên hồ bùn thải quặng đuôi sau 

hơn một năm trồng cây và áp dụng các biện pháp cải tạo, hoàn phục môi trường đã cho 

thấy một số kết quả bước đầu như sau: 

Trong mô hình 3 đã trồng cây, do có sự hiện diện cây trồng với mật độ dày trên 

6.600 cây/ha từ đó có sự trao đổi chất giữa đất, cây trồng và môi trường nước, nên các 

chỉ tiêu COD, TSS đều thấp hơn mẫu nước ở nơi không có trồng cây, cho thấy chất lượng 

nước ở nơi có trồng cây đã được cải thiện. Độ pH của nước có xu hướng tăng lên khi có 

sự hiện diện của cây trồng. Nhưng chỉ tiêu Coliforms ở mô hình trồng cây tăng lên có thể 

do ảnh hưởng của phân động vật ở các khu vực lân cận theo nguồn nước chảy qua phạm 

vi của mô hình. 

Thành phần kim loại nặng As, Mn, Fe luôn có mặt trong nước khu vực nghiên cứu 

nhưng ở hàm lượng thấp trong giới hạn cho phép. Mặc dù có mặt của thảm thực vật trên 

mô hình nhưng sinh khối còn thấp, môi trường đất khu vực lân cận luôn bị xáo trộn bởi 

các hoạt động khai thác, mặt khác do chế độ mưa thường tập trung lớn trong một thời 

gian dài nên khả năng xói mòn, rửa trôi đã ảnh hưởng đến chất lượng các nguồn nước. 

Tại mô hình 3 có những biểu hiện rõ rệt về chất lượng nguồn nước khi có mặt các loại 

cây trồng, hàm lượng kim loại nặng và chỉ tiêu dinh dưỡng giảm đáng kể tính đến năm 

2020 so với môi trường nền năm 2017. 
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3.4.5.2. Diễn biến thay đổi môi trường không khí MH3 

Nhìn chung, chất lượng không khí tại mô hình 3 vào các thời điểm quan trắc và 

lấy mẫu 11/2017, 10/2018, 4/2019 và 5/2020 đều dưới quy chuẩn. Ngoài ra, một số yếu 

tố không phát hiện như khí thải H2S, THC, một số yếu tố có giá trị nhỏ không đáng kể 

như nồng độ khí NH3 hay độ rung.   

So sánh chất lượng không khí thông qua 4 đợt khảo sát trong 4 năm 2017-2020 

chúng tôi nhận thấy: Môi trường không khí đã được cải thiện đáng kể khi đất hoàn thổ 

được phủ xanh. Đặc biệt là có sự khác biệt lớn giữa 2 đợt khảo sát đầu (2017-2018) so 

với 2 đợt khảo sát cuối (2019-2020). Trong giai đoạn 2017-2018, giá trị một số yếu tố ở 

một vài vị trí vượt quy chuẩn cho phép, nhưng sang giai đoạn 2019-2020 điều này không 

còn tồn tại, thậm chí đã không tìm thấy sự có mặt của một vài loại khí ô nhiễm. 

3.4.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường của mô hình số 3  

3.4.6.1. Ước tính hiệu quả kinh tế của mô hình số 3 

Trên cơ sở tổng quan các dịch vụ hệ sinh thái từ rừng trồng, đề tài đã đánh giá các 

dịch vụ hệ sinh thái chính mà mô hình 3 có thể cung cấp (chi tiết xem bảng 3.49).   

Bảng 3.49. Các dịch vụ hệ sinh thái chính mà mô hình cung cấp 

Các loại dịch 

vụ HST chính 
Hàng hóa và dịch vụ do rừng cung cấp Mô hình 3 

Dịch vụ  

cung cấp 

Thực phẩm  - 

Nguyên liệu: gỗ, sợi + 

Tài nguyên năng lượng: củi, nhiên liệu sinh học + 

Thức ăn gia súc và phân bón  - 

Nguồn gen  - 

Thuốc tự nhiên và dược phẩm  - 

Hóa chất sinh học như thuốc nhuộm, chất diệt khuẩn, phụ gia 

thực phẩm 
- 

Tài nguyên sinh vật cảnh - 

Dịch vụ  

điều tiết 

Quy định chất lượng không khí + 

Điều hòa khí hậu, bao gồm hấp thụ và lưu trữ carbon + 

Quy định chất lượng nước: lọc nước mưa và nước chảy + 

Điều tiết nước: đệm các cực trong dòng chảy và dòng chảy của 

sông 
+ 

Điều tiết thiên tai - 

Chống xói mòn (giữ đất và ngăn ngừa lở đất / phù sa), duy trì 

và phục hồi đất sản xuất 
+ 

Kiểm soát sinh học - 

Thụ phấn  - 
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Bảng 3.50. Giá trị các dịch vụ hệ sinh thái cung cấp bởi mô hình 

Hàng hóa, dịch vụ do 

rừng cung cấp 
Ước tính giá trị 

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG TRỰC TIẾP 

Nguyên liệu: gỗ, sợi * Keo lai: 2000 cây 

- Tỉa thưa gỗ, củi (440 cây): vào năm thứ 4, khối lượng gỗ 47,5 m3, giá 

265.000 VNĐ/m3; tổng thu 56.000.000 VNĐ; chi phí thu hoạch 

12.720.000 VNĐ; 

- Khai thác gỗ (1760 cây): khai thác vào năm thứ 7; 190 m3; giá bán 

1.300.000 VNĐ/m3; tổng thu 247.390.000 VNĐ; tổng chi cho thu hoạch 

50.429.000** m3. 

* Tràm Úc: 2000 cây 

- Tỉa thưa gỗ, củi (880 cây): vào năm thứ 4; giá bán 60.000 VNĐ/cây; 

tổng thu 52.800.000 VNĐ; chi phí thu hoạch 4.400.000 VNĐ (5.000 

VNĐ/cây); 

- Khai thác gỗ (1320 cây): khai thác vào năm thứ 7; giá bán 90.000 

VNĐ/cây; tổng thu 118.800.000 VNĐ; chi phí thu hoạch 6.600.000 

VNĐ (5.000 VNĐ/cây)***. 

Tài nguyên năng 

lượng: củi, nhiên liệu 

sinh học 

Thức ăn gia súc và 

phân bón 
0 

Nguồn gen 0 

Thuốc tự nhiên và 

dược phẩm 
0 

Hóa chất sinh học 0 

Tài nguyên sinh vật 0 

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP 

Quy định chất lượng 

không khí 

87 USD/ha/năm 

 2.001.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 

Điều hòa khí hậu 

Quy định chất lượng 

nước 

15 USD/ha/năm 

 345.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 

Điều tiết nước 

Điều tiết thiên tai 0 

Chống xói mòn, duy trì 

và phục hồi đất sản 

xuất 

46 USD/ha/năm 

 345.000 VNĐ/ha/năm từ năm thứ 4 

Kiểm soát sinh học 0 

Thụ phấn 2 USD/ha/năm  46.000 VNĐ/ha/năm vào thời điểm Tràm Úc ra hoa 

Theo kết quả tính toán hiệu quả kinh tế thấy rằng mô hình 3 đem lại lợi ích/hiệu 

quả kinh tế tốt hơn mô hình 2, nhưng ít hơn mô hình 1, khi NPV = 88.779.000 VNĐ/7 

năm đầu tư, nếu tính 14 năm (2 chu kỳ đầu tư), giá trị NPV đạt 215.915.000 VNĐ/ha. Sở 

dĩ NPV cho chu kỳ 7 năm ở mức trung bình là do chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, trong 
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khi doanh thu thu về không quá lớn. Nếu đầu tư 2 chu kỳ (14 năm) thì chu kỳ 2 có thể tận 

dụng được nền tảng đầu tư cơ bản của chu kỳ 1, nên NPV tăng cao hơn. 

3.4.6.2. Ước tính xói mòn đất mô hình số 3 

Hệ số xói mòn do mưa (R): Mô hình 1, Mô hình 3 nhóm tác giả sử dụng lượng 

mưa trung bình năm tại trạm Bảo Lộc P = 2.938,9 mm và R = 219,99. 

Để tính toán cho mô hình 3, ước tính hệ số K dựa vào dữ liệu phân tích các mẫu 

đất được thu thập ở các thời điểm khác nhau. Kết quả tính hệ số K theo bảng 3.51. 

Bảng 3.51. Hệ số kháng xói K tại mô hình 3 

STT   Thời điểm TPCG OM Hệ số K 

1 Đất trống (T11/2017) Loamy sand 0,48 0,05 

2 12 tháng (T6/2019) Sandy loam 0,92 0,14 

3 24 tháng (T6/2020) Sandy loam 2,05 0,12 

Trên cơ sở kết quả đo đếm tỷ lệ che phủ, chiều cao cây trồng trong mô hình, hệ số 

C của mô hình 3 được ước tính theo bảng tra cứu của Hội khoa học đất quốc tế như sau: 

Bảng 3.52. Hệ số C tại Mô hình 3 

Thời điểm % che phủ Chiều cao cây (m) Hệ số C 

Đất trống (T11/2017) 0 0 1,0 

12 tháng (T6/2019) 30 1,5 0,79 

24 tháng (T6/2020) 80 4,5 0,078 

Sử dụng công cụ GIS tính toán cho hệ số LS - xói mòn do địa hình của mô hình 3 

tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm là LS = 1,219;  

Hệ số P tại các mô hình khi chưa trồng cây được tính bằng 1. Đối với mô hình 3, 

đề tài thực hiện trồng cây theo bằng trên mặt bằng của mô hình có độ dốc dưới 3o, vì vậy 

ước tính hệ số P=0,3. 

Bảng 3.53. Kết quả tính toán lượng đất xói mòn hàng năm tại MH3 

Các hệ số Đơn vị tính 
Chưa  

cải tạo 
12 tháng 24 tháng 

Hệ số xói mòn do mưa R J/m2 219,99 219,99 219,99 

Hệ số kháng xói của đất K kg.h/KJ.mm 0,05 0,14 0,12 

Hệ số sườn dốc LS  1,219 1,219 1,219 
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Hệ số lớp phủ C  1 0,79 0,78 

Hệ số canh tác P  1 0,3 0,3 

Lượng đất xói mòn A kg/m2.năm 13,408 8,897 7,530 

Như vậy, từ các kết quả tính toán các hệ số trong phương trình mất đất phổ dụng 

ở mô hình 3 thấy rằng: 

- Hệ số kháng xói của đất (K) tăng từ 0,05 lên 0,14 sau 12 tháng và  sau đó giảm 

xuống 0,12 (kg.h/KJ.mm) sau 24 tháng. 

 - Hệ số xói mòn của lơp phủ  © giảm từ 1 xuống 0,79 sau 12 tháng và 0,78 sau 24 

tháng. Hệ thống cây trồng trong mô hình gồm keo lai và tràm úc phát triển khá dày nhưng 

lớp thảm phủ dưới mặt đất tương đối thưa. 

 - Hệ số canh tác P giảm từ 1 xuống 0,3. 

 - Lượng đất xói mòn giảm từ 13,41 kg/m2.năm xuống còn 8,897 kg/m2.năm sau 12 

tháng tương đương giảm 66% và 7,53 kg/m2.năm sau 24 tháng. 

3.4.6.3. Nhận diện khả năng trượt lở đất thực tế ở mô hình số 3 

Qua khảo sát cho thấy ở phía trên cách mô hình 3 khoảng 50m là một bãi thải cao 

20-30 m trải dài trên diện tích khá lớn quanh hồ chứa. Các đụn cao của lớp đất đá thải do 

có thành phần khác nhau, khi mưa lớn bị khoét sâu tạo ra các mương xói, rãnh xói, và dễ 

dàng trượt lở (hình 3.27a). Đất thải ở đây bị cuốn theo dòng chảy tràn xuống dưới, tuy 

nhiên phía dưới các đống thải là khu vực khá bằng phẳng có khả năng làm chậm lại dòng 

bùn chảy. Để khắc phục nước mưa gây ngập úng và bùn đất tràn xuống, xung quanh mô 

hình 3 đã được đào rãnh thoát ngăn chặn nước và bùn chảy tràn vào (hình 3.27b). 

Hiện tại cây trồng trong mô hình 3 đã phát triển khá tốt, đủ sức chống đỡ các đợt 

lũ bùn tràn vào khi mưa lớn. Mặc dù lượng đất thải chất đống còn khá nhiều ở phía trên, 

song các mương xói, rãnh xói đã đạt đỉnh (độ sâu) vì thế đất bùn trôi xuống sẽ không ảnh 

hưởng nhiều như trước đây. Ngoài ra xung quanh mô hình, các cây hoang dại cũng đã tái 

sinh nên có khả năng kìm hãm quá trình xói mòn các bãi thải góp phần bảo vệ đất trong 

mô hình. 

Có thể minh chứng cho nhận định của đề tài rằng: khi ngay cạnh khu mô hình, 

những bãi đất đá thải rộng lớn chưa được cải tạo có một hình ảnh tương phản rất rõ nét 

đó là các vùng đất này rất cằn cỗi, mương xói, rãnh xói xuất hiện nhiều thậm chí sạt lở 

xảy ra rất mạnh. 
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(a) 

 
(b) 

Hình 3.27. Các mương xói, rãnh xói trên phía trên mô hình (a); hệ thống rãnh đào 

và bờ chống nước xuang quanh mô hình 3 (b) 
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Chương 4. ĐỀ XUẤT NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO PHỤC HỒI KHU VỰC  

BÃI THẢI, KHU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂY NGUYÊN 

 

4.1. Đề xuất mô hình quản lý tổng hợp bãi thải, khu khai thác khoáng sản và giải 

pháp sử dụng đất bền vững 

4.1.1. Mô hình quản lý tổng hợp 

Khai thác khoáng sản có thể góp phần vào phát triển bền vững bằng cách tập trung 

vào sự thành công về mặt kinh tế, môi trường và cộng đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh 

hiện nay, sự đảm bảo về kinh tế, môi trường và cộng đồng đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản cũng như hậu khai thác chưa hoàn toàn đầy đủ và bền vững. Đặc biệt, vấn đề 

quản lý các dạng bãi thải hình thành trong quá trình khai khoáng cần được thực hiện trong 

thời gian dài sau khi kết thúc khai thác đến khi hệ sinh thái được đánh giá là cân bằng và 

tự duy trì ổn định được. Như vậy, việc quản lý các khu khai thác khoáng sản và bãi thải 

đi kèm sẽ được xem là đi đúng hướng trong khai thác khoáng sản bền vững nếu tập trung 

vào năm yếu tố sau: an toàn, kinh tế, môi trường, hiệu quả và cộng đồng (Hình 4.1). 

Những khu mỏ có quá trình phục hồi yếu kém sẽ tạo ra vấn đề khó khăn về trách 

nhiệm pháp lý cho cơ quan quản lý, cộng đồng và cuối cùng gây suy giảm uy tín của 

ngành khai thác khoáng sản. Quá trình đóng cửa mỏ hiệu quả và khôi phục khu vực sau 

khai thác một cách thỏa đáng sẽ trở thành yếu tố tiên quyết đối với khả năng xây dựng 

những dự án mới. Quá trình lập kế hoạch sơ sài luôn khiến chi phí khôi phục và đóng cửa 

mỏ tăng lên đồng thời giảm tổng lợi nhuận kinh tế. Do đó, việc áp dụng phương pháp tiếp 

cận tổng hợp cho công tác khôi phục mỏ và tiến hành theo từng bước có thể đem lại kết 

quả khôi phục khu mỏ hiệu quả. 

Thứ nhất là “an toàn”, vấn đề nhận được sự chú ý nhiều hơn trong ngành khai thác 

khoáng sản so với bất kỳ ngành công nghiệp nào khác. Truyền thông và chính trị thường 

tập trung vào các sự cố/tai nạn ở mỏ nhiều hơn so với các sự cố của các ngành công 

nghiệp khác và không hề bất thường khi các nhà quản lý buộc phải đóng cửa các mỏ có 

tính an toàn thấp. Trụ cột thứ hai còn thiếu là “hiệu quả khai thác tài nguyên” hoặc đơn 

giản là “hiệu quả”. Đây là cơ sở phân biệt ngành khai thác khoáng sản với các ngành công 

nghiệp khác và là cơ sở cho bất kỳ lợi ích bền vững nào mang lại cho cộng đồng. Ở hầu 

hết các nước, tài nguyên khoáng sản là do nhà nước thay mặt cộng đồng sở hữu; do đó, 

vấn đề này có một mối liên hệ trực tiếp với ba trụ cột trên. Thông thường, việc khai thác 

một thân quặng mà không xem xét đến tính lâu dài thì hậu quả sẽ là giảm tuổi thọ của 

mỏ, tác động nặng nề đến môi trường mỏ. Ngoài ra, các nhà quản lý hiếm khi xem xét kỹ 
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lưỡng cách thức các công ty khai thác một mỏ cụ thể mà thường chỉ tập trung vào vấn đề 

an toàn và môi trường. 

Kinh tế: Một khu vực khai thác khoáng sản không thể xem là bền vững nếu không 

mang lại lợi nhuận, đồng thời phương án cải tạo, hoàn phục bãi thải yêu cầu đạt hiệu quả 

cao nhất với mức chi phí thấp nhất. Mục tiêu của các nhà quản lý mỏ là tạo ra lợi nhuận, 

đồng thời duy trì các chi phí ở mức tối thiểu và lợi nhuận đạt được ở mức tối đa. Điều 

này cũng giúp tối đa hoá lợi ích công bằng giữa tất cả các bên liên quan gồm người góp 

vốn, nhân viên, cộng đồng địa phương và doanh nghiệp là những đối tượng phụ thuộc 

vào việc khai thác khoáng sản cũng như chính phủ thu lợi từ thuế và thuế tài nguyên. 

An toàn: Về lý do đạo đức và kinh doanh, hoạt động khai thác khóang sản và quản 

lý bãi thải cần phải ưu tiên vấn đề an toàn. Bãi thải và khu khai thác khoáng sản an toàn 

là khu mỏ có cam kết quản trị rủi ro; có thái độ và hành vi phù hợp; đơn vị khai thác và 

người lao động có nhận thức và có trách nhiệm; có hệ thống thông tin và báo cáo, đồng 

thời chú trọng vào đào tạo các quy trình, máy móc và thiết bị. 

 

Hình 4.1. Mô hình quản lý tổng hợp bãi thải và khu khai thác khoáng sản 

Hiệu quả: Một mỏ khoáng sản được xem là khai thác hiệu quả phụ thuộc vào cách 

thức khai thác và quản lý tài nguyên. Các kỹ sư, nhà khoa học và luyện kim phối hợp để 

tối ưu hóa việc khai thác nguồn tài nguyên bằng cách sử dụng các kỹ thuật tiên tiến trong 

địa chất học, khai thác, luyện kim; thiết kế mỏ; cơ khí địa chất học, thông gió; tối đa hóa 

Khai thác 

khoáng sản  

bền vững 
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hiệu quả khai thác; đảm bảo khai thác bền vững. Có rất nhiều ví dụ về các phương thức 

khai thác không bền vững. Trong đó, chỉ khai thác thân quặng là phương thức khai thác 

không bền vững nhất, theo đó dự án chỉ khai thác vật liệu có phẩm cấp tốt nhất và khai 

thác trong thời gian ngắn. Phương thức này mang lại doanh thu cao tại nhiều mỏ và khai 

thác càng nhanh càng tốt mà không quan tâm tới việc khai thác dài hạn các mỏ này. Vào 

những thời điểm giá hàng hóa cao, dự án lại quan tâm tới việc khai thác loại nguyên liệu 

có phẩm cấp thấp hơn để có thể kéo dài tuổi thọ của mỏ. Hiệu quả cũng được tính đến khi 

xét về khía cạnh quản lý tại một khu mỏ, như các quyết định sai lầm có thể dẫn đến những 

khó khăn trong sản xuất hoặc sự cố thiết bị hay những yếu tố khác tác động tới hoạt động 

khai thác tối ưu nguồn tài nguyên. Các bãi thải quặng nghèo sinh ra trong quá trình tuyển 

quặng cũng cần được xem xét để tận thu hoặc chế biến thành các sản phẩm phụ, thay vì 

đổ thải hoàn toàn như hiện trạng nhiều mỏ hiện nay. 

Môi trường: Việc áp dụng các phương pháp quản lý môi trường tốt tại các khu 

vực khai thác và bãi thải giúp cho việc kinh doanh đạt hiệu quả cao. Nếu không thực hiện 

các biện pháp nhằm bảo vệ các giá trị môi trường trong quá trình lập kế hoạch và vận 

hành, các vấn đề bất lợi cho môi trường như rò rỉ nước axit, xói mòn, sạt lở… có thể sẽ 

xảy ra về lâu dài. 

Cộng đồng: Sự tham gia của cộng đồng rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến các 

mối quan hệ trong tương lai. Từ khía cạnh hoạt động trong tương lai, công ty khai thác 

cần chú trọng vào sự cam kết của cộng đồng. Nỗ lực tham gia tại thời điểm đầu của một 

dự án khai thác khoáng sản càng lớn, càng có nhiều thuận lợi trong toàn bộ thời gian thực 

hiện dự án khai thác khoáng sản, chẳng hạn như sự tín nhiệm với cộng đồng, dẫn đến sự 

chấp nhận mối quan tâm chân thành của công ty đối với phúc lợi cộng đồng. Ngược lại, 

có rất nhiều trường hợp công ty đã không tuân theo giao thức thích hợp hoặc đã gây xáo 

trộn ở cộng đồng địa phương, dẫn đến việc thăm dò và khai thác khoáng sản bị đình lại 

và gây tổn hại cho bất kỳ hoạt động khai thác khoáng sản nào trong tương lai trên vùng 

đất bị ảnh hưởng. 

Phục hồi là một quá trình được sử dụng để khắc phục những tác động của hoạt 

động khai thác khoáng sản đối với môi trường. Những mục tiêu dài hạn của công tác khôi 

phục có thể khác nhau, từ chuyển đổi khu vực sang một trạng thái ổn định và an toàn tới 

khôi phục những trạng thái càng giống như trước khi khai thác càng tốt để hỗ trợ tính ổn 

định trong tương lai của khu đất. Từ đó, chúng tôi cho rằng đối với bãi thải, khu khai thác 

khoáng sản ở Tây Nguyên cần quy trình quản lý tổng hợp lâu dài theo dạng bãi thải, có 

thể tiến hành cải tạo, phục hồi theo 04 phương án sau: 
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1- Mô hình cải tạo hệ sinh thái đất bãi thải dựa trên yếu tố đặc thù của mỏ khoáng 

sản. Trong đó bao gồm: Mô hình công viên sinh thái với hồ nước điều hòa (lấy ví dụ: bãi 

thải, khu khai thác Feldspar Ea Kar); Mô hình khu phức hợp giải trí, thể thao (lấy ví dụ: 

bãi thải sau khai thác bauxite Bảo Lộc). 

2- Mô hình phục hồi bãi thải bằng thảm thực vật nhằm thiết lập lại hệ sinh thái ban 

đầu. Trong đó bao gồm: Mô hình phục hồi hệ sinh thái đất bãi thải sau khai thác khoáng 

sản (lấy ví dụ: bãi thải sau khai thác Bauxite Tân Rai; bãi thải sau khai thác đá bazan 

K’Bang); Mô hình thiết lập thảm thực vật trên bùn thải sau tuyển quặng (lấy ví dụ: bùn 

thải sau tuyển quặng bauxite Tân Rai). 

3- Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để thu hồi triệt để các thành phần có ích 

đối với dạng bãi thải quặng nghèo hoặc chế biến, tái sử dụng quặng đuôi, quặng nghèo 

thành các dạng sản phẩm phụ khác nhằm giảm thiểu diện tích sử dụng đất, chi phí lưu trữ, 

chôn lấp và rủi ro môi trường.  

4- Quản lý, giám sát nghiêm ngặt đối với dạng bãi thải quặng đuôi, duy trì diễn thế 

tự nhiên nếu chưa áp dụng được giải pháp công nghệ xử lý phù hợp. 

Các phương án được đề xuất cần đảm bảo 5 tiêu chí quản lý tổng hợp đã phân tích 

ở trên (kinh tế, hiệu quả, môi trường, an toàn, cộng đồng), cụ thể như sau: 

- Đặc điểm của bãi thải và khu khai thác khoáng sản, bao gồm: địa hình, địa chất, 

tính chất đất bãi thải, điều kiện nước mặt và nước ngầm; 

- Đặc điểm kinh tế xã hội của khu vực, bao gồm: điều kiện cơ sở hạ tầng, đặc trưng 

văn hóa, sử dụng đất, quy hoạch... 

- Đặc điểm hệ động thực vật của khu vực trước khi thác có liên quan đến việc lựa 

chọn loại cây phù hợp; bố trí cơ cấu cây trồng. Việc sử dụng đa dạng các thảm thực vật 

không chỉ giúp tạo nên sự đa dạng, tính thẩm mỹ, cấu trúc hài hòa cho cảnh quan mà còn 

giúp mang đến những lợi ích khác nhau. Thảm thực vật tầng cao giúp tạo bóng mát, lọc 

không khí, cản bụi, hạn chế dòng chảy trong khi đó các thảm thực vật tầng thấp giúp che 

phủ đất, tạo cảnh quan. 

- Đảm bảo an toàn môi trường: phương án cải tạo phục hồi cần đảm bảo không 

gây ô nhiễm môi trường, hạn chế rủi ro về con người, có tác động tích cực đến cảnh quan 

sinh thái của khu vực; hạn chế xói mòn, trượt lở... 

- Hiệu quả kinh tế: chi phí xây dựng, duy trì hợp lý; có khả năng mang lại lợi ích 

cho chủ đầu tư và địa phương trong tương lai; đáp ứng được mong muốn và lợi ích của 

cộng đồng; có khả năng đem lại năng suất sử dụng đất trong tương lai... Chi phí đầu tư 
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quyết định đến quy mô, tính hiện đại của mô hình. Nếu ngân sách thi công lớn thì thiết 

kế cảnh quan cũng sẽ phức tạp, quy mô hơn. Ngược lại với khoản ngân sách giới hạn thì 

việc thiết kế cũng cần tính toán sao cho hợp lý, đảm bảo những yếu tố cơ bản nhưng vẫn 

đáp ứng mặt thẩm mỹ, chức năng. 

4.1.2.  Quy trình cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải, khu KTKS Tây Nguyên 

Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc đề xuất mô hình quản lý tổng hợp, các mô 

hình cải tạo, phục hồi hệ sinh thái cụ thể cho từng dạng bãi thải sau khai thác khoáng sản 

ở Tây Nguyên dựa trên: 

- Nghiên cứu, đúc kết các công trình về cải tạo, hoàn phục các bãi thải sau khai 

thác khoáng sản trên thế giới và ở Việt Nam; 

- Năm trụ cột then chốt trong quản lý bãi thải và khu KTKS bền vững; 

- Thực trạng bãi thải, khu khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên; 

- Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực khai thác khoáng sản. 

- Xây dựng mô hình thí điểm cải tạo; phục hồi trên các dạng bãi thải điển hình sau 

khai thác khoáng sản của vùng và đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường bởi các 

chuyên gia (lâm nghiệp, địa chất khoáng sản, thổ nhưỡng, kiến trúc sư,…) và các nhà 

quản lý. 

Từ đó, đề tài cũng đề xuất Quy trình 8 bước cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất bãi 

thải sau khai thác khoáng sản cho vùng Tây Nguyên và có thể áp dụng cho các vùng địa 

lý khác ở Tây Nguyên (hình 4.1). Cụ thể như sau: 

Bước 1. Xác định mục tiêu, nội dung của việc cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất bãi 

thải, khu KTKS. Bước này cần thực hiện ngay từ khi đánh giá tác động môi trường, xin 

cấp phép khai thác khoáng sản. Trong đó cần xác định: (i) Các dạng bãi thải sinh ra trong 

quá trình khai khoáng kèm theo vị trí, đặc điểm, tính chất của bãi thải; (ii) Dự kiến phương 

án cải tạo, phục hồi hệ sinh thái phù hợp với từng dạng bãi thải.  

Bước 2. Sau khi xác định được dạng bãi thải và phương án cải tạo, phục hồi tiến 

hành thiết kế mô hình, tính toán chi phí thực hiện. Đối với mô hình phục hồi bằng thảm 

thực vật, việc tuyển chọn cây trồng cũng sẽ thực hiện trong bước này. 

Bước 3. Quản lý lớp đất mặt. Lớp đất mặt sau khi được bóc tách và chuyển tới nơi 

tập kết cần được bảo quản để giảm thiểu tối đa sự xáo trộn, thay đổi cấu trúc, tính chất 

của đất. Lý tưởng nhất trong chu trình khai thác – phục hồi là khai thác đến đâu, tiến hành 

phục hồi đến đó (dạng cuốn chiếu). 
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Hình 4.2. Đề xuất Quy trình 8 bước cải tạo, phục hồi HST đất bãi thải, khu KTKS 

Khi thực hiện bước 2 và bước 3 cần có sự tham gia của công nghệ đổ thải, công 

nghệ khai thác…để đảm bảo mô hình xây dựng đạt hiệu quả, tiết kiệm chi phí phát sinh 

Bước 4. Chuẩn bị mặt bằng, vật tư thi công. Như đã biết, đặc thù của ngành khai 

thác khoáng sản là sử dụng diện tích khai trường lớn, làm thay đổi hoàn toàn đặc điểm 
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địa hình, địa mạo của khu khai thác và lân cận vậy nên việc trả lại cảnh quan như ban đầu 

là bất khả thi. Do đó, phương án cải tạo, phục hồi cần dựa trên đặc điểm hiện tại: độ cao, 

bậc thềm, độ dốc, vách moong để thiết kế mặt bằng phù hợp.  

Bước 5. Xây dựng và triển khai mô hình giai đoạn 1. Ngoài phương án quản lý 

nghiêm ngặt đối với dạng bãi thải tiềm ẩn nhiều rủi ro môi trường thì ba mô hình: mô 

hình cải tạo, mô hình phục hồi, mô hình tái sử dụng đều có khả năng ứng dụng ở Tây 

Nguyên. Trong bước xây dựng và triển khai mô hình, cần áp dụng công nghệ cải tạo đất, 

công nghệ giám sát, công nghệ chế biến… để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành của 

các mô hình. Sau khi triển khai, tiến hành quản lý, vận hành đối với mô hình cải tạo (công 

viên sinh thái, khu phức hợp giải trí thể thao); chăm sóc, theo dõi và quan trắc định kỳ 

đối với mô hình phục hồi thảm thực vật; quản lý và giám sát đối với mô hình tái sử dụng, 

tận thu quặng nghèo, quặng đuôi. 

Bước 6. Đánh giá kết quả cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải, khu khai thác 

khoáng sản trên cơ sở 5 trụ cột: kinh tế, an toàn, hiệu quả, môi trường, cộng đồng. 

Bước 7. Nghiệm thu mô hình, thống nhất phương án quản lý sử dụng trong thời 

gian tiếp theo. 

Bước 8. Bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý hoặc trao quyền sử dụng, 

khai thác cho cộng đồng địa phương, tổ chức xã hội… Hoàn thành quá trình cải tạo, phục 

hồi hệ sinh thái đất bãi thải sau khai thác khoáng sản. 

Quá trình thực hiện 08 bước trên luôn luôn có sự kiểm tra, đối chiếu để kịp thời bổ 

sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo sự thành công của phương 

án cải tạo. 

4.1.3. Mô hình cải tạo hệ sinh thái đất bãi thải dựa trên yếu tố đặc thù của bãi thải, 

khu khai thác khoáng sản 

4.1.3.1. Công viên sinh thái với hồ nước điều hòa 

a. Điều kiện áp dụng: 

 - Chủ yếu áp dụng cho bãi thải dạng 1 (đất mặt, đất đá thải) và khu khai thác 

khoáng sản không kim loại và vật liệu xây dựng; 

- Địa hình của bãi thải và khu khai thác sau khi đóng cửa mỏ là moong sâu không 

có khả năng san lấp, vách khai thác phân bậc; 

- Gần đường trục giao thông chính, khu vực trung tâm và các khu dân cư; 

- Gần mạng lưới thủy văn để duy trì nguồn cấp nước và lưu thông dòng chảy. 

- Phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của khu vực, quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 
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- Kết quả quan trắc chất lượng đất, nước trong tiêu chuẩn cho phép. 

- Cần vốn đầu tư để thiết kế, thi công và bảo trì trong thời gian đầu, sau đó có thể 

quay vòng tái đầu tư từ hoạt động dịch vụ, tổ chức sự kiện và lưu trú. 

- Có khả năng kết nối các điểm du lịch nội vùng và tham gia vào các tuyến du lịch 

trong khu vực và lân cận 

b. Định hướng sử dụng và quản lý: 

  - Hồ chứa nước điều hòa vi khí hậu, có tác dụng chống hạn, tưới tiêu, bổ cập nước 

dưới đất. 

 - Công viên sinh thái và các tiện ích kèm theo phục vụ các hoạt động cộng đồng ở 

địa phương, giao lưu văn hóa. Tính hài hòa giữa các công trình xây dựng không chỉ giúp 

tạo nên tính thẩm mỹ, phát triển bền vững mà còn thuận tiện trong công tác vận hành. 

 - Ưu tiên xây dựng, phát triển các công trình phục vụ giữ gìn, quảng bá đời sống 

văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, bản địa. 

 - Phục vụ tham quan, lưu trú, tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị. 

 - Liên kết với các điểm du lịch lân cận hình thành tuyến tham quan, du lịch. 

 - Giao cho địa phương thành lập ban quản lý và điều hành hoạt động. 

c. Phương án thiết kế cải tạo tổ hợp bãi thải và khu khai thác Feldspar Ea Kar  

 Khái quát đặc điểm của bãi thải và khu khai thác Feldspar Ea Kar: 

  - Tổng diện tích bãi thải và khu khai thác khoảng 5 ha; thuộc địa phận xã Ea Sar, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk. Khu vực cách thị trấn Ea Knốp, thị trấn Ea Kar 3 - 4 km, 

cách TP. Buôn Ma Thuột 60 km.  

- Hiện tại mỏ vẫn đang hoạt động và ngày càng mở rộng diện tích, moong khai 

thác đã đạt đến độ sâu 15-20 m, xuất hiện tầng đá magma gốc. Taluy khai thác có độ dốc 

lớn nên đã xuất hiện tượng sạt lở với diện lộ khá lớn. 

 - Mạng lưới giao thông thuận lợi: cách tỉnh lộ 691 khoảng 0,3 km; cách quốc lộ 26 

khoảng 1,5 km. 

 - Sông Ea Krông Hnăng và các nhánh nhỏ bao quanh phía Đông và phía Nam của 

khu mỏ, có nước quanh năm. 

- Huyện Ea Kar nói chung và xã Ea Sar nói riêng có thành phần dân tộc phong 

phú. Trong đó người kinh chiếm đa số; dân tộc bản địa chủ yếu là người Ê Đê; các dân 

tộc từ nơi khác chuyển đến gồm có: Tày, Mường, Dao, Thái, .... Cộng đồng các dân tộc 

với những truyền thống riêng, đã hình thành nên nền văn hoá đa dạng và có những nét 

độc đáo, trong đó nổi lên bản sắc văn hoá truyền thống của người Ê Đê. 
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- Trong huyện Ea Kar có Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô; Thác Dray Kpơ, Hồ Ea 

Kar - Đồi Cư Cúc, Đập chứa nước và công trình thủy lợi Krông Pách Thượng là điều kiện 

thuận lợi để hình thành mạng lưới, tuyến du lịch. 

- Khu xử lý nước của mỏ có hệ thống bể lắng lọc nước được thiết kế theo quy 

chuẩn, các bể được xây bằng bê tông và gạch chắc chắn. Nước bùn thải sau khi lắng đọng 

qua các bể, phần nước sạch mới cho chảy đổ ra môi trường bên ngoài hoặc được tận dụng 

lại, vì thế ở khu mỏ không gây ô nhiễm do nước thải mà chủ yếu là do nổ mìn và khoan 

đào mới là nguyên nhân gây bụi và tiếng ồn. 

Toàn bộ bãi thải, moong khai thác, nhà xưởng và khu vực nghiền tuyển được thiết 

kế, cải tạo thành một hệ thống bao gồm: 

- Cảnh quan chung của bãi thải, khu khai thác được cải tạo thành: 

Toàn bộ diện tích khu vực được trồng phủ hệ thống cây xanh cảnh quan, thảm cỏ 

tự nhiên. Hệ thống cây xanh đa dạng trồng theo đường đồng mức trên cơ sở giữ nguyên 

các bậc địa hình bãi thải và khu khai thác (hình 4.3). 

Hệ thống giao thông đi lại và đường dạo bộ quanh hồ được cải tạo theo đường giao 

thông nội khu mỏ đã có. Lối vào khu cảnh quan là một mặt đường chính trải thảm nhựa 

rộng 6m cho hai làn xe ra vào, chạy rẽ thành hai hướng ôm trọn khu hồ nước trung tâm; 

  
Nguồn: Đề tài TN17/T04 

Hình 4.3. Cải tạo bãi thải và moong khai thác thành công viên sinh thái kết hợp hồ nước 

- Khu vực bãi thải và moong khai thác được cải tạo thành: 

Mặt hồ nước điều hòa - điểm nhấn chính của công viên sinh thái chính là khu vực 

moong khai thác trước kia. Hồ nước trung tâm là một hồ nước rộng lớn với diện tích nước 

mặt 2,9 ha, đường bao quanh là hệ thống đường dạo bộ lát đá rộng 4m và bó vỉa hai bên. 
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Quảng trường trung tâm có đài phun nước ở giữa. Khu quảng trường trung tâm có 

ba lối bậc thang tiếp cận từ ba hướng, đường rộng 2m được lát đá tự nhiên, cao độ bậc 

lên xuống theo cote đất thực tế. Khu quảng trường có hình tròn đường kính 40m, ở trung 

tâm là một đài phun nước hình tròn có đường kính 10m và biểu tượng đài phun cao 8m, 

bề mặt sàn được lát đá tự nhiên. 

Khu vực sàn ngoài trời dạo chơi ngắm hồ và chụp ảnh. Khu sàn ngoài trời là địa 

điểm dạo bộ ngắm cảnh, ngắm hồ từ trên cao xuống. Hệ sàn là kết cấu dầm, sắt cột, mặt 

sàn là nhựa giả gỗ dùng cho ngoài trời, hệ thống lan can sắt cao 0,9m. Hệ thống là các 

sàn hình chữ nhật xếp zic zắc được kết nối với nhau bởi hệ thang sắt ngoài trời. 

- Khu vực nhà xưởng và khu nghiền tuyển được thiết kế thành: 

Hai khối nhà tròn phục vụ cho dịch vụ được đặt cạnh nhau: một khối nhà phục vụ 

ăn uống và giải khát; một khối nhà trưng bày và giới thiệu đặc sản của địa phương. Hai 

khối nhà đều có kích thước và kiến trúc giống nhau: hình thức kiến trúc hình tròn với 

đường kính 20m cao từ chân lên đỉnh mái là 10m, với thân nhà là hệ kết cấu khung thép 

ốp đá tự nhiên và bọc kính bao che toàn bộ mặt ngoài nhà, hệ mái làm bằng kết cấu thép 

kết hợp gỗ và lợp mái lá, tạo sự thân thiện và mang hình thức bản địa (hình 4.4). 

  

Nguồn: Đề tài TN17/T04 

Hình 4.4. Cải tạo khu nhà xưởng và nghiền tuyển 

Dãy nhà dài của người Ê Đê bao gồm 5 nhà dài đặt song song với nhau đặt cách 

nhau 15m, kích thước nhà: rộng 6m x dài 30m. Từ mặt đất đến sàn khoảng 1,5 - 2 m, đỉnh 

mái cách sàn 6 mt. Hình thức nguyên bản với nhà sàn truyền thống của người Ê Đê, vật 

liệu gỗ tự nhiên kết hợp tranh tre nứa lá. Các dãy nhà dài này được thiết kế để phục vụ 

lưu trú, tổ chức hội nghị, tham quan. 

4.1.3.2. Khu phức hợp vui chơi giải trí thể thao 
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a. Điều kiện áp dụng: 

- Bãi thải dạng 1 (đất mặt, đất đá thải) và khu khai thác sau khi đóng cửa mỏ đã 

được san gạt, có địa hình bằng phẳng với độ dốc 0 - 3o;  

- Có vị trí thuận lợi, gần khu vực trung tâm và các khu dân cư phát triển; 

- Phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng của khu vực, quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

- Kết quả quan trắc chất lượng đất, nước trong tiêu chuẩn cho phép. 

- Cần vốn đầu tư để thiết kế, thi công và bảo trì trong thời gian đầu, sau đó có thể 

quay vòng tái đầu tư từ hoạt động dịch vụ. 

b. Định hướng sử dụng và quản lý: 

 - Không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí nhằm nâng cao chất lượng cuộc 

sống của cư dân Thành phố. 

 - Phục vụ nâng cao thể chất, tinh thần, sức khỏe cho dân cư khu vực. 

 - Tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn không gian đô thị, hài hòa 

với các tuyến đường lớn trong khu vực, các khu dân cư lân cận. 

- Trang thiết bị sử dụng trong khu phức hợp cần đề cao tính tiết kiệm năng lượng, 

thân thiện với môi trường, không tạo ra những chất độc hại. Sử dụng nguyên liệu tự nhiên 

được đề cao hơn là những vật liệu không tái chế được. 

 - Tổ chức cho thuê sân tennis, sân bóng đá và các dịch vụ kèm theo. 

 - Giao cho chính quyền địa phương quản lý và điều hành. 

c. Phương án thiết kế cải tạo tổ hợp bãi thải và khu khai thác bauxite Bảo Lộc 

Khái quát đặc điểm của bãi thải và khu khai thác Bauxite Bảo Lộc: 

- Tổng diện tích bãi thải và khu khai thác khoảng 8-10 ha; thuộc địa phận phường 

Lộc Phát, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Bảo Lộc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, 

công nghiệp xếp vào vị trí thứ hai của tỉnh Lâm Đồng (sau thành phố Đà Lạt) với các hoạt 

động công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch sôi động. 

- Hiện tại khu vực khai thác đã ngừng hoạt động, dấu vết còn lại của bãi thải và 

khu khai thác là bề mặt khá bằng phẳng, chưa được trồng cây. Mặt bằng có dạng hình chữ 

nhật và nằm ngay cạnh đường Lý Thường Kiệt sẽ được mở rộng của thành phố Bảo Lộc, 

cung cấp khả năng tiếp cận tốt. 

Toàn bộ bãi thải bằng phẳng có thể cải tạo, xây dựng thành khu phức hợp vui giải 

trí thể thao đáp ứng yêu cầu về việc tạo lập một không gian vui chơi, giải trí, thể dục thể 
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thao với các dịch vụ, tiện ích đa dạng (hình 4.5). Đồng thời tạo lập không gian kiến trúc 

cảnh quan đô thị với các khu chức năng bao gồm: 

- Khu chức năng vườn hoa, cây xanh: chiếm khoảng 45-50% tổng diện tích với 

tường bao thấp với hàng rào cây xanh, cây cho bóng mát, cây hoa trang trí, thảm cỏ, 

đường dạo bộ được lát đá. 

-  Khu chức năng vui chơi, giải trí: chiếm khoảng 20-30% tổng diện tích với sân 

chơi trẻ em, quầy giải khát, quảng trường, đài phun nước. 

- Khu chức năng thể dục, thể thao: chiếm khoảng 25-30% tổng diện tích bao gồm 

khu lắp đặt các thiết bị thể thao ngoài trời, sân bóng đá, sân tennis. 

  

  

Nguồn: Đề tài TN17/T04 

Hình 4.5. Cải tạo bãi thải sau khai thác bauxite Bảo Lộc thành khu phức hợp vui chơi, 

giải trí, thể thao 

4.1.4. Mô hình phục hồi bãi thải bằng thảm thực vật nhằm thiết lập lại HST ban đầu 

Phục hồi hay hoàn phục môi trường sau KTKS bằng việc trồng cây phủ xanh là 

phương án được áp dụng phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam và Tây Nguyên. 

Mục tiêu của phương án này là đưa môi trường tự nhiên như đất, nước, thảm thực vật, 

cảnh quan của toàn bộ hay từng phần khu vực mỏ sau khai thác đạt các yêu cầu theo quy 

định. Ở đây có thể hiểu là môi trường ở các khu vực mỏ sau khai thác khoáng sản phải 

được hoàn phục sao cho gần với nguyên trạng trước khi khai thác mỏ, bảo đảm tính bền 

vững và hạn chế các tác động bất lợi đối với môi trường chung quanh. 

Trong điều kiện thực tế hiện nay ở Việt Nam và của các đơn vị khai thác khoáng 

sản ở Tây Nguyên, việc hoàn thành đầy đủ mục tiêu trên vẫn đang còn là thách thức. Các 

thách thức đó đến từ:  



PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẢI TẠO TỔ HỢP BÃI THẢI VÀ KHU KHAI THÁC FELDSPAR  

XÃ EASO, HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐĂK LĂK 

 
 

 

 
Nguồn: Đề tài TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hà 

CHủ nhiệmCUCHủ 



MÔ HÌNH 3D MÔ PHỎNG PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CẢI TẠO TỔ HỢP BÃI THẢI VÀ KHU KHAI THÁC FELDSPAR EAKAR, TỈNH ĐĂK LĂK 

 
Hiện trạng bãi thải và khu khai thác Feldspar Ea Kar (Nguồn: Đề tài TN17/T04) 

 
Mô hình 3D cải tạo tổ hợp bãi thải và khu khai thác Feldspar Ea Kar thành công viên sinh thái (Nguồn: Đề tài TN17/T04) 

 
Quảng trường trung tâm với đài phun nước 

 
Khu dịch vụ, trưng bày và giới thiệu đặc sản 

 
Dãy nhà dài người Ê Đê phục vụ hội nghị và lưu trú 

  
 

Sảnh ngoài trời ngắm hồ và chụp ảnh 
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- Kinh phí hạn hẹp dành cho việc phục hồi và giám sát sau khai thác; do đó công 

tác hoàn phục thường bị trì hoãn trong khi hầu hết các bãi thải, khu KTKS liên tục bị xói 

mòn, thoái hóa, trượt lở… đặc biệt trong mùa mưa Tây Nguyên. Ở Tây Nguyên ngoài 

những bải thải bị bỏ hoang, rất nhiều bãi thải sau 5-7 năm mới được hoàn phục. 

- Cơ cấu các loài cây trồng trên bãi thải khá đơn điệu, hiện nay là trồng thuần loài 

cho các khu vực cần tiến hành hoàn phục (chủ yếu là cây keo) mà chưa định hướng đa 

dạng thảm thực vật; 

- Nhận thức và trách nhiệm trong công tác phục hồi, hoàn phục sau khai thác bị 

xem nhẹ, hình thức. Phương án hoàn phục thường chỉ san gạt bề mặt để trồng cây, có thể 

không phủ lớp đất màu lên hoặc phủ lên với tầng rất mỏng. 

- Công nghệ cải tạo, phục hồi rất hạn chế. Một số công nghệ được nghiên cứu, 

triển ứng dụng với quy mô nhỏ, thí nghiệm mà chưa thực sự được áp dụng rộng rãi. 

Do đó, trong khuôn khổ đề tài, chúng tôi nghiên cứu đề xuất mô hình hoàn phục 

bãi thải bằng thảm thực vật trên cơ sở đã thí điểm xây dựng và đánh giá các mô hình này. 

Trong đó, định hướng phục hồi bãi thải, khu khai thác khoáng sản chủ yếu theo 03 giai 

đoạn cụ thể:  

- Giai đoạn 1: Thiết lập thảm thực vật sinh trưởng nhanh nhằm ổn định cấu trúc 

bãi thải, cải thiện chất lượng đất, giảm hàm lượng kim loại nặng, hạn chế tai biến: trượt 

lở, xói mòn... Giai đoạn này tiến hành trong thời gian trung bình 5-10 năm từ khi tiến 

hành phục hồi phụ thuộc vào mức độ tổn hại của tài nguyên đất, nước sau hoạt động khai 

thác, tiến trình phục hồi của hệ sinh thái. 

- Giai đoạn 2: Đánh giá kết quả phục hồi của mô hình ở giai đoạn 1, từ đó lựa chọn 

phương án sử dụng đất cho giai đoạn tiếp theo. Trường hợp khu vực bãi thải, khu khai 

thác khoáng sản nằm trong khu vực phòng hộ đầu nguồn, địa hình dốc cần giữ nguyên 

phương án trồng rừng, bổ sung các cây trồng mới, tỉa thưa và có kế hoạch khai thác phù 

hợp. Trường hợp bãi thải, khu khai thác khoáng sản có điều kiện thuận lợi để tái canh tác 

nông nghiệp, sau giai đoạn 1 có thể thử nghiệm trồng các loại cây nông nghiệp và đánh 

giá hiệu quả, mức độ an toàn... từ đó lựa chọn phương thức canh tác, sản xuất thích hợp. 

- Giai đoạn 3: Thống nhất phương án quản lý, sử dụng và bàn giao lại cho các tổ 

chức chính quyền địa phương hoặc người dân. Kết thúc và hoàn thành chu kỳ khai thác - 

phục hồi bãi thải, khu khai thác khoáng sản. 

Như vây, đối với mô hình hoàn phục bãi thải bằng thảm thực vật nhằm hướng đến 

việc thiết lập lại hệ sinh thái ban đầu hoặc tương đương với hệ sinh thái ban đầu, vấn đề 

trọng yếu là phục hồi thảm thực vật. Trong đó các biện pháp kỹ thuật lâm sinh được xem 

là giải pháp hiệu quả với chi phí thấp. Một khi thảm thực vật được hình thành thì không 

chỉ môi trường đất được cải thiện mà môi trường nước, không khí và cảnh quan cũng 
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được phục hồi sau các tác động bất lợi của hoạt động khai thác mỏ và tuyển quặng. Theo 

yêu cầu đó, việc chọn loại cây trồng phù hợp để xây dựng mô hình HPMT đất, thảm thực 

vật trên các vùng lập địa đặc thù của các bãi thải sau khai thác mỏ và tuyển quặng là công 

việc đầu tiên.  

Trong khuôn khổ đề tài TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, 

chúng tôi đã tiến hành xây dựng thí điểm 03 mô hình phục hồi HST đất đại diện cho 03 

dạng bãi thải sau KTKS điển hình của Tây Nguyên (chi tiết trình bày trong Chương 3). 

Các mô hình này bước đầu được đánh giá hiệu quả và thành công trong giai đoạn 1, đây 

chính là cơ sở để đề tài đúc kết thành mô hình hoàn phục tổng hợp nhằm hướng đến việc 

áp dụng cho tất cả các bãi thải sau khai khoáng trên địa bàn Tây Nguyên. 

4.1.4.1. Mô hình phục hồi hệ sinh thái đất bãi thải sau khai thác khoáng sản 

a. Định hướng phục hồi, sử dụng và quản lý: 

- Áp dụng linh hoạt đối với hầu hết Bãi thải dạng 1 (đất mặt và đất đá thải) sau 

khai thác khoáng sản kim loại, không kim loại và vật liệu xây dựng. 

 - Các loài thực vật được lựa chọn cho quá trình phục hồi bãi thải có thể chọn đa 

dạng, nhưng nên theo xu hướng là sử dụng những cây bản địa để có thể góp phần phục 

hồi đa dạng sinh học của khu vực đã bị tác động khi tiến hành khai thác và đổ thải. Tuyển 

chọn các loài thực vật phù hợp với trạng thái, tính chất của từng bãi thải, khu khai thác 

khoáng sản. Ưu tiên các loài cây trồng có bộ rễ khỏe, sinh trưởng mạnh; tán lá dày, thường 

xanh; che phủ và cải tạo đất tốt; có khả năng hấp thụ kim loại nặng trong đất (hình 4.6). 

- Đối với các khu mỏ trên địa hình dốc, điều kiện triển khai và chăm sóc khó khăn 

có thể vận dụng giải pháp trồng cây nông lâm kết hợp theo đường đồng mức.  

- Thiết kế mô hình với cơ cấu cây trồng đa tầng (3 tầng), đa chức năng (phòng hộ 

môi trường, che phủ cải tạo đất và cung cấp sản phẩm). 

 - Theo dõi. đo đếm, đánh giá tình hình sinh trưởng của cây trồng trong mô hình, 

thành phần thực bì, quan trắc chất lượng đất định kỳ 2 lần/ năm (mùa khô và mùa mưa); 

chất lượng nước (nếu có). 

 - Giao cho chính quyền hoặc cộng đồng địa phương quản lý, giám sát, chăm sóc. 

b. Áp dụng công nghệ cải tạo đất, ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa:  

- Polyme siêu hấp thụ nước nhằm giữ ẩm đất, cung cấp nước cho cây trồng trong 

điều kiện khô hạn, điều kiện tưới hạn chế. Bón quanh gốc với cây lâm nghiệp, cây nông 

nghiệp, cây mọc theo bụi; bón theo luống với cây phủ đất; bón theo thảm đối với cỏ. 

- Polyme chống xói mòn đất có thể làm giảm mất đất >60%, giảm rửa trôi dinh 

dưỡng (có thể giảm dòng chảy tràn 15%) và nâng cao năng suất cây trồng, thân thiện môi 
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trường (có khả năng tự phân huỷ sinh học sau 9-12 tháng). Polyme chống xói mòn đất rất 

cần thiết cho các khu vực có địa hình dốc được sử dụng vào đầu mùa mưa hàng năm ở 

Tây Nguyên. 

- Phân NPK nhả chậm được sản xuất theo công thức phù hợp cho đặc điểm sinh 

trưởng của từng loại cây trồng. Sử dụng phân nhả chậm có thể lảm tăng độ đạm và lân 

của đất vì các công thức phân nhả chậm có thể bao bọc photpho và phân giải sinh urê hơn 

6 tháng bón trong đất và tích lũy N, P trong góp phần cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng 

trong thời gian dài nhưng không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

- Các loại phân bón hữu cơ sinh học: Xu hướng chung hiện nay là sử dụng sản 

phẩm hữu cơ giàu dinh dưỡng, bổ sung các vi sinh vật hữu ích phù hợp đối với từng loại 

cây trồng.  

 (a)  (b) 

  

Nguồn: Đề tài TN17/T04 

Hình 4.6. Mô hình phục hồi thảm thực vật trên bãi thải sau khai thác bauxite (a) và sau 

khai thác vật liệu xây dựng (b) 

 

c. Thiết kế mô hình: 

- Mô hình 1: cây lâm nghiệp + cây nông nghiệp + cây phủ đất 

Ví dụ: Thông Caribê + Điều nhuộm + Cúc đồng 

- Mô hình 2: cây lâm nghiệp + cây phủ đất. Ví dụ: Keo lai + Sục sạc 

- Hoàn thổ lớp đất màu đúng quy định 

- Kỹ thuật trồng: hỗn giao theo đám, hỗn giao theo hàng, hỗn giao theo tầng 

- Mật độ trồng: tùy thuộc đặc điểm bãi thải 

4.1.4.2. Mô hình thiết lập thảm thực vật trên bùn thải sau tuyển quặng 
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a. Định hướng phục hồi, sử dụng và quản lý: 

 - Áp dụng cho bãi thải dạng 2: Hỗn hợp chất thải sau rửa quặng - bùn thải 

 -  Tuyển chọn các loài thực vật phù hợp với trạng thái của hồ bùn thải dạng lỏng 

hoặc dạng khô, đã rút nước. 

 - Thiết kế mô hình với mục tiêu đa dạng các loại cây trồng, ưu tiên các cây trồng 

lâm nghiệp để cố định bùn thải. 

- Theo dõi. đo đếm, đánh giá tình hình sinh trưởng của cây trồng trong mô hình, 

thành phần thực bì, quan trắc chất lượng đất định kỳ 2 lần/ năm (mùa khô và mùa mưa); 

chất lượng nước (nếu có). 

 - Sau chu kỳ trồng cây lâm nghiệp, có nhiều khả năng tái sử dụng cho mục đích 

nông nghiệp do cấu trúc bùn thải khá đồng nhất (cấu trúc hạt mịn), địa hình (0-8o). 

 - Giao cho chính quyền hoặc cộng đồng địa phương quản lý, giám sát, chăm sóc. 

 

  

Nguồn: Đề tài TN17/T04 

Hình 4.7. Mô hình phục hồi thảm thực vật trên bùn thải bauxite 

b. Áp dụng công nghệ cải tạo đất, ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa:  

- Polyme siêu hấp thụ nước đối với hồ bùn thải khô, đã rút nước; 

- Phân NPK nhả chậm;  

- Các loại phân bón hữu cơ sinh học. 

c. Thiết kế mô hình 

 - Mô hình: từ 2 loài cây lâm nghiệp trở lên. 

Ví dụ: Keo lai BV16 + Keo lai AH1 + Tràm Úc 

- Thiết kế rãnh thoát nước đối với hồ bùn thải đã rút khô; 
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- Kỹ thuật trồng: hỗn giao theo hàng; 

- Mật độ trồng: mật độ trồng dày hơn đối với hồ bùn thải lỏng với mục đích cố 

định đất. 

4.1.5. Giải pháp sử dụng đất bền vững, ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa 

4.1.5.1. Giải pháp sinh học, tạo lớp phủ cây trồng 

Giải pháp này có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ, cải tạo đất và chống xói 

mòn. Việc thiết kế hàng rào cây xanh theo đường đồng mức có thể giảm tốc độ dòng 

chảy. Biện pháp sinh học nếu được kết hợp với các biện pháp công trình đơn giản như: 

tạo bờ mương theo đường đồng mức, theo rãnh, theo luống,… thì hiệu quả bảo vệ đất 

càng rõ ràng hơn. 

Biện pháp sinh học có thể làm cho đất tơi xốp mà không cần phải cày bừa đất bằng 

các biện pháp cơ giới. Sử dụng các loài cây ngắn ngày, mọc nhanh, có bộ rễ khoẻ, ăn sâu, 

cây cố định đạm. Bộ rễ của cây sẽ phá vỡ lớp đất rắn, khai thác các chất dinh dưỡng từ 

sâu trong lòng đất để tạo nên một lượng sinh khối lớn trên mặt đất. Tiếp đó, sử dụng 

lượng sinh khối này để che phủ đất và làm thức ăn gia súc. Không được đốt mà phải sử 

dụng sinh khối này làm phân bón. Bằng cách làm này có thể phục hồi sức sản xuất của 

đất trong 3 năm. Chức năng của các loài cây này là bảo vệ đất chống xói mòn, làm thức 

ăn gia súc, tái chế và luân chuyển dinh dưỡng, khống chế cỏ dại, kích động hoạt tính sinh 

học trong đất, kết quả là tái tạo hiệu quả sức sản xuất của đất. 

Sử dụng một số loại cây để làm phân xanh để bón trả lại chất hữu cơ cho đất. Các 

loại cây này có khả năng mọc lại chồi khi cắt cành lá vùi xuống đất, tăng cường nguồn 

phân hữu cơ để bón cho cây trồng trong các mô hình sử dụng đất. Cây họ đậu cố định 

đạm như: keo dậu, muồng hoa pháo, điền thanh… được trồng xen. Ngoài ra, nhiều loài 

cây cỏ tự nhiên như: cỏ lào, ba soi, ba bét, sục sạc…là những cây ưa sáng, mọc nhanh, 

phần lá chứa ít chất sơ, nhiều dinh dưỡng và dễ hoai mục. Đối với mô hình đất trồng cây 

lâm nghiệp để phục hồi cần tận dụng luống trồng các cây này để che phủ đất và bón trực 

tiếp cho cây chính. 

Hướng nghiên cứu các biện pháp sinh học để cải tạo, bảo vệ và sử dụng đất sau 

khai thác khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng. Về bản chất thoái hoá đất là sự suy giảm 

dự trữ năng lượng trong đất, do đó để phục hồi độ phì nhiêu cần có sự cung cấp liên tục 

chất hữu cơ và các dinh dưỡng khoáng cho đất. Vai trò của cây cải tạo đất đối với hệ sinh 

thái bền vững thể hiện ở: 

- Tạo nhanh được lớp phủ bảo vệ đất, chống xói mòn và dòng chảy trên mặt; 

- Giữ chất dinh dưỡng và tăng cường dinh dưỡng ở dưới sâu lên tầng canh tác. Bổ 

sung nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, đặc biệt là đạm và kali, chống lại sự giữ chặt lân 
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và góp phần giải phóng lân dễ tiêu; 

- Cải thiện dung tích hấp phụ và độ no bazơ. Tạo cấu trúc đất, làm đất tơi xốp, tăng 

độ thấm nước và giữ nước; 

- Điều hoà vi khí hậu và môi trường đất xung quanh hệ rễ cũng như trong quần thể 

cây trồng; 

- Tăng sản phẩm nông nghiệp và tuần hoàn chất hữu cơ, do đó tăng tính đệm của 

đất và môi trường. 

4.1.5.2. Che phủ đất để hạn chế lan truyền ô nhiễm và xói mòn đất 

Vât liệu thải sau khai thác khoáng sản không được che chắn có thể gây nguy hại tới 

sức khoẻ con người, gây ra những ảnh hưởng về môi trường và xã hội, đặc biệt nếu chất 

thải có xu hướng gây bụi, tạo dòng chảy và các vũng nước đọng trực tiếp trên chất thải 

hoặc bề mặt chất thải. Những hệ thống che phủ chất thải khả thi, theo thứ tự tăng dần 

tương đối chi phí và độ phức tạp kĩ thuật là: 

- Lớp phủ bằng đất mặt có phủ thảm thực vật, có khả năng giữ/cho thoát nhằm 

giảm thiểu sự thấm nước qua nó bằng cách cho thoát lượng nước mưa đã được dự trữ 

theo mùa thông qua quá trình thoát-bốc hơi nước trong mùa khô. 

- Một lớp phá mao dẫn được bao phủ bên trên bằng lớp đất không lan truyền có 

môi trường phát triển tốt cho hệ thực vật để kiểm soát sự hấp thụ vào lớp có môi trường 

phát triển tốt nhằm duy trì thảm thực vật trong điều kiện khí hậu khô hạn kết hợp của 

những vấn đề nêu trên. 

Đối với những vùng đất dốc, đất bạc màu, cần hạn chế bốc hơi nước, giữ ẩm cho 

đất, giữ ấm cho cây trồng, phân phối đều nước, không gây úng ngập cho cây trồng thì 

đây là giải pháp thích hợp nhất. Ngoài ra, che phủ đất giúp hệ vi sinh vật trong đất hoạt 

động tốt hơn, làm đất tơi xốp, thoáng khí. Độ xốp của đất được cải thiện nhanh, từ đó 

tăng khả năng hấp thụ và hoạt tính sinh học của đất, tạo điều kiện cho bộ rễ cây trồng 

phát triển tốt. Che phủ đất cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón thông qua 

việc chống xói mòn rửa trôi và làm tăng dung tích hấp thu của đất. Che phủ đất hạn chế 

hiệu quả cỏ dại cạnh tranh với cây trồng, giảm công lao động làm cỏ và tăng năng suất 

cây trồng.  

Cây che phủ có thể được trồng luân canh trong các hàng đồng mức trong rừng 

thưa hoặc rừng mới trồng chưa khép tán. Có thể dùng vật liệu để che phủ rất đơn giản 

như các sản phẩm phụ sau thu hoạch (rơm, rạ, thân cây,…) và các loại cỏ. Hiện nay biện 

pháp che phủ đất bằng tàn dư thực vật đã và đang được áp dụng có hiệu quả. 

4.1.5.3. Giải pháp bón phân, thủy lợi 

Duy trì độ ẩm trong đất và cấp nước hợp lý là một trong những biện pháp kỹ thuật 
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quan trọng để cải tạo đất. Việc tưới tiêu nước chủ động, khoa học trong giai đoạn đầu của 

chu kỳ cải tạo, phục hồi, khi cây con chưa đủ sức chống chịu với điều kiện môi trường 

bãi thải sẽ cải thiện độ phì đất và đặc tính lý hoá trong đất. Đất tơi xốp hơn, tăng khả năng 

kết dính, giữ nước tốt hơn, giúp hệ vi sinh vật trong đất hoạt động tốt tạo điều kiện cho 

cây sinh trưởng, phát triển. 

Tăng cường bón lót bằng các nguồn phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân 

bắc... để cải tạo và tăng độ phì cho đất. Tuy nhiên khi sử dụng, phân hữu cơ phải được ủ 

hoai mục để không gây ô nhiễm môi trường và không gây hại cho cây trồng. Ngoài ra có 

thể sử dụng các loại chất thải nông nghiệp như: rơm, rạ, mùn trấu, rác sinh hoạt, than 

bùn... sản xuất phân hữu cơ vi sinh dùng làm chất cải tạo đất. 

4.1.5.4. Lâm nông kết hợp  

 Đây là phương thức tiếp cận để sử dụng đất bền vững, đặc biệt phù hợp với việc sử 

dụng đất đai vùng đồi núi vốn có nhiều yếu tố giới hạn cho canh tác và nhiều nguy cơ xói 

mòn. Trước hết, việc trồng song song cây dài ngày với cây ngắn ngày sẽ tận dụng tối đa 

ánh sáng mặt trời, đất đai và nguồn nước để tạo ra một khối lượng sản phẩm lớn nhất tính 

trên một đơn vị diện tích. Sự phối hợp này tăng cường dinh dưỡng cho đất thông qua các 

sản phẩm hữu cơ rơi rụng của cây trồng và quá trình cố định Nitơ từ khí quyển. Cây dài 

ngày hỗ trợ cây ngắn ngày thông qua bộ rễ có khả năng ăn sâu dưới đất lấy chất dinh 

dưỡng và biến đổi chúng ở tầng mặt ra phần rơi rụng, cắt tỉa, vật liệu rễ tạo thành chu 

trình dinh dưỡng kín. 

Trong hệ canh tác lâm nông kết hợp, mục đích sản xuất gỗ, củi,…là chủ yếu. Việc 

trồng xen các cây nông nghiệp thân thảo ngắn ngày để hạn chế cỏ dại xâm chiếm trong 

các rừng mới trồng, chống cháy rừng trong mùa khô, giúp cây rừng sinh trưởng tốt hơn 

trong các năm đầu, giảm giá thành rừng trồng. Với 2 hệ phụ chính là: trồng xen cây nông 

nghiệp trong giai đoạn đầu, khi rừng trồng chưa khép tán; trồng xen cây nông nghiệp, 

dược liệu chịu bóng hoặc ưa bóng dưới tán rừng. 

Sau khi lựa chọn được loại cây chính để phục hồi môi trường cần trồng thêm loài 

cây phù trợ để che phủ đất, chống xói mòn, cố định đạm và làm phân xanh. Cây cố định 

đạm vừa cung cấp đạm cho sự tồn tại, phát triển của cây, vừa tăng cường đạm, cải thiện 

môi trường đất. Phần lớn các cây này đều mọc nhanh, có chu kỳ thu hoạch ngắn, nhiều 

cây cho năng suất sinh khối cao. Với những ưu điểm trên, nhiều cây cố định đạm được 

coi là loài cây cải tạo đất chủ yếu, giữ vai trò tiên phong có thể phát triển ở những nơi đất 

đai đã bị xói mòn, thoái hóa sau KTKS. Cây che phủ đất được trồng phổ biến nhất chủ 

yếu là các cây họ đậu dạng bụi như: cốt khí, muồng ba lá… và một số cây thân thảo như 

cúc đồng, lạc dại…. Những cây này dễ gieo trồng, mọc nhanh, và ít bị sâu bệnh. Vì vậy 

chống được xói mòn, giữ được đất và nước. 
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4.1.5.5. Giải pháp canh tác 

- Trồng trong hố: Biện pháp này cần vận dụng triệt để khi trồng rừng mới cây thân 

gỗ. Mỗi cây được trồng trong 1 hố, các hố có tác dụng giữ đất giữ màu. Hiệu quả bảo vệ 

tăng lên nếu đắp đất lên hai bên bờ và phía dưới hố. Các cây bố trí theo kiểu nanh sấu có 

tác dụng tốt hơn trồng thẳng hàng. Biện pháp này đặc biệt quan trọng để kiểm soát trong 

thời kỳ kiến thiết cơ bản. 

- Xới đất, làm cỏ: Biện pháp này nếu làm theo đường đồng mức sẽ có tác dụng giữ 

đất, tránh tạo ra rãnh khơi đầu cho dòng chảy phát sinh. Công việc này cần tránh làm vào 

thời kỳ mưa to, nếu không sẽ làm xói mòn trầm trọng thêm. Lớp cỏ có kiểm soát duy trì 

trong mùa mưa rất có lợi cho việc chống mất đất, do đó không nên làm cỏ trắng vào thời 

kỳ mùa mưa. 

4.2. Đề xuất giải pháp về chính sách và quản lý 

4.2.1. Giải pháp cơ chế, chính sách 

4.2.1.1. Chính sách bảo vệ, sử dụng và dự trữ tài nguyên 

- Xây dựng đồng bộ chính sách khai thác khoáng sản phù hợp cam kết quốc tế: Rà 

soát sửa đổi, điều chỉnh các chính sách liên quan tới quản lý, khai thác, chế biến khoáng 

sản, hoàn phục môi trường sau khai khoáng đảm bảo tính rõ ràng. Tăng cường kiểm soát 

chất lượng công tác xây dựng để kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản hành chính để ngày càng hoàn thiện văn bản pháp luật về khoáng sản. Giảm thiểu 

những bất cập, sai sót, chồng chéo, tiêu cực, không khả thi, phiến diện, mang tính cục bộ, 

có khuynh hướng bảo hộ cho lợi ích nhóm. 

- Chính sách khai thác và quản lý tài nguyên khoáng sản cần chuyển biến từ hoạt 

động theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, tăng cường đầu tư chế biến sâu. Cần 

quy định cụ thể công nghệ chế biến sâu cho từng loại khoáng sản cụ thể, từ đó bắt buộc 

các đơn vị, cơ sở sản xuất sử dụng tiết kiệm nguyên liệu khoáng sản và đạt hiệu quả cao 

nhất. Quy định nghiêm ngặt, hạn chế tối đa, tiến đến cấm xuất khẩu thô và tinh quặng 

như hiện này. 

Khai thác khoáng sản phải đảm bảo tính bền vững, gắn với chế biến, tạo sản phẩm 

có giá trị kinh tế cao đồng thời bảo vệ môi trường. Cụ thể là: giảm dần và đi đến chấm 

dứt các cơ sở chế biến khoáng sản manh mún, công nghệ lạc hậu, hiệu quả kinh tế thấp, 

gây ô nhiễm môi trường; hình thành các khu công nghiệp chế biến khoáng sản tập trung 

với công nghệ tiên tiến, có quy mô tương xứng với tiềm năng của từng loại khoáng sản ở 

Tây Nguyên; 

- Cân đối để bảo đảm dự trữ tài nguyên khoáng sản phục vụ nhu cầu phát triển các 

ngành kinh tế trước mắt và lâu dài; 
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- Ưu tiên khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản phục vụ sản xuất trong nước; 

việc xuất khẩu khoáng sản theo nguyên tắc đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nước; chỉ 

xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị kinh tế cao đối với những loại khoáng sản có 

quy mô lớn.  

- Tập trung xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị cao như quặng bauxite tại 

dự án khai thác mỏ Tân Rai, mỏ Nhân Cơ. Các khoáng sản còn lại khai thác chế biến theo 

nhu cầu trong nước nhằm tăng cường dự trữ khoáng sản quốc gia làm cơ sở phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội. 

- Có chính sách đặc thù trong cải tạo, hoàn phục môi trường đối với từng dạng bãi 

thải và từng loại hình khoáng sản. 

- Tăng cường các chế tài xử lý những trường hợp trì hoãn công tác hoàn phục, 

hoàn phục không đúng quy định, cải tạo phục hồi không đạt kết quả. 

4.2.1.2. Chính sách khoa học và công nghệ 

- Có chính sách về tài chính và nhân lực trong đầu tư cho nghiên cứu khoa học và 

công nghệ về chế biến sâu khoáng sản, xử lý chất thải khoáng sản, cải tạo phục hồi bãi 

thải sau khai khoáng. Ban hành các chính sách hỗ trợ tín dụng cho đổi mới công nghệ 

khai thác, chế biến, xử lý khoáng sản, nguyên liệu thô. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển và 

chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp liên quan. Sử dụng các dây chuyền sản xuất 

công nghệ và kỹ thuật chế biến tiên tiến từ các nước có ngành công nghiệp phát triển.  

- Khuyến khích hợp tác, chuyển giao công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường 

trong khai thác, chế biến khoáng sản cũng như trong cải tạo, hoàn phục môi trường bãi 

thải sau khai thác khoáng sản. 

- Nghiên cứu xây dựng các trung tâm dự trữ khoáng sản. Khi chưa có các nhà máy 

chế biến sâu và phải khai thác tận thu để thực hiện các dự án khác theo quy định cần hình 

thành các trung tâm dự trữ để chờ đầu tư chế biến sâu. Các trung tâm này nên đặt ở các 

địa phương có tiềm năng lớn về khoáng sản 

- Tăng cường năng lực, đổi mới thiết bị, công nghệ; có chính sách phát triển nguồn 

nhân lực trình độ cao trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và quản lý, đánh giá, 

giám sát việc thực hiện cải tạo, phục hồi bãi thải sau khai thác khoáng sản. Tăng cường 

nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật hiện đại trong khai thác khoáng 

sản, hoàn phục môi trường sau khai khoáng.   

- Đặc biệt, trong các quy định về cải tạo phục hồi môi trường cần quy định mức 

kinh phí dành riêng cho công tác quan trắc thường xuyên các hiện tượng và diễn biến thay 

đổi của bãi thải. Căn cứ vào các kết quả quan trắc để xây dựng hàm dự báo, xác định thời 

điểm chuyển dịch đất đá và biến dạng bãi thải đạt tới toàn phần để nghiệm thu và xác 
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nhận đóng cửa mỏ. Thời điểm này có thể kéo dài nhiều năm sau phụ thuộc vào nhiều 

tham số, đồng thời hoàn thiện các văn bản kỹ thuật hướng dẫn về thực hiện đề án cải tạo 

và phục hồi môi trường liên quan đến đối tượng bãi thải trong các dự án KTKS. 

4.2.1.3. Chính sách đầu tư và chuyển giao 

- Ưu tiên đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn nhằm đẩy nhanh công tác điều tra cơ 

bản địa chất về khoáng sản, nghiên cứu công nghệ chế biến sâu khoáng sản và ứng dụng 

các công nghệ khai thác, đổ thải thân thiện môi trường. Ban hành các chính sách hỗ trợ 

tín dụng cho đổi mới công nghệ khai thác, chế biến, xử lý khoáng sản, nguyên liệu thô. 

Xây dựng chính sách thuế quan hợp lý đối với các công nghệ sản xuất sản phẩm “tinh” 

trong khai khoáng.  

- Hỗ trợ kinh phí trong nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ cho các 

doanh nghiệp liên quan. Sử dụng các dây chuyền sản xuất công nghệ và kỹ thuật chế biến 

tiên tiến từ các nước có ngành công nghiệp phát triển. Kiên quyết loại bỏ và không chấp 

thuận đầu tư khai thác mới cho các doanh nghiệp có công nghệ lạc hậu, hệ số thu hồi 

khoáng sản thấp, gây ô nhiễm môi trường, quy mô nhỏ, không có đủ năng lực tài chính 

để áp dụng những dây chuyền sản xuất hiện đại. 

- Việc chuyển giao sản phẩm, công nghệ, mô hình nghiên cứu của các đề tài, dự 

án sau khi hoàn thành cho địa phương và các đơn vị tiếp nhận hiện đang rất phức tạp, khó 

khăn về quy trình, thủ tục. Do đó, cần có cơ chế hỗ trợ các nhà khoa học trong chuyển 

giao, ứng dụng kết quả khoa học. 

4.2.2. Giải pháp quản lý bãi thải, khu khai thác trong hoạt động KTKS Tây Nguyên 

4.2.2.1. Quản lý tổng hợp 

Áp dụng cơ chế quản lý tổng hợp bền vững các bãi thải, khu khai thác khoáng sản 

bao gồm:  

- Gắn liền phát triển và quản lý các bãi thải và khu khai thác khoáng sản với đô thị 

hóa - cấp nước - giao thông - thủy lợi - lâm nghiệp - du lịch và bảo vệ môi trường trong 

một thể thống nhất;  

- Thiết lập một phương thức điều phối, quản lý đồng bộ các hoạt động liên hoàn 

nói trên (gọi tắt là mô hình quản lý tổng hợp). Mô hình quản lý tổng hợp chịu trách nhiệm 

khai thác, sử dụng, bảo vệ và cải tạo, phục hồi nhằm phát triển bền vững khu vực khai 

khoáng (theo phương thức giao quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư thêm một chu kỳ sau 

khi đóng cửa mỏ); Quản lý chặt chẽ, sử dụng bền vững sản phẩm khai thác, chất thải rắn 

vào các mục tiêu phát triển (làm vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng,...);  
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- Có chế độ khuyến khích các phương án, hoạt động khai thác bền vững khoáng 

sản (hài hòa lợi ích khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, lợi ích của thế hệ tương 

lai, hài hoà lợi ích của các bên liên quan);  

- Ban hành và thực hiện hệ thống văn bản luật pháp và chính sách đồng bộ để triển 

khai mô hình quản lý tổng hợp vùng khai thác khoáng sản nói trên, cần phải tính toán đầy 

đủ và hài hoà lợi ích của các bên liên quan; đảm bảo các bên liên quan hiểu đúng và ủng 

hộ các phương án được lựa chọn cho dự án, đảm bảo trật tự trị an khu vực khai thác mỏ; 

tìm hiểu, học tập kinh nghiệm quốc tế. 

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tiên tiến khai thác tận thu tối đa tài nguyên, tuyển 

và sử dụng quặng hiệu quả, các công nghệ bảo vệ môi trường phù hợp để đạt mục tiêu 

phát triển bền vững, đánh giá khả năng sử dụng và khả năng thị trường trong nước của 

khoáng sản. Việc quyết định triển khai Dự án phải dựa vào phân tích tổng chi phí – lợi 

ích, có tính toán đầy đủ tất cả lợi ích, kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường, bồi hoàn, 

hồi phục cảnh quan, sinh thái (trong đó có tính toán kỹ chi phí đầu vào, đầu ra, phương 

án sử dụng quặng nguyên khai sau khai thác và tuyển, phương án tiêu thụ sản phẩm, tính 

khả thi và chi phí  của việc xây dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông, các chi phí cho 

công tác BVMT, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài); đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân 

vùng mỏ; các tổn thất do thiên tai, biến đổi khí hậu,... 

Xây dựng, ban hành và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí phát triển bền vững bãi thải 

và khu khai thác khoáng sản. Để phát triển bền vững vùng khai thác khoáng sản, chủ đầu 

tư phải được giao quyền và chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện 

chương trình/kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình khai thác và cả sau khi đóng 

cửa mỏ, đảm bảo chất lượng và an toàn môi trường trong và xung quanh vùng mỏ (Mai 

Thế Toản và cộng sự, 2019). Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, UBND các 

cấp ở địa phương và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng và các bên liên quan khác giám sát, 

kiểm tra việc thực hiện các giải pháp BVMT theo Giấy phép môi trường chương trình/kế 

hoạch quản lý môi trường cho tất cả các giai đoạn của Dự án theo quy định để cảnh báo 

sớm cho Chủ đầu tư điều chỉnh các giải pháp khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn môi 

trường trong và xung quanh vùng mỏ. 

Áp dụng cơ chế khuyến khích và chấp thuận cho Chủ đầu tư xây dựng và thực hiện 

phương án sử dụng đất đa mục tiêu và theo tiến độ dự án với phương châm Chủ đầu tư 

có thể sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong vùng mỏ gắn với trách nhiệm bảo vệ, bồi hoàn 

môi trường, cải tạo cảnh quan, trong quá trình khai thác và sau khi đóng cửa mỏ, phục vụ 

cho việc phát triển kinh tế - xã hội lâu bền, nâng cao hiệu quả và lợi ích của Dự án. Sở 

TNMT các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên cùng với các cơ quan quản lý nhà nước về môi 

trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các luật liên quan đến tài nguyên và 
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môi trường đối với việc sử dụng đất vùng mỏ trong quá trình khai thác và sau khi đóng 

cửa mỏ. 

 

Nguồn: Nguyễn Thùy Dương, Trần Tuấn Anh, 2014 

Hình 4.8. Các tiêu chí chi phí – lợi ích trong hoạt động khai thác khoáng sản 

Nhằm quản lý hoạt động khoáng sản từ khai thác, chế biến đến xử lý môi trường, 

phục hồi bãi thải một cách hiệu quả, cần thiết phải đánh giá được khả năng sử dụng tổng 

hợp chúng bằng các các phương pháp xác định hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. 

Cách thực hiện này không những đem lại lợi ích cho đơn vị đầu tư mà còn đảm bảo các 

quy tắc của phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường (Nguyễn 

Thùy Dương, Trần Tuấn Anh, 2014). Dựa vào giá trị tự nhiên của mỏ khoáng sản và hiệu 

quả khai thác mỏ cũng như hiệu quả kinh tế đầu tư khai thác, chế biến quặng, có thể thiết 

lập các tiêu chí liên quan đến chi phí và lợi ích trong hoạt động khai thác khoáng sản Tây 

Nguyên như hình 4.8. Từ đó tiếp cận phương thức quản lý khu vực khai khác khoáng sản 

theo cách hiệu quả nhất. 

4.2.2.2. Quản lý chặt chẽ bãi thải sau khai thác khoáng sản và quan trắc định kỳ bãi thải 

trong dài hạn 

a. Quản lý công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong và sau khi khai thác 

Đề xuất ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường riêng cho ngành khai 

khoáng, phân theo các nhóm khoáng sản như: kim loại, khoáng chất công nghiệp, vật liệu 
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xây dựng, ... Việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường ngành khai khoáng cần 

dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, tính toán các thông số có tham khảo tiêu chuẩn thải 

của nước ngoài và xây dựng lại theo sự thay đổi về sức chịu tải môi trường tiếp nhận, khả 

năng tự làm sạch của môi trường. Cụ thể là ngành khai khoáng thường hoạt động ở các 

địa bàn vùng sâu vùng xa, mật độ dân cư thưa thớt, phát triển các ngành công nghiệp khác 

rất hạn chế nên khả năng tự làm sạch của môi trường cao hơn so với các vùng phát triển 

công nghiệp khác. Khi ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường ngành công nghiệp 

nói chung và ngành mỏ nói riêng cũng cần đưa ra lộ trình áp dụng, đầu tư hệ thống xử lý, 

phương án cải tạo, phục hồi phù hợp với quy chuẩn, đồng thời cho doanh nghiệp vay vốn 

ưu đãi và các chính sách hỗ trợ khác theo lộ trình. 

Theo quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản (Nghị định 19/2015 của Chính 

phủ quy định một số điều Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 38/2015 của Bộ TNMT cải 

tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản), tất cả các dự án khai thác 

khoáng sản đều phải xây dựng phương án cải tạo, PHMT và thực hiện ký quỹ cải tạo 

PHMT. Việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ trên cơ sở tổ chức, cá nhân đã hoàn thành từng 

phần hoặc toàn bộ nội dung cải tạo, PHMT theo phương án được phê duyệt. Do vậy, để 

đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong và sau khai thác khoáng sản cần tiến hành cải 

tạo PHMT trước khi đóng cửa mỏ; đồng thời đề nghị tỉnh giao cụ thể cơ quan chịu trách 

nhiệm thực hiện việc cải tạo PHMT khi chủ dự án khai thác khoáng sản không thực hiện 

theo phương án đã được phê duyệt, vì hiện nay vẫn chưa có quy định. 

- Công tác cải tạo phục hồi môi trường đất, thảm thực vật sau khai thác mỏ phải 

có phương án cụ thể theo 03 giai đoạn và được thể hiện trong nội dung của Dự án đầu tư 

và Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở 

thực hiện. 

- Trong Phương án (Đề án) cần xác định các mục tiêu trước mắt và lâu dài, các 

yêu cầu của từng công đoạn hoàn phục môi trường, các kỹ thuật sẽ được áp dụng, các 

nguồn lực cần thiết (nhân lực, thiết bị, kinh phí,…). 

- Thành lập bộ phận chỉ đạo trực tiếp công tác hoàn phục môi trường (thuộc Trung 

tâm Môi trường hoặc Ban quản lý Dự án).  

- Hoàn thổ phục hồi môi trường đất và thảm thực vật sau khai thác mỏ phải tuân 

thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Cần phải lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng 

năm cho công tác hoàn thổ phù hợp với kế hoạch khai thác quặng. Bao gồm các thông tin 

chính: địa điểm cụ thể, tiến độ chi tiết, tổ chức thực hiện và dự toán chi phí để làm cơ sở 

triển khai và kiểm tra, giám sát. 

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu 

hoàn thành đối với hoạt động hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản. 
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- Thực hiện giám sát kết quả hoạt động hoàn phục sau khi hoàn thành, kịp thời đề 

xuất các biện pháp bổ sung để các mô hình hoàn phục đảm bảo tính bền vững và đáp ứng 

các mục tiêu trước mắt và lâu dài. 

Trong khi việc đóng cửa thành công khu mỏ yêu cầu phải đạt được các tiêu chuẩn 

khôi phục tốt, điều này phải được chứng minh và báo cáo cho các cơ quan chức năng có 

thẩm quyền và các bên liên quan khác. Việc xác định các tiêu chuẩn và tiêu chí đóng cửa 

khu mỏ và khả năng của ngành để thực sự đạt được các tiêu chuẩn này là một vấn đề quan 

trọng. Thành công của bất cứ khung chính sách nào dựa trên việc tất cả các bên tham gia 

thống nhất về các tiêu chuẩn và kết quả cần đạt và thống nhất rằng các tiêu chuẩn đó được 

phát triển trong một quá trình cởi mở và minh bạch. Việc chia những kết quả này thành 

các mốc thời gian hay các bước có thể đạt được theo tiến trình thời gian cũng rất hữu ích. 

Chương trình giám sát sẽ đánh giá các tiêu chuẩn và kết quả. Chương trình phải đưa vào 

tính toán tính thiết thực của hoạt động giám sát, chi phí và độ an toàn và, nếu có thể, dựa 

trên những phương pháp được chứng minh và được chấp thuận rộng rãi. Một chương 

trình tốt sẽ tìm kiếm các cơ hội để lôi kéo các cộng đồng địa phương vào các hoạt động 

giám sát. Phương pháp tiếp cận này đem đến cơ hội việc làm và tập trung những kiến 

thức của người dân địa phương về các chủ đề như môi trường địa phương, đa dạng sinh 

học và các vấn đề văn hóa. Các chương trình giám sát điển hình hỗ trợ một chương trình 

đóng cửa khu mỏ có thể bao gồm:  

- Giám sát đầu kỳ tại giai đoạn đầu của mỏ khai thác. Điều này vạch rõ các giá trị 

cần được bảo vệ hoặc thiết lập lại. Vì các mục đích của quá trình khôi phục, quá trình này 

phải bao gồm việc nhận định và thiết lập các khu vực tham khảo không bị khai thác trong 

suốt quá trình khảo sát và lập bản đồ trước khi khai thác. 

- Giám sát, ghi chép và tìm hiểu mọi tác động tiềm ẩn trong suốt giai đoạn hoạt 

động khai thác khoáng sản. 

- Sử dụng tài liệu để chứng minh các hoạt động khôi phục đã được tiến hành - để 

xác nhận các quy trình thống nhất đã được triển khai và để trợ giúp khi giải thích việc 

đưa ra các kết quả giám sát quá trình khôi phục sau đó.  

- Việc giám sát ban đầu quá trình đóng cửa được tiến hành trong một hoặc hai năm 

khôi phục, để đánh giá thành công ban đầu của việc thực hiện. 

- Quá trình giám sát lâu dài, thường bắt đầu sau hai tới ba năm khôi phục, để đánh 

giá quá trình khôi phục hướng tới đạt được những mục tiêu lâu dài để sử dụng đất và 

chứng minh liệu hệ sinh thái được khôi phục có khả năng bền vững lâu dài hay không. 

- Quá trình giám sát sau khi bàn giao để xác nhận sự bền vững của việc sử dụng đất sau 

khi khai thác khoáng sản nằm dưới quy trình quản lý ứng dụng. Người chịu trách nhiệm 

và phạm vi của việc giám sát này sẽ dựa trên cam kết và nghĩa vụ của công ty và nhu cầu 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

258 

 

thông tin của các bên liên quan. Vai trò của quá trình giám sát sau khi bàn giao sẽ cần 

được chứng minh, đây là một phần trong kế hoạch đóng cửa mỏ khai thác.  

- Đánh giá dữ liệu để nhận định các sự cố và phát triển các giải pháp trong suốt 

quá trình khôi phục dần dần. Nên nghiên cứu và tiến hành các thực nghiệm để chứng 

minh kỹ thuật nào có thể được sử dụng. Phương pháp tiếp cận này tập trung vào nguyên 

tắc liên tục nâng cao. Thông thường, nghiên cứu về các hoạt động khôi phục sẽ cần có 

các chuyên gia kỹ thuật tới từ các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khác để chỉ 

rõ các khu vực đặc biệt như phát triển đất, xoay vòng chất dinh dưỡng, giám sát động vật, 

sản xuất nông nghiệp và cây gỗ. 

b. Rà soát, điều chỉnh các công cụ về phí, ký quỹ môi trường 

Về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản: Trong cách tính phí BVMT đối với 

khai thác khoáng sản tại Nghị định 164/2016/NĐ-CP, đề xuất Chính phủ xây dựng quy 

định chuẩn chung của quốc gia để làm tiêu chí đánh giá công nghệ khai thác theo 2 tiêu 

chí: công nghệ hiện đại và công nghệ lạc hậu để tính phí chứ không nên sử dụng tiêu chí 

công nghệ khai thác hầm lò và công nghệ khai thác lộ thiên. 

Về ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường (CPM): CPM là trách nhiệm của các cá 

nhân, tập thể tham gia hoạt động khai thác chế biến khoáng sản, nhằm hoàn trả lại một 

cách tối đa các giá trị tối ưu về sinh thái và kinh tế của các khu vực bị tác động bởi các 

hoạt động khai thác chế biến khoáng sản theo các hướng phát triển bền vững. Đối với một 

dự án khai thác mỏ, các địa phương có hoạt động khai thác mỏ cần hoàn thiện “Quy hoạch 

sử dụng đất”, trong đó bao gồm cả vấn đề sử dụng đất “thứ sinh” (tức là đất sau khai thác 

được cải tạo), đặc biệt đối với các khu vực nhậy cảm về môi trường, xã hội, kinh tế. Nhà 

nước cần có cơ chế chính sách đối với các Chủ đầu tư các Dự án khai thác mỏ trong việc 

sử dụng đất lâu dài sau khi đóng cửa mỏ như ưu tiên đấu thầu tái sử dụng, lập các liên dự 

án khai thác mỏ-du lịch sinh thái, liên dự án khai thác mỏ-khu công nghiệp. Khi lựa chọn 

phương án CPM, cần lấy tiêu chí an toàn và bền vững về môi trường làm điều kiện cần 

và điều kiện kinh tế làm tiêu chí thứ yếu. 

c. Quản lý điều kiện kỹ thuật đổ thải và các tác động môi trường 

Lập kế hoạch trong giai đoạn tiền thiết kế mỏ: Có rất nhiều nhân tố cần phải được 

xem xét tới khi lựa chọn các khu vực thải bề mặt các chất thải mỏ. Việc quản lý chất thải 

và bãi thải đối với bất cứ một mỏ nào cũng cần xem xét tới một số các vấn đề sau đây: 

- Vị trí bãi thải: Trong điều kiện có thể, cần yêu cầu chủ đầu tư bố trí bãi thải thải 

đặt gần nhất có thể tới cả hai khu vực mỏ và nhà máy thì sẽ làm giảm diện tích đất bị xáo 

trộn và giảm đáng kể chi phí cho hoạt động vận chuyển, điển hình như khu mỏ bauxite 

Nhân Cơ và Tân Rai. 
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- Thiết kế bãi thải: Các khu vực đủ rộng xung quanh các bãi thải phải được đắp đê 

hay các con mương chứa các dòng chảy nước axit hoặc để đặt các tuyến đập thu nước rò 

rỉ, nước chảy tràn và cặn lắng, điển hình đối với các khu mỏ khai thác vàng Tà Năng, 

Antimol Đăk Drông, bauxite Nhân Cơ do có phạm vi khai trường rộng, khả năng phát tán 

chất thải lớn. 

Phù hợp với mục đích sử dụng đất và điều kiện tự nhiên: Tại những nơi mà các 

đập chứa có liên quan tới địa hình, hệ thống thoát nước, các vực chứa nước và các khu 

dân cư thì phải giảm thiểu sự bất ổn định của các đập chứa, sự ô nhiễm nước (nước mặt 

và nước ngầm), các vấn đề về bụi và các tác động về cảnh quan; Vị trí và hướng của các 

dòng nước ngầm có thể ảnh hưởng tới sự lan truyền của các chất ô nhiễm trong nước 

ngầm; Cường độ và hướng gió chủ đạo, do các vật liệu ở đập chứa có thể gây ra các vấn 

đề về bụi và tiếng ồn ở cuối hướng gió. 

Đối với các chất thải đặc trưng từ khai thác mỏ như đất đá bóc từ khai thác mỏ đổ 

thải vào các bãi thải đất đá theo quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; Các bãi thải được đổ thải theo đúng quy hoạch, thiết kế, quy chuẩn với chiều cao 

tầng ≤30 m, các tầng có bờ chắn và hệ thống mương thoát nước, chân bãi thải có đê đập 

chắn đất đá đảm bảo ổn định, phòng ngừa sạt lở. Đối với các bãi thải đã kết thúc đổ thải 

được cải tạo đảm bảo ổn định, được trồng cây phủ xanh giảm thiểu xói mòn đất đá, phục 

hồi môi trường. 

Đất bóc, đá thải từ quá trình sàng tuyển quặng được đổ thải vào các bãi thải theo 

đúng quy hoạch, thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chân bãi thải có đê chắn, 

có hệ thống tưới nước dập bụi để giảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển, đổ thải. Thời 

gian tới, bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy tái sử dụng đá thải làm vật liệu san lấp nền. 

Bùn thải từ tuyển quặng được đổ thải vào các hồ thải quặng đuôi theo thiết kế. 

Tăng cường trồng cây phủ xanh phục hồi môi trường trên các hồ thải quặng đuôi sau khi 

được thải đầy. 

4.2.2.3. Quản lý khu khai thác khoáng sản 

a. Cấp phép khai thác mỏ 

Cần làm rõ, đánh giá đầy đủ và dự báo tin cậy các vấn đề và rủi ro, sự cố môi trường, 

trong đó có tiến hành đánh giá tổng thể tác động môi trường xã hội của dự án mỏ có xét 

đến bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng và các yêu cầu về BVMT ngày càng nghiêm ngặt. 

Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với 

các khu vực khoáng sản đã được khoanh định, công bố là khu vực khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ. Chỉ đề xuất khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối 

với các khu vực đáp ứng tiêu chí theo quy định. Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, 
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cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi 

trường. 

Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản 

đã hết hiệu lực. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm 

trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng 

khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ. Đối với công tác cấp lại hoặc cấp 

mới giấy phép khai thác khoáng sản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các ngành 

liên quan cần xem xét kỹ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý điều hành, quá trình 

chấp hành các quy định pháp luật của các đơn vị tham gia đầu tư trong thời gian qua. 

b. Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản là quy định mới của Luật Khoáng sản năm 

2010, giảm thiểu tối đa cơ chế “xin - cho”, đem lại sự cạnh tranh công bằng trong hoạt 

động khai khoáng. Từ đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực thực sự tham 

gia giúp hoạt động khai thác tài nguyên hiệu quả và tiết kiệm hơn. Việc đấu giá, tạo thêm 

nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản; góp phần nâng cao năng 

lực của các chủ thể trong lĩnh vực khoáng sản do tính cạnh tranh cao trong quan hệ đấu 

giá; góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản… 

Việc tập trung vào khu vực khoáng sản đã có kế hoạch đấu giá; các khu vực được 

khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Các cơ quan chức năng liên quan 

cần thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường đảm bảo an toàn lao động; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm 

theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với 

khoáng sản cát, sỏi. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác 

cát, khai thác khoáng sản trái phép. 

4.2.2.4. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý, giám sát 

Hoạt động khai thác khoáng sản cần sự ủng hộ của cộng đồng cư dân xung quanh 

khu vực mỏ. Trừ khi cộng đồng tham gia và ủng hộ các hoạt động khai thác, nếu không 

có thể sẽ xảy ra sự chống đối. Mối quan hệ với cộng đồng nếu bị rối loạn sẽ làm chệch 

hướng trong quản lý hiệu quả các hoạt động của mỏ. Các công ty khai thác mỏ phải duy 

trì sự đồng thuận của cộng đồng để hoạt động, trong đó ưu tiên sử dụng lao động địa 

phương; đào tạo và trao cho họ các kỹ năng để họ có thể sử dụng sau khi mỏ đóng cửa; 

trao quyền giám sát hoạt động khai thác, quá trình hoàn phục môi trường, cải tạo hệ sinh 

thái sau khai thác khoáng sản. 
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Bảng 4.1. Các hoạt động tham gia của cộng đồng và phát triển cộng đồng trong dự 

án KTKS 

Giai 

đoạn 

Ví dụ về các hoạt động tham gia  

của cộng đồng 

Ví dụ về các hoạt động phát triển  

cộng đồng 

Giai 

đoạn 

thăm 

dò 

- Yêu cầu được phép tiếp cận và sử dụng 

đất. 

- Xác định và giải quyết những vấn đề về 

di sản văn hóa. 

- Thông báo cho người dân về các hoạt 

động và lịch trình thăm dò. 

- Giải quyết các mối quan ngại của cộng 

đồng về: tác động của hoạt động thăm 

dò, tiềm năng phát triển trong tương lai, 

cơ hội dành cho cộng đồng nếu tài 

nguyên được khai thác. 

- Hỗ trợ cơ hội cho người dân địa phương 

tìm việc làm hoặc cung cấp sản phẩm hoặc 

dịch vụ cho hoạt động thăm dò. 

- Hỗ trợ các nhóm chủ sở hữu đất truyền 

thống nâng cao năng lực đàm phán. 

- Hỗ trợ hoặc đống góp vào công cuộc phát 

triển cơ sở hạ tầng ở những khu vực tiến 

hành thăm dò. 

Triển 

khai 

dự 

án 

- Tham gia thảo luận và đàm phán chi tiết 

hơn với mục đích: 

+ Tiếp tục được phép tiếp cận và sử dụng 

đất. 

+ Thực hiện những nghĩa vụ về sử dụng 

đất và các thỏa thuận khác. 

+ Xác định những vấn đề văn hóa có thể 

vượt ngoài phạm vi hoạt động thăm dò 

như lập bản đồ những vùng đặc quyền, 

tích cực bảo vệ các khu khai thác. 

- Cung cấp thông tin về quá trình xây 

dựng dự án, đặc biệt khi quá trình này 

chưa chắc chắn. 

- Cho phép cộng đồng tham gia vào công 

tác giám sát cơ bản cho những lĩnh vực 

văn hóa, kinh tế-xã hội và môi trường. 

- Hình thành những diễn đàn và cơ cấu 

tư vấn (ví dụ: ban liên lạc cộng đồng). 

- Tiến hành đánh giá nhu cầu cộng đồng, 

tìm hiểu khả năng của cộng đồng khi giải 

quyết sự thay đổi và tiềm lực của các tổ 

chức và mạng lưới trong cộng đồng. 

- Thông qua hợp tác với các bên liên quan 

chủ chốt, lập kế hoạch cho các chương 

trình phát triển cộng đồng có thể bao gồm: 

+ Gây dựng niềm tin và/hoặc những đóng 

góp cho cộng đồng. 

+ Hỗ trợ và/hoặc đóng góp vào công tác 

nâng cấp cơ sở hạ tầng cho cộng đồng 

(trường học, nhà ở…). 

- Xây dựng năng lực cho người dân địa 

phương và bản địa để tìm được việc làm 

trực tiếp. 

- Phối hợp với các cấp chính quyền trong 

quá trình xây dựng kế hoạch phát triển 

vùng. 

Kết 

thúc 

dự án 

- Giải quyết được những mối 

quan ngại của cộng đồng về tác động 

môi trường, xã hội của hoạt động khai 

thác và đổ thải quy mô lớn. 

- Giải quyết những kỳ vọng của cộng 

đồng về cơ hội việc làm và kinh tế 

từ giai đoạn triển khai đến kết thúc dự án  

- Phối hợp với những người dân sinh 

sống liền kề để quản lý những vấn đề liên 

quan đến bãi thải và khu khai thác. 

- Thực hiện các chương trình để trợ giúp 

người lao động và gia đình họ hòa nhập 

với cộng đồng. 

- Phối hợp với chính phủ và các tổ chức 

khác để đảm bảo cung cấp những dịch vụ 

với chất lượng cải thiện (như chăm sóc trẻ 

em, giáo dục, nhà ở) tới cộng đồng chịu 

tác động của hoạt động khai khoáng. 

- Tạo ra những cơ hội việc làm, đào tạo và 

kinh doanh cho người dân địa phương. 

Nguồn: ACSMP, 2011 
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Sự thống nhất về hình thức sử dụng đất cuối cùng cho các khu mỏ đã khôi phục 

liên quan tới việc cân đối giữa các yêu cầu của cơ quan chức năng, người dân địa phương 

nói riêng và cộng đồng nói chung. Mục tiêu của cộng đồng, sự hợp tác và trao đổi ý kiến 

về hình thức sử dụng đất cuối cùng phải đạt được sự thống nhất về các mục tiêu cho khu 

mỏ, cho phép công ty có thể rút lui hoạt động tại khu mỏ theo phương thức đáp ứng yêu 

cầu của cơ quan chức năng và thỏa mãn kỳ vọng của cộng đồng. Khôi phục dần dần là 

một quá trình diễn ra trong suốt thời gian hoạt động của khu mỏ, giúp các mục tiêu sử 

dụng đất cuối cùng được hoàn thành. 

Thành lập ban tư vấn đóng cửa khu mỏ, thống nhất trong một chiến lược tham gia 

tổng thể của các bên liên quan, có thể là một diễn đàn hữu ích, tại đó các tiêu chí lâu dài 

được thảo luận với nhiều bên liên quan và đại diện của các cộng đồng. Bằng cách sớm 

đưa cộng đồng tham gia vào các vấn đề đóng cửa khu mỏ trong quá trình lập kế hoạch, 

các công ty có thể kết hợp với đóng góp của cộng đồng trong một kế hoạch khu vực khai 

thác tổng thể. 

4.3. Giải pháp kỹ thuật và tổ hợp khoa học công nghệ trong cải tạo, phục hồi hệ sinh 

thái đất khu vực bãi thải nhằm ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa 

4.3.1. Giải pháp kỹ thuật 

4.3.1.1. Kỹ thuật phân tầng và ổn định bãi thải 

Vật liệu phế thải trong khai khoáng và quặng cần khai thác đều có thể tạo ra những 

cơ hội và rủi ro đối với công tác khôi phục. Việc xác định tính chất của đất mặt và lớp 

phủ nên được bắt đầu ngay từ giai đoạn thăm dò và tiếp tục cho tới giai đoạn nghiên cứu 

tiền khả thi và khả thi để làm cơ sở cho việc lên kế hoạch cho khu khai thác khoáng sản. 

Việc sớm xác định tính chất của vật liệu giúp xây dựng các kế hoạch nhằm giảm thiểu 

những rủi ro tiềm ẩn và thu được lợi ích lớn nhất từ loại vật liệu có thể đặc biệt phù hợp 

cho xây dựng cơ sở hạ tầng của khu mỏ hoặc cho hình thức sử dụng trong thời gian khôi 

phục.  

Tính chất của các vật liệu cần được xác định để đảm bảo chúng không có khả năng 

tạo ra tác động trái chiều hoặc cản trở công tác tái phủ xanh trong thời gian khai thác hoặc 

khi đóng cửa. Quá trình xác định tính chất tiếp diễn trong suốt quá trình hoạt động của 

khu vực khai thác khoáng sản, đặc biệt ở những nơi mà phẩm cấp quặng và kế hoạch của 

khu mỏ thay đổi để phù hợp với các điều kiện thay đổi của thị trường. 

Tùy thuộc điều kiện của từng bãi thải, việc ổn định bãi thải chủ yếu gồm: 

- Tạo hình thể bãi thải, độ ổn định của các bãi thải chỉ có thể được đảm bảo khi 

góc dốc sườn tầng thải 32o (Trần Miên, 2006). Tuy nhiên, hầu hết các bãi thải đều có góc 

dốc sườn tầng trên 32o. Hơn nữa, do điều kiện mặt bằng không cho phép, phải hạn chế 
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đến mức tối đa việc san cắt tầng để giảm thiểu khối lượng vật liệu thải cần di dời đi chỗ 

khác, do vậy, hình thể bãi thải thường được tạo hình như sau: Giữ nguyên góc dốc sườn 

tầng thải như hiện tại; giữ nguyên góc dốc bờ bãi thải như hiện tại; chiều cao tầng thải 

dao động từ 25 - 50 m. 

- Tạo mặt tầng và đê chắn mép tầng: Mặt tầng có chiều rộng từ 10 - 20m. Chiều 

rộng mặt tầng cần đủ để phương tiện cơ giới có thể đi lại phục vụ cho việc kiểm tra, chăm 

sóc cây cối, vận chuyển phương tiện, vật tư phục vụ việc tu bổ mặt tầng và các công trình 

khác trên bãi thải khi cần. 

Kích thước đê chắn mép tầng: Đê chắn mép tầng nhằm đảm bảo an toàn cho người 

và phương tiện khi đi lại trên mặt tầng, ngăn nước mặt tầng không để chảy tràn thẳng 

xuống sườn tầng để không gây xói lở sườn tầng. Sử dụng đất đá thải tạo đê chắn mép 

tầng. Kích thước đê chắn mép tầng thông thường: Chiều rộng mặt đê tối thiểu 7 - 10m để 

có thể trồng 2- 3 hàng cây; Chiều cao thân đê từ 2 - 5m (Trần Miên, 2006). 

- Kè chân bãi thải, chân tầng thải chống trôi trượt. Tường kè được xây dựng dọc 

chân tầng và chân bãi thải nhằm mục đích: Ngăn đất đá sạt lở, trôi lấp; Bảo vệ chân tầng, 

làm mương thoát nước; Làm trụ đỡ hệ thống khung chống xói mòn. Kích thước tường kè 

xác định căn cứ theo mục đích sử dụng, điều kiện địa chất công trình trên cơ sở đảm bảo 

an toàn và ổn định lâu dài. 

- Tạo hệ thống thoát nước mặt tầng và sườn tầng: Xây dựng mương thoát nước tại 

mỗi chân tầng thải và chân bãi thải. Mương thoát nước mặt tầng có thể là mương đất tự 

nhiên đào trên mặt tầng hoặc có thể xây bằng đá hộc. Mương thoát nước sườn tầng cần 

phải được xây dựng vững chắc, có biện pháp chống trượt. Mương nên có dạng mương 

hở, kết cấu bê tông hoặc kết hợp bê tông, đá hộc. 

4.3.1.2. Kỹ thuật hoàn thổ phục vụ cải tạo và phục hồi hệ sinh thái đất  

Mục tiêu nhằm sớm đưa môi trường đất mỏ sau khai thác khoáng sản về gần với 

nguyên trạng, hạn chế xói mòn rửa trôi đất, tăng khả năng canh tác, tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác trồng cây phục hồi thảm thực vật. Các biện pháp kỹ thuật hoàn thổ trên 

các khu vực mỏ sau khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên cần được chú trọng như sau: 

- Thu dọn mặt bằng: bắt đầu từ khâu thu hoạch sản phẩm trên đất mỏ (các loại cây 

trồng hoặc cây rừng tự nhiên), cần phải giữ lại cành nhánh, vật rơi rụng gom thành đống, 

không đốt để tránh ảnh hưởng kết cấu đất và sinh vật trong đất cũng như tác động đến 

môi trường không khí. 
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- Bóc lớp đất phủ: tiến hành bóc theo từng lớp. Đầu tiên là lớp đất mặt (chiều dày 

khoảng 15cm) được ủi gom thành đống riêng; kế đến là lớp đất bên dưới và sau cùng là 

lớp phủ ngay trên thân quặng được ủi gom thành từng lớp ở 2 bên moong khai thác quặng. 

- Hoàn thổ: sau khi bóc quặng xong, tiến hành hoàn thổ từng lớp theo trình tự 

ngược lại. Đầu tiên là san ủi lớp đất phủ trên thân quặng xuống các moong đã khai thác, 

sau đó đến lớp đất dưới bề mặt và sau cùng là chuyển, san đều lớp đất mặt lên trên bề mặt 

khu vực hoàn thổ. Chiều dày lớp đất hoàn thổ cần thiết từ 0,6 -0,8 m. Lưu ý sau khi hoàn 

thổ xong từng lớp phải san phẳng bề mặt rồi mới hoàn thổ tiếp cho lớp sau. 

- Vật liệu hoàn thổ: chủ yếu là từ các lớp đất phủ trên khu vực khai thác mỏ. Nhưng 

trong thực tế, lớp phủ có độ dày từ 0- 80 cm cho nên lượng đất tại chỗ để hoàn phục môi 

trường đất thường bị thiếu hụt. Do vậy có thể áp dụng phương pháp khai thác và hoàn thổ 

theo chuỗi kế tiếp nhau (lấy lớp đất phủ ở khu khai thác sau hoàn thổ cho khu đã khai 

thác trước).  

Trong điều kiện ở Tây Nguyên, do lượng mưa hàng năm lớn và tập trung (3- 4 

tháng), cho nên các bước hoàn thổ phải được tiến hành và kết thúc trong giai đoạn mùa 

khô (từ tháng 12 đến tháng 4 hoặc 5). Hiện trường các khu vực mỏ thường phân bố ở các 

đỉnh đồi, do đó công tác hoàn thổ phải hoàn thành trước mùa mưa nhằm hạn chế xói mòn 

rửa trôi các lớp đất phủ đã san gom, cũng như bề mặt đất mỏ sau khai thác quặng; tránh 

các tác động môi trường bất lợi đến đất đai, cây trồng, nguồn nước của các khu vực lân 

cận ở vùng dưới thấp. Mặt khác, cần phải đảm bảo thời gian để chuẩn bị hiện trường cho 

công tác trồng cây vào đầu mùa mưa. 

4.3.1.3. Phân chia lập địa bãi thải, khu khai thác khoáng sản 

Cơ sở tham khảo công trình nghiên cứu của Ngô Đình Quế, Lê Đức Thắng (2019) 

việc lựa chọn các tiêu chí về điều kiện tự nhiên là xem xét các yếu tố chủ đạo ảnh hưởng 

trực tiếp đến các hoạt động trồng lại thảm thực vật phục hồi môi trường trên đất bãi thải, 

khu khai thác khoáng sản; đồng thời xác định các tiêu chí thuận lợi cho việc áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và phù hợp với các đặc điểm chính của đất bãi 

thải, khu sau khai thác khoáng sản vùng Tây Nguyên. Theo đó có thể chia thành 3 nhóm 

tiêu chí chính như sau: 

 - Nhóm tiêu chí về điều kiện địa hình: Độ dốc, độ cao tương đối; 

 - Nhóm tiêu chí về điều kiện đất đai: Độ dày lớp đất phủ, tỷ lệ đất/hỗn hợp thải; 

 - Nhóm tiêu chí về điều kiện thực bì: Chủ yếu dựa vào thành phần thực vật hiện 

có, tức là phụ thuộc vào thời gian tồn tại của các bãi thải để quyết định các phương thức 

tác động phù hợp. 
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 Như vậy, có 6 tiêu chí được sử dụng để phân chia lập địa cho việc cải tạo, quản lý 

sử dụng đất bền vững các bãi thải, khu khai thác khoáng sản vùng Tây Nguyên, bao gồm: 

(i) Thời gian tồn tại của các bãi thải; (ii) Độ dốc; (iii) Độ cao tương đối; (iv) Độ dày của 

lớp đất phủ; (v) Tỷ lệ đất/hỗn hợp thải; và (vi) Thảm thực vật chỉ thị (hình 4.2). 

Nhóm dạng lập địa bãi thải, khu khai thác khoáng sản vùng Tây Nguyên được xác 

định bằng phương pháp tổ hợp của 6 yếu tố chính có liên quan đến thời gian tồn tại và 

các đặc điểm của các bãi thải, khu khai thác khoáng sản. Để thuận lợi cho công tác đánh 

giá và đề xuất hướng sử dụng các nhóm dạng lập địa bãi thai, khu khai thác khoáng sản, 

đề tài tiến hành mã hóa các tiêu chí, sau đó dựa trên các tiêu chí và mức độ quan trọng 

của từng tiêu chí để đề xuất thang điểm đánh giá theo các nhóm dạng lập địa. 

Bảng 4.2. Tổ hợp các yếu tố cấu thành nhóm dạng lập địa bãi thải, khu khai thác 

khoáng sản vùng Tây Nguyên 

TT Tiêu chí Chỉ tiêu 
Ký 

hiệu 

Điểm 

số 

Trọng 

số 

1 
Thời gian tồn tại 

của bãi thải 

> 5 năm T1 3 

0,191 3 - 5 năm T2 2 

< 3 năm T3 1 

2 
Tỷ lệ đất/ hỗn hợp 

thải (%) 

> 30% 3 3 

0,213 10 - 30% 2 2 

< 10% 1 1 

3 Độ dốc (0) 

< 150 I 3 

0,105 15 - 250 II 2 

> 250 III 1 

4 
Độ dày của lớp 

đất phủ (cm) 

< 30 cm D1 1 

0,261 30 – 50 cm D2 2 

> 50 cm D3 3 

5 
Độ cao tương đối 

(m) 

< 30 m H1 3 

0,105 30 – 60 m H2 2 

> 60 m H3 1 

6 
Thảm thực vật chỉ 

thị 

Cây bụi thảm tươi: Cỏ lào, 

Đuôi chuột, Đắng cảy, Mai 

dương, cỏ lá gừng, trúc thảo, 

đơn buốt, đậu ma… 

a 3 

0,125 Cây bụi thảm tươi: Cỏ lào, 

Mai dương, Đuôi chuột, cỏ 

tranh, lau, chít… 

b 2 

Cây cỏ: cỏ tranh, cỏ chỉ, cỏ 

le, lau, chít,… 
c 1 
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 Các điểm số từ 1 đến 3 của từng tiêu chí thể hiện theo mức độ khó khăn của từng 

chỉ tiêu trong từng tiêu chí.  

 - Các tiêu chí đánh giá có điểm > 4 điểm: Ít khó khăn (dạng lập địa nhóm A); 

- Các tiêu chí đánh giá có điểm từ 2 - 4 điểm: Khó khăn trung bình (dạng lập địa 

nhóm B); 

- Các tiêu chí đánh giá có điểm < 2 điểm: Rất khó khăn (dạng lập địa nhóm C). 

Trên cơ sở tính toán điểm số và trọng số cho 6 tiêu chí xếp hạng nhóm dạng lập 

địa, các bãi thải, khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên đề tài đã tiến hành khảo sát thực 

địa được phân chia thể hiện trong bảng 4.3. 

Bảng 4.3. Phân chia dạng lập địa cho các bãi thải, khu KTKS Tây Nguyên 

STT Dạng lập địa 
Phân nhóm các bãi thải, khu khai thác 

khoáng sản Tây Nguyên 

1 Dạng lập địa nhóm A 

(Ít khó khăn) 

- Sét gạch ngói Ngọk Bay 

- Bauxite Bảo Lộc 

- Feldspar Ea Kar 

- Bentonite Tam Bố 

2 Dạng lập địa nhóm B 

(Khó khăn trung bình) 

- Đá bazan Kbang 

- Bauxite Tân Rai 

- Bauxite Nhân Cơ 

- Vàng Đăk Ripen 

- Kaolin Trại Mát 

- Sắt Xã Đông 

- Đá bazan Đăk R’lấp 

3 Dạng lập địa nhóm C 

(Rất khó khăn) 

- Granit Krông Bông 

- Vàng Tà Năng 

- Antimon Đăk Drông 

- Kaolin Lộc Châu 

4.3.1.4. Cấu trúc thảm thực vật thích hợp cho các nhóm dạng lập địa bãi thải, khu khai 

thác khoáng sản  

Lập địa được hiểu là những điều kiện của nơi sinh trưởng thực vật. Các yếu tố hình 

thành lập địa quyết định tạo nên những kiểu rừng khác nhau và ảnh hưởng tới năng suất, 

sản lượng rừng. Điều tra lập địa là cơ sở để chọn loại cây trồng, đưa ra các giải pháp thích 

hợp và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất rừng trồng. (Ngô Đình Quế, 

2015) 

Trên cơ sở kết quả điều tra các yếu tố cấu thành lập địa bãi thải, khu khai thác 

khoáng sản vùng Tây Nguyên và xác định các nhóm dạng lập địa ngoài hiện trường; căn 
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cứ vào các tiêu chí tuyển chọn các loài cây trồng phù hợp với điều kiện tại các bãi thải, 

khu khai thác khoáng sản khu vực nghiên cứu; so sánh với yêu cầu sinh thái của từng loài 

cây để xác định mức độ thích hợp phụ vụ cho công tác cải tạo, quản lý sử dụng đất bền 

vững trên các nhóm dạng lập địa bãi thải, khu khai thác khoáng sản vùng Tây Nguyên.  

Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu của các công trình có liên quan; Quyết định số 

16/2005/QĐ-BNN của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu 

cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp, trong đó, vùng Tây Nguyên có 

14 loài cây bao gồm cả các loài cây bản địa và nhập ngoại như: Dầu rái, Sao đen, Tếch, 

Xà cừ, Xoan ta, Giổi xanh, Thông 3 lá, Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo lai, Thông caribê, 

Bạch đàn urô, Dó trầm và Bời lời đỏ; Quyết định số 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 

17/11/2014 về việc ban hành danh mục các loài cây chủ lực trồng rừng sản xuất theo 8 

vùng sinh thái lâm nghiệp, trong đó, vùng Tây Nguyên có các loài cây như: Keo lai, Bạch 

đàn urô, Thông ba lá, Bời lời đỏ, Mắc ca, Dầu rái, Gáo, Giổi xanh, Sao đen, Sưa, Tếch, 

Thông caribê, Xoan ta, Keo lá tràm…  

Trên cơ sở đó, đề tài đã tuyển chọn được nhóm các loài cây trồng chính và nhóm 

các loài cây trồng phù trợ, che phủ cải tạo đất phù hợp với điều kiện tại các bãi thải và 

các khu khai thác khoáng sản được tổng hợp trong Bảng 4.4:  

Bảng 4.4. Cơ cấu cây trồng cải tạo, phục hồi môi trường bãi thải, khu KTKS vùng 

Tây Nguyên 

Nhóm cây trồng 
Khu khai thác khoáng sản  

đã hoàn thổ 

Bãi thải sau khai thác  

khoáng sản 

Nhóm cây trồng 

chính 

Bạch đàn urô, Keo lai, Keo tai 

tượng, Điều nhuộm, Điều lộn 

hột, Tràm úc, Tràm ta, …  

Bạch đàn urô, Keo lai, Keo tai 

tượng, Điều nhuộm, Điều lộn 

hột, Thông ba lá, Thông caribê, 

Tràm ta, … 

Nhóm cây phù 

trợ, che phủ cải 

tạo đất 

Sục sạc, Cúc đồng, vác loài cây 

họ đậu: Cốt khí, Keo dậu, Đậu 

triều, … 

Sục sạc, Cúc đồng, các loài cây 

họ đậu: Cốt khí, Keo dậu, Đậu 

triều, … 

- Nhóm cây trồng chính: Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla S.T. Blake), Keo lai 

(A. mangium x A. auriculiformis), Thông Caribê (Pinus caribaea Morelet.), Thông 3 lá 

(Pinus kesiya Royle ex Gord.), Tràm Úc (Melaleuca leucadendra L.), Tràm ta (Melaleuca 

cajuputy Powell.), Điều nhuộm (Bixa orellana L.), Điều (Anacardium occidentale L.). 

- Nhóm cây phụ trợ, che phủ, cải tạo đất: Keo dậu (Leucaena leucocephala Lamk.), 

Sục sạc (Crotalaria anagyroides H.B et K.) và Cúc đồng (Sphagneticola trilobata (L.) 

Pruski).     
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Bảng 4.5. Cơ cấu cây trồng cải tạo, phục hồi môi trường tại các bãi thải, khu 

KTKS vùng Tây Nguyên theo nhóm dạng lập địa 

Nhóm  

cây trồng 

Nhóm dạng lập địa 

A B C 

Nhóm cây gỗ 

Keo lai, Keo tai tượng, 

Điều nhuộm, Điều lộn 

hột, Thông nhựa, Thông 

mã vĩ, … 

Keo lai, Điều nhuộm, 

Điều lộn hột, Thông 

nhựa, Thông mã vĩ, 

… 

Các loài: Keo, Đậu 

dầu, Muồng, … 

Nhóm cây bụi 

thảm tươi 

Keo dậu, Sục sạc, Cúc 

đồng, … 

Keo dậu, Sục sạc, 

Cúc đồng, … 

Các loài họ đậu: 

Keo dậu, Đậu triều, 

… 

4.3.1.5. Kỹ thuật lâm sinh 

a. Biện pháp kỹ thuật trồng  

Dựa vào các quy trình và hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, gây trồng các loài cây 

lâm nghiệp đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành. Riêng những loài thân thảo, cây 

bụi hiện chưa có các hướng dẫn kỹ thuật riêng, có thể vận dụng các quy trình hoặc hướng 

dẫn kỹ thuật gây trồng của các loài cây thân thảo tương đồng đã có (hình 4.6). 

Bảng 4.6. Biện pháp kỹ thuật trồng các loài cây cải tạo, phục hồi môi trường tại bãi 

thải, khu KTKS Tây Nguyên 

Phương thức 

trồng 

Khu khai thác khoáng sản  

đã hoàn thổ 

Các bãi đất thải sau khai thác 

khoáng sản 

1. Hỗn giao theo 

đám 

Diện tích 2-3ha/đám. Mỗi đám 

trồng 2-3 loài cây, bao gồm cây 

trồng chính, cây trồng phù trợ, 

cây che phủ đất. 

Diện tích 2-3ha/đám. Mỗi đám 

trồng 2-3 loài cây, bao gồm cây 

trồng chính, cây trồng phù trợ, 

cây che phủ đất. 

2. Hỗn giao theo hàng 

2.1. Hỗn giao 

từng hàng 

- Cơ cấu: 1 hàng cây trồng chính 

+ 1 hàng cây phù trợ + cây che 

phủ đất; 

- Mật độ: 4.000 - 5.000 cây/ha 

- Tiêu chuẩn cây con: Cây con 

có bầu; đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

theo quy định của từng loài; 

- Biện pháp kỹ thuật trồng: Kích 

thước hố cây trồng chính 40 x 

40 x 40cm; cây trồng phù trợ: 30 

x 30 x 30cm.  

- Cơ cấu: 1 hàng cây trồng chính 

+ 1 hàng cây phù trợ + cây che 

phủ đất; 

- Mật độ: 4.000 - 5.000 cây/ha 

- Tiêu chuẩn cây con: Cây con 

có bầu; đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

theo quy định của từng loài; 

- Biện pháp kỹ thuật trồng: Kích 

thước hố cây trồng chính 40 x 

40 x 40cm; cây trồng phù trợ: 30 

x 30 x 30cm.  



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

269 

 

- Chăm sóc: Chăm sóc 2 

lần/năm, trong 5 năm. 

- Quản lý bảo vệ 

- Chăm sóc: Chăm sóc 2 

lần/năm, trong 5 năm. 

- Quản lý bảo vệ 

2.2. Hỗn giao 

nhiều hàng 

- Cơ cấu: 3 - 5 hàng cây trồng 

chính + 1 hàng cây phù trợ + cây 

che phủ đất; 

- Cơ cấu: 3 - 5 hàng cây trồng 

chính + 1 hàng cây phù trợ + cây 

che phủ đất; 

3. Hỗn giao theo 

tầng 

- Cơ cấu: 1 tầng cây trồng chính 

+ 1 tầng cây phù trợ + 1 tầng cây 

che phủ đất; 

- Cơ cấu: 1 tầng cây trồng chính 

+ 1 tầng cây phù trợ + 1 tầng cây 

che phủ đất; 

- Loài cây trồng theo nhóm dạng lập địa; 

- Phương thức trồng: theo đám hoặc theo hàng; 

- Mật độ trồng 4.000 cây/ha với cự ly cây 1m và hàng 2,5m; 

- Trồng bằng cây con có bầu từ hạt; 

- Xử lý thực bì: phát dọn toàn diện và cần giữ lại các vật liệu hữu cơ sau thu hoạch, 

khai thác như: (i) Cành, ngọn, vỏ và lá của cây; (ii) Cây bụi, thảm tươi dưới tán rừng đã 

được phát; (iii) Vật rơi rụng là cành, lá chưa phân hủy, …gom thành đống, không đốt để 

tránh ảnh hưởng đến kết cấu đất, hệ sinh thái vi sinh vật trong đất cũng như tác động đến 

môi trường không khí, môi trường nước.  

Xử lý vật liệu hữu cơ sau khai thác: Chặt ngắn cành, ngọn ≤ 1, không đốt. Tiến 

hành rải đều trên mặt đất và dọn cục bộ tại vị trí cuốc hố trồng cây để cuốc hố. Hoặc có 

thể áp dụng xếp thành hàng rộng khoảng 1,5m giữa 2 hàng cây dự kiến trồng để dễ cuốc 

hố và ngăn ngừa xói mòn đất. 

Làm đất theo phương thức cục bộ, kích thước hố là: 40 x 40 x 40 cm. Bón lót mỗi 

hố 200g phân vi sinh và 1kg phân chuồng hoai. 

- Thời vụ trồng: vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 6 - 8. 

- Chăm sóc rừng trồng:  

Chăm sóc năm thứ nhất: 2 lần/năm. Chăm sóc lần 1: tiến hành sau khi trồng từ 1 - 

1,5 tháng; chăm sóc lần 2: tiến hành vào tháng 11-12. Phát dọn thực bì toàn diện, kết hợp 

trồng dặm, vun gốc hình mâm xôi đường kính 1,0m.  

Chăm sóc năm thứ 2: 2 lần/ năm. Chăm sóc lần 1: vào tháng 5- 6. Phát dọn thực 

bì như lần 1 năm thứ nhất, xới quanh gốc. Bón thúc 100g phân NPK (16:16:8)/hố, vun 
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gốc theo hình mâm xôi đường kính 1,0m. Chăm sóc lần 2: vào tháng 11- 12, kỹ thuật như 

lần 2 năm thứ nhất.  

Chăm sóc năm thứ 3 và 4: tương tự như năm thứ 2. 

b. Kỹ thuật lâm sinh 

Ngoài việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật gây trồng thích hợp cho từng loại cây 

trồng theo các hướng dẫn đã ban hành, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù 

hợp cho các nhóm dạng lập địa trên đất bãi thải, khu khai thác khoáng sản vùng Tây 

Nguyên được tổng hợp trong Bảng 4.7: 

Bảng 4.7. Các biện pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho các nhóm dạng lập địa 

trên đất bãi thải, khu khai thác khoáng sản vùng Tây Nguyên 

Tiêu chí 
Nhóm lập địa 

A B C 

Loài cây 

- Nhóm cây gỗ: Keo 

lai, Keo tai tượng, 

Thông nhựa, Thông 

mã vĩ, …; 

- Nhóm cây bụi thảm 

tươi: Keo dậu, Sục 

sạc, Cúc đồng, … 

- Nhóm cây gỗ: Keo 

lai, Thông nhựa, 

Thông mã vĩ, …; 

- Nhóm cây bụi thảm 

tươi: Keo dậu, Sục 

sạc, Cúc đồng, … 

- Nhóm cây gỗ: Các 

loài Keo, Đậu dầu, 

Muồng, … 

- Nhóm cây bụi thảm 

tươi: Các loài cây họ 

đậu (Keo dậu, Đậu 

triều, …) 

Phương thức 

trồng 

Trồng thuần loài hoặc 

hỗn giao theo băng 

Trồng hỗn giao theo 

băng 
Trồng hỗn giao  

Mật độ 1.660 cây/ha (3 x 2m) 2500cây/ha (2 x 2m) 2500cây/ha (2 x 2m) 

Tiêu chuẩn 

cây con 

- Hvn = 45 - 50cm; 

- Dgốc=0,5-0,6cm. 

- Hvn = 45 - 50cm; 

- Dgốc=0,5-0,6cm. 

- Hvn = 45 - 50cm; 

- Dgốc=0,5-0,6cm. 

Kỹ thuật trồng 
Kích thước hố trồng 

30 x 30 x 30cm 

Kích thước hố trồng 

40 x 40 x 40cm 

Kích thước hố trồng 

50 x 50 x 50cm 

Bón phân 

Bón lót: 100g 

NPK/hố, 100g phân 

hữu cơ vi sinh 

Bón lót: 200g 

NPK/hố, 100g phân 

hữu cơ vi sinh, kết 

hợp 10g chất giữ 

ẩm/hố 

Bón lót: 200g 

NPK/hố, 100g phân 

hữu cơ vi sinh, kết 

hợp 10g chất giữ 

ẩm/hố 

Chăm sóc 

Chăm sóc 2 lần/năm, 

kết hợp bón 100g 

NPK/cây/lần 

Chăm sóc 2 lần/năm, 

kết hợp bón 100g 

NPK/cây/lần 

Chăm sóc 2 lần/năm, 

kết hợp bón 100g 

NPK/cây/lần 
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4.3.2. Giải pháp tổ hợp khoa học công nghệ  

4.3.2.1. Công nghệ đổ thải  

Để giảm thiểu sự xói lở, trôi trượt bãi thải làm bồi lấp sông suối và các công trình 

lân cận dưới chân bãi thải trong mùa mưa, hoặc mưa bất thường với cường độ lớn, cần 

thiết phải lựa chọn giải pháp công nghệ đổ thải hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho các 

công trình xung quanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Xác định hệ số ổn định bãi thải hợp lý: Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu về 

ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên - kĩ thuật đến độ ổn định của bãi thải. Các bãi thải của 

mỏ lộ thiên thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn ở Tây Nguyên. Khi lượng mưa 

lớn, đất đá bị bão hòa, thấm rã và xảy ra nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt khi chiều cao tầng 

thải lớn và bãi thải nằm trong các khu vực thu nước. Để đảm bảo ổn định các bãi thải, cần 

xác định các thông số của bãi thải khi đất đá ở trạng thái bão hòa nước hoàn toàn. 

- Lựa chọn công nghệ, trình tự và các thông số đổ thải hợp lý: Các khu vực bãi 

thải xa khu dân cư, các công trình cần bảo vệ phải giám sát việc đổ thải theo hình thức 

chu vi, trình tự đổ thải được tiến hành từ dưới lên trên, bãi thải phát triển từ trong ra ngoài; 

Các bãi thải gần khu vực dân cư, các công trình cần bảo vệ phải đổ thải theo hình thức 

chu vi, trình tự đổ từ dưới lên và theo nhóm tầng, khi kết thúc nhóm hoặc tạm dừng nhóm 

này mới đến nhóm khác (Lưu Văn Thực, Đoàn Văn Thanh, 2020). Trước khi đổ thải, cần 

xây dựng trước các hệ thống đê, đập chắn và hệ thống thoát nước trên toàn bộ bãi thải 

hoặc là theo từng giai đoạn. Những khu vực đặc biệt, cần phải đổ trước, đổ vào mùa khô, 

đồng thời tiến hành cải tạo phục hồi môi trường ngay khi có thể và đổ từ ngoài vào trong.  

- Lựa chọn hình dạng bãi thải hợp lý: Hình dạng bãi thải liên quan đến mức độ tập 

trung hoặc phân tán dòng chảy mặt. Lựa chọn các bãi thải có dạng thẳng và dạng cánh 

cung lồi nước mặt được phân tán đồng đều trên các khu vực của bãi thải. Vì vậy, các bãi 

thải được thiết kế đổ thải tạo “dạng cánh cung lồi” và dạng “thẳng”, hạn chế tối đa đổ thải 

dạng “cánh cung lõm” (Lưu Văn Thực, Đoàn Văn Thanh, 2020). 

- Xác khoảng cách ảnh hưởng của bãi thải khi có tác động của dòng nước mặt: 

Nhằm tạo điều kiện cho các nhà quản lý mỏ cũng như các sở ban ngành địa phương dễ 

dàng xử lý khí xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng tới các công trình xung quanh trong quá 

trình đổ thải trên các mỏ lộ thiên. Như vậy, để giảm thiểu ảnh hưởng của bãi thải đến các 

công trình xung quanh khi có tác động của dòng nước mặt, cần phải xây dựng hệ thống 

đê chắn đất đá dưới chân bãi thải và di dời các công trình ra khỏi bán kính ảnh hưởng của 

bãi thải. 
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Tuy nhiên, thực tế bãi thải chia thành các tầng thải với chiều cao từ 20÷50 m và 

chiều rộng mặt tầng thải từ 20÷40 m, chiều rộng trên các tầng thải ngoài việc đảm bảo ổn 

định bờ mỏ còn có nhiệm vụ chứa được đất đá sạt lở của tầng thải khi có chịu tác động 

của dòng nước. Do vậy, chiều rộng đai mở rộng dưới chân bãi thải lớn nhất chỉ cần tính 

cho tầng dưới cùng. Với chiều cao tầng thải lớn nhất 50 m, chiều rộng đai mở rộng dưới 

chân bãi thải lớn nhất là 65 m. 

- Lựa chọn giải pháp thoát nước: Để đảm bảo công tác thoát nước của các bãi thải, 

cần thiết phải có giải pháp kết nối các công trình thoát nước trên bãi thải với công trình 

thoát nước lân cận. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch nạo vét các suối, kênh mương dẫn 

nước, các khe rạch và xây dựng hệ thống đê ngăn đất đá thải và các hồ lắng bùn xử lý 

nước. Bên cạnh đó, phải xây dựng các công trình bảo vệ bãi thải bao gồm: Tạo mặt tầng 

thải nghiêng, tạo rãnh thoát nước và hố tiêu năng dọc chân tầng thải; xây dựng các tuyến 

đê và mương thoát nước bao quanh chân bãi thải, hướng dòng chảy vào các hố xử lý môi 

trường. Tại những khu vực kết thúc đổ thải trồng cây xanh để hạn chế xói mòn, sạt lở bãi 

thải; tạo đê ngăn theo các mép tầng thải, dốc nước ngang tầng thải nhằm ngăn dòng chảy 

tràn xuống sườn tầng. 

Các moong lộ thiên sau khi kết thúc khai thác, nhiều mỏ sẽ được dùng làm bãi thải 

trong cho các khai trường lân cận, điển hình trên địa bàn Tây Nguyên là các khu mỏ khai 

thác kim loại như mỏ vàng Tà Năng, bauxite Tân Rai, bauxite Nhân Cơ, bauxite Bảo Lộc, 

Antimon Đăk Drông, sắt xã Đông.  

Đối với các bãi thải trong không có khai thác hầm lò phía dưới: Công nghệ đổ thải 

theo chu vi, trình tự đổ thải được thực hiện từ dưới lên, sử dụng hình thức đổ thải theo 

chu vi với chiều cao tầng đối đa 50 m. Bãi thải được đổ thải đến mức thoát nước tự chảy, 

sau đó đổ tiếp lên cao. Khi quá trình đổ thải được thực hiện song song với quá trình khai 

thác cần phải đổ thải từ dưới lên, duy trì khoảng cách từ bãi thải đến bờ công tác khoảng 

cách nhất định, đảm bảo an toàn. Hướng phát triển của bãi thải trùng với hướng khai thác. 

Đối với các bãi thải trong có khai thác hầm lò phía dưới: Việc khai thác hầm lò bên 

dưới các công trường lộ thiên rất khó khăn do sự tích tụ nước từ các nguồn nước mặt và 

nước ngầm vào đáy moong lộ thiên. Bên cạnh đó, quá trình khai thác hầm lò sẽ tạo ra các 

khe nứt, sụt lún có xu hướng phát triển lên phía trên và sẽ tạo điều kiện cho việc dẫn nước 

từ moong khai thác lộ thiên xuống các đường lò. Công nghệ đổ thải theo lớp, chiều cao 

mỗi lớp phụ thuộc vào loại thiết bị tham gia đổ thải, mức độ yêu cầu đầm chặt đất đá và 

chi phí làm đường, đổ thải. Các tầng thải có thể được hình thành từ một đến vài lớp thải. 

Ngoài ra, cần phải nắn các dòng chảy nước mặt ra khỏi khu vực có khả năng chảy vào 
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moong khai thác bằng cách đào các kênh dẫn nước bên ngoài phạm vi dịch chuyển biến 

dạng, nứt vỡ do ảnh hưởng của khai thác gây ra. 

4.3.2.2. Tổ hợp phân bón, chế phẩm sinh học cải tạo đất bãi thải, ngăn ngừa thoái hóa 

đất, hoang mạc hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Việc bổ sung dinh dưỡng cũng cần thiết trong phần lớn các trường hợp để thay thế 

một loạt chất dinh dưỡng bị mất đi trong suốt quá trình loại bỏ thực vật và trong quá trình 

khai thác. Một điểm cần thiết là phải lên kế hoạch cẩn thận cho các loại và phương pháp 

ứng dụng của chất dinh dưỡng vĩ mô và vi mô, dựa trên các nghiên cứu đặc tính kỹ thuật 

chi tiết của đất và những mục tiêu, đối tượng của quá trình khôi phục. Phân bón hữu cơ 

và vi sinh chắc chắn không thể thiếu trong quá trình cải tạo, phục hồi bãi thải; tuy nhiên, 

việc áp dụng kết hợp nhiều loại chế phẩm sinh học cải tạo đất, duy trì độ ẩm, hạn chế xói 

mòn trong điều kiện đặc thù của bãi thải để hỗ trợ tái sinh lớp phủ thực vật có thể là một 

phương pháp chăm sóc thay thế hiệu quả được tiến hành không có cỏ dại và sự tập trung 

kim loại cao. 

a. Công nghệ phân bón 

Thông thường độ phì của đất phụ thuộc vào bản chất đá mẹ được phong hoá, nhưng 

cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các quá trình tự nhiên, quá trình tác động của con người. 

Đặc biệt, khai thác khoáng sản là hoạt động làm thay đổi mạnh tính chất vật lý, hoá học 

của lớp đất mặt trong thời gian ngắn. Lớp đất phủ đã bị xáo trộn, kết cấu tầng đất bị phá 

vỡ hoàn toàn. Nguyên nhân bởi quy trình kỹ thuật khai thác quặng là lớp đất phủ phía 

trên được bóc tách, gạt gom thành đống; xúc bằng máy xúc thuỷ lực, vận chuyển bằng ô 

tô và đổ vào khu vực không có quặng để chờ phục vụ hoàn thổ. Hoặc đất mặt được hoàn 

thổ trực tiếp bằng cách gạt xuống các khối đã khai thác quặng xong của tầng dưới. Mặt 

khác, trong quá trình khai thác một phần quặng bị vương vãi trộn lẫn với lớp đất phủ do 

quá trình dọn sạch mặt tầng khai thác, nổ mìn, vận tải và xúc chọn lọc ở vách và trụ vỉa. 

Do đó, để phục hồi hệ sinh thái đất sau khai khoáng, điều kiện tiên quyết là cải thiện độ 

phì của đất bằng phân bón.  

Mặt khác, theo tính toán của Cục Trồng trọt ở nước ta hiện nay hiệu suất sử dụng 

phân đạm mới chỉ đạt 30-45%, phân lân đạt 40-45%, phân kali đạt 40- 50%. Hàng năm, 

lượng phân bón vào đất nhưng không được cây trồng sử dụng chiếm khối lượng rất lớn. 

Trong số phân bón chưa được cây trồng sử dụng, một phần tích tụ lại trong đất một phần 

bị rửa trôi gây ô nhiễm nguồn nước làm tác động đến sức khỏe con người. Số còn lại bị 

thất thoát do rửa trôi hoặc phân hủy (nhiệt, vi sinh, quang hóa). Sau hơn nửa thế kỷ sử 

dụng rộng rãi đến mức lạm dụng phân bón hóa học, con người đã nhận ra mặt trái của nó 
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là: môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, đất bị thoái hóa, chai cứng, ngộ độc, cây trồng nhất 

là các cây trồng lâu năm ngày càng sinh trưởng kém. Từ đó, các công nghệ sản xuất phân 

bón thân thiện với môi trường đã được phát triển và ứng dụng rộng rãi. Phân bón hữu cơ 

sinh học, vi sinh, phân bón nhả chậm nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi những lợi ích 

mà nó mang lại như cải tạo, duy trì, nâng cao độ phì cho đất canh tác, không gây ô nhiễm 

môi trường, giảm lượng phân bón hóa học, cung cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng khoáng 

đa, trung, vi lượng cho cây trồng. 

- Phân hữu cơ sinh học: là loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ được sản xuất bằng 

công nghệ sinh học (như lên men vi sinh…) và phối trộn thêm một số hoạt chất khác làm 

tăng độ hữu hiệu của phân, khi bón vào đất sẽ tạo môi trường cho các quá trình sinh học 

trong đất diễn ra thuận lợi góp phần làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Trong những 

năm gần đây, việc nghiên cứu sản xuất và sử dụng các chế phẩm sinh học phân bón hữu cơ 

vi sinh đã phát triển rất nhanh để thay thế cho phân vô cơ hóa học gây thoái hóa đất. 

- Phân bón vi sinh: bổ sung tổ hợp các vi sinh vật đa chức năng (VSV cố định 

đạm, VSV phân giải, VSV đối kháng, …) với công dụng như: tăng khả năng cố định nitơ, 

chuyển hóa lân khó tan, sinh tổng hợp kích thích sinh trưởng cây trồng và khống chế (ức 

chế hoặc tiêu diệt) mầm bệnh trong đất (các VSV đối kháng, ký sinh,…) (Nguyên Thị 

Thu, 2015). Các vi sinh vật tuyển chọn trong tổ hợp đã được đánh giá hoạt tính sinh học, 

khả năng tương hỗ với nhau và mức độ an toàn đối với cây trồng và môi trường. Vi sinh 

vật đất, hàm lượng dinh dưỡng trong đất và năng suất cây trồng có mối quan hệ mật thiết 

với nhau. Vi sinh vật có vai trò tạo ra các chất dinh dưỡng cung cấp cho đất, cây 

trồng, tăng hiệu quả sử dụng phân khoáng NPK, khả năng giữ ẩm đất, tăng năng suất cây 

trồng và tăng thu nhập cho người trồng. Vì vậy, việc cải tạo đất theo hướng sinh học là 

rất cần thiết. 

- Phân NPK nhả chậm: Kết quả thực tế cho thấy phân nhả chậm có nhiều lợi ích 

so với phân bón truyền thống như giảm nhân công bón phân, lượng phân sử dụng và 

phương tiện vận chuyển nhưng có thể tăng năng suất cây trồng góp phần giảm chi phí đầu 

tư, giảm ô nhiểm môi trường và cải thiện năng suất cây trồng. Nhiều chế phẩm thương 

mại được sản xuất, tiêu thụ rộng rãi và đã mang lại hiệu quả to lớn. Phân urê-NPK có thể 

sử dụng phù hợp với từng loại đất và các loại cây trồng ngắn - dài ngày ở Việt Nam và 

đã được thử nghiệm thành công với một số loại cây trồng thế mạnh của Tây Nguyên như: 

hồ tiêu, cà phê, cao su, ... Loại phân này khi bón vào đất sẽ phân giải chậm cấu trúc của 

vật liệu và sinh ra urê trong suốt quá trình phân giải trên. (Nguyễn Cửu Khoa, 2014)  

b. Chế phẩm cải tạo đất 
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Chế phẩm cải tạo đất là chế phẩm có nguồn gốc sinh học được đưa vào để cải tạo 

tính chất lý hóa học của đất (kết cấu đất, độ ẩm, khả năng giữ nước,…) hoặc giải phóng 

khỏi đất những yếu tố bất lợi (kim loại nặng, hóa chất độc hại,…) để hướng đến sử dụng 

đất trong canh tác nông nghiệp.  

Các polyme này có thể cải tạo các tính chất vật lý của đất nhờ một số tác dụng 

như: Tăng khả năng giữ nước của đất; Tăng hiệu quả sử dụng nước; Tăng độ thấm và tốc 

độ thấm nước; Giảm tần suất tưới; Ngăn xói mòn và dòng chảy mặt; Tăng năng suất cây 

trồng (đặc biệt đối với đất kết cấu kém ở những vùng khô hạn). 

Polyme siêu hấp thụ nước:  

Để bảo vệ đất hiệu quả trong mùa khô và hạn chế những rủi ro do hạn hán gây ra, 

việc sử dụng các phương pháp nhằm làm giảm tốc độ bốc hơi nước và tăng khả năng giữ 

nước của đất được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất. Ngoài những biện 

pháp như tưới nước tiết kiệm, tủ đất (phủ đất), bón phân hữu cơ, lựa chọn cây trồng kháng 

hạn, một trong những biện pháp tỏ ra có hiệu quả cao đó là áp dụng chất giữ ẩm để bón 

vào đất nhằm tăng khả năng giữ nước của đất và giúp cây trồng nâng cao được sinh khối 

và năng suất trong điều kiện môi trường đất bị khô hạn.  

Các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm đã khẳng định: Polyme siêu hấp thụ nước 

mang lại nhiều lợi ích khi sử dụng trong cải tạo đất như làm tăng khả năng giữ ẩm, chống 

hạn, tăng khả năng sử dụng nước và phân bón, tăng năng suất cây trồng và đem lại hiệu 

quả kinh tế. Đặc biệt, đối với các loại đất bạc màu, ít chất bùn, chất dinh dưỡng và khả 

năng giữ ẩm kém, khi bón chất polyme siêu hấp thụ nước sẽ giúp đất tăng độ phì (Nguyễn 

Thanh Tùng, 2015). 

Một trong số các polyme siêu hấp thụ nước được sản xuất là AMS-1. AMS-1 được 

chế tạo từ tinh bột sắn và axít acrylic. Khi gặp nước, AMS-1 nở ra thành một khối gel 

trong suốt, giống một miếng bọt xốp. Gel giữ nước khá chặt, tuy nhiên thực vật vẫn có 

thể dễ dàng hút nước từ vật liệu này để sinh trưởng và phát triển. Nhờ vậy, AMS-1 có thể 

được xem như là một loại vật liệu chứa và điều tiết nước cho đất. Và chính từ việc ngấm 

rất nhanh nhưng lại nhả ra rất chậm, nên AMS-1 có thể ngăn ngừa quá trình bốc hơi và 

rửa trôi từ 10 – 15 ngày so với đất không bón. AMS-1 làm tăng khả năng giữ nước cho 

đất, giúp giảm lượng nước trong hệ thống tưới tiêu những nơi khô hạn hoặc bị thiếu nước. 

Đặc biệt, AMS-1 là chất có khả năng tự phân hủy sinh học, nên không hề gây hại đến môi 

trường. Nó có thể phát huy tác dụng giữ nước trong 2 năm và phân hủy sau 3 - 4 năm. 

Có thể sử dụng vật liệu polyme siêu hấp thụ nước dạng khô trong điều kiện có thể 

tưới sau khi bón hay dạng đã trương trước khi bón. Quá trình bón khô được tiến hành 
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theo quy trình 4 bước: (1) Chuẩn bị liều lượng khoảng 80 g/gốc cây; (2) Bón riêng hoặc 

trộn cùng với phân lân, phân vi sinh, phân mùn hữu cơ để cùng bón lúc trồng cây. Rắc 

đều vật liệu polyme vào đất xung quang bầu cây; (3) Lấp đất, đậy kín khu vực rải vật liệu 

bằng một lớp đất dày khoảng 7-10 cm; (4) Nếu có điều kiện tưới nước thì tưới đẫm nước 

vào khu vực vừa bón để phát huy tác dụng của polyme hấp thụ nước ngay sau khi bón. 

Nếu không chủ động được nước tưới thì phải bón trước mùa mưa để tận dụng được nước 

mưa hoặc phải cho hút đủ nước trước khi đem bón. 

Polyme chống xói mòn: 

Cho đến nay, những biện pháp chủ yếu thường áp dụng trong việc chống xói mòn 

vẫn là các biện pháp kỹ thuật làm đất, trồng rừng cải tạo đất và kỹ thuật trồng trọt. Để bắt 

đầu có tác dụng, các biện pháp kỹ thuật này đòi hỏi phải có một thời gian tương đối dài. 

Nếu sử dụng các dạng polyme chống xói mòn thì chỉ sau một thời gian ngắn có thể thấy 

rõ kết quả. Tác dụng của polyme chống xói mòn có thể tồn tại trong nhiều năm, làm tăng 

độ thấm nước của đất, làm giảm dòng chảy và sự bào mòn đất do nước mưa và các loại 

nước khác gây ra. Polyme chống xói mòn được sử dụng để làm tăng độ cứng tạm thời của 

bề mặt đất, làm bền cấu trúc đất, giúp chống lại sự phá vỡ cấu trúc đất của dòng chảy do 

mưa gây ra và tăng hiệu quả thấm nước.  

Một trong những đặc tính của các polyme này là khối lượng phân tử cao. 

Polyacrylamit (PAM) là tác nhân cải tạo đất được sử dụng rộng rãi. Polyacrylamit (PAM) 

là khái niệm chung để chỉ một loạt các hợp chất. Polyme PAM được sử dụng vào đầu 

mùa mưa ở Tây Nguyên (tức là cuối tháng 4, đầu tháng năm) với liều lượng trung bình 

13 kg/ha hoặc cao hơn đối với các địa hình có độ dốc lớn. (Nguyễn Thanh Tùng, 2015). 

Vật liệu PAM tăng cường độ xốp bằng cách tạo không gian giữa các hạt đất mặc 

dù PAM giúp chúng liên kết với nhau chặt chẽ hơn mà không kết khối. Hiệu quả chống 

xói mòn của PAM có được là nhờ các ion ái lực đối với các hạt đất qua lực hút Cu lông 

và Van Der Vaal. Các lực hút bề mặt này làm tăng sực cố kết các hạt, làm bền cấu trúc 

đất chống lại sự phá vỡ do trượt và vận chuyển trong dòng chảy mặt, từ đó có thể chống 

được xói mòn. 

Qua nghiên cứu biểu đồ mưa các tháng trong năm thấy rằng thời kỳ mùa khô, ít 

mưa của Tây Nguyên từ tháng XI đến tháng IV năm sau. Bởi vậy chất giữ ẩm rất cần hỗ 

trợ cho thời kỳ này. Thời điểm bón chất giữ ẩm vào đất tốt nhất là tháng X - thời kỳ còn 

mưa lớn. Chất giữ ẩm có nhiệm vụ thu giữ, tích trữ nước mưa để chống tiểu hạn trong 

các tháng tiếp theo, hỗ trợ giữ ẩm cho đất và cấp nước cho cây trồng phát triển trong mùa 

khô. Vai trò của polyme chống xói mòn là để chống xói mòn bề mặt đất vào mùa mưa, 
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do vậy thời điểm thích hợp nhất để sử dụng là vào cuối tháng IV, đầu tháng V (thời điểm 

sau trận mưa đầu tiên) đất lúc đó bắt đầu ẩm, đây là điều kiện để PAM tan ra và thấm vào 

bề mặt đất. 

Độ xốp đất sử dụng PAM từ 43 - 57%, cao nhất là 57% phụ thuộc vào lượng mưa 

giữa các mùa để vật liệu này trương nở. Đất sử dụng AMS đạt độ xốp cao nhất nhờ khả 

năng giữ ẩm và trương nở của mình, giá trị từ 55 – 67 %. Sử dụng kết hợp AMS và PAM 

giúp liên kết tốt các hạt đất mặc dù vẫn tăng khả năng giữ ẩm, tăng độ xốp cho đất được 

đáng kể. (Nguyễn Thanh Tùng, 2015) 

4.3.2.3. Giám sát, quản lý bằng công nghệ địa tin học, viễn thám và GIS 

Với thế mạnh về tính đa thời gian, chính xác về địa hình địa vật, trực diện tại các 

khu vực khó khăn, công nghệ viễn thám đã được ứng dụng phổ biến, hiệu quả trên thế 

giới để quan trắc, giám sát bề mặt trái đất. Trên thế giới, việc sử dụng công nghệ viễn 

thám trong công tác nghiên cứu, quản lý các dự án khai thác khoáng sản, giám sát quá 

trình phục hồi của hệ sinh thái sau khai khoáng được hết sức quan tâm. Khoa học ngày 

càng phát triển, các sản phẩm viễn thám ngày càng đa dạng với nhiều loại thông tin, dữ 

liệu có độ phân giải cao và thời gian truyền dữ liệu đạt tới gần thời gian thực. Hơn nữa, 

đây là công nghệ cho phép tiếp cận các vùng sâu, xa, đặc biệt nguy hiểm mà con người 

khó hoặc không thể tiếp cận, là phương pháp duy nhất có thể có khả năng giám sát với 

tần xuất cao, trên diện rộng, với chi phí tối thiểu các hoạt động khai thác và bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác; nhất là phát hiện các hành vi khai thác trái phép tại các khu vực dự 

trữ khoáng sản. 

Việc tiếp cận được các dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao và siêu cao ở nhiều 

kênh phổ khác nhau sẽ cho phép giám sát và phân tích đầy đủ biến động của các bãi thải, 

khu khai thác khoáng sản theo thời gian. Việc tích hợp các dữ liệu GIS đã được chuẩn 

hóa kết hợp với dữ liệu ảnh viễn thám và mô hình toán còn có khả năng dự báo các rủi ro 

môi trường trong khai thác khoáng sản, kết quả hoàn phục môi trường.  

Bãi thải là một hình thái địa hình nhân sinh. Quá trình dịch chuyển đất đá, biến 

dạng bề mặt và các hoạt động ngoại sinh vẫn xảy ra liên tục kể từ khi mới đổ thải và lưu 

biến nhiều năm sau. Trong những năm cuối thế kỷ 20, kỹ thuật địa tin học (Geomatics) 

ra đời đã nhanh chóng trở thành công cụ quan trọng và hiệu quả trong nghiên cứu sự biến 

động các thành phần địa cơ mỏ nói chung và nghiên cứu sự dịch chuyển đất đá và biến 

dạng bề mặt mỏ nói riêng. Kết quả nghiên cứu quy luật, đặc tính quá trình dịch chuyển 

và biến dạng bãi thải sẽ cung cấp các thông tin quan trọng hỗ trợ xây dựng các dự án cải 
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tạo và phục hồi môi trường các đối tượng bãi thải, góp phần hoàn thiện các quy định về 

cải tạo và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. 

Để giám sát quá trình này, hiện kỹ thuật địa tin học hiện đại như GNSS, TLS, ... 

đã cho phép xác định các đại lượng dịch chuyển biến dạng bãi thải với độ chính xác cao, 

giảm thời gian, công sức so với các phương pháp truyền thống. Ý nghĩa đặc biệt của địa 

tin học là cung cấp nhanh chóng các thông tin, hỗ trợ kịp thời cho công tác xử lý ổn định 

bãi thải. Do đó, các nhà khoa học đã bước đầu nghiên cứu ứng dụng GNSS trong quan 

trắc biến dạng bãi thải là đón đầu trong tương lai cho chương trình ứng dụng toàn diện 

công nghệ GNSS trong hầu hết tất cả các nội dung công tác trắc địa - bản đồ phục vụ hoạt 

động khoáng sản khi mạng lưới trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS (Continously 

Operating Reference Stations) được hoàn thiện. Khả năng cung cấp thường xuyên các đại 

lượng dịch chuyển và biến dạng bãi thải từ hệ thống trạm CORS là các thông số quan 

trọng nhằm kịp thời điều khiển ổn định bãi thải ngăn ngừa các tai biến môi trường từ 

nguyên nhân bãi thải.  Cần thiết phải thường xuyên duy trì chương trình quan trắc liên 

tục kể cả trong giai đoạn bãi thải đang hoạt động và sau khi kết thúc mỏ để theo dõi diễn 

biến quá trình dịch chuyển hay cải tạo, phục hồi bãi thải theo không gian và thời gian 

nhằm chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu các tại biến môi trường do nguyên nhân bãi thải.  
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Chương 5: CƠ SỞ DỮ LIỆU KHU VỰC BÃI THẢI, KHU KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN TÂY NGUYÊN 

 

5.1. Xây dựng bản đồ phân bố và theo dõi biến động của bãi thải, khu KTKS vùng 

Tây Nguyên bằng công nghệ viễn thám và GIS 

5.1.1. Thu thập và xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh  

5.1.1.1. Cơ sở dữ liệu ảnh ALOS-2/ PALSAR-2 

Để phục vụ quá trình nghiên cứu của Đề tài, tiến hành thu thập được 12 cảnh ảnh 

ảnh vệ tinh PALSAR-2 tương ứng với 4 mỏ khai khoáng,  thời gian quan trắc vào thời 

điểm các  năm 2014, 2015, 2016 và 2017. Tư liệu vệ tinh PALSAR-2  đề tài sử dụng có 

độ phân giải không gian 6.25 mét. Mức xử lý của 12 cảnh PALSAR-2 là Level 2,1.  

Tư liệu vệ tinh PALSAR-2 đề tài sử dụng được thu chụp ở chế độ Strip Map Mode 

3 (SM3) với mức xử lý 2.1, độ phân giải 6.25m. Ở mức xử lý này, dữ liệu đã được hiệu 

chỉnh trực giao sử dụng mô hình số địa hình, đảm bảo có thể chồng phủ lên bản đồ địa 

hình. Dữ liệu PALSAR-2 SM3 bao gồm 2 phân cực HH và HV (phân cực đôi - FBD). 

Thông số kỹ thuật của tư liệu vệ tinh PALSAR-2 đề tài sử dụng sẽ được thể hiện ở bảng 

dưới đây: 

Bảng 5.1. Thông số kỹ thuật của chế độ chụp Stripmap 

Chế độ Quan Trắc 
Stripmap * 

[3m] [6m] [10m] 

ID（code） UBS/UBD HBS/HSD FBS/FBD 

Chiều rộng (Đông-Tây) 

(Chiều dài hướng dải quét) 

55km 

（max） 

55km 

（max） 

70km 

（max） 

Chiều dài (Bắc – Nam) 

(Chiều dài hướng phương vị) 
70km 70km 70km 

Thời gian của hướng phương vị 10 s 10 s 10 s 

Độ phân giải*1 3.0m 6.0m 9.1m 

Độ phân giải phương vị*1 3.0m 4.3m 5.3m 

Khoảng cách Pixel 

Mức 1.5/3.1 
2.5m 3.125m 

6.25m 

（2look） 

Khoảng cách Pixel 

Mức 1.5/3.1 
2.5m 3.125m 

6.25m 

（2look） 

Khoảng cách Pixel 

Mứcl 2.1 

2.5m/5.0m 

/10.0m 

3.125m/6.25m 

/12.5m 

6.25m 

/12.5m 

Phân cực 
Đơn（HH, HV, VH, or VV） 

Đôi（HH+HV or VH+VV） 

Các cảnh ảnh sau khi thu thập có định dạng file nén. Tiến hành giải nén lần 1 ta sẽ 

được các file zip của cảnh ảnh đã đặt, kèm theo 01 file . kml thể hiện vị trí cảnh ảnh trên 

Google Earth. Tiến hành giải nén lần 2 ta sẽ được các cảnh ảnh đã đặt, được lưu dưới 
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dạng file geotif, đi kèm thêm 1 file .txt mô tả các thông số của cảnh ảnh. Trong mỗi thư 

mục sẽ bao gồm 2 cảnh ảnh tương ứng với hai phân cực HH và HV. Thông tin về các 

cảnh ảnh đã thu thập được thể hiện trong bảng 5.2. 

Bảng 5.2. Danh sách ảnh ALOS-2 PALSAR-2 

STT Thông tin Ảnh 
Thời gian 

thu nhận 
Tên mỏ Kinh độ Vĩ độ 

1 ALOS2104693330-160501 1/5/2016 
Đá bazan 

KBang 
108.684 13.980 2 ALOS2070910270-150915 15/9/2015 

3 ALOS2017090270-140916 16/9/2014 

4 ALOS2069580210-150906 6/9/2015 
Vàng  

Tà Năng 
108.547 11.577 5 ALOS2110163390-160607 7/6/2016 

6 ALOS2163983390-170606 6/6/2017 

7 ALOS2019900220-141005 5/10/2014 
Kaolin  

Lộc Châu 
107.740 11.5240 8 ALOS2094420220-160221 21/2/2016 

9 ALOS2181360220-171001 1/10/2017 

10 ALOS2073720220-151004 4/10/2015 
Bauxite  

Tân Rai 
107.799 11.657 11 ALOS2127540220-161002 2/10/2016 

12 ALOS2164800220-170611 11/6/2017 

 

 

Hình 5.1. Minh họa vị trí một số cảnh ảnh ALOS-2/ PALSAR-2 
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Các bãi thải, khu KTKS được chọn đại diện cho bốn loại hình khai khoáng điển 

hình ở Tây Nguyên bao gồm: Kaolin Lộc Châu, mỏ Vàng Tà Năng, Bauxite Tân Rai và 

mỏ đá bazan K’Bang. Thông tin cụ thể như sau: 

a. Bãi thải, khu KTKS đá bazan K’Bang 

 - Địa chỉ: thị trấn K’Bang, huyện K’Bang, Gia Lai 

- Tọa độ: 14°9’52” – 108°35’36,7”       H = 514 m 

 

Ngày 16/9/2014 

 

Ngày 15/9/2015 

 

Ngày 1/5/2016 

Hình 5.2. Ảnh vệ tinh ALOS-2/ PALSAR-2 bãi thải khu KTKS đá bazan K’Bang 

b. Bãi thải, khu KTKS vàng Tà Năng 

- Địa chỉ: Thôn K67, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

- Quản lý và khai thác: Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Lâm Đồng 

- Tọa độ: 11°34’39,9” - 108°32’50,5”            H= 966 m 

- Hiện trạng: Tạm dừng khai thác, hoàn thổ 1 phần 

 
Ngày 6/9/2015 

 
Ngày 7/6/2016 

 
Ngày 6/6/2017 

Hình 5.3. Ảnh vệ tinh ALOS-2/ PALSAR-2 bãi thải, khu KTKS vàng Tà Năng 

c. Bãi thải, khu KTKS kaolin Lộc Châu 

- Địa chỉ: Thôn 2, phường Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng 
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- Quản lý và khai thác; Công ty cổ phần L.Q. JoTow Lâm Đồng 

- Tọa độ: 11°31’26,6” - 107°44’25,4”             H = 823 m 

 
Ngày 5/10/2014 

 
Ngày 4/10/2015 

 
Ngày 21/2/2016 

Hình 5.4. Ảnh vệ tinh ALOS-2/ PALSAR-2 bãi thải, khu KTKS kaolin Lộc Châu và 

Bauxite Tân Rai (2014-2016) 

d. Bãi thải, khu KTKS bauxite Tân Rai 

- Địa chỉ: Khu V, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 

- Quản lý và khai thác: Công ty TNHH MTV Lâm Đồng – TKV 

- Hiện trạng: Khai thác từ năm 2010 

 
Ngày 2/10/2016 

 
Ngày 11/6/2017 

 
Ngày 1/10/2017 

Hình 5.5. Ảnh vệ tinh ALOS-2/ PALSAR-2 bãi thải, khu KTKS kaolin Lộc Châu và 

Bauxite Tân Rai (2016-2017) 

5.1.1.2. Tư liệu ảnh vệ tinh SPOT-5 và VNREDSAT-1 

Tư liệu vệ tinh SPOT-5 đề tài sử dụng bao gồm 4 cảnh ảnh được xử lý ở mức 3A 

(hiệu chỉnh trực giao, quang phổ, đưa về hệ tọa độ VN2000), có độ phân giải không gian 

2.5 mét. Thời gian quan trắc vào thời điểm các năm 2011, 2012 và 2013. Thông tin về 

các cảnh ảnh đã thu thập được thể hiện trong bảng 5.3. 
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Bảng 5.3. Danh sách ảnh SPOT 5 

TT Thông tin ảnh 
Số 

lượng 

Thời gian 

thu nhận 

Tên  

bãi thải 

Kinh 

độ 
Vĩ độ 

1 S5_PXS279322_06032012 
0,5 

cảnh 
6/3/2012 

Đá bazan 

K’Bang 
108.684 13.980 

2 S5_PXS279327_04022011 
0,5 

cảnh 
4/2/2011 

Vàng  

Tà Năng 
108.547 11.577 

3 S5_PXS278327_15042013_1 
0,5 

cảnh 
15/4/2013 

Kaolin  

Lộc Châu 
107.740 11.5240 

4 S5_PXS278327_15042013_2 
0,5 

cảnh 
15/4/2013 

Bauxite 

Tân Rai 
107.799 11.657 

Tư liệu vệ tinh VNREDSAT-1 đề tài sử dụng bao gồm 4 cảnh ảnh hiệu chỉnh hình 

học ở mức 3A (nắn ảnh trực giao độ chính xác tỉ lệ 1: 25.0000) ở hệ tọa độ VN2000. Thời 

gian quan trắc vào thời điểm các năm 2015, 2017 và 2018. Thông tin về các cảnh ảnh đã 

thu thập được thể hiện trong bảng 5.4. 

Bảng 5.4. Danh sách ảnh VNREDSAT-1 

TT Thông tin ảnh 
Số 

lượng 

Thời gian 

thu nhận 

Tên bãi 

thải 

Kinh 

độ 
Vĩ độ 

1 20150216_033023XS_3A 01 cảnh 16/2/2015 Bauxite 

Tân Rai 
107.799 11.657 

2 20180103_032407XS_3A 01 cảnh 3/1/2018 

3 20170303_032620XS_3A 01 cảnh 3/3/2017 
Kaolin 

Lộc Châu 
107.740 11.5240 

4 20170411_031719XS_3A 01 cảnh 14/4/2017 
Vàng  

Tà Năng 
108.547 11.577 

5.1.1.3. Xử lý ảnh vệ tinh ALOS-2/PALSAR-2, SPOT-5 và VNREDSAT-1 

Các ảnh vệ tinh sau khi thu thập sẽ được tiến hành xử lý để xây dựng bình đồ ảnh 

số tỷ lệ 1/10.000 (3B) cho 4 khu vực bãi thải điển hình. Hiện nay có rất nhiều phần mềm 

có thể ứng dụng trong mục đích xử lý ảnh vệ tinh như ArcGIS, ENVI, PCI, ERDAS 

IMAGINE. . . Tuy nhiên trong phạm vi đề tài này chúng tôi sử dụng phần mềm ArcGIS 

10.1 để xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh ALOS-2/PALSAR-2, SPOT-5, VNREDSAT-1. 

Dữ liệu ảnh vệ tinh ALOS PALSAR-2 được xử lý lọc nhiễu, tổ hợp màu, tăng 

cường chất lượng ảnh và đưa về hệ tọa độ VN2000. Sau đó tiến hành cắt ảnh theo ranh 

giới cho từng khu vực bãi thải điển hình. 

Dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT-5, VNREDSAT-1 cũng được xử lý tăng cường chất 

lượng ảnh, tổ hợp màu và cắt ảnh theo ranh giới của 4 khu vực bãi thải. 
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Dữ liệu ảnh vệ tinh ALOS-2/PALSAR-2, SPOT-5, VNREDSAT-1 sau khi được 

xử lý sẽ được lưu trữ ở định dạng .tif theo thư mục chứa tên của từng khu vực bãi thải và 

khu khai thác khoáng sản. Dưới đây là một số hình ảnh minh họa của dữ liệu ảnh vệ tinh 

sau khi đã xử lý. 

 
SPOT-5 ngày 6/3/2012 

 
ALOS PALSAR-2 ngày 

16/9/2014 

 
ALOS PALSAR-2 ngày 

1/5/2016 

Hình 5.6. Dữ liệu ảnh vệ tinh khu vực bãi thải KTKS đá bazan K’Bang đã xử lý 

 

 

 
SPOT-5 ngày 4/2/2011 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

6/9/2015 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

6/6/2017 

Hình 5.7. Dữ liệu ảnh vệ tinh khu vực bãi thải KTKS vàng Tà Năng đã xử lý 

 
 

 
SPOT-5 ngày 15/4/2013 

 
VNREDSAT-1 ngày 

16/2/2015 

 
VNREDSAT-1 ngày 

3/1/2018 
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ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

5/10/2014 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

4/10/2015 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

21/2/2016 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

2/10/2016 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

11/6/2017 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

11/10/2018 

Hình 5.8. Dữ liệu ảnh vệ tinh khu vực bãi thải KTKS Bauxite Tân Rai đã xử lý 

 

 
SPOT-5 ngày 15/4/2013 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

5/10/2014 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

4/10/2015 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

21/2/2016 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

6/9/2015 

 
ALOS-2/PALSAR-2 ngày 

6/6/2017 

Hình 5.9. Dữ liệu ảnh vệ tinh khu vực bãi thải KTKS kaolin Lộc Châu đã xử lý 
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5.1.2. Sơ đồ phân bố các bãi thải, khu KTKS Tây Nguyên 

5.1.2.1. Tính toán chỉ số NDSI, NDVI, TASSLED CAP trên ảnh đa phổ, kết hợp các 

SEGMENT từ ảnh PAN-SHARPEN để xác định các bãi thải KTKS 

Để xác định vị trí các bãi thải khai thác khoáng sản từ ảnh vệ tinh, chúng tôi đã sử 

dụng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI để tính chỉ số NDVI, NDSI và Tassled Cap. Tư 

liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI có thời gian quan trắc vào năm 2018. Ảnh đã được xử lý 

tổ hợp màu, hiệu chỉnh trực giao,chuẩn hóa, bỏ mây, ghép và cắt theo ranh giới khu vực 

Tây Nguyên. Các chỉ số trên ảnh đa phổ sau khi tính toán sẽ được kết hợp với segment từ 

ảnh pan-sharpen để xác định các bãi thải khai thác khoáng sản. Thông tin về các cảnh ảnh 

đã thu thập được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5.5. Danh sách ảnh LANDSAT 8 OLI thu thập vùng Tây Nguyên 

STT ID Path Row 
Thời gian  

thu nhận 

Độ phân giải 

(m) 

1 
LC08_L1TP_123051_2018

1102_20181115_01_T1 
123 51 02/11/2018 30 

2 
LC08_L1TP_124050_2018

0210_20180222_01_T1 
124 50 10/2/2018 30 

3 
LC08_L1TP_124051_2018

0210_20180222_01_T1 
124 51 10/2/2018 30 

4 
LC08_L1TP_124052_2018

0210_20180222_01_T1 
124 52 10/2/2018 30 

5 
LC08_L1TP_125049_2018

0217_20180307_01_T1 
125 49 17/2/2018 30 

6 
LC08_L1TP_125050_2018

0217_20180307_01_T1 
125 50 17/2/2018 30 

 

 



SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM BÃI THẢI, KHU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

 
Thành lập: Đề tài TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hà 
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Hình 5.10. Ảnh Landsat tổ hợp màu 6 

kênh phục vụ tính chỉ số và tạo khoanh vi 

Hình 5.11. Ảnh Landsat pan-sharpen 15m 

phục vụ tính chỉ số và tạo khoanh vi 

Chỉ số Tassled Cap Transformation là chỉ số được dùng để chuyển đổi giá trị các 

kênh ảnh gốc của một ảnh thành một tập hợp các kênh ảnh mới, có giá trị cao trong việc 

thành lập bản đồ thảm thực vật. Chỉ số Tassled Cap Transformation được tính bằng cách 

lấy các tổ hợp tuyến tính của các kênh ảnh gốc – tương tự với phân tích nhân tố chính. 

Do đó, mỗi kênh Tassled Cap được tính bằng tổng của kênh ảnh 1 nhân với hằng số cộng 

với kênh ảnh 2 nhân với hằng số,…Các hệ số được sử dụng để tạo ra kênh Tassled Cap 

được thống kê từ nhiều ảnh và theo quan sát thực nghiệm đối với mỗi bộ cảm biến của 

từng loại ảnh. 
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Dựa trên nghiên cứu của Muhammad Hasan Ali Baig, Lifu Zhang, Tong Shuai & 

Qingxi Tong (2014), đề tài đã sử dụng chỉ số Tassled Cap tạo ra 6 kênh ảnh Brightness, 

Greenness, Wetness, TCT4, TCT5 và TCT6. Hệ số chuyển đổi cho 6 kênh ảnh Landsat 8 

được thể hiện ở bảng 3.1 

Bảng 5.6. Hệ số chuyển đổi Tasseled cap cho 6 kênh ảnh của Landsat 8 

Chỉ số 

Tasseled 

cap 

Các kênh ảnh Landsat 8  

Blue 

(Kênh 2) 

Green 

(Kênh 3) 

Red 

(Kênh 4) 

NIR 

(Kênh 5) 

SWIR 1 

(Kênh 6) 

SWIR 2 

(Kênh 7) 

Brightness 

Greenness 

Wetness 

TCT4 

TCT5 

TCT6 

0.3029 

-0.2941 

0.1511 

-0.8239 

-0.3294 

0.1079 

0.2786 

-0.243 

0.1973 

0.0849 

0.0557 

-0.9023 

0.4733 

-0.5424 

0.3283 

0.4396 

0.1056 

0.4119 

0.5599 

0.7276 

0.3407 

-0.058 

0.1855 

0.0575 

0.508 

0.0713 

-0.7117 

0.2013 

-0.4349 

-0.0259 

0.1872 

-0.1608 

-0.4559 

-0.2773 

0.8085 

0.0252 

Quá trình tính chỉ số NDVI, NDSI và Tassled Cap được thực hiện trên phần mềm 

xử lý ảnh PCI. Dưới đây là một số hình ảnh minh họa kết quả: 

  

 

Hình 5.12. Kết quả NDVI và NDSI 

khu vực Tây Nguyên năm 2018 

Hình 5.13. Minh họa thuật toán tính chỉ 

số Tassled Cap trong PCI 

Chỉ số Tassled Cap được tính cho 6 kênh, tuy nhiên chúng tôi chỉ sử dụng 3 kênh 

cho kết quả tốt nhất là kênh Brightness, Greenness và Wetness.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Hình 5.14. Kết quả tính Tassled Cap 3 kênh của khu vực Tây Nguyên 

a) Kênh Brightness; b) Kênh Greeness; c) Kênh Wetness 

Từ các kết quả tính toán chỉ số NDVI, NDSI và Tassled Cap, kết hợp với khoanh 

vi từ ảnh pan- sharpen, chúng ta có thể phát hiện ra những khu vực bãi thải, khu khai thác 

khoáng sản trên ảnh vệ tinh. Quá trình phân mảnh các cảnh ảnh vệ tinh để tạo khoanh vi 

các trạng thái lớp phủ được thực hiện trong phần mềm Ecognition bằng thuật toán 

multiresolution segmentation. 

  

Hình 5.15. Minh họa khu vực nghiên cứu sau khi được phân mảnh 
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5.1.2.2. Sơ đồ phân bố và quy mô của các bãi thải khu vực khai thác khoáng sản ở Tây 

Nguyên tỷ lệ 1/50.000 

Sơ đồ phân bố các bãi thải và khu vực khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên được 

thành lập từ lớp vị trí các mỏ khoáng sản ở Tây Nguyên trên nền ảnh vệ tinh Landsat 

được tăng cường độ phân giải 15m năm 2018. Dữ liệu lớp thông tin vị trí các mỏ khoáng 

sản ở Tây Nguyên được thiết kế ở dạng điểm, mỗi một điểm lại chứa các thông tin cơ bản 

của từng mỏ khoáng sản. 

 

Hình 5.16. Thông tin thuộc tính của lớp mỏ khoáng sản khu vực Tây Nguyên 

Sơ đồ quy mô bãi thải và khu vực khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên được thành 

lập từ lớp khoanh vi diện tích các mỏ khoáng sản ở Tây Nguyên trên nền ảnh vệ tinh 

Landsat được tăng cường độ phân giải 15m năm 2018. Các mỏ này thường là những mỏ 

có diện tích tương đối lớn, có thể nhìn thấy được trên ảnh vệ tinh. Dữ liệu lớp thông tin 

khoanh vi diện tích các mỏ khoáng sản ở Tây Nguyên được thiết kế ở dạng vùng, mỗi 

một vùng lại chứa các thông tin cơ bản của từng mỏ khoáng sản.  

 
 (a) Bauxite Tân Rai 

  
(b) Kaolin Lộc Châu 
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(c) Vàng Tà Năng 

 
(d) Đá bazan Đăk R’lấp 

 
(e) Bauxite Nhân Cơ 

 
(f) Bentonit Tam Bố 

 
(g) Đá bazan Ea Sol 

 
(h) Sắt Xã Đông 

Hình 5.17.  Khoanh vi một số bãi thải, khu KTKS điển hình vùng Tây Nguyên 

trên ảnh vệ tinh 

5.1.3. Bản đồ diễn thế một số bãi thải, khu KTKS điển hình vùng Tây Nguyên tỷ lệ 1: 

10.000 

Danh sách 04 bãi thải, khu KTKS được chọn đại diện cho bốn loại hình khai 

khoáng điển hình ở Tây Nguyên bao gồm: đá bazan Kbang, vàng Tà Năng, kaolin Lộc 

Châu và bauxite Tân Rai.  
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Để xây dựng bản đồ diễn thế tỷ lệ 1: 10.000, đề tài đã sử dụng tư liệu ảnh quang 

học VNREDSAT, SPOT-5 và thu thập thêm một số cảnh ảnh Google Earth độ phân giải 

cao kết hợp với tư liệu ảnh siêu cao tần ALOS-2/PALSAR-2. Thông tin về các cảnh ảnh 

đã thu thập được thể hiện trong các bảng dưới đây: 

Bảng 5.7. Danh sách các ảnh vệ tinh  

STT Thông tin ảnh Đơn vị 
Số 

lượng 

Thời gian 

thu nhận 
Loại ảnh 

A Bãi thải, khu KTKS đá bazan K’Bang 

1 01_20120306_SPOT5 Cảnh 0,5 6/3/2012 SPOT5 

2 02_KB2014_GE Cảnh 1 8/1/2014 GoogleEarth 

3 03_KB2017_GE Cảnh 1 4/3/2017 GoogleEarth 

4 04_KB2018_GE Cảnh 1 6/10/2018 GoogleEarth 

5 05_KB2019_GE Cảnh 1 6/3/2019 GoogleEarth 

6 06_20140916_PalSar Cảnh 1 16/9/2014 PALSAR 

7 07_20150915_PalSar Cảnh 1 15/9/2015 PALSAR 

8 08_20160501_PalSar Cảnh 1 1/5/2016 PALSAR 

B Bãi thải, khu KTKS vàng Tà Năng 

1 01_20110204_SPOT5 Cảnh 0,5 4/2/2011 SPOT5 

2 02_20170411_VNRedsat Cảnh 01 11/4/2017 VNREDSAT 

3 03_TN2007_GE Cảnh 01 2/12/2007 GoogleEarth 

4 04_TN2014_GE Cảnh 01 17/2/2014 GoogleEarth 

5 05_TN2015_GE Cảnh 01 16/2/2015 GoogleEarth 

6 06_TN2018_GE Cảnh 01 11/10/2018 GoogleEarth 

7 07_20150906_PalSar Cảnh 01 6/9/2015 PALSAR 

8 08_20160607_PalSar Cảnh 01 7/6/2016 PALSAR 

9 09_20170606_PalSar Cảnh 01 6/6/2017 PALSAR 

C Bãi thải, khu KTKS kaolin Lộc Châu 

1 01_20130415_SPOT5 Cảnh 0,5 15/4/2013 SPOT5 

2 02_20170303_VNRedsat Cảnh 01 3/3/2017 VNREDSAT 

3 03_KL2013_GE Cảnh 01 1/12/2013 GoogleEarth 

4 04_KL2015_GE Cảnh 01 28/10/2015 GoogleEarth 

5 05_KL2018_GE Cảnh 01 11/10/2018 GoogleEarth 

6 06_KL2019_GE Cảnh 01 23/4/2019 GoogleEarth 

7 07_20141005_PalSar Cảnh 01 5/10/2014 PALSAR 

8 08_20160221_PalSar Cảnh 01 21/2/2016 PALSAR 
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STT Thông tin ảnh Đơn vị 
Số 

lượng 

Thời gian 

thu nhận 
Loại ảnh 

9 09_20171001_PalSar Cảnh 01 1/10/2017 PALSAR 

D Bãi thải, khu KTKS bauxite Tân Rai 

1 01_20130415_SPOT5 Cảnh 0,5 15/4/2013 SPOT5 

2 02_20150216_VNRedsat Cảnh 01 16/2/2015 VNREDSAT 

3 03_20180103_VNRedsat Cảnh 01 3/1/2018 VNREDSAT 

4 04_TR2019_GE Cảnh 01 16/3/2019 GoogleEarth 

5 05_20151004_PalSar Cảnh 01 4/10/2015 PALSAR 

6 06_20161002_PalSar Cảnh 01 2/10/2016 PALSAR 

7 07_20170611_PalSar Cảnh 01 11/6/2017 PALSAR 

Kết quả phân loại lớp phủ ảnh SPOT-5, VNREDSAT-1, PALSAR và GE khu vực 

4 bãi thải khai khoáng điển hình qua các năm được thể hiện tương ứng trong mục 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4. Các cảnh ảnh vệ tinh sau khi thực hiện các bước tiền xử lý sẽ được phân 

mảnh thành các khoanh vi theo đối tượng. Mẫu khóa giải đoán các đối tượng lớp phủ sẽ 

được chọn theo các khoanh vi và tiến hành phân loại bằng phần mềm Ecognition. Năm 

loại hình lớp phủ chính bao gồm thảm thực vật, đất trống, đất trồng trọt, mặt nước và đất 

khác. 

 Kết quả phân loại ảnh sau đó sẽ được dùng để xác định diễn thế lớp phủ của 4 khu 

vực mỏ khoáng sản. 

5.1.3.1. Bãi thải, khu khai thác đá bazan K’Bang 

 

(a) Năm 2014 

 

(b) Năm 2017 



Nguồn thành lập: 

Landsat 8 OLI dựa vào chỉ số NDVI, NDSI, Tassled 

Cap kết hợp với khoanh vi từ ảnh pan-sharpen 

Biên tập và trình bày: 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh 

thái, khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang 

mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên, mã số TN17/T04 

Thuộc: Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, mã số KHCN-TN/16-20 

Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hà 

 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 
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(c) Năm 2018 

 

(d) Năm 2019 

 

Hình 5.18. Kết quả phân loại ảnh vệ tinh khu mỏ đá Kbang 

Qua kết quả phân loại lớp phủ khu vực mỏ đá KBang các năm, diện tích các đối 

tượng lớp phủ nhìn chung không có sự thay đổi nhiều. Diện tích đất trống tăng dần qua 

các năm từ 0.61ha năm 2014 lên 0.63 ha và 1.29 ha năm 2019. Diện tích thực vật giảm 

dần từ 7.24 ha năm 2014 xuống 8.8 ha năm 2017 và 6.0 ha năm 2019. Đặc biệt qua kết 

quả phân loại ở khu vực khai thác mỏ đá K’Bang ta có thể thấy năm 2014 lớp phủ vẫn 

chủ yếu là đất trồng trọt, sau quá trình khai thác diện tích đất trống đã tăng lên vào năm 

2017 - 2018 và có xu hướng giảm dần vào năm 2019, cho thấy việc khai thác mỏ đá đã 

dừng hoạt động và đang trong quá trình hoàn thổ. 

Bảng 5.8. Diện tích các đối tượng phân loại khu bãi thải mỏ đá bazan KBang 

từ ảnh vệ tinh qua các năm 

Tên 
Diện tích theo các năm (ha) 

Năm 2014 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Đất khác 0.24 0.04 0.17 0.11 

Đất trống 0.61 0.63 0.63 1.29 

Đất trồng trọt 7.15 5.7 6.26 7.76 

Mặt nước 0.21 0.25 0.27 0.29 

Thực vật 7.24 8.8 8.12 6.0 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 
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Bản đồ diễn thế lớp phủ khu vực bãi thải sau khai thác đá bazan K’Bang các năm 

2014, 2017, 2018, 2019 cho thấy sự thay đổi đối tượng lớp phủ khu vực mỏ chủ yếu là từ 

đất trồng trọt sang đất trống, và từ thực vật sang đất trống rồi sang đất trồng trọt. 

Bảng 5.9. Diện tích biến động bãi thải sau khai thác đá bazan K’Bang 

STT Tên 
Diện tích 

(ha) 

1 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống -> Đất trống 0.04 

2 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt 0.04 

3 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt 0.08 

4 Thực vật -> Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt 0.01 

5.1.3.2. Bãi thải, khu khai thác vàng Tà Năng 

Mỏ vàng gốc Trà Năng xã Tà Năng huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng thuộc Công 

ty CP Đá quý và Vàng Lâm Đồng là công trình khai thác quặng gốc bằng phương pháp 

hầm lò tiếp theo (phần sâu) với công suất khai thác – tuyển – luyện vàng có công suất 

9.100 tấn quặng/ năm, trên diện tích đã tiến hành khai thác lộ thiên và thăm dò bổ sung 

tại xã Tà Năng sau 14 năm hoạt động (1992-2006). Dự án được thực hiện tiếp sau 14 năm 

khai thác lộ thiên, 1 phần hầm lò và thăm dò bổ sung (dự án kế tiếp trên diện tích khai 

thác cũ, nhưng hoàn toàn thay đổi về công nghệ).    

Qua kết quả phân loại lớp phủ khu vực mỏ vàng Tà Năng các năm, cho thấy việc 

khai thác được tiếp tục mở rộng khiến diện tích đất trống tăng dần qua các năm từ 22.13 

ha năm 2007 lên 30.22 ha (2014), 32.72 ha(2015) và 57.48 ha năm 2018, diện tích đất 

trồng trọt có xu hướng giảm từ 305.15 ha năm 2007 xuống 221.54 ha (2015) và 166.15 

ha (2018). 

Bảng 5.10. Diện tích các đối tượng phân loại bãi thải, khu KTKS vàng Tà Năng 

từ ảnh vệ tinh qua các năm 

Tên 
Diện tích theo các năm (ha) 

Năm 2007 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2018 

Đất khác 17.78 15.89 12.73 12.71 

Đất trống 22.13 30.22 32.72 57.49 

Đất trồng trọt 305.15 188.09 221.54 166.15 

Mặt nước 0.28 0.54 1.12 1.37 

Thực vật 375.11 485.71 452.34 482.74 



Biên tập và trình bày: 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh 

thái, khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang 

mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên, mã số TN17/T04 

Thuộc: Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, mã số KHCN-TN/16-20 

Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hà 

 

Nguồn thành lập: 

Landsat 8 OLI dựa vào chỉ số NDVI, NDSI, Tassled 

Cap kết hợp với khoanh vi từ ảnh pan-sharpen 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 
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(a) Năm 2007 

(b) Năm 2014 

(c) Năm 2015 

 (d) Năm 2018 

 
Hình 5.19. Kết quả phân loại ảnh vệ tinh khu mỏ vàng Tà Năng 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 
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Bản đồ diễn thế lớp phủ khu vực mỏ vàng Tà Năng các năm 2007, 2014, 2015, 

2018 cho thấy sự thay đổi đối tượng lớp phủ khu vực mỏ chủ yếu là từ đất trồng trọt 

sang đất trống, thực vật sang đất trống, đất trống sang đất trồng trọt, đất trồng trọt sang 

mặt nước,…  

Bảng 5.11. Diện tích biến động lớp phủ ở bãi thải, khu KTKS vàng Tà Năng 

STT Tên 
Diện tích 

(ha) 

1 Thực vật -> Thực vật -> Thực vật -> Đất trống 2.46 

2 Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trống  2.61 

3 Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt 0.43 

4 Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống 0.92 

5 Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống 7.82 

6 Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt 1.17 

7 Đất trồng trọt -> Mặt nước -> Mặt nước -> Mặt nước 0.21 

8 Đất trồng trọt -> Thực vật -> Thực vật -> Đất trống 0.8 

9 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống -> Đất trống 8.04 

10 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt 1.33 

11 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Mặt nước -> Mặt nước 0.29 

12 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống 3.98 

13 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trồng trọt 4.21 

14 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Mặt nước 0.19 

15 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống 10.56 

5.1.3.3. Bãi thải, khu khai thác kaolin Lộc Châu 

Qua kết quả phân loại lớp phủ khu vực mỏ kaolin Lộc Châu các năm, cho thấy 

việc khai thác mỏ khiến diện tích đất trống tăng dần qua các năm từ 55.88 ha năm 2013 

lên 71.61 ha (2018) và 84.95 ha năm 2019, diện tích đất trồng trọt có xu hướng giảm từ 

263.58 ha năm 2013 xuống 228.02 ha (2018) và 225.43 ha (2019). 

Bảng 5.12. Diện tích các đối tượng phân loại mỏ Kaolin Lộc Châu từ ảnh vệ tinh 

Tên 
Diện tích theo các năm (ha) 

Năm 2013 Năm 2015 Năm 2018 Năm 2019 

Đất khác 15.8 20.86 18.69 15.77 

Đất trống 55.88 55.5 71.61 84.95 

Đất trồng trọt 263.58 264.40 228.02 225.43 



Nguồn thành lập: 

Landsat 8 OLI dựa vào chỉ số NDVI, NDSI, Tassled 

Cap kết hợp với khoanh vi từ ảnh pan-sharpen 

Biên tập và trình bày: 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh 

thái, khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang 

mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên, mã số TN17/T04 

Thuộc: Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, mã số KHCN-TN/16-20 

Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hà 

 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 
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Mặt nước 0.18 1.91 0.5 0.73 

Thực vật 62.09 54.85 78.7 70.65 

Bản đồ diễn thế lớp phủ khu vực mỏ cao lanh Lộc Châu các năm 2013, 2015, 

2018, 2019 cho thấy sự thay đổi đối tượng lớp phủ khu vực mỏ chủ yếu là từ đất trồng 

trọt sang đất trống, đất trống sang đất trồng trọt, đất trống sang mặt nước,…  

Bảng 5.13. Bảng thống kê diện tích biến động khu mỏ Kaolin Lộc Châu 

STT Tên 
Diện tích 

(ha) 

1 Đất trống -> Đất trống -> Đất trống -> Mặt nước 0.23 

2 Đất trống -> Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt 0.47 

3 Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trống 1.87 

4 Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt 1.1 

5 Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt 0.78 

6 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống -> Đất trống 5.44 

7 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống 10.91 

8 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống 2.97 

A 

 

(a) Năm 2013 

 

(b) Năm 2015 

 

(c) Năm 2018 

 

(d) Năm 2019 

Hình 5.20. Bãi thải, khu KTKS kaolin Lộc Châu trên ảnh vệ tinh 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 
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(a) Năm 2013 

(b) Năm 2015 

(c) Năm 2018 

(d) Năm 2019 

 
Hình 5.21. Kết quả phân loại ảnh vệ tinh khu mỏ Kaolin Lộc Châu 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 
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5.1.3.4. Bãi thải, khu khai thác đá bauxite Tân Rai 

Dự án Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng được phê duyệt vào năm 2006, chính 

thức khởi công xây dựng Nhà máy Alumina vào năm 2008, hoàn thành chạy thử và 

chính thức đi vào hoạt động vào năm 2013. Với quy mô sản xuất theo thiết kế sẽ khai 

thác quặng bauxite 4.318.000 tấn/năm, tuyển quặng quặng tinh 1.775.000 tấn/năm và 

sản xuất vận hành công suất thương mại 630.000 tấn alumina/năm.  

Bên cạnh việc mở rộng quy mô phạm vi khai thác mỏ qua nhiều năm, dự án đã 

tiến hành công tác hoàn thổ theo đúng quy định sau khi khai thác. Các bãi thải đất đá 

sau khi kết thúc khai thác đều phải được san gạt phủ đất mầu các tầng thải, phủ xanh 

hoặc sử dụng các biện pháp khác phù hợp với đặc điểm khu vực. 

 

(a) Năm 2013 

 

(a) Năm 2015 

 

(a) Năm 2018 

 

(a) Năm 2019 

Hình 5.22. Bãi thải, khu KTKS bauxite Tân Rai trên ảnh vệ tinh 

Bảng 5.14. Diện tích khu mỏ khai thác và hoàn thổ giai đoạn 2013-2019 

Năm 2015-2018 2018-2019 2013-2019 

Diện tích khai thác (ha) 

(Ảnh Vệ tinh) 
182,697 71.9 259,99 

Diện tích khai thác (ha) 

(Báo cáo) 
188,69 70.18 258,87 

Diện tích hoàn thổ (ha) 

(Ảnh vệ tinh) 
46,44 35,15 103,56 

Diện tích hoàn thổ (ha) 

(Báo cáo) 
47,62 35,67 116,78 



 

Nguồn thành lập: 

Landsat 8 OLI dựa vào chỉ số NDVI, NDSI, Tassled 

Cap kết hợp với khoanh vi từ ảnh pan-sharpen 

Biên tập và trình bày: 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh 

thái, khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang 

mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên, mã số TN17/T04 

Thuộc: Chương trình Tây Nguyên 2016-2020, mã số KHCN-TN/16-20 

Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hà 

 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 
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Từ kết quả các lô khoanh vi được chiết xuất từ ảnh vệ tinh, ta có thể tính được 

diện tích khai thác mỏ Tân Rai và diện tích hoàn thổ qua từng giai đoạn (Hình 11). Số 

liệu thống kê kết quả diện tích từ ảnh vệ tinh và từ báo cáo của nhà máy Bauxite Tân 

Rai giai đoạn 2013-2019 được thể hiện ở bảng 5.14. 

Kết quả thống kê cho thấy, diện tích khai thác mỏ giai đoạn 2015 – 2018 được 

tính từ khoanh vi ảnh vệ tinh là 182,697 ha, giai đoạn 2018-2019 là 71,9 ha và giai đoạn 

2013-2019 là 259,99 ha. Như vậy, diện tích khai thác mỏ có xu hướng tăng dần theo 

thời gian và tăng nhanh trong một năm đổ lại đây. Kết quả diện tích khai thác mỏ và 

diện tích hoàn thổ được tính từ ảnh vệ tinh so với các báo cáo của địa phương là khá 

tương đồng. Sai số có thể do thời điểm chụp ảnh vệ tinh và thời điểm báo cáo thống kê 

chưa được trùng khớp. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Hình 5.23. Khoanh vi bãi thải, khu KTKS và khu vực đã hoàn thổ 2015-2018 

(a), (b) Khoanh vi bãi thải, khu KTKS giai đoạn 2015-2018 

(c), (d) Khoanh vi bãi thải đã được hoàn thổ giai đoạn 2015-2018 

Qua kết quả phân loại hiện trạng lớp phủ khu vực Bauxite Tân Rai các năm, ta 

có thể thấy rằng diện tích khu mỏ được mở rộng qua từng giai đoạn và ngày càng tăng 

mạnh, phần lớn diện tích khai thác đều được chuyển từ đất trồng trọt sang đất trống và 

các hồ chứa bùn thải (mặt nước) khiến diện tích đất trống tăng từ 220.30 ha năm 2013 

lên 254.47 ha (2018) và 457.40 ha năm 2019. Diện tích đất trồng trọt  và thực vật có xu 
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hướng giảm dần từ 3035.34 ha xuống 2946.19 và 2739.00 ha. Bên cạnh đó, một số các 

khu vực sau khi khai thác đã được hoàn thổ và chuyển từ đất trống sang đất có thảm 

thực vật. 

Bảng 5.15. Diện tích các đối tượng phân loại bãi thải, khu KTKS Bauxite Tân Rai 

Tên 
Diện tích theo các năm (ha) 

Năm 2013 Năm 2015 Năm 2018 Năm 2019 

Đất khác 281.66 384.02 396.73 473.06 

Đất trống 220.30 325.37 254.41 457.40 

Đất trồng trọt 3035.34 2946.19 2942.98 2739.00 

Mặt nước 200.66 221.28 244.26 261.38 

Thực vật 464.16 321.56 362.40 271.28 

Bảng 5.16. Bảng thống kê diện tích biến động khu mỏ Bauxite Tân Rai 

STT Tên 
Diện tích 

(ha) 

1 Mặt nước-> Mặt nước -> Mặt nước -> Đất trống 7.48 

2 Thực vật -> Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống 12.00 

3 Thực vật -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống 19.66 

4 Đất trống -> Mặt nước -> Mặt nước -> Mặt nước 8.17 

5 Đất trống -> Đất trống -> Mặt nước -> Mặt nước 7.96 

6 Đất trống -> Đất trống -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt 5.88 

7 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Mặt nước -> Mặt nước 5.19 

8 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Thực vật -> Thực vật 11.63 

9 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống -> Mặt nước 9.43 

10 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống -> Đất trống 31.60 

11 Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trồng trọt -> Thực vật 3.07 

12 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Mặt nước -> Mặt nước 3.16 

13 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống -> Mặt nước 4.71 

14 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống -> Đất trống 77.91 

15 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Mặt nước 2.56 

16 Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trồng trọt -> Đất trống 107.95 
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(a) Năm 2013 

(b) Năm 2015 

(c) Năm 2018 

(d) Năm 2019 

 
Hình 5.24. Kết quả phân loại ảnh vệ tinh khu mỏ Bauxite Tân Rai 
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Trình tự khai thác quặng Bauxite Tân Rai trải qua 5 bước chính: phát quang bề 

mặt, mở vỉa, bóc lớp đất phủ bẳng cách gạt gom theo hướng dốc hoặc vận chuyển tại 

bãi thải chờ hoàn thổ, khấu quặng theo trình tự từ ngoài vào trong đối với phần đỉnh và 

từ trên xuống dưới đối với phần sườn và cuối cùng là hoàn thổ. Quá trình này làm thay 

đổi bề mặt lớp phủ toàn khu vực cũng như gây ảnh hưởng đến môi trường sống của 

người dân. Bản đồ diễn thế lớp phủ khu vực mỏ Bauxite Tân Rai các năm 2013, 2015, 

2018, 2019 cho thấy sự thay đổi đối tượng lớp phủ khu vực mỏ chủ yếu là từ đất trồng 

trọt sang đất trống, đất trống sang đất trồng trọt, đất trống sang mặt nước, mặt nước sang 

đất trống, đất trồng trọt sang mặt nước, đất trồng trọt sang đất trống sang thực vật,… 

 Kết quả thống kê cho thấy, diện tích khai thác mỏ giai đoạn 2013 - 2019 được 

tính từ bản đồ diễn thế lớp phủ khu vực mỏ là 263.77 ha, từ báo cáo của nhà máy Tân 

Rai là 258,87 ha. Như vậy kết quả diện tích khai thác mỏ được tính từ ảnh vệ tinh so với 

các báo cáo của nhà máy là khá tương đồng. Diện tích được tính từ ảnh vệ tinh thấp hơn 

so với báo cáo là 4.9 ha. Sai số có thể do thời điểm chụp ảnh vệ tinh và thời điểm báo 

cáo thống kê chưa được trùng khớp. 

5.2. Cấu trúc khung cơ sở dữ liệu GIS  

5.2.1. Phép chiếu và hệ tọa độ cho CSDL bãi thải, khu KTKS vùng Tây Nguyên 

Cơ sở dữ liệu cho vùng Tây Nguyên được thiết lập ở tỷ lệ 1/250.000. Đồng 

thời cơ sở toán học cũng được thiết lập tuân theo quy định ở tỷ lệ này. 

a. Phép chiếu và hệ tọa độ cho cơ sở dữ liệu GIS: VN2000 

* Ellipsoid quy chiếu WSG-84 với kích thước: Bản trục lớn: 6.378.137 m; Độ 

dẹp: 1/298, 257223563. Với 7 tham số dịch chuyển: 

- Dịch chuyển gốc tọa độ: 

DELTA_X0=-191,90441429 m;  

DELTA_Y0=-39,30318279 m;  

DELTA_Z0=-111,45032835 m. 

- Góc xoay trục tọa độ: 

ROT_X = -0,00928836”; ROT_Y= 0,01975479”; ROT_Z =-0,00427372”. 

- Hệ số tỷ lệ chiều dài: k = 1,000000252906278. 

* Phép chiếu: sử dụng lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc với múi chiếu 60 có 

hệ số điều chỉnh tỷ lệ biến dạng chiều dài K0 = 0,9996 để thành lập các bản đồ cho 

1/250.000; 

* Kinh tuyến trục: là 1080 00’ 
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b. Phép chiếu và hệ tọa độ cho dữ liệu Web – GIS 

Để tiện cho việc cập nhật tham chiếu với các dữ liệu web-gis trên thế giới chúng 

tôi lựa chọn hệ tọa độ địa lý cho dữ liệu web-gis vùng Tây Nguyên với các tham số:  

- Ellipsoid quy chiếu WSG-84 với kích thước: 

Bản trục lớn: 298,257224 degree;  

Độ dẹp: 1/298,257224 degree 

- Kinh tuyến gốc: 00 tại Greenwich London, English 

5.2.2. Cấu trúc khung cơ sở dữ liệu GIS về bãi thải, khu KTKS vùng Tây Nguyên 

5.2.2.1. Dữ liệu nền - ranh giới hành chính 

a. Lớp thông tin ranh giới hành chính tổng hợp 

- Tên lớp: Rg_hc 

- Nội dung: Địa giới hành chính cấp tỉnh 

- Định dạng dữ liệu: vùng 

Bảng 5.17. Quy định thuộc tính ranh giới hành chính 

TT 
Thông tin thuộc tính Kiểu  

dữ liệu Tên trường Mô tả 

1 Maxa Mã xã theo quy định của tổng cục thống kê Integer 

2 Tenxa Tên đơn vị hành chính xã Text (50) 

3 Mahuyen Mã huyện theo quy định tổng cục thống kê Integer 

4 Tenhuyen Tên đơn vị hành chính huyện Text (50) 

5 Matinh Mã tỉnh theo quy định của tổng cục thống kê Integer 

6 Tentinh Tên đơn vị hành chính tỉnh Text (50) 

b. Lớp thông tin ranh giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã 

Bảng 5.18. Quy định thuộc tính ranh giới hành chính các cấp 

TT 
Thông tin thuộc tính Kiểu  

dữ liệu Tên trường Mô tả 

A Ranh giới hành chính cấp tỉnh 

1 Matinh Mã tỉnh theo quy định của tổng cục thống kê Integer 

2 Tentinh Tên đơn vị hành chính tỉnh Text (50) 

B Ranh giới hành chính cấp huyện 
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1 Mahuyen Mã huyện theo quy định của tổng cục thống kê Integer 

2 Tenhuyen Tên đơn vị hành chính huyện Text (50) 

C Ranh giới hành chính cấp xã 

1 Maxa Mã xã theo quy định của tổng cục thống kê Integer 

2 Tenxa Tên đơn vị hành chính xã Text (50) 

5.2.2.2. Dữ liệu nền - Uỷ ban nhân dân 

 Đối với uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

- Tên lớp: UB_tinh 

- Nội dung: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

- Định dạng dữ liệu: Điểm 

Đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

- Tên lớp: UB_huyen 

- Nội dung: Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

- Định dạng dữ liệu: Điểm 

Đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã 

- Tên lớp: UB_xa 

- Nội dung: Uỷ ban nhân dân cấp xã 

- Định dạng dữ liệu: điểm 

Bảng 5.19. Quy định thuộc tính ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

TT Thông tin thuộc tính Kiểu  

dữ liệu Tên trường Mô tả 

A Ủy ban nhân dân tỉnh 

1 ID Là mã tỉnh theo quy định của tổng cục thống kê Integer 

2 Tinh Tên đơn vị hành chính tỉnh Text (50) 

3 Caphc Cấp đơn vị hành chính Text (254) 

4 Vitri Vị trí của Ủy ban nhân dân Text (254) 

B Ủy ban nhân dân huyện 

1 ID Mã huyện theo quy định của tổng cục thống kê Integer 
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2 Tenhuyen Tên đơn vị hành chính huyện Text (254) 

3 Tentinh Cấp đơn vị hành chính tỉnh Text (254) 

4 Vitri Vị trí của Ủy ban nhân dân Text (254) 

C Ủy ban nhân dân xã 

1 ID Là mã xã theo quy định của tổng cục thống kê Integer 

2 Tenxa Tên đơn vị hành chính xã Text (254) 

3 Caphc Cấp đơn vị hành chính Text (254) 

5.2.2.3. Dữ liệu nền - Lớp thông tin giao thông 

- Tên lớp: Gthong 

- Nội dung: đường giao thông 

- Định dạng dữ liệu: đường 

Bảng 5.20. Quy định thuộc tính đường giao thông 

TT 
Thông tin thuộc tính 

Kiểu dữ liệu 
Tên trường Mô tả 

1 ID Mã loại đường giao thông Integer 

2 Loaiduong Loại đường giao thông Text (254) 

3 Nhan Tên đường quốc lộ Text (254) 

5.2.2.4. Dữ liệu nền - thủy văn 

a. Lớp thông tin sông suối, ao hồ dạng vùng 

- Tên lớp: Ssuoi_vu 

- Nội dung: sông suối, ao hồ 

- Định dạng dữ liệu: vùng 

Bảng 5.21. Quy định thuộc tính sông suối, ao hồ dạng vùng: 

TT 
Thông tin thuộc tính 

Kiểu dữ liệu 
Tên trường Mô tả 

1 ID Mã loại sông suối, ao hồ Integer 

Các  

Giá trị 

1 Sông suối  

4 Ao hồ 

2 Ten Tên sông suối, ao hồ Text (254) 

4 Nhan Tên sông suối, ao hồ có diện tích lớn Text (254) 
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b. Lớp thông tin sông suối dạng đường 

- Tên lớp: Ssuoi 

- Nội dung: sông suối 

- Định dạng dữ liệu: đường 

Bảng 5.22. Quy định thuộc tính sông suối dạng đường 

TT 
Thông tin thuộc tính 

Kiểu dữ liệu 
Tên trường Mô tả 

1 Ma Mã loại sông suối Integer 

Các  

giá trị 

22 Sông suối nhỏ  

23 Suối có nước theo mùa 

2 Ten Tên loại sông suối, ao hồ Text (254) 

4 Nhan Tên sông suối, ao hồ có diện tích lớn Text (254) 

5.2.2.5. Lớp thông tin khoáng sản và bãi thải 

- Tên lớp: Moks 

- Nội dung: Vị trí các mỏ khoáng sản  

- Định dạng dữ liệu: điểm 

Bảng 5.23. Quy định thuộc tính các khoáng sản và bãi thải: 

TT 
Thông tin thuộc tính Kiểu dữ liệu 

Tên trường Mô tả  

1 ID Mã mỏ Integer 

2 Tenmo Tên mỏ Text (50) 

4 Ma_nh Mã nhóm khoáng sản Integer 

5 Nhom Nhóm khoáng sản Text (25) 

6 Ma_ks Mã loại vị trí các mỏ khoáng sản Integer 

7 Kh_ks Ký hiệu khoáng sản Text (10) 

8 Loai_ks Loại khoáng sản Text (50) 

9 Dacdiem Đặc điểm khoáng sản Text (300) 

10 Quymo Quy mô lớn nhỏ Text (50) 

11 Tltn Trữ lượng tiềm năng Text (100) 

12 Tlkt Trữ lượng khai thác Text (100) 

13 Dhuong Định hướng trong khai thác Text (300) 

14 Hientrang Hiện trạng khai thác Text (150) 



BẢN ĐỒ PHÂN BỐ KHU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÙNG TÂY NGUYÊN 

 
Thành lập: Đề tài TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hà 



BẢN ĐỒ PHÂN BỐ BÃI THẢI SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂY NGUYÊN 

 
Thành lập: Đề tài TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

Cơ quan chủ trì: Viện Địa lý 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hà 



Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải và khu khai 

thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững vùng Tây Nguyên. 

Đề tài cấp Quốc gia mã số TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 
 

355 

 

15 Mucdodt Mức độ điều tra Text (150) 

16 Tailieutk Tài liệu tham khảo Text (150) 

17 Nambdkt Năm bắt đầu Integer 

18 Namktkt Năm kết thúc Integer 

19 Loaithai Loại bãi thải Text (150) 

20 Matinh Mã tỉnh Integer 

21 Tentinh Tên đơn vị hành chính tỉnh Text (50) 

22 Mahuyen Mã huyện Integer 

23 Tenhuyen Tên đơn vị hành chính huyện Text (50) 

24 Maxa Mã xã Integer 

25 Tenxa Tên đơn vị hành chính xã Text (50) 

26 Diadiem Địa điểm mỏ Text (150) 

27 Donviql Đơn vị quản lý Text (50) 

28 Long Kinh độ Float 

29 Lat Vĩ độ Float 

30 Ghichu Ghi chú thêm Text (150) 

Bảng 5.24. Quy định mã nhóm mỏ - khoáng sản chính ở Tây Nguyên 

TT Mã nhóm Tên nhóm mỏ-khoáng sản 

1 1 Kim loại quý 

2 2 Kim loại cơ bản 

3 3 Kim loại phóng xạ 

4 4 Hóa chất và phân bón 

5 5 Khoáng chất công nghiệp 

6 6 Đá quý, nửa quý 

7 7 Vật liệu xây dựng 

8 8 Nguyên liệu cháy 

9 9 Nước khoáng 

Bảng 5.25. Quy định ký hiệu các loại mỏ - khoáng sản chính ở Tây Nguyên 

Mã 

nhóm 

Tên nhóm  

khoáng sản 

Mã 

khoáng 

sản 

Ký hiệu 

khoáng sản 
Tên loại khoáng sản 

1 Kim loại quý 

1 Au Vàng 

2 Au Vàng sa khoáng 

3 Au-Ag Vàng (bạc) 
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Mã 

nhóm 

Tên nhóm  

khoáng sản 

Mã 

khoáng 

sản 

Ký hiệu 

khoáng sản 
Tên loại khoáng sản 

4 
Au-Ag-Cu-

Pb-Zn 

Vàng gốc (bạc, đồng, 

chì, kẽm) 

5 Au-Cu Vàng gốc (đồng, chì) 

2 Kim loại cơ bản 

10 Al Bauxit 

11 Cu Đồng 

12 Cu-Au Đồng-vàng 

13 Cu-Mo Đồng - molybđen 

14 Cu-Pb-Zn Đổng (chì - kẽm) 

15 Sn Thiếc gốc 

16 Sn Thiếc sa khoỏng 

17 Sn Thiếc (gốc+sa khoáng) 

18 Sn-W Thiếc-Wolfram 

19 Pb-Zn Chì - kẽm 

20 Fe Sắt 

21 Sb Antimon 

22 W Wolfram 

23 Mo Molibden 

24 Bi Bismut 

25 As Arsen 

3 Kim loại phóng xạ 30 TR-U Thori - Uran 

4 Hóa chất và phân bón 
35 Py Pyrit 

36 Srp Serpentinit 

5 
Khoáng chất công 

nghiệp  

40 Ben Bentonit 

41 Kl Kaolin 

42 Dia Diatomit 

43 Fp Felspat 

44 Dol Dolomit 

45 Qz Quarzit 

46 Sil Silimanit 

47 Mac Macsalit 

48 Tc Talc 

49 Mc Mica 

50 Grp Graphit 

51 Ze Zeolit 

52 Vt Volastonit 

53 Ms Magnesit 

54 Fl Fluorit 

6 Đá quý, nửa quý  60 Dq Đỏ quý 
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Mã 

nhóm 

Tên nhóm  

khoáng sản 

Mã 

khoáng 

sản 

Ký hiệu 

khoáng sản 
Tên loại khoáng sản 

60 Dq Đỏ quý (Corindon) 

60 Dq Đỏ quý (Saphir) 

61 Dmy Đá mỹ nghệ 

62 Dh Đá hoa 

7 Vật liệu xây dựng 

65 Dv Đá vôi 

66 Pz Puzolan 

67 Op Đá ốp lát 

68 Xd 
Đá xây dựng 

granodiorit 

69 Gr Granit 

70 Bz Bazan 

71 La Laterit 

72 Scl Sột chịu lửa 

73 Sg Sột gạch ngúi 

74 Cs Cuội sỏi 

75 Cxd Cát xây dựng 

8 Nguyên Liệu cháy 
80 Tn Than nâu 

81 Tb Than bùn 

9 Nước khoáng 85 Nk Nước khoáng 

5.2.3. Tích hợp và chuẩn hóa CSDL bãi thải và khu KTKS Tây Nguyên 

5.2.3.1. Chuẩn hóa cơ sở toán học 

Bộ cơ sở dữ liệu về bãi thải và khu vực khai thác khoáng sản được xây dựng, 

biên tập trên nền bản đồ địa hình, hoặc bản đồ địa chính cơ sở với kinh tuyến trục 

đượcquy định cho từng tỉnh, trên hệ quy chiếu VN2000, theo thông tư hướng dẫn 973 

/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng Cục Địa chính (nay là Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). 

Bản đồ thành quả cấp vùng được biên tập trên bản đồ nền địa hình VN2000 tỷ lệ 

1:250.000 với múi 6 độ, kinh tuyến trục là 1080 00’. Bản đồ thành quả tỷ lệ 1:100.000, 

1:50.000, 1:25.000 được biên tập trên bản đồ nền địa hình VN2000 với múi 3 độ, kinh 

tuyến trục của từng tỉnh. 

Thiết lập VN2000 có kinh tuyến trục của tất cả các tỉnh trên toàn quốc trên phần 

mềm MapInfo và Arcgis với 7 tham số dịch chuyển:  

Dịch chuyển gốc tọa độ: DELTA_X0=-191,90441429 m; DELTA_Y0=-

39,30318279 m; DELTA_Z0=-111,45032835 m;  

Góc xoay trục tọa độ: ROT_X = -0,00928836”; ROT_Y= 0,01975479”; ROT_Z 
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= -0,00427372”;  

Hệ số tỷ lệ chiều dài: k = 1,000000252906278. 

Chuẩn cơ sở toán học dữ liệu bản đồ đã lập trong hệ tọa độ HN-72, hệ tọa độ độ 

Gauss-Kruger: sử dụng phần mềm, các modulen như MapTrans, Universal Translator,... 

để chuyển bản đồ địa chính từ hệ tọa độ HN-72, hệ tọa độ độ Gauss-Kruger về hệ toạ 

độ Quốc gia VN-2000 múi chiếu theo tỷ lệ bản đồ. 

5.2.3.2. Chuẩn hóa định dạng cơ sở dữ liệu 

Định dạng lưu trữ và sử dụng là: shapfile của arcgis. 

Chuẩn hóa định dạng các định dạng tab của Mapinfo, dgn của Microstation sang 

định dạng shapefile. Thực hiện chuyển đổi định dạng định dạng tab của Mapinfo, DGN, 

DXF của Microstation sang định dạng shapefile thông qua module như Universal 

Translator của mapinfo... 

5.2.3.3. Chuẩn hóa theo tỷ lệ bản đồ 

Cơ sở dữ liệu bản đồ về bãi thải và khu vực khai thác khoáng sản được xây dựng 

phải đảm bảo nội dung và độ chính xác theo các loại tỷ lệ như sau: 

Bảng 5.26. Tỷ lệ bản đồ 

TT Cấp hành chính/ Tỷ lệ bản đồ Diện tích tự nhiên (ha) 

I Cấp xã  

1 1:5.000 Dưới 3.000 

2 1:10.000 Từ 3.000 trở lên 

II Cấp huyện  

1 1:25.000 Dưới 20.000 

2 1:50.000 Từ 20.000 trở lên 

III Cấp tỉnh  

1 1:50.000 Dưới 250.000 

2 1:100.000 Từ 250.000 trở lên 

IV Cấp vùng  

 1: 250.000  

5.2.3.4. Chuẩn hóa dữ liệu không gian ở dạng GIS 

Khi biên tập lớp bản đồ nền địa hình cấp huyện, cấp tỉnh, cấp vùng và toàn quốc 

cần thiết phải lược bỏ những yếu tố địa hình địa vật theo quy định tương ứng với các 

loại tỷ lệ. 

Trong một tỉnh, sử dụng nhiều nguồn bản đồ nền địa hình khác nhau, cần phải 

chuyển về cùng một hệ tọa độ thống nhất. Sai số ghép mảnh của các loại bản đồ này 

phải nằm trong hạn sai cho phép (theo quy phạm đo vẽ bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 

1/10.000), nếu không đạt hạn sai phải có giải pháp đo vẽ bổ sung. 
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5.2.3.5. Chuẩn hóa thuộc tính cơ sở dữ liệu 

Các nguồn dữ liệu có thuộc tính như định dạng của mapinfo, không có thuộc 

tính như của microstation do vậy cần bổ sung, chuẩn hóa thuộc tính của chúng khi 

chuyển sang định dạng shapefile. 

5.3.  Giới thiệu WEB GIS dữ liệu bãi thải và khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên  

Để thuận tiện cho việc chia sẻ và quản lý khối dữ liệu lớn về các mỏ khai thác 

khoáng sản, ứng dụng WebGIS cơ sở dữ liệu mỏ khai thác khoáng sản Tây Nguyên đã 

được thiết kế và đưa vào sử dụng. WebGis được xây dựng nhằm cung cấp các số liệu 

thông tin các mỏ, bản đồ trực tuyến về vị trí của các bãi khai thác khoáng sản (Hình 

5.25). Thiết kế hoàn chỉnh công cụ tìm kiếm và cập nhật dữ liệu dưới dạng không gian 

và thuộc tính cho từng đối tượng mỏ khoáng sản. 

Địa chỉ trang web: http://tnmines.siteam.vn/ 

 

Hình 5.25. Giao diện trang thông tin bản đồ trực tuyến CSDL mỏ KTKS 

Chức năng website được tách ra cho 2 nhóm đối tượng như sau: 

Người dùng: 

- Báo cáo thống kê: Cung cấp cho người dùng những số liệu thống kê, những đặc 

điểm cơ bản của từng mỏ khoáng sản 

- Tìm kiếm dữ liệu: Trang này giúp người dùng tìm kiếm theo tên và vị trí của 

từng loại khoáng sản. Kết quả tìm kiếm đối tượng thể hiện số liệu bảng thuộc tính.  

- Bản đồ trực tuyến: Cung cấp các bản đồ hành chính, vị trí của các mỏ khoáng 

sản trên nền ảnh vệ tinh. Bản đồ được hỗ trợ các chức năng phóng to, thu nhỏ, di chuyển, 

xem toàn màn hình và truy vấn dữ liệu theo tên và vị trí để hiển thị. 
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Người quản trị: Được cấp quyền truy cập vào trong trang quản trị hệ thống khi 

đã đăng nhập thành công.  

− Đăng nhập: Khi nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu thì được phép truy cập 

vào hệ thống và cập nhật mới CSDL cho website.  

− Nhập dữ liệu: Cho phép cập nhật thuộc tính về các thông tin đặc điểm mỏ 

khoáng sản trực tiếp vào bảng CSDL. Bên cạnh đó, hệ thống có chức năng vẽ thêm các 

mỏ khoáng sản bằng tọa độ x, y theo phép chiếu UTM trực tiếp vào bản đồ.  

− Cập nhật các bản tin: Người quản trị cũng có thể cập nhật mới các bản tin liên 

quan đến thông tin mỏ khai thác khoáng sản Tây Nguyên. 

 

 

Hình 5.26. Giao diện trang thông tin tìm kiếm cơ sở dữ liệu mỏ KTKS 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận: 

1. Quá trình nghiên cứu, tổng quan các công trình nghiên cứu cải tạo, hoàn phục 

môi trường sau khai thác khoáng sản trên thế giới và ở Việt Nam đã chỉ ra: việc tái tạo 

lớp phủ thực vật có chức năng và tính chất như ban đầu mới có thể đảm bảo sự bền vững 

của lớp đất và môi trường sinh thái. Một số trường hợp đối với lớp đất phủ có thể hoàn 

phục môi trường ô nhiễm hóa chất hoặc thoái hóa đất bằng quá trình phục hồi tự nhiên, 

tuy nhiên cần đảm bảo có thời gian dài và khống chế những tác động tiêu cực khác. Từ 

các kết quả nghiên cứu trên, có thể vận dụng về mặt phương pháp để chọn lựa các loài 

cây trồng có khả năng chịu được các điều kiện đặc thù của các bãi thải sau khai thác 

khoáng sản ở Tây Nguyên cũng như biện pháp kỹ thuật gây trồng, chăm sóc phù hợp. 

2. Trên cơ sở khảo sát thực địa 15 bãi thải, khu KTKS điển hình của Tây Nguyên: 

điều tra phỏng vấn 600 phiếu nông hộ, 300 phiếu tổ chức, cán bộ quản lý; thu thập và 

phân tích 308 mẫu thổ nhưỡng, 225 mẫu nông hóa, 311 mẫu vi sinh vật, 311 mẫu kim 

loại nặng, 152 mẫu nước và 33 mẫu không khí. Kết quả điều tra, đánh giá cho thấy: Ở 

Tây Nguyên đến nay hầu như chưa có thực tiễn về sử dụng đất và hoàn thổ với quy mô 

lớn và yêu cầu cụ thể trong KTKS. Hầu hết các tổ chức, cá nhân KTKS chưa có hoặc 

chưa chuẩn bị đầy đủ quy trình và kế hoạch cải tạo phục hồi môi trường. Do vậy, việc 

cải tạo và phục hồi môi trường thực hiện được không đáng kể, mới chỉ mang tính cải 

tạo mặt bằng, trồng cây lâm nghiệp nhưng tỷ lệ cây sống thấp và phát triển kém, chưa 

thực hiện đúng nghĩa phục hồi môi trường. Từ thực trạng của công tác cải tạo, phục hồi 

và quản lý bãi thải sau KTKS của các tổ chức, cá nhân KTKS, đề tài đã xác lập cơ sở 

khoa học để cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất ngăn ngừa thoái hóa đất và hoang mạc hóa 

cho các khu vực mỏ và bãi thải sau khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên. 

3. Từ các luận cứ khoa học và thực tiễn được đưa ra, đề tài đã xác lập 03 mô hình 

thí điểm cải tạo, phục hồi hệ sinh thái (môi trường đất) bãi thải sau khai thác khoáng 

sản. Đó là: (1) Mô hình cải tạo, phục hồi HST môi trường đất ở bãi thải khu vực sau 

khai thác quặng bauxite (Mô hình 1) thuộc khu vực đã hoàn thổ sau khai thác quặng 

bauxite, tại Tân Rai, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; (2) Mô hình cải tạo, phục hồi 

HST môi trường đất ở bãi thải khu vực mỏ sau khai thác vật liệu xây dựng (Mô hình 2) 

trên bãi thải sau khai thác VLXD thuộc thị trấn K’Bang, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai; 

(3) Mô hình thiết lập thảm thực vật trên bùn thải sau tuyển quặng bauxit mỏ Tân Rai 

(Mô hình 3) trên hồ thải quặng đuôi số 5, thuộc khu mỏ bauxite Tân Rai, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Mỗi mô hình có quy mô 01 ha, được theo dõi, đánh giá trong thời 

gian trên 24 tháng (từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2020)  

4. Kết quả xác lập và tuyển chọn được tập đoàn cây trồng nghiên cứu thí điểm 

trên Mô hình 1 là: Thông Caribê, Điều nhuộm và Cúc đồng; Mô hình 2 là: Keo lai và 
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Sục sạc; Mô hình 3 là: Keo lai (BV16 và AH1), Tràm Úc. Cùng với việc sử dụng các biện 

pháp cải tạo, phục hồi tổng hợp bằng phân NPK, NPK nhả chậm, chất giữ ẩm và vật liệu 

chống xói mòn, kết quả thực hiện 03 mô hình cho thấy các loại cây trồng đáp ứng yêu 

cầu về điều kiện lập địa, có khả năng sinh trưởng và cải tạo chất lượng đất, trong đó: 

- Mô hình 1: Các chỉ tiêu phát triển của các loại cây trồng với tỷ lệ sống đạt trên 

85%, lượng tăng trưởng bình quân chung về đường kính và chiều cao tương ứng đạt 1,6 

cm/năm và 1,1 m/năm, tỷ lệ không bị sâu bệnh đạt 100%. Khả năng cải tạo môi trường 

đã có biểu hiện rõ rệt, hàm lượng các loại kim loại nặng độc hại trong đất tại mô hình 

giảm, điển hình là Cd, Hg, Mo, Bo, Cu và Zn. Chất lượng môi trường nước, môi trường 

không khí đã cải thiện dần theo thời gian. Ước tính lượng đất xói mòn giảm mạnh từ 

88,495 kg/m2.năm xuống 0,939 kg/m2.năm sau 12 tháng và 0,094 kg/m2.năm sau 24 

tháng. Kết quả ước tính chi phí lợi ích đối với Mô hình 1 có chỉ số NPV đạt 747.671.000 

đồng trong chu kỳ 15 năm, tương ứng lợi nhuận thuần thu được lên tới 49.800.000 

đồng/ha.năm. 

- Mô hình 2: Các chỉ tiêu phát triển của các loại cây trồng đạt tỷ lệ sống trên 91,0%, 

lượng tăng trưởng bình quân chung về đường kính và chiều cao của Keo lai BV16 tương 

ứng đạt 1,9 cm/năm và 2,2 m/năm, tỷ lệ không bị sâu bệnh đạt 100%. Khả năng cải tạo 

môi trường chuyển biến rõ rệt, giảm hàm lượng các loại kim loại nặng độc hại trong đất, 

cải thiện chất lượng môi trường nước, môi trường không khí. Lượng đất xói mòn giảm 

mạnh từ 30,87 kg/m2.năm xuống 0,357 kg/m2.năm sau 12 tháng và 0,066 kg/m2.năm sau 

24 tháng. Lợi ích/hiệu quả kinh tế trung bình của mô hình sau 07 năm đầu tư đạt dòng 

tiền NCF là 178.230.000 đồng, lợi nhuận dòng NPV là 15.635.000 đồng, nếu tính 14 

năm, giá trị NPV đạt 66.806.000 VNĐ/ha.   

- Mô hình 3: Cây Keo lai và Tràm Úc có tỷ lệ sống đạt >85%, độ che phủ và kích 

thước đường kính đối với Keo lai BV16 đạt 5,4cm, Keo lai AH1 đạt 4,84cm và Tràm 

Úc là 2,5cm, tương ứng với chiều cao đối với Keo lai BV16 đạt 5,2m, Keo lai AH đạt 

15,3m và Tràm Úc đạt 4,4m. Khả năng giảm thiểu tác động môi trường được đạt hiệu 

quả cao, trong đó, hàm lượng một số kim loại nặng đã giảm gần hết sau 24 tháng cải 

tạo, điển hình là Cd, Pb, Hg, As và Bo, đồng thời các chỉ số ô nhiễm môi trường nước, 

môi trường không khí giảm dần theo thời gian. Lượng đất xói mòn giảm từ 13,41 

kg/m2.năm xuống còn 8,897 kg/m2.năm sau 12 tháng và 7,530 kg/m2.năm sau 24 tháng 

(tương đương giảm 99,86%). Kết quả tính toán lợi ích/hiệu quả kinh tế của mô hình 3 

cho giá trị NPV đạt 88.779.000 đồng sau 7 năm đầu tư và đạt 215.915.000 đồng/ha sau 

14 năm đầu tư.  
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5. Bộ cơ sở dữ liệu đã được xác lập dưới dạng số và bản in gồm: Bộ ảnh ghép 

Landsat-8 OLI không mây năm 2018 cho toàn bộ vùng Tây Nguyên; Bộ cơ sở dữ liệu 

dưới dạng WebGIS khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản vùng Tây Nguyên và 

các bản đồ, sơ đồ phân bố và quy mô của các bãi thải tỷ lệ 1:50.000; Các bản đồ diễn 

thế của 4 khu vực bãi thải và khu khai thác khoáng sản điển hình là mỏ đá xây dựng 

KBang, khu khai thác vàng Tà Năng, khu khai thác Kaolin Lộc Châu và mỏ Bauxite 

Tân Rai tỷ lệ 1:10.000; Bộ số liệu phân tích về biến động môi trường đất, nước, không 

khí, thảm thực vật hệ sinh thái bãi thải, khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên đáp ứng 

nhu cầu khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất và 

khai thác có hiệu quả các Mỏ khoáng sản trên địa bàn Tây Nguyên. 

6. Đề tài đã đề xuất được đồng bộ các nhóm giải pháp cải tạo, phục hồi khu vực 

bãi thải, khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên trên quan điểm sử dụng đất hợp lý gồm 

nhóm đề xuất các mô hình quản lý tổng hợp bãi thải, khu khai thác khoáng sản trên cơ 

sở tập trung vào năm yếu tố: kinh tế, môi trường, hiệu quả và cộng đồng; Nhóm đề xuất 

các giải pháp về chính sách và quản lý; Các giải pháp kỹ thuật và tổ hợp khoa học công 

nghệ trong cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất khu vực bãi thải nhằm ngăn ngừa thoái hóa 

đất và hoang mạc hóa, đồng thời đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật về cải tạo, phục hồi các 

bãi thải, khu khai thác khoáng sản. 

Kiến nghị:  

- Qua kết quả nghiên cứu của đề tài thấy rằng: bùn thải sau tuyển quặng khai thác 

bauxite sau thời gian cải tạo, có nhiều tiềm năng để tái sử dụng vào sản xuất nông nghiệp, 

trong khi diện tích bùn thải sau quá trình tuyển quặng ở Tây Nguyên ngày càng mở rộng. 

Vì vậy, cần tiến hành thêm các công trình nghiên cứu, mô hình thử nghiệm trên dạng 

bãi thải này để góp phần mở ra hướng cải tạo, phục hồi mới cho các dự án khai thác 

bauxite Tây Nguyên. 

- Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, đánh giá chi tiết 03 mô hình cải tạo, hoàn phục 

của đề tài sau 3 năm thực hiện, từ đó bổ sung thêm cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề 

xuất nhân rộng, nghiên cứu áp dụng cho các cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao 

hơn như: Chè, cà phê và các cây ăn quả khác. 

- Cần ứng dụng thế mạnh, ưu điểm của công nghệ viễn thám và GIS, WebGIS 

trong việc giám sát, quản lý khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên nói riêng và cả nước 

nói chung. 

- Đối với một số dạng bãi thải trong điều kiện đặc thù, có thể được cải tạo, xây 

dựng thành các công trình phục vụ tham quan, du lịch, sinh hoạt cộng đồng. 
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PHỤ LỤC 1. CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẪU ĐẤT, NƯỚC, 

KHÔNG KHÍ 

Bảng 1. Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích mẫu đất 

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

1 Thành phần cấp hạt TCVN 8567:  2010 

2 Dung trọng TCVN 6860:2001 

3 Độ ẩm TCVN 6648:2000 

4 pH TCVN 5979:2007 

5 Độ chua và Al3+ trao đổi TCVN 4403-2011 

6 Tổng Fe2+ và Fe3+ (Fe dễ tiêu) TCVN 8246:2009 

7 Carbon hữu cơ tổng số (%OC) TCVN 9294-2012 

8 Đạm tổng số (N%) TCVN 8498:1999 

9 Lân tổng số (P2O5%) TCVN 8940:2011 

10 Kali tổng số (K20%) TCVN 8660:2011 

11 Lân dễ tiêu TCVN 5256:2009 

12 Kali dễ tiêu TCVN 8662:2011 

13 Bazơ trao đổi TCVN 6421:2009 

14 Dung tích hấp thu (CEC) trong đất và sét TCVN 8568:2010 

15 Phân tích nguyên tố Al TCVN 4403-2010 

16 Phân tích nguyên tố Si TCVN 8246:2009 

17 Phân tích nguyên tố Cl- Phương pháp chuẩn độ  

Bảng 2. Chỉ tiêu phân tích kim loại nặng và vi sinh vật trong đất 

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

 Chỉ tiêu kim loại nặng:  

1 Chỉ tiêu: Cd, Cu, Pb, Mo, Hg, Zn TCVN 6494:2009 

2 Chỉ tiêu As TCVN 6494:2009 

3 Chỉ tiêu Bo TCVN 6494:2009 

 Chỉ tiêu vi sinh vật:  

4 Vi khuẩn cố định đạm TCVN  6166 -1996 

5 Vi khuẩn phân giải lân TCVN  6167 -1996 

6 Vi khuẩn phân giải xenlulô TCVN  6168 -1996 

7 Tổng vi khuẩn hiếu khí TCVN  6847 -2001 

8 Aspergillus. sp, Bacillus. sp, Trichoderma Thạch đĩa, môi trường nấm và soi kính 

9 Azotobacter Thạch đĩa, môi trường Ashby 

  



Bảng 3. Các chỉ tiêu phân tích và phương pháp phân tích môi trường nước 

TT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích Ghi chú 

1 pH TCVN 6492 – 2011 Phân tích tại PTN 

2 COD SMEWW 5220C 2012 Phân tích tại PTN 

3 As SMEWW 3125:2012 Phân tích tại PTN 

4 TSS TCVN 6194  - 1996 Phân tích tại PTN 

5 Mn SMEWW 3125 :2012 Phân tích tại PTN 

6 Fe SMEWW 3125: 2012 Phân tích tại PTN 

7 N-NO3 TCVN 6494 - 2:2000 Phân tích tại PTN 

8 P-PO4 TCVN 6202:2008 Phân tích tại PTN 

9 Coliforms TCVN 6187 -2: 1996 Phân tích tại PTN 

 

Bảng 4. Chỉ tiêu và thiết bị sử dụng quan trắc phân tích chất lượng không khí 

TT Chỉ tiêu phân tích Thiết bị đo/ phân tích 

1 Bụi lơ lửng 
HAZ - DUST - Mỹ, lấy mẫu bụi tổng số trong 1 giờ liên 

tục, vận tốc hút 67m3/h. 

2 NO2 Phương pháp Griss-Saltzman cải biên TCVN-6137:1996 

3 SO2 
Phương pháp tetracloromercurat (TCM)/pararosanilin 

TCVN 5971:1995 

4 CO2 Phương pháp trắc quang. Bộ YTế TCN 352:89 

5 NH3 Phương pháp trắc quang. Bộ YTế KT- 02 - 01  

 

Bảng 5. Các yếu tố khí tượng và phương pháp, thiết bị đo 

TT Yếu tố khí tượng Phương pháp đo Thiết bị đo 

1 Nhiệt độ Đo đạc và quan trắc 

theo tiêu chuẩn quy 

phạm của ngành Khí 

tượng 94TCN 6-

2001 

Assmann (Nga) 

2 Độ ẩm HD200 hãng Kimo - Pháp 

3 Tốc độ gió và hướng gió AMI 300, hãng Kimo -Pháp 

4 Tiêu chuẩn hướng Địa bàn 

  

 



Bảng 6. Bảng tra cứu hệ số C theo Hội khoa học đất quốc tế 

% che 

phủ 

Bãi chăn 

thả, cây lâu 

năm thấp và 

có lớp phủ 

Cây bụi và cây có chiều cao khác nhau 

(không phủ kín đất) 

Rừng 

nhiệt đới 

(lớp phủ 

>50%) 

Cây 

hàng 

năm 4m 2m 1m 0,5m 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 

10 0,55 0,97 0,95 0,93 0,92  0,55 

20 0,30 0,95 0,90 0,83 0,83 0,009 0,30 

30 0,17 0,92 0,85 0,79 0,75  0,17 

40 0,09 0,89 0,80 0,72 0,66  0,09 

50 0,05 0,87 0,75 0,65 0,58 0,003 0,06 

60 0,027 0,84 0,70 0,58 0,50  0,056 

70 0,015 0,81 0,65 0,51 0,41 0,001 0,053 

80 0,008 0,78 0,60 0,44 0,33  0,050 

90 0,005 0,76 0,55 0,37 0,24  0,047 

100 0,002 0,73 0,5 0,30 0,16 0,0001 0,043 

 

Bảng 7. Bảng tra hệ số P theo hội khoa học đất quốc tế 

Độ dốc (%) 
Trồng theo đường 

đồng mức 

Trồng theo đường đồng 

mức và cây trồng theo băng 

Trồng  

theo luống 

1-2 0,6 0,3 0,12 

3-8 0,5 0,25 0,10 

9-12 0,6 0,3 0,12 

13-16 0,7 0,35 0,14 

17-20 0,8 0,4 0,16 

21-25 0,9 0,45 0,18 

 

  



PHỤ LỤC 2. DANH MỤC CÂY TRỒNG RỪNG THEO QUYẾT ĐỊNH 16/2005/QĐ-

BNN VÀ THEO THÔNG TƯ 44/2015/TT-BNN 

Bảng 1. Danh mục cây trồng rừng theo Quyết định 16/2005/QĐ-BNN 

STT Tên thông thường Tên khoa học Nguồn gốc 

1. Dầu rái Dipterocapus alatus Roxb.Ex.G. Don  bản địa 

2. Sao đen  Hopera odorata Roxb. bản địa 

3. Tếch  Tectona grandis L.  nhập nội 

4. Xà cừ  Khaya senegalensis (Desr) A.Fuss nhập nội 

5. Xoan ta  Melia azedarach L.  bản địa 

6. Giổi xanh  Michelia meriocris Dandy  bản địa 

7. Thông 3 lá  Pinus kesiya Royle ex Gordon  bản địa 

8. Keo lá tràm  Acacia auriculiformis A.Cunn.ex.Benth  nhập nội 

9. Keo tai tượng  Acacia mangium Wild  nhập nội 

10. Keo lai  Acacia mangium x A.auriculiformis  - 

11. Thông caribê  Pinus caribaea Morelet  nhập nội 

12. Bạch đàn urô  Eucalyptus urophylla S.T.Blake nhập nội 

13. Dó trầm  Aquilarria crassna Pierre ex Lecomte bản địa 

14. Bời lời đỏ  Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob bản địa 

Bảng 2. Danh mục cây trồng rừng theo Thông tư 44/2015/TT-BNN 

STT Tên thông thường Tên khoa học Nguồn gốc 

1. Bạch đàn camal  Eucalyptus camaldulensis nhập nội 

2. Bạch đàn urô  Eucalyptus urophylla S.T.Blake nhập nội 

3. Bời lời đỏ  Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob bản địa 

4. Dầu rái Dipterocapus alatus Roxb.Ex.G. Don  bản địa 

5. Keo tai tượng  Acacia mangium Wild  nhập nội 

6. Keo lá tràm  Acacia auriculiformis A.Cunn.ex.Benth  nhập nội 

7. Keo lai  Acacia mangium x A.auriculiformis  - 

8. Quế  Cinamomum cassia Presl. bản địa 

9. Sao đen  Hopera odorata Roxb. bản địa 

10. Tếch  Tectona grandis L.  nhập nội 

11. Thông nhựa  Pinus merkusii Junght. et de Vries bản địa 

12. Thông 3 lá  Pinus kesiya Royle ex Gordon  bản địa 

13. Thông caribê  Pinus caribaea Morelet  nhập nội 

14. Tràm lá dài  Melaleuca leucadendra L. nhập nội 

15. Trám trắng  Canarium album (Lour) Raeusch. bản địa 

16. Trám đen  Canarium tramdenum Dai &Ykovl. bản địa 

 



PHỤ LỤC 3. CÁC LOÀI TUYỂN CHỌN TRỒNG TRÊN BÃI THẢI SAU KHAI THÁC 

BAUXITE TÂN RAI 

Bảng 1. Các loài tuyển chọn trồng trên bãi thải sau khai thác bauxite 

TT 
Nhóm công dụng (họ, 

loài xếp theo a, b, c) 

Dạng sống; điều kiện sinh thái (H. độ cao 

địa hình, T. nhiệt độ, P. lượng mưa, tb. 

trung bình; max. tối cao, min. tối thấp; tpcg. 

thành phần cơ giới) 

Nơi dự 

kiến trồng 
Ghi chú 

 
1. Cây phân xanh, cải 

tạo đất 
   

1 

Arachis pintoi Krapov. & 

W.C.Greg.- Cỏ lạc (nhung 

Nhật, Pintoi), Lạc dại 

(Fabaceae - họ Đậu) 

Cỏ lâu năm, < 0,4m. Ưa nóng, ẩm nhưng 

chịu được hạn. Cây trồng phổ biến trong các 

công viên, vườn cảnh và đất trồng cây công 

nghiệp dài ngày. 

Đất hoàn 

thổ 

Dễ trồng; 

nhập nội; 

2 

Axonopus compressus 

(Sw.) Beauv. - Cỏ lá gừng 

(Poaceae - họ Hoà thảo) 

Cỏ nhiều năm < 60cm. Ưa nóng, ẩm; có thể 

trồng tới độ cao 1500m. Được sử dụng làm 

thảm cỏ dưới tán Cà phê ở Bảo Lộc. Ngoài 

giá trị phủ đất, tăng độ ẩm, mùn còn có giá 

trị chống xói mòn. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng; phổ 

biến ở Bảo 

Lộc 

3 

Brachiaria brizantha 

(Hochst. ex A.Rich.) 

Stapf - Vi thảo tấm, Cỏ tín 

hiệu (Poaceae - họ Hoà 

thảo) 

Cỏ lâu năm, < 1m, hệ rễ phát triển mạnh. Ưa 

nóng, ẩm nhưng chịu đựng tốt khô, lạnh, 

nhiều loại đất, kể cả đất khô mỏng. Phủ đất 

nhanh, giữa ẩm, tạo mùn tốt. Thức ăn gia súc. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng ở 

Bảo Lộc 

4 

Brachiaria decumbens 

Stapf. - Cỏ Xurinam 

(Poaceae - họ Hoà thảo) 

Cỏ lâu năm, < 1m, hệ rễ phát triển mạnh. Ưa 

nóng, ẩm nhưng chịu đựng tốt khô, lạnh, 

nhiều loại đất, kể cả đất khô mỏng. Phủ đất 

nhanh, giữa ẩm, tạo mùn tốt. Thức ăn gia súc. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng; 

trang trại 

chăn nuôi 

5 

Brachiaria 

ruziziensis Germ. & 

C.M.Evrard  Cỏ Ruri 

(Poaceae - họ Hoà thảo) 

Cỏ lâu năm, < 1m, hệ rễ phát triển mạnh. Ưa 

nóng, ẩm nhưng chịu đựng tốt khô, bóng 

râm, nhiều loại đất, kể cả đất khô mỏng. Phủ 

đất nhanh, giữa ẩm, tạo mùn tốt. Thức ăn gia 

súc. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng; 

trang trại 

chăn nuôi 

6 

Cajanus cajans (L.) 

Millsp.- Đậu triều (săng, 

cọc rào)  (Fabaceae - họ 

Đậu) 

Bụi <4m.Ưa nóng, chịu hạn, lạnh, chịu được 

đất mỏng, khô. Dễ gây trồng, sử dụng. Tạo 

đạm cho đất, còn sử dụng làm thực phẩm, 

thức ăn gia súc, nuôi cánh kiến 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng khắp 

Việt Nam 

7 

Calliandra calothyrsus 

Meisn. - Muồng hoa pháo 

(Mimosaceae - họ Trinh 

nữ) 

Bụi < 5m. Ưa nóng (H. 200-800m), ẩm, chịu 

mưa lớn, hạn, nhiều loại đất. Cây cảnh đẹp. 

Tán rộng, hệ rễ phát triển, tạo đạm, mùn và 

chống xói mòn đất khá tốt.  

Đất hoàn 

thổ; Ven 

đường, 

đường 

phân lô 

Nhập 

trồng; 

nhiều nơi 

8 

Canavalia ensiformis (L.) 

DC.- Đậu rựa, Đậu mèo 

trắng (Fabaceae - họ Đậu) 

Cỏ 1 năm. Ưa nóng, ẩm nhưng chịu hạn. Dễ 

trồng, tạo đạm, mùn, giữa ẩm cho đất, chống 

xói mòn. Được sử dụng làm rau, thức ăn gia 

súc 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng, 

hoang dại 

khắp Việt 

Nam 

9 

Chamaecrista 

rotundifolia (Pers.) 

Greene [Cassia 

rotundifolia Pers.] - 

Cỏ lâu năm, < 0,4m. Ưa nóng, ẩm nhưng 

chịu được hạn. Tái sinh bằng hạt mạnh. Cây 

du nhập. Thức ăn gia súc. 

Đất hoàn 

thổ 

Dễ trồng; 

nhập nội 



Muồng tròn lá kép 

(Caesalpiniaceae - họ 

Vang) 

10 

Chrysopogon zizanioides 

(L.) Roberty [Vetiveria 

zizanioides (L.) Nash] - 

Cỏ Vetiver (hương lau, 

hương bài) (Poaceae - họ 

Hoà thảo) 

Cỏ lâu năm, hệ rễ phát triển mạnh. Ưa sáng, 

biên độ sinh thái rộng. Chịu nền đất đa dạng. 

từ úng ngập, chua (pH. 3-10,5), đến phèn, 

mặn, nồng độ kim loại cao [As. <250mg/kg, 

Cd. <60, Cu. <100, Cr. < 600,…] Cây che 

phủ đất tốt. Hệ rễ phát triển gắn kết đất chóng 

xói mòn. 

Đất hoàn 

thổ 

Trồng 

nhiều nơi 

ở Việt 

Nam 

11 

Crotalaria anagyroides 

H.B.K - Lục lạc lá mũi 

mác (Fabaceae - họ Đậu) 

Bụi < 4m. Cây nhập trồng phủ đất ở các đồn 

điền nay hoang dại hóa mọc nhiều nơi. Cây 

có thể trồng tới độ cao 1500m. Ưa nóng, ẩm, 

đất thoát nước tốt; chịu hạn và nhiều nền đất. 

Cải tạo đất nhờ hệ rễ cố định đạm. Được ứng 

dụng trong đất trồng Chè, Cà phê. Cây còn 

cung cấp củi. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng, 

hoang dại 

khắp Việt 

Nam; đã 

thử 

nghiệm 

12 

Flemingia macrophylla 

(Willd.) Prain - Tóp mỡ lá 

to, Đậu ma, Hàm xi 

(Fabaceae - họ Đậu) 

Bụi <4m. Biên độ sinh thái rộng; chịu hạn, 

chịu đất chua, nghèo.   Ưa nóng, ẩm, đất thoát 

nước tốt; chịu hạn và nhiều nền đất. Cải tạo 

đất nhờ hệ rễ cố định đạm. Được ứng dụng 

trong đất trồng Chè, Cà phê. Cây còn cung 

cấp củi. Cho chất nhuộm vàng 

Đất hoàn 

thổ 

Phổ biến ở 

Việt Nam 

13 

Gliricidia sepium (Jacq.) 

Steud. - Cây cọc rào, 

Hồng mai, Đào đậu 

(Fabaceae - họ Đậu) 

Gỗ <7m. Ưa nóng, ẩm. Cảnh, nuôi ong, 

thuốc cho gia súc 

Đường 

phân lô; 

ven đường 

Nhập 

trồng; có ở 

Bảo Lộc 

14 

Indigofera cassioides 

Rottler ex DC. - Đậu 

chàm, Chàm muồng   

(Fabaceae - họ Đậu) 

Bụi < 3-4m. Nóng-mát, chịu hạn; trong tự 

nhiên mọc dưới rừng Thông. Cây chịu được 

nhiều loại đất, cải tạo đất tốt và chống xói 

mòn. Thân có thể sử dụng làm củi. 

Đất hoàn 

thổ 

Đã thử 

nghiệm; 

bản địa 

15 

Indigofera zollingeriana 

Miq.- Chàm lá nhọn  

(Fabaceae - họ Đậu) 

Bụi < 3m; Ưa nóng, ẩm nhưng chịu được 

hạn. Cây chịu được nhiều loại đất, cải tạo đất 

tốt và chống xói mòn. Thân có thể sử dụng 

làm củi. Thức ăn gia suc 

Đất hoàn 

thổ 

Phổ biến ở 

Việt Nam 

16 

Leucaena leucocephala 

(Lamk.) de Wit - Keo dậu 

(giậu) (Mimosaceae - họ 

Trinh nữ) 

Gỗ < 10m. Ưa nóng, sáng, thoát nước, chịu 

hạn, nhiều nền đất. Tốc độ sinh trưởng 

nhanh. Sau 3 năm có thể tạo bóng tốt. 

Nguyên liệu làm giấy, lá giàu đạm làm thức 

ăn gia súc tốt nhưng phải qua chế biến hoặc 

cho ăn ít. Làm cây che bóng cho Cà phê, Chè 

Đường 

phân lô; 

ven đường 

Nhập 

trồng, mọc 

hoang 

khắp Việt 

Nam 

17 

Sphagneticola 

calendulacea (L.) Pruski 

[Wedelia chinensis 

(Osbeck) Merr.] - Sài đất, 

Cỏ cúc Thái Lan (Trung 

Quốc) (Asteraceae - họ 

Cúc) 

Cỏ nhiều năm, bò. Ưa nóng, ẩm, chịu nhiều 

nền đất. Được sử dụng làm thảm cỏ dưới tán 

Cà phê ở Bảo Lộc. 

Đất hoàn 

thổ 

Đã thử 

nghiệm ở 

Bảo Lộc 

18 
Stylosanthes guyanensis 

(Aubl.) Sw. - Cỏ Stylo, 

Cỏ lâu năm, bò, hệ rễ phát triển mạnh. Ưa 

sáng, nóng, chịu hạn, nhiều nền đất. Thức ăn 

gia súc. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng; 

nhiều nơi 



Mục túc Braxin (Fabaceae 

- họ Đậu) 

19 

Stylosanthes humilis 

Kunth - Cỏ Stylo ẩm 

(Fabaceae - họ Đậu) 

Cỏ lâu năm, bò, hệ rễ phát triển mạnh. Ưa 

sáng, nóng, chịu hạn, nhiều nền đất. Cây phát 

triển nhanh. Hệ rễ phát triển mạnh và cố định 

đạm tốt. Thức ăn gia súc. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng; một 

số nơi 

20 

Tephrosia candida 

(Roxb.) DC. - Cốt khí, 

Muồng cốt khí, Đoản 

kiếm (Fabaceae - họ Đậu) 

Bụi, < 2,5m. Ưa nóng, ẩm, thoát nước nhưng 

chịu chua, hạn 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng; 

nhiều nơi 

21 

Panicum maximum Jacq. 

– Cỏ Ghi nê (Poaceae - họ 

Hoà thảo) 

Cỏ lâu năm <2m, hệ rễ khỏe. Cây nhập trồng 

nay hoang hóa mọc phổ biến ở Tây Nguyên 

và các vùng lân cận, Ưa nóng, ẩm, chịu hạn. 

Thức ăn gia súc. 

Đất hoàn 

thổ 

hoang dại 

khắp vùng 

thấp, miền 

Nam. 

 2. Cây cho gỗ    

22 

Dipterocarpus alatus 

Roxb - Dầu rái 

(Dipterocarpaceae - họ 

Dầu) 

Gỗ 40-45m. Cây bản địa phổ biến ở Nam 

Việt Nam. Ưa nóng, ẩm. nhiệt độ trung bình 

> 250C, lượng mưa trung bình 1600-1800m; 

đất thoát nước, dày, pH. 4,5-5,5. Gỗ tốt, kích 

thước lớn, ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, 

làm thuyền. Cây bóng mát phổ biến ở đô thị 

phía Nam. 

Ven đường 

Trồng phổ 

biến ở các 

đô thị 

23 

Hopea odorata Roxb - 

Sao đen 

(Dipterocarpaceae - họ 

Dầu) 

Gỗ 30-40m. Cây bản địa, phổ biến trong rừng 

nhiệt đới ẩm phía Nam. Ưa nóng, ẩm. phân 

bố ở độ cao < 800m, nhiệt độ trung bình 24-

250C, lượng mưa trung bình 1800-2000mm; 

đất thoát nước, dày, pH. 4,5-5. Gỗ tốt, kích 

thước lớn, ứng dụng rộng rãi trong xây dựng, 

làm thuyền. Cây bóng mát phổ biến ở đô thị 

phía Nam. 

Ven đường 

Đã thử 

nghiệm; 

trồng phổ 

biến ở 

Nam 

24 

Senna siamea (Lamk.) 

Irwin & Barneby - Muồng 

đen (Caesalpiniaceae - họ 

Vang) 

Gỗ < 20m. Cây bản địa, Có biên độ sinh thái 

rộng về nhiệt, phân bố rộng ở độ cao < 

2000m, chịu khô với lượng mưa 500-

1000m), chịu lạnh với 4-5 tháng rét, thích 

ứng với nhiều loại đất. Gỗ tốt (loại IA), ứng 

dụng rộng rãi trong xây dựng, làm đồ đạc. 

Cây bóng mát phổ biến ở khắp Việt Nam; 

còn là cây che bóng trong các quần xã cây 

công nghiệp Chè, Cà phê. 

Ven đường, 

đường 

phân lô 

Bản địa, 

được gây 

trồng 

25 

Acacia armata forma 

hybrida (Lodd. ex Benth.) 

Siebert & Voss - Keo lai 

(Mimosaceae - họ Trinh 

nữ) 

Gỗ. 25-30m. Loài nhập trồng. Ưa nóng 

thường chỉ thích hợp với độ cao < 500m), với 

nhiệt độ trung bình từ 21-270C, Tmax < 

420C, Tmin > 0,80C, ưa ẩm với lượng mưa 

1400-2400mm, đất dày > 50cm, thịt nhẹ - sét 

nhẹ, pH Kcl. 3,5-5.  Sản phẩm gỗ dùng làm 

giấy và ván ép. Hiện là mặt hàng xuất khẩu 

ưa chuộng. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập nội; 

đã thử 

nghiệm 

26 

Acacia auriculiformis 

A.Cunn. ex Benth - Keo lá 

tràm (Mimosaceae - họ 

Trinh nữ) 

Gỗ < 20m, cây nhập trồng phổ biến khắp Việt 

Nam. Cay có hệ rễ ăn sâu cải tạo đất tốt.. Ưa 

mát có thể phân bố > 600m), ưa sáng, chịu 

khô với lượng mưa > 750m), chịu  được 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập nội, 

trồng 

nhiều nơi 



nhiều đất, thích ứng rộng với pH đất. 3-9; cây 

cho gỗ làm giấy và cải tạo đất hiệu quả. 

27 

Acacia mangium Willd – 

Keo tai tượng 

(Mimosaceae - họ Trinh 

nữ) 

Gỗ < 30m, cây nhập trồng sinh trưởng nhanh 

nhanh. Ưa nóng phân bố dưới độ cao < 

800m, ưa ẩm nhưng chịu được mùa khô khá 

dài với lượng mưa 1000-3000mm, chịu được 

nhiều đất trong đó có đất chua, mặn, phèn. 

Sản phẩm gỗ dùng làm giấy. Có giá trị xuất 

khẩu. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập nội, 

đã thử 

nghiệm 

28 

Litsea glutinosa (Lowr) 

C.B.Rob - Bời lời nhớt 

(Lauraceae - họ Long não) 

Gỗ 20-25m, cây bản địa, phổ biến ở Việt 

Nam trong các quần thể thứ sinh.  Cây ưa 

nóng, nhiệt độ trung bình năm 22-270C, nhiệt 

độ trung bình tối cao < 32-340C, nhiệt độ 

trung bình tối thấp > 10-150C, lượng mưa 

trung bình 1500-2500mm, ưa đất dày > 

50cm, sét pha, pH. 4-5 nhưng chịu được đất 

mỏng, chặt. Cây cho nguyên liệu làm giấy, 

hương liệu. 

Đất hoàn 

thổ 

Cây bản 

địa, trồng 

ở Kon 

Tum, Gia 

Lai 

29 

Machilus odoratissimus 

Nees. (Kháo nhậm, Rè 

vàng, Bời lời đỏ) 

Gỗ trung bình > 10m. Loài bản địa phổ biến 

trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ở Trung Bộ. 

Thích hợp với nhiệt độ < 250C, ưa ẩm, chịu 

khô; Cây trồng phổ biến ở Bình Trị Thiên và 

Tây Nguyên; vỏ cây cho chất nhớt kết dính 

trong công nghiệp làm giấy; gỗ tốt 

Đất hoàn 

thổ 

Bản địa; 

trồng phổ 

biến ở Tây 

Nguyên 

30 

Eucalyptus camaldulensis 

Dehnhart - Bạch đàn 

Camal, Bạch đàn Úc 

(Myrtaceae - họ Sim) 

Gỗ cao trung bình 15-30m. Cây nhập nội, 

thích ứng với nhiệt độ từ mát đến nóng với 

nhiệt độ trung bình 15-290C, ưa ẩm với lượng 

mưa 1500-2500mm; ưa đất thoát nước, thành 

phần cơ giới cát pha - sét nhẹ, > 70cm, pH. 

4-6. Gỗ tốt, sử dụng trong xây dựng và làm 

nguyên liệu giấy 

Đất hoàn 

thổ 
Nhập nội 

31 

Eucalyptus urophylla 

S.T.Blake - Bạch đàn Urô, 

Bạch đàn nâu (Myrtaceae 

- họ Sim) 

Gỗ. 40-50m. Cây nhập nội, sinh trưởng 

nhanh, chịu khô hạn với lượng mưa 750-

1500m, ưa nóng với nhiệt độ trung bình 20-

250C, nhiệt độ trung bình tối cao <270C, 

nhiệt độ trung bình tối thấp > 200C, nhiệt độ 

tối cao. < 300C, Tmin > 140C; ưa đất thoát 

nước, thịt nhẹ - sét nhẹ, chua, dày > 100cm. 

Sản phẩm gỗ dùng trong xây dựng, làm giấy 

và đồ đạc 

Đất hoàn 

thổ 
Nhập nội 

32 

Pinus caribaea Morelet - 

Thông Caribê (Pinaceae - 

họ Thông) 

Gỗ 30-40m. Cây nhập nội lâu đời, thích ứng 

với nhiệt độ trung bình 22-250C, nhiệt độ 

trung bình tối cao <300C, nhiệt độ trung bình 

tối thấp > 220C, lượng mưa trung bình 1200-

2000mm, 3 tháng khô, đất thoát nước, dày > 

100cm, pHKcl. 4-5. Cây cho gỗ và nhựa ứng 

dụng trong công nghệ sơn và phòng chống 

mối mọt gỗ 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập 

trồng, đã 

thử 

nghiệm 

33 

Pinus massoniana Lamb - 

Thông mã vĩ (Pinaceae - 

họ Thông) 

Gỗ 20-25m; cây nhập nội. Ưa mát, ẩm, phân 

bố trong độ cao 700-1500m, nhiệt độ trung 

bình 17-220C, lượng mưa trung bình 1000-

1500m, độ ẩm tương đối > 80%. Đất thoát 

Đất hoàn 

thổ 

Trồng ở 

Đông Bắc 

Việt Nam 



nước, thành phần cơ giới nhẹ, pHKcl. 4-4,5. 

Gỗ sử dụng trong xây dựng, làm đồ dùng và 

làm giấy 

34 

Pinus merkusii Junght. et 

de Vries - Thông nhựa 

(Pinaceae - họ Thông) 

Gỗ 20-30m. Cây bản địa phân bố trong khác 

khu vực có mùa khô khá dài ở miền Nam. Ưa 

sáng, nóng, chịu mùa khô dài, H < 900m, 

Ttb. 20-250C, Ptb. 1800-2100mm; đất thoát 

ngập, thịt nhẹ - sét trung bình, chịu được đất 

sỏi sạn. Cho gỗ và nhựa. Được trồng phổ 

biến trong các khu vực khô, đất mỏng. 

Đất hoàn 

thổ 

Loài bản 

địa 

 3. Cây ăn quả lâu năm    

35 

Mangifera indica L. 

(Xoài) (Anacardiaceae- 

họ Xoài) 

Cây ăn quả lâu năm, gốc Đông Nam Á, 

>10m, ưa nóng ẩm (Ttrmin>150C), P> 

1000mm; cần có thời kỳ phân hóa hoa cuối 

mùa mưa, đầu mùa khô; mùa hoa XII-VII. 

Ưa đất cát pha-thịt nhẹ, sâu dày nhưng chịu 

được nhiều nền đất với PH 5-7. Nhiều giống. 

Đất hoàn 

thổ 

Hiện dân 

đang trồng 

phổ biến 

 4. Cây cho dầu, nhựa    

36 

Anacardium occidentale 

L.- Điều, Đào lộn hột 

(Anacardiaceae - họ Xoài) 

Gỗ nhỏ < 10m. Ưa sáng, nóng, Ttb. 270C, 

Ttbmax < 450c, Ttbmin > 50c, Ptb. 1000-

2000mm, cần 2 tháng khô để phân hóa hoa, 

chịu mùa khô dài, chịu đất xấu, nghèo kể cả 

đất cát ven biển. 

Đất hoàn 

thổ 

Đã thử 

nghiệm 

37 

Jatropha curcas L. - Dầu 

mè (Euphorbiaceae - họ 

Thầu dầu) 

Bụi < 5m. Ưa sáng, nóng. H. < 500m, chịu 

hạn, đất thoát nước, chịu đất xấu. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập nội, 

trồng phổ 

biến ở 

vùng thấp. 

38 

Ricinus communis L. - 

Thầu dầu (Euphorbiaceae 

- họ Thầu dầu) 

Bụi < 3m. Ưa sáng, nóng, ẩm, H < 800m, Ttr. 

20-250c, Ttbmax < 350c, Ttbmin > 100C; 

đất thịt trung-sét nhẹ, xốp. 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập nội, 

đang trồng 

nhiều nơi 

ở Tây 

Nguyên 

 5. Cây cho chất nhuộm    

39 

Bixa orellana L. - Điều 

nhuộm, Siêm phụng 

(Bixaceae - họ Điều 

nhuộm) 

Gỗ nhỏ < 5m. Ưa sáng, nóng, ẩm, thường 

trồng < 1000m, chịu đất xấu. Cây cho chất 

nhộm màu đỏ vàng 

Đất hoàn 

thổ; tận 

dụng đất 

ven lối đi 

Nhập nội, 

đã thử 

nghiệm, 

phổ biến ở 

khu vực 

 6. Cây cho đồ uống    

40 

Coffea canephora Pierre 

ex A.Froehner – Cà phê 

vối (Rubiaceae – họ Cà 

phê) 

Gỗ nhỏ < 5m; ưa sáng, mát, ẩm, thường 

trồng. 400-800m; cần đất dày > 80cm, giàu 

dinh dưỡng. Cho đồ uống 

Đất hoàn 

thổ 

Nhập nội; 

trồng phổ 

biến ở khu 

vực 

41 

Camellia sinensis (L.) 

Kuntze – Chè (Theaceae – 

họ Chè) 

Bụi hay gỗ nhỏ, cần bóng mát nhẹ lúc non, 

nhiệt độ thích hợp 13-230C, mưa 1500-

2400mm/năm, cần 2 tháng khô, độ ẩm không 

khí 70-90%; đất dày > 60cm, pH. 4-6, mùn 

1-2% 

Đất hoàn 

thổ 

Trồng lâu 

đời ở Việt 

Nam 

   



PHỤ LỤC 4. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢI TẠO HỆ SINH 

THÁI ĐẤT BÃI THẢI, KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Phụ lục 4a. Tóm tắt hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình cải tạo đất, thảm thực vật 

trên bãi thải sau khai thác bauxite 

Giai đoạn 1. Khảo sát bãi thải, xác định địa điểm xây dựng mô hình 

1.1. Xác định trạng thái bãi thải 

Qua công tác khảo sát các khu vực kết thúc khai thác, nhận thấy có ba trạng thái bãi 

thải sau khai thac bauxite, bao gồm: bãi thải giữ nguyên hiện trạng, bãi thải đã san lấp và bãi 

thải trồng cây cải tạo. 

a. Bãi thải còn nguyên hiện trạng  

Bãi thải giữ nguyên hiện trạng là dạng bãi thải chưa áp dụng các biện pháp cải tạo, xử 

lý và có nhiều rủi ro về môi trường. Dạng này thường là bãi thải tạm thời, do đã có quy định 

của nhà nước về hoàn phục môi trường sau khai thác. Các đặc điểm nhận biết như: 

- Bờ moong của hố khai thác rất cao, dốc đứng, độ cao khoảng từ 20 đến 40 mét. 

- Lòng hố có diện tích rộng, tương đối bằng phẳng. nước đọng thành nhiều vũng sình 

lầy, bề mặt đất bị xáo trộn do hoạt động của máy móc. 

- Lớp đất dưới lòng hố là lớp sét litoma màu đỏ, dính dẻo, lẫn ít sỏi đá và quặng,  

- Không có rãnh thoát nước. 

- Bề mặt đất bị xói mòn mạnh.  

- Không có thực vật phát triển trên bãi thải dạng này. 

b. Bãi thải đã san lấp 

Bãi thải đã san lấp là dạng bãi thải được hình thành sau khi bãi thải được hoàn trả lại 

phần đất đã mất trong quá trình khai thác. Bãi thải đã áp dụng biện pháp cải tạo theo quy định 

nhưng chưa triệt để, vẫn còn một số rủi ro về môi trường. Đây là dạng bãi thải thích hợp khi 

triển khai xây dựng mô hình cải tạo. Các đặc điểm nhận biết như: 

- Do được san lấp nên bãi thải dạng này có độ cao tương đối đồng đều với địa hình 

trong khu vực, các bờ moong khai thác không còn hoặc còn ở mức thấp, độ cao bờ moong 

khoảng 2 mét. 

- Bãi thải có diện tích rộng, bề mặt đất bằng phẳng, còn lẫn rất nhiều sỏi sạn và đá 

tảng. Có xuất hiện một số vũng nước nhỏ, rải rác. 

- Có rãnh thoát nước. 

- Bề mặt đất bị xói mòn trung bình. 

- Có thảm thực vật phát triển trên bãi thải dạng này, chủ yếu là các loài cây thân thảo, 

cây bụi. 

c. Bãi thải đã trồng cây cải tạo 

Bãi thải trông cây cải tạo là dạng bãi được hình thành sau khi trồng cây và cải tạo đất 

trên nền bãi thải đã san lấp. Bãi thải đã được xử lý triệt để và theo quy định, đưa bãi thải về 

trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu nhất. Thực tế hiện nay, loài cây 

trồng trên bãi thải được lựa chọn phần lớn là cây Keo, đây là loài cây dễ thích nghi, tỉ lệ sống 



cao, có giá trị về kinh tế. Các đặc điểm nhận biết như: 

- Là bãi thải được cải tạo trên nền bãi thải đã san lấp, vì vậy có một số đặc điểm giống 

bãi thải đã san lấp như: Có độ cao đồng đều với địa hình trong khu vực, các bờ moong khai 

thác không còn hoặc còn ở mức thấp, độ cao bờ moong khoảng 2 mét. Diện tích bãi thải rộng, 

bề mặt đất bằng phẳng. Có rãnh thoát nước. 

- Bề mặt đất lẫn ít sỏi sạn, nhiều mùn và xác thực vật phân hủy. Không có nước tù 

đọng. 

- Bề mặt đất ít xói mòn, xói mòn khe rãnh. 

- Thảm thực vật đa dạng gồm các loài cây trồng và một số các loài cây thân thảo, cây 

bụi. 

1.2. Quan trắc môi trường bãi thải 

a. Các chỉ tiêu cần quan trắc  

Bãi thải của khu khai thác khoáng sản được hình thành từ nhiều nguồn thải trong quá 

trình khai thác, chế biến quặng. Vì vậy cần đánh giá đủ các thành phần đất, nước và không 

khí. Các chỉ tiêu quan trắc phổ biến như sau: 

- Chỉ tiêu hóa lý của đất: Độ ẩm, pHH2O, pHKCl, OC, Tổng N, Tổng P, P dễ tiêu, Tổng 

K, K dễ tiêu, CEC đất, CEC sét, Độ bão hòa bazơ, Al3+, Fe2+, Fe3+, Ca2+, Mg2+, thành phần cơ 

giới, ... 

- Chỉ tiêu Kim loại nặng đất: Cd, Cu, Pb, Mo, Hg, Zn, As, Bo, … 

- Chỉ tiêu Vi sinh vật đất: Vi khuẩn cố định đạm, Vi khuẩn phân giải lân, Vi khuẩn 

phân giải xenlulô, Tổng vi khuẩn hiếu khí, Aspergillus sp., Bacillus sp., Trichoderma sp., 

Azotobacter sp, … 

- Chỉ tiêu Nước: pH, COD, TSS, NO3
-, PO4

3-, As, Mn, Fe, Coliforms, … 

- Chỉ tiêu Không khí: CO2, NO2, SO2, NH3, … 

b. Xác định vị trí lấy mẫu 

Để xác định vị trí lấy mẫu chính xác, bước đầu tiên cần xác định được quy mô và diện 

tích của bãi thải; có thể tham khảo bản đồ, sơ đồ hoặc báo cáo của đơn vị khai thác mỏ. Có 

nhiều phương án lấy mẫu để lựa chọn, tùy theo mục đích xây dựng mô hình. Một số phương 

án tham khảo như sau: 

- Phương án 1: Lấy mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí trung tâm bãi thải 

và các điểm phụ, các điểm phụ phải được bố trí đồng đều xung quanh và cách đều vị trí trung 

tâm bãi thải, tối thiểu là 4 điểm phụ/bãi thải. Phương án này sẽ đánh giá tổng quát chất lượng 

môi trường của toàn bộ bãi thải. 

- Phương án 2: Lấy mẫu theo điểm tác động và điểm bị tác động. Xác định điểm tác 

động và điểm bị tác động, ở đây điểm bị tác động là bãi thải và điểm bị tác động là vùng xung 

quanh bờ moong của bãi thải. Phương án này giúp đánh giá được ảnh hưởng của bãi thải tới 

môi trường xung quanh. 

- Phương án 3: Lấy mẫu bãi thải và mẫu nền. Xác định điểm lấy mẫu tại bãi thải là vị 

trí trung tâm bãi thải, điểm lấy mẫu nền là vùng đất nằm ngoài phạm vi khai thác và không bị 



ảnh hưởng bởi quá trình khai thác (gần bãi thải nhất có thể và có tính tương đồng với khu bãi 

thải trước khi bị khai thác). Phương án này giúp đánh giá thay đổi chất lượng môi trường 

trước và sau khi khai thác. 

Các phương án có thể kết hợp hoặc tách rời trong quá trình thực hiện. 

c. Phương pháp lấy mẫu 

- Phương pháp lấy mẫu phân tích chỉ tiêu hóa lý và kim loại nặng trong đất: Theo “Sổ 

tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai” của Hội Khoa học đất Việt Nam. 

Đối với mẫu vi sinh vật cần có chuyên gia và dụng cụ chuyên biệt để lấy mẫu và bảo quản 

mẫu. 

- Phương pháp lấy mẫu nước: 

Mỗi vị trí lấy mẫu, lấy 1 chai 500 ml đã chuẩn bị. Nhúng ngập chai trong nước tại vị 

trí lấy mẫu được xác định. Độ sâu lấy mẫu tính từ mặt nước khoảng 30-50 cm. Lấy mẫu đầy 

miệng chai, để đẩy hết không khí trong chai ra ngoài. Đậy chặt nắp, dán nhãn và ghi ký hiệu 

mẫu. Các mẫu phải ghi nhãn ngay tại thời điểm thu mẫu, trước khi đến nơi lấy mẫu tiếp theo, 

tránh nhầm lẫn mẫu. 

- Phương pháp lấy mẫu phân tích chỉ tiêu trong không khí: Đặt cố định các thiết bị thu 

mẫu khí tại vị trí lấy mẫu đã được xác định. Vận hành máy thu mẫu liên tục trong 1 giờ, và 

ghi nhận các thông số máy báo. 

d. Phương pháp đo nhanh ngoài hiện trường 

- Đo đạc các yếu tố khí tượng: Các yếu tố khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, 

hướng gió được đo đồng thời với thời điểm lấy các mẫu khí, đo liên tục trong 1 giờ. 

- Đo đạc các yếu tố độ ồn và độ rung: Tiếng ồn môi trường không khí đo 1 giờ/lần liên 

tục. Đặc biệt lưu ý khu vực khai trường, nơi có nhiều máy móc đào bới, khoan, đập, xúc, di 

chuyển. Độ rung tiến hành đo gia tốc rung tại các vị trí đã xác định, đặc biệt lưu ý khu vực 

khai trường là nơi có nhiều máy móc hạng nặng hoạt động.  

e. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.  

1.3. Xác định địa điểm xây dựng mô hình 

Trong giai đoạn 1 đã xác định được ba trạng thái bãi thải chính, tuy nhiên để chọn được 

bãi thải phù hợp với mục tiêu của mô hình cần đặt ra một số tiêu chí cụ thể để chọn lựa. Dựa 

trên kinh nghiệm từ mô hình đã thực hiện, đề xuất một số tiêu chí như sau: 

a. Đối với bãi thải còn nguyên hiện trạng: 

- Phù hợp với các mô hình nghiên cứu giải pháp hoàn phục môi trường mới. 

- Chi phí cải tạo lớn, phù hợp với các mô hình phục hồi môi trường các khu mỏ khai 

thác trái phép, khu mỏ vi phạm quy trình hoàn phục môi trường sau khai thác. 

- Có thể cải tạo sang mục đích khác ngoài việc san lấp, hoàn thổ và trồng cây, ví dụ 

như: Xây kè bờ moong cải tạo thành hồ nuôi thủy sản, hồ chứa nước, ... 

b. Đối với bãi thải đã san lấp: 



- Đã san lấp và hoàn thổ theo quy định. Đây là dạng bãi thải rất thích hợp để xây dựng 

mô hình nghiên cứu với một số lý do: Đất trống chưa trồng cây, linh hoạt trong quá trình thực 

hiện mô hình, có thể ứng dụng nhiều giải pháp cải tạo vẫn không gây ảnh hưởng đến tổng thể 

mô hình. 

- Cần kiểm tra chất lượng đất trước khi xây dựng mô hình như: Lẫn ít sỏi sạn và đá 

tảng, không bị ngập úng, độ thoát nước tốt, lớp đất hoàn thổ là đất màu trên bề mặt trước khi 

khai thác. Một số khu vực hoàn thổ chất lượng kém cần có biện pháp cải tạo thêm. 

- Chi phí xây dựng trung bình, giảm được công việc san lấp mặt bằng nên quá trình 

xây dựng mô hình được rút ngắn, thực hiện ngay công việc trồng cây hoặc cải tạo thêm đất 

mặt và trồng cây. 

c. Đối với bãi thải đã trồng cây cải tạo: 

- Là dạng bãi thải đã được hoàn phục đúng quy định. Vì vậy sẽ hạn chế trong xây dựng 

mô hình, chỉ thích hợp với các mô hình ứng dụng, tích hợp sản phẩm khoa học công nghệ 

nhằm phát triển các loại cây trồng trên nền sẵn có hoặc các mô hình kiểm tra sinh trưởng cây 

trồng. 

- Chi phí xây dựng mô hình thấp vì áp dụng trên nền sẵn có, nhưng phải có trách nhiệm 

trong quá trình triển khai mô hình, không gây ảnh hưởng đến cây trồng sẵn.  

Giai đoạn 2. Xây dựng mô hình 

2.1. Hoàn thổ và kiểm tra chất lượng môi trường 

a. San lấp mặt bằng 

Theo Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg cần “Thực hiện cải 

tạo, phục hồi môi trường ngay trong quá trình khai thác khoáng sản” và “Đảm bảo đưa môi 

trường, hệ sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động 

khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích 

có lợi cho con người”. Vì vậy, công việc san lấp mặt bằng sau khai thác cần được tiến hành 

càng sớm càng tốt. 

Theo thông tin đo đạc được, chiều dày trung bình của lớp đất phủ và quặng nhỏ là 5m, 

công nghệ khai thác bauxite được áp dụng phổ biến là khai thác cuốn chiếu kết hợp với hoàn 

thổ, sử dụng khoảng không gian đã khai thác làm bãi thải để hoàn thổ, nên khi kết thúc khai 

thác các bãi thải không để lại dạng địa hình moong khai thác khác dạng hố mỏ. Phần lớn các 

bãi thải có địa hình hố mỏ là bãi thải tạm thời, tồn tại trong thời gian ngắn. 

Bãi thải sau khi san gạt cần duy trì ở độ dốc lý tưởng trong khoảng 0-8o để tạo điều 

kiện thoát nước, tránh ngập úng vào mùa mưa. Loại bỏ đá tảng, đá hòn. 

b. Bổ sung đất màu 

Lớp đất màu (lớp đất nằm phía trên cùng của mỏ quặng) trước khi khai thác có chiều 

dày trung bình là 1,0 mét. Lớp đất này được bóc đi trong quá trình khai thác và được xúc 

chuyển đến khu vực lưu trữ để bảo quản. Sau khi kết thúc khai thác và san lấp mặt bằng, lớp 

đất này được hoàn trả lại bãi thải với độ dày từ 1,0-1,5 mét (trừ những khu vực có độ dốc 



lớn). Đất màu sau khi phủ phải san gạt để tạo bề mặt bằng phẳng cho bước trồng cây sau này. 

Nếu khai trường khai thác mỏ đang thực hiện song song công việc hoàn thổ và bóc đất 

mặt để khai thác có thể chuyển trực tiếp đất màu được xúc đến khu vực đang hoàn thổ của 

khai trường và tiến hành san gạt như trên. Quy trình này giảm được chi phí vận chuyển và lưu 

trữ, ít gây ảnh hưởng đến chất lượng đất. 

c. Tạo rãnh thoát nước 

Sau khi kết thúc công việc san lấp và đổ đất màu lên bãi thải, tiến hành đào các rãnh 

thoát nước. Rãnh thoát nước được bố trí dọc theo chiều dài bãi thải và xung quanh bãi thải, 

khoảng từ 200m – 300m bố trí một hố thu nước (hố tiêu năng) để lắng đọng đất đá. Dùng máy 

xúc để tạo các rãnh thoát nước. 

d. Quan trắc chất lượng môi trường 

Vị trí lấy mẫu: cần các định quy mô và phạm vi mô hình dự kiến xây dựng trên mặt 

bãi thải. Lập phương án lấy mẫu theo phạm vi mô hình đã được khoanh vùng, có thể theo một 

trong các phương án sau: 

- Phương án 1: Lấy mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí trung tâm mô hình 

và các điểm phụ, các điểm phụ phải được bố trí đồng đều xung quanh và cách đều vị trí trung 

tâm mô hình, có thể lấy mẫu tại các góc của mô hình, tối thiểu là 4 điểm phụ/mô hình. Phương 

án này sẽ đánh giá tổng quát chất lượng môi trường của mô hình trước khi xây dựng, làm số 

liệu đánh giá diễn biến môi trường trước và sau khi cải tạo. 

- Phương án 2: Lấy mẫu mô hình và mẫu nền. Xác định điểm lấy mẫu tại mô hình là 

vị trí trung tâm bãi thải, điểm lấy mẫu nền là vùng đất nằm ngoài phạm vi khai thác và không 

bị ảnh hưởng bởi quá trình khai thác (gần mô hình nhất có thể). Phương án này giúp đánh giá 

chất lượng môi trường bãi thải, có đạt các tiêu chí để xây dựng mô hình hay không. 

Các phương án có thể kết hợp hoặc tách rời trong quá trình thực hiện. 

Các chỉ tiêu và phương pháp lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm: đã được trình 

bày trong giai đoạn 1, mục: Quan trắc môi trường bãi thải sau khai thác bauxite của hướng 

dẫn này. 

2.2. Xây dựng mô hình 

a. Tuyển chọn loài cây trồng phù hợp trên bãi thải sau khai thác bauxite 

Trong quá trình nghiên cứu, tuyển chọn được một số loài cây trồng có triển vọng trên 

bãi thải hoàn thổ bằng lớp đất màu tại mỏ bauxite Tân Rai gồm: 

- Các loài cây lâm nghiệp: Tràm úc, Keo lai, Keo lá tràm, Bạch đàn U6, Thông 3 lá, 

Thông Caribê. 

- Các loài cây nông nghiệp: Điều lộn hột, Điều nhuộm. 

- Cây che phủ, cải tạo đất: Cúc đồng. 

Dựa trên nghiên cứu của đề tài về các loài cây trồng bản địa, tham khảo ý kiến chuyên 

gia và các thông số quan trắc, khảo sát, lựa chọn được ba loại cây trồng thích hợp cho mô 

hình trên bãi thải sau khai thác bauxite là: Thông Caribê, Điều Nhuộm, Cúc Đồng. Ba loài 

cây này là những loài cây nông lâm nghiệp đã được trồng thành công ở các Đề tài nghiên cứu 



liên quan cũng như trồng tại các địa phương thuộc khu vực nghiên cứu. 

b. Thiết kế sơ đồ bố trí cây trồng và lựa chọn kỹ thuật gây trồng 

Thiết kế mô hình diện tích 01 ha với các loài cây tạo nhiều tầng tán, đa tác dụng (che 

phủ đất chống xói mòn, phục hồi môi trường, cung cấp sản phẩm). Hệ thống cây trồng nông 

lâm kết hợp (tạo thành 3 tầng) gồm: Cây lâm nghiệp (Thông Caribê) + cây nông nghiệp (Điều 

nhuộm) + cây phủ đất (Cúc đồng). 

Áp dụng hướng dẫn kỹ thuật trong phần 4: Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng các loài cây 

tuyển chọn cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải sau khai thác khoáng sản.  

c. Áp dụng các sản phẩm KHCN trong cải tạo đất 

* Polyme siêu hấp thụ nước: sử dụng sản phẩm SAMS-1 được sản xuất theo công nghệ 

của Viện Hóa học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 

- Liều lượng sử dụng: Trong điều kiện mùa khô dài, lượng mưa mùa khô thấp của vùng 

Tây Nguyên, đối với cây trồng lâu năm trong mô hình cần bón: 60g/hố, 1 lần/1 năm, bón liên 

tục trong 3 năm đầu. Đối với cây phủ đất 100kg/ha, bón 1 lần duy nhất trong năm đầu tiên. 

- Kỹ thuật bón chế phẩm SAMS-1: sử dụng cách bón bột SAMS-1 khô. 

Đối với cây trồng lâu năm: Bón lần 1 cùng thời điểm trồng cây: Đào hố kích thước 30 

x 30 x 30 cm. Đặt bầu cây xuống hố và xác định độ sâu hợp lý, nếu bầu cây chưa chạm đáy 

hố cần bồi thêm đất để cố định phần đáy bầu cây. Sau khi cố định bầu cây, sử dụng khoảng 

70% đất vừa đào trộn đều với 60g chất giữ ẩm SAMS-1 và đổ xung quanh bầu cây. Sử dụng 

30% đất còn lại để lấp đầy hố và vun gốc. Bón lần 2, lần 3 trong năm thứ 2, thứ 3: Phạm vi 

bón xung quanh gốc cây tùy thuộc theo độ rộng phát triển của rễ cây. 

Đối với cây phủ đất: dùng SAMS-1 trải đều lên bề mặt đất luống. Dùng cào đất cào 

sâu khoảng 2-3cm dọc theo luống để trộn đều AMS vào đất, tránh bị rửa trôi. 

- Lưu ý: SAMS-1 có khả năng hút nước rất mạnh, cần tưới đẫm nước vào gốc cây ngay 

sau khi sử dụng để chế phẩm trương nở hoàn toàn hoặc bón trước khi trời mưa lớn. Hạn chế 

áp dụng rải SAMS-1 cho cây phủ đất khi trời mưa to, chế phẩm ở dạng bột khi chưa trương 

nở rất dễ bị rửa trôi. Chế phẩm có thời hạn sử dụng từ 9 đến 12 tháng, sau thời gian này sản 

phẩm sẽ bị phân hủy sinh học hoàn toàn. Có thể bổ sung nếu cần thiết. 

* Polyme chống xói mòn đất: sử dụng sản phẩm GreenPAM được sản xuất theo công 

nghệ nghệ của Viện Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 

- Liều lượng sử dụng: Sử dụng trên bề mặt mô hình: 12 kg/ha, 1 lần/năm (Tăng lên 20 

kg/ha đối với địa hình dốc cao). 

- Kỹ thuật sử dụng PAM theo phương pháp khô: chia lượng PAM đã xác định ra làm 

các phần nhỏ khác nhau rồi trộn đều với đất hoặc cát mịn, khô rồi trải đều lên bề mặt đất sử 

dụng. Để quá trình xử lý vật liệu PAM được đồng đều thì với mỗi kg PAM được trộn đều với 

01 xô (10 lít) đất hoặc cát khô để quá trình vãi được đồng đều hơn. 

Quá trình sử dụng PAM khô gồm 4 bước: 

+ Bước 1: Chuẩn bị: PAM theo đúng liều lượng 

+ Bước 2: Trộn PAM với đất hoặc cát khô 



+ Bước 3: Rải đều PAM đã trộn 

+ Bước 4: Tưới nước đều lên bề mặt vừa sử dụng PAM (nếu sau đó trời mưa có thể bỏ 

qua bước này) 

- Lưu ý: Chế phẩm có tác dụng chủ yếu trong mùa mưa, vì vậy cần bón vào cuối mùa 

khô để phát huy tối đa hiệu quả hạn chế xói mòn đất. Sau khi đã bón, để bề mặt đất ổn định, 

cần hạn chế tối đa các hoạt động như cày, vun, xới... trên bề mặt mô hình. Chế phẩm sẽ phân 

hủy sinh học sau khoảng 9 đến 12 tháng, bổ sung nếu cần thiết. 

* Phân NPK nhả chậm: sử dụng phân bón NPK nhả chậm được sản xuất tại Viện 

Khoa học Vật liệu Ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 

- Liều lượng bón chung cho tất cả các loại cây trồng: 100 g/hố, 2 lần/năm, bón liên tục 

trong 3 năm đầu. Lựa chọn NPK nhả chậm công thức 15-20-10 cho cây lâm nghiệp và cây 

phủ đất, NPK nhả chậm công thức 15-18-18 cho cây công nghiệp lâu năm, cây nông nghiệp. 

- Kỹ thuật bón: Đối với cây sử dụng polyme siêu hấp thụ nước, trộn NPK nhả chậm 

với đất và polyme. Bón hỗn hợp xuống gốc, vun đất thô lấp lại và tưới nước. Đối với cây 

không sử dụng polyme siêu hấp thụ nước, đào rãnh có độ sâu 5 cm, rộng 5 cm xung quanh 

gốc cây, cách gốc khoảng 5-10 cm. Rắc đều NPK nhả chậm lên rãnh với liều lượng thích hợp. 

Phủ đất vừa đào lấp đầy rãnh. 

d. Bảo vệ mô hình 

 Thiết lập hàng rào và biển cảnh báo xung quanh mô hình để bảo vệ cây con, tránh sự 

phát hoại của gia súc. 

Giai đoạn 3. Chăm sóc, theo dõi môi hình, quan trắc định kỳ và nghiệm thu  

3.1. Chăm sóc và theo dõi mô hình 

a. Chăm sóc cây trồng và bảo vệ mô hình 

 - Tiến hành chăm sóc từng loài cây trồng trong mô hình từng năm theo hướng dẫn kỹ 

thuật gây trồng đã có, bao gồm: trồng dặm năm 1, tỉa cành, kiểm tra sâu bệnh, bón phân, làm 

cỏ, vun gốc… 

- Bón bổ sung các chế phẩm KHCN: polyme siêu hấp thụ nước, polyme chống xói 

mòn, phân NPK nhả chậm. 

 - Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố hàng rào bảo vệ, thực hiện phòng 

chống cháy rừng theo đúng quy định. 

b. Theo dõi, đo đếm sinh trưởng cây trồng định kỳ. 

 - Thiết lập 04 ô đo đếm theo vị trí 4 góc và 01 ô tại vị trí trung tâm. Kích thước ô đo 

đếm 10x10m (100m2). 

 - Đo đếm các chỉ tiêu: loài cây, tỷ lệ sống (TLS), đường kính gốc (Do), chiều cao vút 

ngọn (H), đánh giá sinh trưởng theo 3 cấp (tốt, trung bình, xấu), tình hình sâu bệnh hại, thông 

tin khác (nếu có), ghi nhận hình ảnh. 

 - Nhập và lưu trữ dữ liệu đo đếm; tính toán giá trị trung bình của các chỉ tiêu dó đếm 

bằng phần mềm máy tính.  

3.2. Quan trắc môi trường định kỳ 



 Quan trắc môi trường đất, nước, không khí trong giai đoạn này tập trung vào các mẫu 

ở mô hình. Tiến hành thu mẫu từ 1-2 lần/năm; nếu thu mẫu 1 lần/năm cần cố định thời điểm 

thu mẫu hàng năm, nếu thu mẫu 2 lần/năm nên phân chia theo mùa khô và mùa mưa. Tùy 

thuộc vào tình hình thực tế, có thể thu thập các loại mẫu sau: 

- Thu mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí  lấy mẫu trung tâm mô hình và 

các điểm phụ. Điểm phụ cần phân bố đồng đều trong mô hình, tối thiểu là 4 điểm phụ/mô 

hình.  

- Lấy mẫu mẫu nền: mẫu nền ở vùng nằm ngoài phạm vi khai thác và không bị ảnh 

hưởng bởi quá trình khai thác (gần mô hình nhất có thể), giúp đánh giá chất lượng phục hồi 

môi trường của mô hình. 

- Lấy mẫu đối chứng: sử dụng cho các mô hình có thiết lập ô đối chứng giúp so sánh 

hiệu năng giữa các ô đối chứng, xác định được công thức, phương pháp phù hợp. 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích đã được trình bày trong mục 1.1.2. Quan trắc môi 

trường bãi thải sau khai thác bauxite thuộc giai đoạn 1 của bản hướng dẫn. 

3.3. Đánh giá kết quả, nghiệm thu mô hình 

 - Đơn vị quản lý hoặc đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và theo dõi mô hình tiến hành 

đánh giá kết quả thực hiện mô hình sau thời gian ít nhất 03 năm (tính từ khi xây dựng mô 

hình. Nội dung đánh giá bao gồm: hiệu quả môi trường, hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế (ước 

tính), mức độ an toàn, tiềm năng phát triển của mô hình. 

 - Thành lập hội đồng nghiệm thu mô hình có sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan 

quản lý. Hội đồng nghiệm thu đánh giá chất lượng mô hình theo từng tiêu chí đã đăng ký, 

tổng hợp kết quả và đưa ra kết luận (VD: Đánh giá theo ba mức Không đạt → Đạt → Xuất 

sắc). 

 - Sau khi mô hình được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, tiến hành các thủ tục chuyển 

giao phù hợp cho: đơn vị quản lý ở địa phương, cộng đồng địa phương hoặc đơn vị đang trực 

tiếp khai thác theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Phụ lục 4b. Tóm tắt hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình cải tạo đất, thảm thực vật 

bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng 

Giai đoạn 1. Khảo sát bãi thải, xác định địa điểm xây dựng mô hình 

1.1. Phân dạng bãi thải 

Đối với bãi thải khu khai thác vật liệu xây dựng cũng tồn tại 3 trạng thái như sau: 

a. Bãi thải còn nguyên hiện trạng  

Bãi thải còn nguyên hiện trạng bãi thải chưa áp dụng các biện pháp cải tạo, xử lý và 

có nhiều rủi ro về môi trường. Dạng này thường là bãi thải tạm thời, do đã có quy định của 

nhà nước về hoàn phục môi trường sau khai thác. Các đặc điểm nhận biết như: 

- Xung quanh khu khai thác là các vách đất, đá dốc đứng từ 65 - 85o, độ cao khoảng từ 

15 đến 30 mét. 



- Bề mặt đất tại bãi thải sau khai thác chai cứng, có địa hình dốc hoặc phân bậc, lẫn 

nhiều đá tảng, nước đọng thành nhiều vũng sình lầy, bề mặt đất bị xáo trộn do hoạt động của 

máy móc. 

- Không có rãnh thoát nước. 

- Bề mặt đất bị xói mòn mạnh, có thể xuất hiện các rãnh xói, máng xói lớn nếu thời 

gian tồn tại của bãi thải càng dài. 

- Thảm thực vật thưa thớt. 

b. Bãi thải đã san lấp 

Bãi thải đã san lấp là dạng bãi thải được hình thành sau khi bãi thải được hoàn trả lại 

phần đất đã mất trong quá trình khai thác. Bãi thải đã áp dụng biện pháp cải tạo theo quy định 

nhưng chưa triệt để, vẫn còn một số rủi ro về môi trường. Đây là dạng bãi thải thích hợp khi 

triển khai xây dựng mô hình cải tạo. Các đặc điểm nhận biết như: 

- Do được san lấp nên bãi thải dạng này có độ cao tương đối đồng đều với địa hình 

trong khu vực, thường có độ cao thấp hơn ban đầu và tạo thành sườn dốc thoải hoặc dạng bậc 

thang. 

- Bãi thải có diện tích rộng, vẫn xuất hiện nhiều đá vụn và đá tảng. Có xuất hiện một 

số vũng nước nhỏ, rải rác. 

- Có rãnh thoát nước. 

- Bề mặt đất bị xói mòn trung bình, khô cứng. Lớp đất phía dưới khó giữ nước do lẫn 

nhiều đá vụn. 

- Có thảm thực vật phát triển trên bãi thải dạng này, chủ yếu là các loài cây thân thảo, 

cây bụi. 

c. Bãi thải trồng cây cải tạo 

Bãi thải trông cây cải tạo là dạng bãi được hình thành sau khi trồng cây và cải tạo đất 

trên nền bãi thải đã san lấp. Bãi thải đã được xử lý triệt để và theo quy định, đưa bãi thải về 

trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu nhất. Thực tế hiện nay, loài cây 

trồng trên bãi thải được lựa chọn phần lớn là cây Keo, đây là loài cây dễ thích nghi, tỉ lệ sống 

cao, có giá trị về kinh tế. Các đặc điểm nhận biết như: 

-  Là bãi thải được cải tạo trên nền bãi thải đã san lấp, vì vậy có một số đặc điểm giống 

bãi thải đã san lấp như: Có độ cao đồng đều với địa hình trong khu vực, các sườn dốc hoặc 

bậc thang được cải tạo chắc chắn, giảm sói lở. Diện tích bãi thải rộng, có rãnh thoát nước 

- Bề mặt đất lẫn ít sỏi sạn, nhiều mùn và xác thực vật phân hủy. Không có nước tù 

đọng. 

- Bề mặt đất xói mòn ở mức độ nhẹ, xói mòn khe rãnh. 

- Thảm thực vật đa dạng gồm các loài cây trồng và một số loài cây thân thảo, cây bụi. 

1.2.. Quan trắc môi trường bãi thải 

a. Các chỉ tiêu cần quan trắc  



Bãi thải của khu khai thác khoáng sản được hình thành từ nhiều nguồn thải trong quá 

trình khai thác, chế biến quặng. Vì vậy cần đánh giá đủ các thành phần đất, nước và không 

khí. Các chỉ tiêu quan trắc phổ biến như sau: 

- Chỉ tiêu hóa lý của đất: Độ ẩm, pHH2O, pHKCl, OC, Tổng N, Tổng P, P dễ tiêu, Tổng 

K, K dễ tiêu, CEC đất, CEC sét, Độ bão hòa bazơ, Al3+, Fe2+, Fe3+, Ca2+, Mg2+, thành phần cơ 

giới, ... 

- Chỉ tiêu Kim loại nặng đất: Cd, Cu, Pb, Mo, Hg, Zn, As, Bo, … 

- Chỉ tiêu Vi sinh vật đất: Vi khuẩn cố định đạm, Vi khuẩn phân giải lân, Vi khuẩn 

phân giải xenlulô, Tổng vi khuẩn hiếu khí, Aspergillus sp., Bacillus sp., Trichoderma sp., 

Azotobacter sp, … 

- Chỉ tiêu Nước: pH, COD, TSS, NO3
-, PO4

3-, As, Mn, Fe, Coliforms, … 

- Chỉ tiêu Không khí: CO2, NO2, SO2, NH3, … 

b. Xác định vị trí lấy mẫu 

Để xác định vị trí lấy mẫu chính xác, bước đầu tiên cần xác định được quy mô và diện 

tích của bãi thải; có thể tham khảo bản đồ, sơ đồ hoặc báo cáo của đơn vị khai thác mỏ. Có 

nhiều phương án lấy mẫu để lựa chọn, tùy theo mục đích xây dựng mô hình. Một số phương 

án tham khảo như sau: 

- Phương án 1: Lấy mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí trung tâm bãi thải 

và các điểm phụ, các điểm phụ phải được bố trí đồng đều xung quanh và cách đều vị trí trung 

tâm bãi thải, tối thiểu là 4 điểm phụ/bãi thải. Phương án này sẽ đánh giá tổng quát chất lượng 

môi trường của toàn bộ bãi thải. 

- Phương án 2: Lấy mẫu theo điểm tác động và điểm bị tác động. Xác định điểm tác 

động và điểm bị tác động, ở đây điểm bị tác động là bãi thải và điểm bị tác động là vùng xung 

quanh bờ moong của bãi thải. Phương án này giúp đánh giá được ảnh hưởng của bãi thải tới 

môi trường xung quanh. 

- Phương án 3: Lấy mẫu bãi thải và mẫu nền. Xác định điểm lấy mẫu tại bãi thải là vị 

trí trung tâm bãi thải, điểm lấy mẫu nền là vùng đất nằm ngoài phạm vi khai thác và không bị 

ảnh hưởng bởi quá trình khai thác (gần bãi thải nhất có thể và có tính tương đồng với khu bãi 

thải trước khi bị khai thác). Phương án này giúp đánh giá thay đổi chất lượng môi trường 

trước và sau khi khai thác. 

Các phương án có thể kết hợp hoặc tách rời trong quá trình thực hiện. 

c. Phương pháp lấy mẫu 

- Phương pháp lấy mẫu phân tích chỉ tiêu hóa lý và kim loại nặng trong đất: Theo “Sổ 

tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai” của Hội Khoa học đất Việt Nam. 

Đối với mẫu vi sinh vật cần có chuyên gia và dụng cụ chuyên biệt để lấy mẫu và bảo quản 

mẫu. 

- Phương pháp lấy mẫu nước: 

Mỗi vị trí lấy mẫu, lấy 1 chai 500 ml đã chuẩn bị. Nhúng ngập chai trong nước tại vị 

trí lấy mẫu được xác định. Độ sâu lấy mẫu tính từ mặt nước khoảng 30-50 cm. Lấy mẫu đầy 



miệng chai, để đẩy hết không khí trong chai ra ngoài. Đậy chặt nắp, dán nhãn và ghi ký hiệu 

mẫu. Các mẫu phải ghi nhãn ngay tại thời điểm thu mẫu, trước khi đến nơi lấy mẫu tiếp theo, 

tránh nhầm lẫn mẫu. 

- Phương pháp lấy mẫu phân tích chỉ tiêu trong không khí: Đặt cố định các thiết bị thu 

mẫu khí tại vị trí lấy mẫu đã được xác định. Vận hành máy thu mẫu liên tục trong 1 giờ, và 

ghi nhận các thông số máy báo. 

d. Phương pháp đo nhanh ngoài hiện trường 

- Đo đạc các yếu tố khí tượng: Các yếu tố khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, 

hướng gió được đo đồng thời với thời điểm lấy các mẫu khí, đo liên tục trong 1 giờ. 

- Đo đạc các yếu tố độ ồn và độ rung: Tiếng ồn môi trường không khí đo 1 giờ/lần liên 

tục. Đặc biệt lưu ý khu vực khai trường, nơi có nhiều máy móc đào bới, khoan, đập, xúc, di 

chuyển. Độ rung tiến hành đo gia tốc rung tại các vị trí đã xác định, đặc biệt lưu ý khu vực 

khai trường là nơi có nhiều máy móc hạng nặng hoạt động.  

e. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.  

1.3.  Xác định địa điểm xây dựng mô hình 

Trong giai đoạn 1 đã xác định được ba trạng thái bãi thải chính, tuy nhiên để chọn được 

bãi thải phù hợp với mục tiêu của mô hình cần đặt ra một số tiêu chí cụ thể để chọn lựa. Dựa 

trên kinh nghiệm từ mô hình đã thực hiện, đề xuất một số tiêu chí như sau: 

a. Đối với bãi thải còn nguyên hiện trạng: 

- Phù hợp với các mô hình nghiên cứu giải pháp hoàn phục môi trường mới. 

- Chi phí cải tạo lớn, phù hợp với các mô hình phục hồi môi trường các khu mỏ khai 

thác trái phép, khu mỏ vi phạm quy trình hoàn phục môi trường sau khai thác. 

- Có thể cải tạo sang mục đích khác ngoài việc san lấp, hoàn thổ và trồng cây, ví dụ 

như: Xây kè bờ moong cải tạo thành hồ nuôi thủy sản, hồ chứa nước, ... 

b. Đối với bãi thải đã san lấp: 

- Đã san lấp và hoàn thổ theo quy định. Đây là dạng bãi thải rất thích hợp để xây dựng 

mô hình nghiên cứu với một số lý do: Đất trống chưa trồng cây, linh hoạt trong quá trình thực 

hiện mô hình, có thể ứng dụng nhiều giải pháp cải tạo vẫn không gây ảnh hưởng đến tổng thể 

mô hình. 

- Cần kiểm tra chất lượng đất trước khi xây dựng mô hình như: Lẫn ít sỏi sạn và đá 

tảng, không bị ngập úng, độ thoát nước tốt, lớp đất hoàn thổ là đất màu trên bề mặt trước khi 

khai thác. Một số khu vực hoàn thổ chất lượng kém cần có biện pháp cải tạo thêm. 

- Chi phí xây dựng trung bình, giảm được công việc san lấp mặt bằng nên quá trình 

xây dựng mô hình được rút ngắn, thực hiện ngay công việc trồng cây hoặc cải tạo thêm đất 

mặt và trồng cây. 

c. Đối với bãi thải đã trồng cây cải tạo: 



- Là dạng bãi thải đã được hoàn phục đúng quy định. Vì vậy sẽ hạn chế trong xây dựng 

mô hình, chỉ thích hợp với các mô hình ứng dụng, tích hợp sản phẩm khoa học công nghệ 

nhằm phát triển các loại cây trồng trên nền sẵn có hoặc các mô hình kiểm tra sinh trưởng cây 

trồng. 

- Chi phí xây dựng mô hình thấp vì áp dụng trên nền sẵn có, nhưng phải có trách nhiệm 

trong quá trình triển khai mô hình, không gây ảnh hưởng đến cây trồng sẵn.  

Giai đoạn 2. Xây dựng mô hình 

2.1. Hoàn thổ và kiểm tra chất lượng môi trường 

a. San lấp mặt bằng 

Theo Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg cần “Thực hiện cải 

tạo, phục hồi môi trường ngay trong quá trình khai thác khoáng sản” và “Đảm bảo đưa môi 

trường, hệ sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động 

khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích 

có lợi cho con người”. Vì vậy, công việc san lấp mặt bằng sau khai thác cần được tiến hành 

càng sớm càng tốt. 

Theo thông tin đo đạc được, chiều dày trung bình của lớp đất phủ và quặng nhỏ là 5m, 

công nghệ khai thác bauxite được áp dụng phổ biến là khai thác cuốn chiếu kết hợp với hoàn 

thổ, sử dụng khoảng không gian đã khai thác làm bãi thải để hoàn thổ, nên khi kết thúc khai 

thác các bãi thải không để lại dạng địa hình moong khai thác khác dạng hố mỏ. Phần lớn các 

bãi thải có địa hình hố mỏ là bãi thải tạm thời, tồn tại trong thời gian ngắn. 

Bãi thải sau khi san gạt cần duy trì ở độ dốc lý tưởng trong khoảng 0-8o để tạo điều 

kiện thoát nước, tránh ngập úng vào mùa mưa. Loại bỏ đá tảng, đá hòn. 

b. Bổ sung đất màu 

Lớp đất màu (lớp đất nằm phía trên cùng của mỏ quặng) trước khi khai thác có chiều 

dày trung bình là 1,0 mét. Lớp đất này được bóc đi trong quá trình khai thác và được xúc 

chuyển đến khu vực lưu trữ để bảo quản. Sau khi kết thúc khai thác và san lấp mặt bằng, lớp 

đất này được hoàn trả lại bãi thải với độ dày từ 1,0-1,5 mét (trừ những khu vực có độ dốc 

lớn). Đất màu sau khi phủ phải san gạt để tạo bề mặt bằng phẳng cho bước trồng cây sau này. 

Nếu khai trường khai thác mỏ đang thực hiện song song công việc hoàn thổ và bóc đất 

mặt để khai thác có thể chuyển trực tiếp đất màu được xúc đến khu vực đang hoàn thổ của 

khai trường và tiến hành san gạt như trên. Quy trình này giảm được chi phí vận chuyển và lưu 

trữ, ít gây ảnh hưởng đến chất lượng đất. 

c. Tạo rãnh thoát nước 

Sau khi kết thúc công việc san lấp và đổ đất màu lên bãi thải, tiến hành đào các rãnh 

thoát nước. Rãnh thoát nước được bố trí dọc theo chiều dài bãi thải và xung quanh bãi thải, 

khoảng từ 200- 300 m bố trí một hố thu nước (hố tiêu năng) để lắng đọng đất đá. Dùng máy 

xúc để tạo các rãnh thoát nước. 

d. Quan trắc chất lượng môi trường 



Vị trí lấy mẫu: cần các định quy mô và phạm vi mô hình dự kiến xây dựng trên mặt 

bãi thải. Lập phương án lấy mẫu theo phạm vi mô hình đã được khoanh vùng: 

- Phương án 1: Lấy mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí trung tâm mô hình 

và các điểm phụ, điểm phụ phải được bố trí đồng đều xung quanh vị trung tâm mô hình, có 

thể lấy mẫu tại các góc của mô hình, tối thiểu là 4 điểm phụ/mô hình. Phương án này sẽ đánh 

giá tổng quát chất lượng môi trường của mô hình trước khi xây dựng, làm số liệu đánh giá 

diễn biến môi trường trước và sau khi cải tạo. 

- Phương án 2: Lấy mẫu mô hình và mẫu nền. Xác định điểm lấy mẫu tại mô hình là 

vị trí trung tâm bãi thải, điểm lấy mẫu nền là vùng đất nằm ngoài phạm vi khai thác và không 

bị ảnh hưởng bởi quá trình khai thác (gần mô hình nhất có thể). Phương án này giúp đánh giá 

chất lượng môi trường bãi thải, có đạt các tiêu chí để xây dựng mô hình hay không. 

Các phương án có thể kết hợp hoặc tách rời trong quá trình thực hiện. 

Các chỉ tiêu và phương pháp lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm: đã được trình 

bày trong giai đoạn 1, mục: Quan trắc môi trường bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng 

của hướng dẫn này. 

2.2.  Xây dựng mô hình 

a. Tuyển chọn loài cây trồng phù hợp trên bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng 

Trong quá trình nghiên cứu, tuyển chọn được một số loài cây trồng có triển vọng trên 

bãi thải hoàn thổ sau khai thác vật liệu xây dựng gồm: 

- Các loài cây lâm nghiệp: Keo lai, Keo lá tràm, Bạch đàn U6. 

- Các loài cây nông nghiệp: Điều nhuộm. 

- Cây che phủ, cải tạo đất: Sục sạc. 

Dựa trên nghiên cứu của đề tài về các loài cây trồng bản địa, tham khảo ý kiến chuyên 

gia và các thông số quan trắc, khảo sát, lựa chọn được ba loại cây trồng thích hợp cho mô 

hình trên bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng là: Keo lai và Sục sạc. Hai loài cây này có 

sức chống chịu rất tốt, chịu hạn cao, thích nghi với điều kiện nghèo dinh dưỡng. Đặc biệt Sục 

sạc là loài cây họ đậu nên có khả năng cố định đạm và làm mùn cho đất, thích hợp để cải tạo 

đất có tính chai cứng, khô do mất khả năng giữ nước, lẫn nhiều đá vụn, đá tảng tại các bãi 

thải sau khai thác vật liệu xây dựng. 

b. Thiết kế sơ đồ bố trí cây trồng và lựa chọn kỹ thuật gây trồng 

Thiết kế mô hình diện tích 01 ha với các loài cây đa tác dụng (che phủ đất chống xói 

mòn, phục hồi môi trường, cung cấp sản phẩm). Hệ thống cây trồng nông lâm kết hợp (tạo 

thành 3 tầng) gồm: Cây lâm nghiệp (Keo lai) + cây cải tạo đất (Sục sạc). 

Áp dụng hướng dẫn kỹ thuật trong phần 4: Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng các loài cây 

tuyển chọn cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải sau khai thác khoáng sản.  

c. Áp dụng các sản phẩm KHCN trong cải tạo đất 

* Polyme siêu hấp thụ nước: sử dụng sản phẩm SAMS-1 được sản xuất theo công nghệ 

của Viện Hóa học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 

- Liều lượng sử dụng: Trong điều kiện mùa khô dài, lượng mưa mùa khô thấp của vùng 



Tây Nguyên, đối với cây trồng lâu năm trong mô hình cần bón: 60g/hố, 1 lần/1 năm, bón liên 

tục trong 3 năm đầu. Đối với cây phủ đất 100kg/ha, bón 1 lần duy nhất trong năm đầu tiên. 

- Kỹ thuật bón chế phẩm SAMS-1: sử dụng cách bón bột SAMS-1 khô. 

Đối với cây trồng lâu năm: Bón lần 1 cùng thời điểm trồng cây: Đào hố kích thước 30 

x 30 x 30 cm. Đặt bầu cây xuống hố và xác định độ sâu hợp lý, nếu bầu cây chưa chạm đáy 

hố cần bồi thêm đất để cố định phần đáy bầu cây. Sau khi cố định bầu cây, sử dụng khoảng 

70% đất vừa đào trộn đều với 60g chất giữ ẩm SAMS-1 và đổ xung quanh bầu cây. Sử dụng 

30% đất còn lại để lấp đầy hố và vun gốc. Bón lần 2, lần 3 trong năm thứ 2, thứ 3: Phạm vi 

bón xung quanh gốc cây tùy thuộc theo độ rộng phát triển của rễ cây. 

- Lưu ý: SAMS-1 có khả năng hút nước rất mạnh, cần tưới đẫm nước vào gốc cây ngay 

sau khi sử dụng để chế phẩm trương nở hoàn toàn hoặc bón trước khi trời mưa lớn. Hạn chế 

áp dụng rải SAMS-1 cho cây phủ đất khi trời mưa to, chế phẩm ở dạng bột khi chưa trương 

nở rất dễ bị rửa trôi. Chế phẩm có thời hạn sử dụng từ 9 đến 12 tháng, sau thời gian này sản 

phẩm sẽ bị phân hủy sinh học hoàn toàn. Có thể bổ sung nếu cần thiết. 

* Polyme chống xói mòn đất: sử dụng sản phẩm GreenPAM được sản xuất theo công 

nghệ nghệ của Viện Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 

- Liều lượng sử dụng: Sử dụng trên bề mặt mô hình: 12 kg/ha, 1 lần/năm (Tăng lên 20 

kg/ha đối với địa hình dốc cao). 

- Kỹ thuật sử dụng GreenPAM theo phương pháp khô: chia lượng GreemPAM đã xác 

định ra làm các phần nhỏ khác nhau rồi trộn đều với đất hoặc cát mịn, khô rồi trải đều lên bề 

mặt đất sử dụng. Để quá trình xử lý vật liệu PAM được đồng đều thì với mỗi kg PAM được 

trộn đều với 01 xô (10 lít) đất hoặc cát khô để quá trình vãi được đồng đều hơn. 

Quá trình sử dụng GreenPAM khô gồm 4 bước: 

+ Bước 1: Chuẩn bị chế phẩm theo đúng liều lượng 

+ Bước 2: Trộn GreenPAM với đất hoặc cát khô 

+ Bước 3: Rải đều GreenPAM đã trộn 

+ Bước 4: Tưới nước đều lên bề mặt vừa sử dụng GreenPAM (nếu sau đó trời mưa có 

thể bỏ qua bước này) 

- Lưu ý: Chế phẩm có tác dụng chủ yếu trong mùa mưa, vì vậy cần bón vào cuối mùa 

khô để phát huy tối đa hiệu quả hạn chế xói mòn đất. Sau khi đã bón, để bề mặt đất ổn định, 

cần hạn chế tối đa các hoạt động như cày, vun, xới... trên bề mặt mô hình. Chế phẩm sẽ phân 

hủy sinh học sau khoảng 9 đến 12 tháng, bổ sung nếu cần thiết. 

* Phân NPK nhả chậm: sử dụng phân bón NPK nhả chậm được sản xuất tại Viện Khoa 

học Vật liệu Ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. 

- Liều lượng bón chung cho tất cả các loại cây trồng: 100 g/hố, 2 lần/năm, bón liên tục 

trong 3 năm đầu. Lựa chọn NPK nhả chậm công thức 15-20-10 cho cây Keo lai.  

- Kỹ thuật bón: Đối với cây sử dụng polyme siêu hấp thụ nước, trộn NPK nhả chậm 

với đất và polyme. Bón hỗn hợp xuống gốc, vun đất thô lấp lại và tưới nước. Đối với cây 

không sử dụng polyme siêu hấp thụ nước, đào rãnh có độ sâu 5 cm, rộng 5 cm xung quanh 



gốc cây, cách gốc khoảng 5-10 cm. Rắc đều NPK nhả chậm lên rãnh với liều lượng thích hợp. 

Phủ đất vừa đào lấp đầy rãnh. 

d. Bảo vệ mô hình 

 Thiết lập hàng rào và biển cảnh báo xung quanh mô hình để bảo vệ cây con, tránh sự 

phát hoại của gia súc. 

Giai đoạn 3. Chăm sóc, theo dõi môi hình, quan trắc định kỳ và nghiệm thu 

2.3. Chăm sóc và theo dõi mô hình 

a. Chăm sóc cây trồng và bảo vệ mô hình 

 - Tiến hành chăm sóc từng loài cây trồng trong mô hình từng năm theo hướng dẫn kỹ 

thuật gây trồng đã có, bao gồm: trồng dặm năm 1, tỉa cành, kiểm tra sâu bệnh, bón phân, làm 

cỏ, vun gốc… 

 - Bón bổ sung các chế phẩm KHCN: polyme siêu hấp thụ nước, polyme chống xói 

mòn, phân NPK nhả chậm. 

 - Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố hàng rào bảo vệ, thực hiện phòng 

chống cháy rừng theo đúng quy định. 

b. Theo dõi, đo đếm sinh trưởng cây trồng định kỳ. 

 - Thiết lập 04 ô đo đếm theo vị trí 4 góc và 01 ô tại vị trí trung tâm. Kích thước ô đo 

đếm 10x10m (100m2). 

 - Đo đếm các chỉ tiêu: loài cây, tỷ lệ sống (TLS), đường kính gốc (Do), chiều cao vút 

ngọn (H), đánh giá sinh trưởng theo 3 cấp (tốt, trung bình, xấu), tình hình sâu bệnh hại, thông 

tin khác (nếu có), ghi nhận hình ảnh. 

 - Nhập và lưu trữ dữ liệu đo đếm; tính toán giá trị trung bình của các chỉ tiêu dó đếm 

bằng phần mềm máy tính.  

2.4. Quan trắc môi trường định kỳ 

Quan trắc môi trường đất, nước, không khí trong giai đoạn này tập trung vào các mẫu 

ở mô hình. Tiến hành thu mẫu từ 1-2 lần/năm; nếu thu mẫu 1 lần/năm cần cố định thời điểm 

thu mẫu hàng năm, nếu thu mẫu 2 lần/năm nên phân chia theo mùa khô và mùa mưa. Tùy 

thuộc vào tình hình thực tế, có thể thu thập các loại mẫu sau: 

- Thu mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí  lấy mẫu trung tâm mô hình và 

các điểm phụ. Điểm phụ cần phân bố đồng đều trong mô hình, tối thiểu là 4 điểm phụ/mô 

hình.  

- Lấy mẫu mẫu nền: mẫu nền ở vùng nằm ngoài phạm vi khai thác và không bị ảnh 

hưởng bởi quá trình khai thác (gần mô hình nhất có thể), giúp đánh giá chất lượng phục hồi 

môi trường của mô hình. 

- Lấy mẫu đối chứng: sử dụng cho các mô hình có thiết lập ô đối chứng giúp so sánh 

hiệu năng giữa các ô đối chứng, xác định được công thức, phương pháp phù hợp. 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích đã được trình bày trong mục Quan trắc môi trường 

bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng thuộc giai đoạn 1 của bản hướng dẫn. 

2.5. Đánh giá kết quả, nghiệm thu mô hình 



 - Đơn vị quản lý hoặc đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và theo dõi mô hình tiến hành 

đánh giá kết quả thực hiện mô hình sau thời gian ít nhất 03 năm (tính từ khi xây dựng mô 

hình. Nội dung đánh giá bao gồm: hiệu quả môi trường, hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế (ước 

tính), mức độ an toàn, tiềm năng phát triển của mô hình. 

 - Thành lập hội đồng nghiệm thu mô hình có sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan 

quản lý. Hội đồng nghiệm thu đánh giá chất lượng mô hình theo từng tiêu chí đã đăng ký, 

tổng hợp kết quả và đưa ra kết luận (VD: Đánh giá theo ba mức Không đạt → Đạt → Xuất 

sắc). 

 - Sau khi mô hình được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, tiến hành các thủ tục chuyển 

giao phù hợp cho: đơn vị quản lý ở địa phương, cộng đồng địa phương hoặc đơn vị đang trực 

tiếp khai thác theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Phụ lục 4c. Tóm tắt hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình cải tạo đất, thảm thực vật 

trên bùn thải sau tuyển quặng bauxite 

Giai đoạn 1. Khảo sát bãi thải, xác định địa điểm xây dựng mô hình 

1.1. Phân dạng bãi thải 

Bùn thải sau tuyển quặng bauxite tồn tại ở 03 trạng thái: bùn thải ướt, bùn thải khô và 

bùn thải hỗn hợp. 

a. Bùn thải ướt 

Bùn thải ướt là dạng bùn thải khi hồ chứa đang trong quá trình sử dụng, hồ còn đầy 

nước và khoảng cách từ bùn đến mặt nước khoảng từ 0,5 - 2m. Dạng này là bùn thải ướt tạm 

thời vì sau khi đóng hồ chứa nước sẽ được bơm cạn và bùn được xử lý theo nhiều cách khác 

nhau như để trồng cây hay để hoàn thổ cho các bãi thải khác. Các đặc điểm nhận biết như: 

- Hồ nước rộng, lòng hồ tương đối nông, có biển tên hồ chứa bùn thải và các biển cảnh 

báo nguy hiểm khác. 

- Bùn trong lòng hồ màu nâu đỏ, đặc sánh, mịn, không có mùi hóa chất như bùn đỏ, 

nước đục khi xả thải và trong trở lại sau ít ngày. 

- Với công nghệ mới hiện nay, dưới đáy hồ được lót một lớp màng chống thấm HDPE 

làm giảm ảnh hưởng của nước bùn thải đến môi trường nước ngầm. 

- Xung quanh hồ có các cửa xả, đập xả chống tràn và thu gom nước. 

- Không có thực vật phát triển trên bùn thải dạng này. 

b. Bùn thải khô 

Bùn thải khô là dạng bùn thải trên hồ chứa đã đầy và dừng sử dụng, bề mặt bùn thải 

có độ cao gần tương đương với khu vực xung quanh, nước trong hồ được hút cạn và để khô 

hoàn toàn. Bùn thải khô có thể trồng cây trực tiếp hoặc sử dụng để hoàn thổ, bồi lấp các khu 

bãi thải khác. Các đặc điểm nhận biết như: 

- Là một bãi đất rộng, bằng phẳng và hơi trũng ở khu vực giữa hồ. 

- Lớp đất mặt nhẵn mịn như đất sét, khi khô nứt nẻ thành tảng khối, cứng, bở rời, dễ 



sụt lún, không có nước đọng trên bề mặt. 

- Không lẫn đá tảng nhưng lẫn nhiều sỏi sạn kích thước nhỏ (<1cm). 

- Bề mặt bùn bị xói mòn nhẹ, xói mòn khe rãnh. 

- Xuất hiện thưa thớt một số loài cỏ và cây thân thảo. 

c. Bùn thải hỗn hợp 

Bùn thải hỗn hợp là dạng bùn thải gồm cả khô và ướt, khi hồ chứa gần đầy và đang 

trong quá trình dừng tiếp nhận xả thải, được phân chia theo địa hình và bùn thải ướt thường 

nằm ở vùng trung tâm hồ. Dạng hỗn hợp cũng xử lý được theo các cách xử lý bùn thải khô 

và bùn thải ướt. Các đặc điểm nhận biết như: 

- Bùn thải hỗn hợp là một bãi đất rộng, còn một hoặc nhiều vùng ngập nước tập trung 

ở giữa hồ. 

- Khu vực bùn thải khô có lớp đất mặt nhẵn mịn như đất sét, khi khô nứt nẻ thành tảng 

khối, cứng, bở rời, lẫn nhiều sỏi sạn kích thước nhỏ. Lớp đất phía dưới còn ngập nước dễ sụt 

lún. Bề mặt bùn bị xói mòn nhẹ, xói mòn khe rãnh. 

- Khu vực bùn thải ướt là bùn màu nâu đỏ, đặc sánh, mịn, không có mùi hóa chất như 

bùn đỏ, nước trên bề mặt khá trong. 

- Bùn thải hỗn hợp tồn tại khá lâu trước khi trở thành bùn thải khô, để tránh tràn nên 

khối lượng và các đợt xả thải đều giảm nên thời gian bùn thải ở dạng hỗn hợp kéo dài 1 năm 

tới vài năm. 

- Xuất hiện thưa thớt một số loài cỏ và cây thân thảo ở khu vực đã khô. 

1.2. Quan trắc môi trường bãi thải 

Để đánh giá chính xác chất lượng trên bùn thải và lựa chọn phù hợp với mục đích xây 

dựng mô hình cần nắm rõ được các thông số, chỉ số chất lượng môi trường thông qua quan 

trắc môi trường tại các hồ bùn thải sau tuyển quặng vùng Tây Nguyên theeo đúng như yêu 

cầu của đề tài. 

a. Các chỉ tiêu cần quan trắc  

Bùn thải là một nguồn thải đa dạng bao gồm rất nhiều cấp hạt từ dạng mịn cho tới 

nhung dạng hạt, vì vậy cần đánh giá đủ các thành phần đất, nước và không khí. Các chỉ tiêu 

cần quan trắc cụ thể như sau: 

- Chỉ tiêu hóa lý của đất: Độ ẩm, pHH2O, pHKCl, OC, Tổng N, Tổng P, P dễ tiêu, Tổng 

K, K dễ tiêu, CEC đất, CEC sét, Độ bão hòa bazơ, Al3+, Fe2+, Fe3+, Ca2+, Mg2+, TPCG, … 

- Chỉ tiêu Kim loại nặng đất: Cd, Cu, Pb, Mo, Hg, Zn, As, Bo, … 

- Chỉ tiêu Vi sinh vật đất: Vi khuẩn cố định đạm, Vi khuẩn phân giải lân, Vi khuẩn 

phân giải xenlulô, Tổng vi khuẩn hiếu khí, Aspergillus sp., Bacillus sp., Trichoderma sp., 

Azotobacter sp., … 

- Chỉ tiêu Nước: pH, COD, TSS, NO3- , PO4
3-, As, Mn, Fe, Coliforms, … 

- Chỉ tiêu Không khí: CO2, NO2, SO2, NH3, … 

b. Phương pháp xác định vị trí lấy mẫu 



Để xác định vị trí lấy mẫu chính xác, bước đầu tiên cần xác định được quy mô và diện 

tích của hồ bùn thải; có thể tham khảo bản đồ, sơ đồ hoặc các báo cáo của đơn vị khai thác 

mỏ. Có nhiều phương án lấy mẫu để lựa chọn tùy theo mục đích xây dựng mô hình. Một số 

phương án tham khảo như sau: 

- Phương án 1: Lấy mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí trung tâm bùn thải 

và các điểm phụ, các điểm phụ phải được bố trí đồng đều xung quanh và cách đều vị trí trung 

tâm hồ bùn thải, tối thiểu là 4 điểm phụ/mô hình. Phương án này sẽ đánh giá tổng quát chất 

lượng môi trường của toàn bộ bùn thải. 

- Phương án 2: Lấy mẫu theo điểm tác động và điểm bị tác động. Xác định điểm tác 

động và điểm bị tác động, ở đây điểm bị tác động là hồ bùn thải và điểm bị tác động là vùng 

xung quanh bờ moong của hồ bùn thải. Phương án này giúp đánh giá được ảnh hưởng của hồ 

bùn thải sau tuyển quặng tới môi trường xung quanh. 

c. Phương pháp lấy mẫu 

- Phương pháp lấy mẫu phân tích chỉ tiêu hóa lý và kim loại nặng trong đất: Theo “Sổ 

tay điều tra, phân loại, lập bản đồ đất và đánh giá đất đai” của Hội Khoa học đất Việt Nam. 

Đối với mẫu vi sinh vật cần có chuyên gia và dụng cụ chuyên biệt để lấy mẫu và bảo quản 

mẫu. 

- Phương pháp lấy mẫu nước: 

Mỗi vị trí lấy mẫu, lấy 1 chai 500 ml đã chuẩn bị. Nhúng ngập chai trong nước tại vị 

trí lấy mẫu được xác định. Độ sâu lấy mẫu tính từ mặt nước khoảng 30-50 cm. Lấy mẫu đầy 

miệng chai, để đẩy hết không khí trong chai ra ngoài. Đậy chặt nắp, dán nhãn và ghi ký hiệu 

mẫu. Các mẫu phải ghi nhãn ngay tại thời điểm thu mẫu, trước khi đến nơi lấy mẫu tiếp theo, 

tránh nhầm lẫn mẫu. 

- Phương pháp lấy mẫu phân tích chỉ tiêu trong không khí: Đặt cố định các thiết bị thu 

mẫu khí tại vị trí lấy mẫu đã được xác định. Vận hành máy thu mẫu liên tục trong 1 giờ, và 

ghi nhận các thông số máy báo. 

d. Phương pháp đo nhanh ngoài hiện trường 

- Đo đạc các yếu tố khí tượng: Các yếu tố khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, 

hướng gió được đo đồng thời với thời điểm lấy các mẫu khí, đo liên tục trong 1 giờ. 

- Đo đạc các yếu tố độ ồn và độ rung: Tiếng ồn môi trường không khí đo 1 giờ/lần liên 

tục. Đặc biệt lưu ý khu vực khai trường, nơi có nhiều máy móc đào bới, khoan, đập, xúc, di 

chuyển. Độ rung tiến hành đo gia tốc rung tại các vị trí đã xác định, đặc biệt lưu ý khu vực 

khai trường là nơi có nhiều máy móc hạng nặng hoạt động.  

e. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

 Phương pháp phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.  

1.3. Xác định địa điểm xây dựng mô hình 



Để chọn được dạng bùn thải phù hợp với mục tiêu của mô hình cần đặt ra một số tiêu 

chí cụ thể để chọn lựa. Dựa trên kinh nghiệm từ mô hình đã thực hiện, đề xuất một số tiêu chí 

như sau: 

- Đối với bùn thải ướt: 

+ Hồ bùn thải còn ngập nước, không phải là dạng bùn thải thích hợp để xây dựng mô 

hình. Tuy nhiên vẫn có một số loài cây thích nghi được như Tràm Úc, Tràm cừ sống ở điều 

kiện ngập nước có thể đưa vào ứng dụng trong các trường hợp bắt buộc. 

+ Chi phí cải tạo lớn, không sử dụng được các sản phẩm khoa học công nghệ, áp dụng 

trong các trường hợp kết thúc khai thác sớm. 

- Đối với bùn thải khô: 

+ Đây là dạng bùn thải có tính chất giống với các bãi thải sau khai thác khoáng sản, dễ 

áp dụng mô hình nghiên cứu với một số lý do: Đất trống chưa trồng cây, linh hoạt trong quá 

trình thực hiện mô hình, có thể ứng dụng nhiều giải pháp cải tạo. 

+ Cần kiểm tra chất lượng đất trước khi xây dựng mô hình như: Độ chặt, khả năng 

thoát nước và giữ nước, mức độ xói mòn và sụt lún, hiện tượng ngập úng do địa hình thấp 

trũng. Các khu vực chất lượng kém cần có biện pháp cải tạo thêm. 

+ Giải pháp hoàn phục hồ bùn theo quy định là phủ lớp đất màu trước khi trồng cây 

cải tạo hoặc dùng bùn thải để bồi lấp, hoàn thổ cho các bãi thải khác sau đó tái sử dụng hồ. 

Các phương án trên đều tốn nhiều chi phí vận hành máy móc và nhân lực thực hiện. Giải pháp 

mới do đề tài nghiên cứu là trực tiếp trồng cây cải tạo lên bề mặt bùn không mất chi phí bóc 

xúc, vận chuyển và giảm đáng kể chi phí nhân công. 

- Đối với bùn thải hỗn hợp: 

+ Bùn thải hỗn hợp hai dạng khô và ướt, thích hợp xây dựng mô hình trên vùng bùn 

khô với các loài cây nông lâm nghiệp, cây phủ đất cho bãi thải, trên bùn ướt và vùng lân cận 

với cây Tràm Úc, Tràm cừ. Ứng dụng được nhiều giải pháp cải tạo. 

+ Cần kiểm tra chất lượng đất trước khi xây dựng mô hình như: Độ chặt, khả năng 

thoát nước và giữ nước, mức độ xói mòn và sụt lún, hiện tượng ngập úng khu vực bùn ướt. 

Các khu vực chất lượng kém cần có biện pháp cải tạo thêm. 

+ Là dạng bùn thải được đề tài nghiên cứu và áp dụng mô hình thực nghiệm do tính 

chất hỗn của bùn thải, có tính mới, giải quyết được cả hai vấn đề của bùn thải khô và bùn thải 

ướt. Mô hình thành công giúp giải quyết vấn về xử lý bùn thải sau khai thác bauxite theo 

hướng tiết kiệm và hiệu quả. 

Giai đoạn 2. Xây dựng mô hình 

2.1. Cải tạo và kiểm tra chất lượng môi trường 

a. Cải tạo khu vực bùn thải 

- Bùn thải khô: Bùn thải khô có bề mặt bằng phẳng và khá tơi xốp, không cần san lấp 

mặt bằng và đổ thêm đất màu. Tiến hành đào rãnh thoát nước chính xung quanh mô hình và 

các rãnh thoát nước phụ dọc theo chiều dài mô hình, khoảng từ 200m – 300m bố trí một hố 



thu nước (hố tiêu năng) để lắng đọng bùn đất và sỏi sạn. Dùng máy xúc để tạo các rãnh thoát 

nước. 

- Bùn thải ướt: Bùn thải ngập hoàn toàn trong nước, không cải tạo bề mặt bùn. 

- Bùn thải hỗn hợp: Bùn thải hỗn hợp chỉ thực hiện cải tạo bề mặt khu vực không bị 

ngập nước. Tận dụng bề mặt bằng phẳng tiến hành hành đào rãnh thoát nước chính xung 

quanh mô hình và các rãnh thoát nước phụ chạy dọc mô hình hướng về khu vực ngập nước, 

khoảng từ 200m – 300m bố trí một hố thu nước (hố tiêu năng) để lắng đọng bùn đất và sỏi 

sạn. Dùng máy xúc để tạo các rãnh thoát nước. 

b. Kiểm tra chất lượng môi trường 

Xác định quy mô và phạm vi mô hình dự kiến xây dựng trên mặt bãi thải. Lập phương 

án lấy mẫu theo phạm vi mô hình đã được khoanh vùng. Một số phương án tham khảo như 

sau: 

- Phương án 1: Lấy mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí trung tâm mô hình 

và các điểm phụ, các điểm phụ phải được bố trí đồng đều xung quanh và cách đều vị trí trung 

tâm mô hình, có thể lấy mẫu tại các góc của mô hình, tối thiểu là 4 điểm phụ/mô hình. Phương 

án này sẽ đánh giá tổng quát chất lượng môi trường của mô hình trước khi xây dựng, làm số 

liệu đánh giá diễn biến môi trường trước và sau khi cải tạo. 

- Phương án 2: Lấy mẫu mô hình và mẫu nền. Xác định điểm lấy mẫu tại mô hình là 

vị trí trung tâm bãi thải, điểm lấy mẫu nền là vùng đất nằm ngoài phạm vi khai thác và không 

bị ảnh hưởng bởi quá trình khai thác (gần mô hình nhất có thể). Phương án này giúp đánh giá 

chất lượng môi trường bãi thải, có đạt các tiêu chí để xây dựng mô hình hay không. 

Các phương án có thể kết hợp hoặc tách rời trong quá trình thực hiện 

 Các chỉ tiêu và phương pháp lấy mẫu, phân tích đã được trình bày trong mục Quan 

trắc môi trường trên bùn thải sau tuyển quặng thuộc giai đoạn 1 của hướng dẫn này. 

2.2. Xây dựng mô hình 

a. Tuyển chọn loài cây trồng phù hợp trên bùn thải 

Trong quá trình nghiên cứu đặc điểm của bùn thải, đề xuất được một số loài cây trồng 

có triển trên bùn thải ướt, bùn thải khô và bùn thải hỗn hợp như sau: 

+ Các loài cây thích hợp trên bùn thải ướt: Tràm Úc, Tràm cừ. 

+ Các loài cây thích hợp trên bùn thải khô: Keo lai, Bạch đàn U6, Sục sạc. 

+ Các loài cây thích hợp trên bùn thải hỗn hợp: Keo lai, Bạch đàn U6, Tràm Úc, Tràm 

cừ, Sục sạc. 

Dựa trên nghiên cứu của đề tài về các loài cây trồng bản địa, những đặc điểm riêng của 

bùn thải, tham khảo ý kiến chuyên gia và các thông số quan trắc, khảo sát được. Đề tài tiến 

hành lựa chọn được hai loại cây trồng thích hợp cho mô hình là: Keo lai và Tràm Úc. Keo lai 

có sức chống chịu tốt, bộ rễ bám chắc trên đất bở xốp, có khả năng chịu ngập úng trong thời 

gian ngắn khi đến đợt xả thải; Tràm Úc là một trong số ít các loài cây chịu ngập úng, phát 

triển nhanh tương đương Keo lai nên dễ trồng xen kết hợp hai loại cây này. 

b. Thiết kế sơ đồ bố trí cây trồng và lựa chọn kỹ thuật gây trồng 



Trồng cây phục hồi hệ sinh thái: trồng các loài cây thích hợp với dạng bùn thải, có khả 

năng che phủ đất, phục hồi môi trường, cung cấp sản phẩm gỗ. Hệ thống cây trồng kết hợp 

gồm: Cây trồng trên bùn khô (Keo Lai) + cây trồng trên bùn ướt (Tràm Úc). 

Áp dụng hướng dẫn kỹ thuật trong phần 4: Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng các loài cây 

tuyển chọn cải tạo, phục hồi hệ sinh thái bãi thải sau khai thác khoáng sản.  

c. Áp dụng các sản phẩm KHCN trong cải tạo đất 

Đặc điểm khu vực hồ bùn thải là bằng phẳng, trũng, lớp đất bên dưới rất ẩm nên đề tài 

không sử dụng sản phẩm chất giữ ẩm và polime chống xói mòn cho mô hình này. 

NPK nhả chậm được sử dụng để cung cấp liên tục các chất dinh dưỡng thiết yếu cho 

cây trồng. Khả năng nhả chậm của NPK giúp loại phân bón này có thể sử dụng vào nhiều thời 

điểm khác nhau. Tuy nhiên, lựa chọn được thời điểm cây cần nhiều chất dinh dưỡng nhất và 

tận dụng nhân công lao động, đề tài đã lựa chọn thời điểm vào đầu mùa mưa và cuối mùa 

mưa. 

- Liều lượng sử dụng với các loại cây trồng: 100 g/hố, 2 lần/năm. 

- Phương thức bón: Đào rãnh có độ sâu 5 cm, rộng 5 cm xung quanh gốc cây, cách gốc 

khoảng 5-10 cm. Rắc đều NPK nhả chậm lên rãnh với liều lượng thích hợp. Phủ đất vừa đào 

lấp đầy rãnh. 

- Phân bón NPK nhả chậm công thức 15-20-10 có kích thước hạt to để tăng thời gian 

nhả chất dinh dưỡng, hàm lượng Đạm và Lân cao giúp cây phát triển nhanh và khỏe thích 

hợp cho các loại cây lâm nghiệp và cây phủ đất. 

d. Bảo vệ mô hình 

Trong các khu vực bùn thải khô và bùn thải hỗn hợp, tình trạng chăn thả gia súc (trâu, 

bò, dê,...) khá phổ biến, không chỉ gây ảnh không nhỏ đến các loài cây trồng mà còn nguy 

hiểm đến gia súc và con người khi xảy ra sụt lún, trượt lở. Cần xây dựng hàng rào bảo vệ, đặt 

biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh mô hình và tăng cường tuần tra kiểm soát 

khu vực. 

Khu vực bùn thải ướt đều ngập nước nên không bị ảnh hưởng bở gia súc hay con người, 

nếu xây dựng mô hình trồng Tràm Úc, Tràm cừ có thể làm hàng rào bao quanh hồ bùn thải 

và đặt biển báo để đảm bảo an toàn cho người dân, công nhân trong khu khai thác. 

Giai đoạn 3. Chăm sóc, theo dõi môi hình, quan trắc định kỳ và nghiệm thu  

3.1. Chăm sóc và theo dõi mô hình 

a. Chăm sóc cây trồng và bảo vệ mô hình 

 - Tiến hành chăm sóc từng loài cây trồng trong mô hình từng năm theo hướng dẫn kỹ 

thuật gây trồng đã có, bao gồm: trồng dặm năm 1, tỉa cành, kiểm tra sâu bệnh, bón phân, làm 

cỏ, vun gốc… 

- Bón phân NPK nhả chậm 15-20-10 cho cây Keo Lai và cây Tràm Úc: Liều lượng 

100g/gốc/lần, thời gian sử dụng 6 tháng/lần. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố hàng rào bảo vệ, thực hiện phòng 

chống cháy rừng theo đúng quy định. 



- Kiểm tra khả năng sạt lở xung quanh hồ, khả năng sụt lún của bùn thải trong lòng hồ, 

khoanh vùng các khu vực dễ sụt lún và cắm biển cảnh báo. 

b. Theo dõi, đo đếm sinh trưởng cây trồng định kỳ. 

 - Thiết lập 04 ô đo đếm theo vị trí 4 góc và 01 ô tại vị trí trung tâm. Kích thước ô đo 

đếm 10x10m (100m2). 

 - Đo đếm các chỉ tiêu: loài cây, tỷ lệ sống (TLS), đường kính gốc (Do), chiều cao vút 

ngọn (H), đánh giá sinh trưởng theo 3 cấp (tốt, trung bình, xấu), tình hình sâu bệnh hại, thông 

tin khác (nếu có), ghi nhận hình ảnh. 

 - Nhập và lưu trữ dữ liệu đo đếm; tính toán giá trị trung bình của các chỉ tiêu dó đếm 

bằng phần mềm máy tính.  

3.2. Quan trắc môi trường định kỳ 

Quan trắc môi trường đất, nước, không khí trong giai đoạn này tập trung vào các mẫu 

ở mô hình. Tiến hành thu mẫu từ 1-2 lần/năm; nếu thu mẫu 1 lần/năm cần cố định thời điểm 

thu mẫu hàng năm, nếu thu mẫu 2 lần/năm nên phân chia theo mùa khô và mùa mưa. Tùy 

thuộc vào tình hình thực tế, có thể thu thập các loại mẫu sau: 

- Thu mẫu trung tâm và vùng phụ cận. Xác định vị trí  lấy mẫu trung tâm mô hình và 

các điểm phụ. Điểm phụ cần phân bố đồng đều trong mô hình, tối thiểu là 4 điểm phụ/mô 

hình.  

- Lấy mẫu mẫu nền: mẫu nền ở vùng nằm ngoài phạm vi khai thác và không bị ảnh 

hưởng bởi quá trình khai thác (gần mô hình nhất có thể), giúp đánh giá chất lượng phục hồi 

môi trường của mô hình. 

- Lấy mẫu đối chứng: sử dụng cho các mô hình có thiết lập ô đối chứng giúp so sánh 

hiệu năng giữa các ô đối chứng, xác định được công thức, phương pháp phù hợp. 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích đã được trình bày trong mục Quan trắc môi trường 

bùn thải sau tuyển quặng thuộc giai đoạn 1 của bản hướng dẫn. 

3.3. Đánh giá kết quả, nghiệm thu mô hình 

 - Đơn vị quản lý hoặc đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và theo dõi mô hình tiến hành 

đánh giá kết quả thực hiện mô hình sau thời gian ít nhất 03 năm (tính từ khi xây dựng mô 

hình. Nội dung đánh giá bao gồm: hiệu quả môi trường, hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế (ước 

tính), mức độ an toàn, tiềm năng phát triển của mô hình. 

 - Thành lập hội đồng nghiệm thu mô hình có sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan 

quản lý. Hội đồng nghiệm thu đánh giá chất lượng mô hình theo từng tiêu chí đã đăng ký, 

tổng hợp kết quả và đưa ra kết luận (VD: Đánh giá theo ba mức Không đạt → Đạt → Xuất 

sắc). 

 - Sau khi mô hình được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, tiến hành các thủ tục chuyển 

giao phù hợp cho: đơn vị quản lý ở địa phương, cộng đồng địa phương hoặc đơn vị đang trực 

tiếp khai thác theo đúng quy định của pháp luật. 

  



PHỤ LỤC 5. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT GÂY TRỒNG CHO MỘT SỐ LOÀI CÂY 

PHÙ HỢP TRÊN ĐẤT BÃI THẢI VÀ KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

Phụ lục 5a. Tóm tắt Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Thông Caribê (Pinus caribaea 

Morelet) trên đất bãi thải sau khai thác bauxite 

1. Điều kiện gây trồng 

  Tại các địa điểm khai thác mỏ bauxite ở Tây Nguyên, trên khu vực đất mỏ sau khai 

thác quặng bauxite đã được hoàn thổ. 

 Trong vùng khí hậu nhiệt đới mưa mùa ở Tây Nguyên. Mùa mưa từ 5-6 tháng, lượng 

mưa bình quân/năm 1.800-2.400mm, số tháng hạn (lượng mưa <50mm) từ 2-3 tháng. Nhiệt 

độ không khí bình quân/năm từ 22-260C.  

 Lớp đất hoàn thổ có chiều dày > 60cm, thời gian sau hoàn thổ > 6 tháng. 

2. Giống và tạo cây con 

a. Giống 

Thu hái hạt giống từ các cây mẹ từ 15 tuổi trở lên. Chọn cây mẹ có sinh trưởng tốt, 

hình dáng đẹp, thân thẳng, chiều cao dưới cành từ 6m trở lên; tán đều, không bị sâu bệnh, cụt 

ngọn. Chỉ thu hái các quả chín (thường có màu màu vàng nhạt hoặc một phần quả có màu 

cánh dán, mắt quả to mẩy, nhân hạt chắc cứng, một số mắt quả bắt đầu nứt)  

Quả sau khi thu hái về phải chế biến ngay. Phân loại quả, những quả chưa chín ủ thành 

từng đống cao không quá 50cm và phải thông gió, thời gian ủ từ 2-3 ngày cho quả chín đều, 

cần phải đảo đều mỗi ngày 01 lần. Quả chín đem trải đều trên bạt (hoặc nong, nia) phơi trong 

nắng nhẹ 2- 3 ngày để tách hạt. Cần thu hạt ngay sau khi tách , loại bỏ tạp chất, hạt lép.  Tiếp 

tục phơi hạt 1- 2 nắng cho khô, sàng sảy hết tạp vật và cho vào túi vải hoặc chum vại để bảo 

quản hoặc đem gieo ngay.  

b. Tạo cây con 

- Chọn và lập vườn ươm: theo tiêu chuẩn ngành 04-TCN-52-2002 của Bộ Nông nghiệp 

& PTNT. Tại Tây Nguyên, chọn nơi làm vườn ươm tránh lũ quét, ngập úng. Vườn ươm phải 

có hệ thống lưới che, rào bảo vệ, rãnh thoát nước tránh ngập úng. 

- Thời vụ gieo ươm: Tiến hành gieo hạt trước thời gian trồng 6 tháng. Ở Tây Nguyên, 

thời vụ gieo hạt từ tháng 10 – 12 năm trước, để kịp trồng vào mùa mưa tháng 6 - tháng 8 năm 

sau. 

- Tạo bầu:  

Vỏ bầu: Túi P.E không đáy hoặc có đáy thì phải đục lỗ, kích thước 8 x 12 cm.   

Thành phần hỗn hợp ruột bầu (tính theo khối lượng): Đất mặt dưới rừng thông, mùn 

thông khoảng 89%; Phân chuồng hoai (không ủ với vôi) 10%; Phân super lân 1%. Đất ruột 

bầu phải được đập nhỏ, sàng loại bỏ rễ cây, sỏi đá, tạp vật rồi trộn đều với phân chuồng và 

Supe lân.   



Tạo luống đặt bầu (áp dụng ở những nơi không dùng luống nền cứng): Luống rộng 

1m, dài 5-10m, rãnh luống rộng 0,6m, mặt luống được làm sạch cỏ dại, san phẳng, nện chặt.   

Đóng và xếp bầu: Trộn đều hỗn hợp ruột bầu theo tỷ lệ qui định. Cho đất vào 1/3 bầu 

lèn nhẹ để tạo đáy bầu, tiếp tục cho đất đầy bầu, vỗ cho đất xuống đều và chặt. Bầu được xếp 

sát nhau trên luống. Nếu là luống đất phải đắp gờ cao ít nhất bằng 2/3 thân bầu xung quanh 

luống để giữ bầu không bị nghiêng ngã và giữ ẩm cho những bầu phía ngoài luống. 

- Xử lý hạt: Ngâm hạt đã loại bỏ tạp vật, hạt lép trong dung dịch thuốc tím (KMnO4) 

nồng độ 0,1% trong 30 phút rồi vớt ra rửa sạch. Tiếp tục ngâm hạt trong nước ấm có nhiệt độ 

45-500C từ 8 đến 10 giờ, sau đó vớt ra rửa chua, để ráo nước, ủ trong túi vải, mỗi túi đựng 

không quá 1kg hạt, để ở nơi khô ráo. Trong thời gian ủ hạt phải luôn giữ nhiệt độ từ 30 đến 

400C. Hàng ngày rửa chua bằng nước sạch 400C đến khi có khoảng 30% số hạt nứt nanh thì 

đem gieo.  

- Gieo hạt, cấy cây mầm  

 Hạt có thể gieo thẳng trên luống gieo hoặc trên khay. Gieo đều hạt trên luống hoặc 

khay gieo với 1 kg/5-10m2. Sau đó, rắc một lớp đất bột phủ kín hạt, phủ mặt luống bằng một 

lớp rạ mỏng đã tẩy trùng. Dùng ô doa lỗ nhỏ hoặc bình phun thuốc đã rửa sạch tưới nhẹ. Tiếp 

tục tưới đủ ẩm đến khi cây mầm dài 2-3cm (cây mầm giống như hình que diêm) thì đem cấy 

vào bầu. Chú ý bảo vệ hạt chống chim, chuột và côn trùng xâm hại.  

Tưới nước đủ ẩm trên mặt luống gieo và bầu chuẩn bị cấy cây, dùng bay nhỏ bứng cây 

đặt vào bát có ít nước để tránh làm khô rễ mầm. Dùng que nhọn chọc giữa bầu một lỗ nhỏ sâu 

hơn rễ cây mầm, đặt cây mầm vào sao cho cổ rễ dưới mặt đất trong bầu khoảng 3mm và dùng 

que ép chặt đất vào rễ mầm, cấy đến đâu lấy cây mầm đến đấy. Sau khi cấy phải tưới nước 

đủ ẩm và giữ ẩm thường xuyên. 

 Cần che bóng cho cây mầm bằng cách cắm ràng ràng hoặc làm giàn che 60-70% ánh 

sáng trong thời gian 20-30 ngày đầu.  

- Chăm sóc cây con  

Tưới nước: Tưới đủ ẩm cho cây con vào buổi sáng hoặc chiều mát. Số lần tưới, lượng 

nước tưới tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình sinh trưởng của cây con. Về nguyên 

tắc phải luôn luôn giữ độ ẩm của đất trong bầu, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng bình thường. 

Bình quân lượng nước cho mỗi lần tưới là 3-5 lít/m2. Hạn chế tưới nước trước khi xuất vườn 

20-30 ngày để huấn luyện cây. 

Cấy dặm: Sau khi cấy 5-10 ngày tiến hành kiểm tra, cây nào chết phải cấy dặm ngay, 

đảm bảo mỗi bầu có 1 cây sinh trưởng và phát triển tốt.   

Nhổ cỏ, phá váng: Nhổ sạch cỏ trong bầu ươm và quanh luống, kết hợp với xới nhẹ, 

phá váng bằng một que nhỏ, xới sâu 5-10mm, xới xa gốc, tránh làm cây bị tổn thương, trung 

bình 10-15 ngày/lần.    

Bón thúc: Sau khi cấy khoảng 2 tháng đến trước khi trồng 1 tháng, nếu cây sinh trưởng 

kém thì tiến hành bón phân vô cơ. Dùng phân NPK (loại N:P:K = 5:10:3) hòa với nước nồng 



độ 0,5% để tưới với liều lượng 2,5lít/m2, mỗi lần tưới cách nhau từ 15-20 ngày cho đến khi 

cây sinh trưởng bình thường. 

 Tưới phân bằng ô doa lỗ nhỏ vào sáng sớm hoặc chiều tối, sau đó phải tưới rửa lá cho 

cây con bằng nước lã sạch (2,5 lít/m2) đề phòng cháy lá. Không tưới phân vào ngày nắng gắt, 

nên tưới vào những ngày râm mát hoặc mưa phùn.   

Đảo bầu: Cây con từ 3 đến 4 tháng tuổi thì tiến hành đảo bầu kết hợp với việc phân 

loại cây để chăm sóc. Sau khi đảo bầu cần tưới đẫm nước, chỉ đảo bầu vào những ngày râm 

mát hoặc có mưa nhỏ. Trước khi trồng 15-20 ngày cần đảo bầu lần cuối để tuyển chọn và 

huấn luyện cây trước khi mang đi trồng.  

c. Phòng trừ sâu bệnh hại  

 - Bệnh rơm lá thông: Phải theo dõi cây con thường xuyên để phát hiện bệnh kịp thời. 

Nếu phát hiện bệnh rơm lá thông, phải ngừng tưới nước và dùng Boocđô với nồng độ 1%, 

liều lượng 1 lít/4-6m2, phun 2 ngày 1 lần cho đến khi hết bệnh.   

 - Bệnh thối cổ rễ: Dùng Viben C nồng độ 0,3% liều lượng 0,3 lít/m2 phun 2 tuần 1 lần 

cho tháng đầu tiên để phòng bệnh thối cổ rễ.  Khi phát hiện bệnh phải ngừng tưới nước, xới 

cỏ phá váng cho bầu đất khô ráo, loại bỏ cây bị bệnh ra khỏi vườn ươm, dùng Viben C nồng 

độ 0,3%, liều lượng 0,3 lít/m2 phun 3 ngày 2 lần cho tới khi hết bệnh. 

 - Các nguồn hại khác: Khi phát hiện có chuột, chim phá hoại cần phải đặt bẫy để xua 

đuổi. Nếu có kiến, dế xâm hại thì dùng thuốc Basudin 10H hoặc 20H trộn với đất bột rắc lên 

luống. 

d. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn   

- Tuổi cây:  6- 7 tháng; Chiều cao: 25- 30 cm; Đường kính cổ rễ: 0,25- 0,30 cm 

 - Cây xanh tốt, phát triển cân đối, không cong queo, sâu bệnh, không bị gãy cụt 

ngọn. Trước khi xuất vườn cần tưới đủ ẩm cho luống cây và bầu cây. 

3. Kỹ thuật trồng 

a. Phương thức và mật độ trồng  

 Trồng theo phương thức hỗn giao theo hàng với Điều nhuộm. Thông Caribê: Mật độ 

trồng 1.100 cây/ha (cự ly 3 x 3m); Điều nhuộm: Mật độ trồng 370 cây/ha (cự ly 9 x 3m).  

b.  Xử lý thực bì  

 Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày. Nơi thực bì thưa thớt, 

không cần xử lý. Nơi thực bì rậm, tiến hành phát dọn toàn diện, chặt sát gốc, băm thành đoạn 

ngắn, gom thành đống, để phòng cháy trong mùa khô.   

c. Làm đất, bón phân 

Cải tạo môi trường đất: san gạt tạo mặt bằng tương đối theo dạng địa hình bằng máy 

san ủi; bổ sung lớp đất mặt (đất màu) có độ dày bình quân 20cm; cày xới sâu bình quân 30cm 

bằng máy cày.  

Tiến hành cuốc hố theo hàng, thẳng đều. Hố trồng Thông Caribê kích thước 40 x 40 x 

40cm, mỗi hố bón lót bằng phân chuồng 03kg/ hố hoặc 1,0kg phân hữu cơ vi sinh/hố. Khi 

cuốc hố lớp đất mặt để sang một bên, nhặt bỏ đá sỏi, rễ cây nếu có. 



 Trộn đều phân với đất và lấp đầy hố cao hơn mặt đất tự nhiên 2-3cm. Thời gian bón 

lót và lấp hố phải xong trước khi trồng ít nhất 15 ngày.    

d. Thời vụ trồng  

 Trồng vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 6 - 8 (có thể trồng dặm nửa đầu tháng 9 và vào 

mùa trồng rừng năm sau).  

e. Bốc xếp vận chuyển cây đi trồng 

 Tưới nước đủ ẩm 1 đêm trước khi bốc xếp cây, tránh làm vỡ bầu, dập nát, gãy ngọn 

cây trong quá trình bứng, bốc, xếp và vận chuyển. Cây chuyển tới phải kịp thời trồng ngay, 

nếu chưa kịp trồng phải xếp ở nơi râm mát và phải tưới nước đảm bảo độ ẩm trong bầu. 

f. Cách trồng  

 Trồng vào lúc râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ. Rải cây cẩn thận tránh xây xát, vỡ 

bầu; rải cây đến đâu trồng đến đó. Dùng bay đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2cm ở vị trí 

giữa hố đã lấp.  

 Xé bỏ vỏ bầu, tránh làm vỡ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố. Dùng tay lấp 

đất, lèn chặt xung quanh bầu và vun gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên 

khoảng 3- 4cm. Số cây con tại bãi tập kết chưa trồng phải để nơi râm mát, cần phải che nắng 

và giữ ẩm để bảo đảm chất lượng cây giống khi trồng.  

4. Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 

a. Trồng dặm  

 Sau khi trồng 20- 30 ngày, kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu 

trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng 

chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con của 

năm trước.  

b. Chăm sóc rừng trồng   

 -  Năm thứ nhất: 2 lần. Chăm sóc lần 1 tiến hành sau khi trồng từ 1 -1,5 tháng. Phát dọn 

thực bì toàn diện, cắt gỡ dây leo quấn vào cây. Kết hợp trồng dặm, chỉnh sửa các cây ngả 

nghiêng. Chăm sóc lần 2 tiến hành vào tháng 11-12. Phát dọn thực bì toàn diện; xới quanh 

gốc và bón phân NPK 0,2kg/ cây. Vun gốc hình mâm xôi đường kính 1,0m. Bón chất giữ ẩm 

AMS1.  

 -  Chăm sóc năm thứ 2, 3: 2 lần/ năm. Chăm sóc lần 1 vào tháng 5- 6. Phát dọn thực bì 

như lần 1 năm thứ nhất. Xới quanh gốc. Bón thúc 0,2 kg phân NPK; bón vào hai bên gốc, 

cách gốc 20-30cm, vun gốc theo hình mâm xôi đường kính 1,0m. Kết hợp trồng dặm nếu tỷ 

lệ sống < 85% bằng cây con của năm trước. Chăm sóc lần 2 vào tháng 11- 12. Nội dung thực 

hiện như chăm sóc lần 1. Bón chất giữ ẩm AMS1, phân NPK nhả chậm (nếu cần thiết). 

 - Chăm sóc năm thứ 4: Phát dọn thực bì toàn diện, gom ra ngoài đốt. Tỉa bớt cành nhánh 

đã thoái hóa, cây sâu bệnh. 

c. Bảo vệ rừng trồng 

 - Phòng chống sâu bệnh, động vật phá hoại rừng: Áp dụng Quy phạm kỹ thuật phòng 

trừ sâu bệnh hại cây rừng (04-TCN-27-2001) của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  Thường xuyên 



theo dõi tình hình sâu bệnh và động vật cắn phá cây trồng, khi thấy xuất hiện phải bắt giết 

hoặc phun thuốc diệt tận gốc không để lây lan thành dịch. 

- Phòng chống lửa rừng: Ở Tây Nguyên cần tập trung phòng cháy trong mùa khô, thu 

dọn hết vật liệu gây cháy trong rừng trồng (thực bì phát khi chăm sóc, cành lá khô rơi rụng), 

gom thành từng đống nhỏ.  

- Các biện pháp khác:  Nơi có gia súc thả rông cần làm hàng rào bảo vệ bằng cọc gỗ 

và 3 hàng dây kẽm gai để tránh gia súc phá hại rừng trồng. Cấm chăn thả gia súc trong 4 năm 

đầu, đặt biển báo rừng trồng, cấm các hoạt động phá hoại. 

 

Phụ lục 5b. Tóm tắt Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Keo lai (A. mangium x A. 

Auriculiformis) trên đất bãi thải sau khai thác khoáng sản 

4.5.2.1. Điều kiện gây trồng 

 Tại các địa điểm sau khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên, trên khu vực bãi thải bùn 

sau tuyển quặng bauxite (huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng) và sau khai thác vật liệu đá xây dựng 

(huyện K’Bang – Gia Lai). 

 Trong vùng khí hậu nhiệt đới mưa mùa ở Tây Nguyên (huyện Bảo Lâm – Lâm Đồng), 

mùa mưa từ 5-6 tháng, lượng mưa bình quân/năm 1.800 -2.400mm, số tháng hạn (lượng mưa 

<50mm) từ 2-3 tháng; nhiệt độ không khí bình quân/năm từ 22 - 260 C. Khu vực huyện 

K’Bang – Gia Lai, mùa mưa 4 tháng (từ tháng 9 -12), lượng mưa bình quân/năm 1.200 - 

2.600mm; nhiệt độ không khí bình quân/năm từ 20,1 – 26,10C.   

 Đất bãi bùn thải sau tuyển quặng Bauxite (hồ chứa bùn thải); đất mỏ sau khai thác vật 

liệu đá xây dựng đã hoàn thổ.  

4.5.2.2. Giống và tạo cây con 

a. Giống 

Áp dụng tiêu chuẩn ngành 04TCN 76-2006 - Quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng 

rừng Keo lai vô tính của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Chỉ được sử dụng cây mô hoặc cây hom 

đời F1 của các dòng tốt nhất đã được công nhận là giống quốc gia hay giống tiến bộ kỹ thuật 

để trồng rừng. Dùng các dòng AH1, BV16. 

b. Tạo cây con 

 - Chọn và lập vườn ươm: theo tiêu chuẩn ngành 04-TCN-52-2002 của Bộ Nông nghiệp 

& Phát triển Nông thôn. Tại Tây Nguyên (huyện Bảo Lâm- Lâm Đồng; huyện K’Bang – Gia 

Lai), chọn nơi làm vườn ươm tránh lũ quét, ngập úng. Vườn ươm phải có hệ thống giàn che, 

rào bảo vệ, rãnh thoát nước tránh ngập úng. Nhà giâm hom có mái che lưới ni lông hoặc tấm 

đan che sáng 50-60%, các hệ thống: cấp thoát nước, tưới tự động, luống đặt bầu.   

 - Vườn giống lấy hom 

Vườn giống lấy hom đặt gần khu vườn ươm, đất có thành phần cơ giới nhẹ, dày trên 

50 cm, thoát nước; làm đất sạch, tơi mịn và phân chia luống. Cuốc hố kích thước 30 x 30 x 



30cm, khoảng cách 0,8× 0,4m. Bón lót mỗi hố 2kg phân chuồng hoai, 100g NPK (5:10:3) và 

300g phân hữu cơ vi sinh. Tưới nước đủ ẩm và định kỳ 15-20 ngày làm cỏ, xới gốc 1 lần. 

Sau khi trồng 3-4 tháng, cắt tạo chồi. Dùng kéo sắc cắt cây ở độ cao 70cm, phun Benlat 

0,15% cho ướt cả cây để khử trùng. Lần tiếp theo, vào cuối mùa sinh trưởng đốn tạo chồi và 

trẻ hoá cây giống. Cách cắt đốn tạo chồi như lần đầu. Sau khi cắt đốn xong tiến hành xới đất 

quanh gốc, làm cỏ toàn diện. Bón thúc mỗi cây 50g NPK (5:10:3) hay 100g phân lân hữu cơ 

vi sinh, vun gốc và tưới đủ ẩm cho cây.  

 - Thời vụ giâm hom: Thực hiện giâm hom trước mùa trồng rừng 3 tháng. Ở Tây Nguyên, 

thời vụ giâm hom từ tháng 3- 5. 

 - Tạo bầu   

Vỏ bầu: Túi P.E nguyên sinh màu trắng, không đáy hoặc có đáy thì phải đục lỗ. Kích 

thước túi bầu 7 x 12cm.   

Thành phần hỗn hợp ruột bầu (tính theo khối lượng): Đất tầng B, có độ pH từ 5 - 6,0, 

thành phần cơ giới nhẹ khoảng 74%; Cát sạch 25%; Phân super lân 1%.          

Tạo luống đặt bầu (áp dụng ở những nơi không dùng luống nền cứng): Luống rộng 

1m, dài 5-10m, rãnh luống rộng 0,6m, mặt luống được làm sạch cỏ dại, san phẳng, nện chặt.   

Đóng và xếp bầu: Trộn đều hỗn hợp ruột bầu theo tỷ lệ qui định. Cho đất vào 1/3 bầu 

lèn nhẹ để tạo đáy bầu, tiếp tục cho đất đầy bầu, vỗ cho đất xuống đều và chặt. Bầu được xếp 

sát nhau trên luống. Nếu là luống đất phải đắp gờ cao ít nhất bằng 2/3 thân bầu xung quanh 

luống để giữ bầu không bị nghiêng ngã và giữ ẩm cho những bầu phía ngoài luống. 

 - Giâm hom: Cắt cành lấy hom vào buổi sáng, khi cắt để lại ở phần gốc còn lại trên cây 

ít nhất 2 đôi lá hoặc 2 chồi ngủ. Phần gốc hom cắt để cắm dài từ 6- 8cm từ vết cắt đến nách 

lá thứ nhất, có 1-2 lá, cắt bỏ 2/3 diện tích phiến lá, phần gốc hom cắt ngang 90o vết cắt nhẵn. 

Hom cắt xong ngâm vào dung dịch Benlat 0,3% trong 1 giờ. 

Sau khi vớt hom ra để ráo, chấm gốc hom vào thuốc bột TTG hoặc IBA phủ kín mặt 

cắt (100g thuốc dùng cho 1-1,2 vạn hom), rồi cấy ngay vào bầu ươm. Hom cắt lần nào phải 

xử lý thuốc và cấy ngay lần ấy, không để qua đêm.  

Mỗi bầu cấy 1 hom. Độ sâu cắm hom từ 4- 5cm. Sau khi cắm hom dùng bình vòi sen 

tưới lại để đất và hom được chặt. Áp dụng chế độ tưới phun sương tự động. 

c. Phòng trừ sâu bệnh 

 - Vệ sinh vườn ươm: dọn sạch lá rơi rụng, hom bị chết thối, tránh để đọng nước trong 

nhà giâm hom. 

 - Phun thuốc phòng trị bệnh theo định kỳ 1 lần/ tuần sau khi cắm hom vào bầu. Sử 

dụng thuốc Aliette (10- 20g thuốc pha 8 lít nước) phun đều trên bầu ươm để phòng trị các 

bệnh thối gốc, thối rễ; dùng Tilt super (8- 10ml thuốc pha 8 lít nước) để phòng trị bệnh đốm 

lá, loét thân. Mỗi bình pha 8 lít thuốc phun trên diện tích đặt bầu 100m2. Lưu ý: nên phun 

thuốc vào lúc chiều tối, sau khi ngừng tưới phun sương. 

d. Chăm sóc cây hom   



 Hom giâm khoảng 1,5 tháng thì rễ bắt đầu phát triển mạnh (xuất hiện khá nhiều ở thành 

bầu ươm), lúc này cần giảm dần nước tưới phun và đến khi cây 2 tháng tuổi thì dừng tưới 

phun sương. 

 Dùng bình tưới vòi hoa sen tưới 3-4 lần/ ngày, lượng nước tưới 30lít/10m2 trong 

khoảng 5-6 ngày sau khi dừng tưới phun sương. Sau đó tưới bảo đảm cho bầu cây đủ ẩm với 

2 lần tưới/ ngày. 

 Bón phân: khi cây ổn định (khoảng 50 ngày tuổi) tiến hành tưới thúc bằng phân NPK 

16:16:8 với liều lượng 100g/ 10m2. Định kỳ 7 ngày tưới thúc một lần. Sau khi tưới phân phải 

tưới rửa lá cây với 2 lít nước/m2. Nên tưới phân vào ngày trời râm mát, không tưới vào ngày 

mưa hoặc khi bầu cây quá ướt. 

 Khi cây được 75 ngày tuổi thì tiến hành đảo bầu, kết hợp phân loại cây để thuận tiện 

cho việc chăm sóc tiếp theo. Hai tuần trước khi xuất vườn giảm dần lượng nước tưới và 1 

tuần trước khi xuất vườn dừng hẳn tưới nước và phun thuốc phòng bệnh cây. 

e. Tiêu chuẩn cây con Keo lai xuất vườn   

- Tuổi cây: 2,5- 3 tháng; Chiều cao: 20- 25 cm (trên bùn thải sau tuyển quặng bauxite); 

25 -30 cm (trên bãi thải sau khai thác đá xây dựng); Đường kính cổ rễ: 0,40 - 0,50 cm. 

- Cây xanh tốt, phát triển cân đối, không cong queo, sâu bệnh, không bị cụt ngọn, 

không bị vỡ bầu đất. Trước khi xuất vườn cần phải tưới nước cho luống cây và bầu cây đủ 

ẩm.  

4.5.2.3. Kỹ thuật trồng 

a. Phương thức và mật độ trồng  

 - Trên bãi bùn thải: Trồng theo phương thức hỗn loài (01 hàng Keo lai + 01 hàng Tràm 

Úc). Mật độ trồng: 6.600 cây/ha (cự ly 1 x 1,5m). 

 - Trên bãi thải sau khai thác đá xây dựng: Trồng theo phương thức hỗn giao theo hàng 

(01 hàng Keo lai + 01 hàng Sục sạc). Keo lai: trồng hàng cách hàng 2,5m x cây cách cây 

2,0m. Mật độ trồng 2.000 cây/ha. Sục sạc: trồng hàng cách hàng 2,5m x cây cách cây 2,0m. 

Mật độ trồng 2.000 cây/ha. 

b. Xử lý thực bì  

 Ở hiện trường bãi thải sau khai thác đá xây dựng, công tác xử lý thực bì phải hoàn 

thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày. Tiến hành phát dọn toàn diện, chặt sát gốc, băm thành 

đoạn ngắn, dồn thành đống, để phòng cháy trong mùa khô.  

 Trên đất bùn thải sau tuyển quặng bauxite (ở các hồ chứa bùn thải) thực bì thưa thớt, 

không cần xử lý.  

c. Làm đất, bón phân 

 - Trên bãi bùn thải: Cuốc hố kích thước 30 x 30 x 30cm. Bón lót bằng phân chuồng hoai 

3,0kg/ hố hoặc phân hữu cơ vi sinh1,0kg/ hố. Gạt lớp đất mặt xuống trộn đều với phân, sau 

đó lấp hố cao hơn mặt đất tự nhiên 2-3cm. Thời gian bón lót xong trước khi trồng ít nhất 10 

ngày.  



 - Trên bãi thải sau khai thác đá xây dựng: San gạt tạo mặt bằng tương đối theo dạng địa 

hình bằng máy san ủi; cày xới sâu bình quân 30cm bằng máy cày. Sau đó cuốc hố kích thước 

40 x 40 x 40 cm (đối với Keo lai) và 30 x 30 x 30cm (đối với Sục sạc); lớp đất mặt để sang 

một bên, nhặt bỏ đá sỏi, rễ cây nếu có. Bón lót bằng phân chuồng 02kg/ hố hoặc 0,5kg phân 

hữu cơ vi sinh/hố (đối với Keo lai); phân chuồng 0,5kg/ hố hoặc 125gr phân hữu cơ vi sinh/hố 

(đối với Sục sạc). Gạt lớp đất mặt xuống trộn đều với phân, sau đó lấp hố cao hơn mặt đất tự 

nhiên 2-3cm. Thời gian bón lót và lấp hố phải xong trước khi trồng ít nhất 15 ngày. 

d. Trồng cây 

 - Thời vụ trồng: Ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) trồng vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 6 

- 8 (có thể trồng dặm nửa đầu tháng 9 và vào mùa trồng rừng năm sau). Ở huyện K’Bang (Gia 

Lai) trồng vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 9 - 11 (có thể trồng dặm nửa đầu tháng 12 và vào 

mùa trồng rừng năm sau). 

 - Bốc xếp vận chuyển cây đi trồng: Tưới nước đủ ẩm 1 đêm trước khi bốc xếp cây, tránh 

làm vỡ bầu, dập nát, gãy ngọn cây trong quá trình bứng, bốc, xếp và vận chuyển. Cây chuyển 

tới phải kịp thời trồng ngay, nếu chưa kịp trồng phải xếp ở nơi râm mát và phải tưới nước 

đảm bảo độ ẩm trong bầu. 

 - Cách trồng: Trồng vào lúc râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và khi đất trong hố đào 

phải đủ ẩm. Rải cây đến từng hố trước khi trồng, cẩn thận tránh xây xát; cây đã rải ra hố phải 

trồng hết trong ngày. Dùng cuốc nhỏ hoặc bay đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2cm ở vị trí 

giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu, tránh làm vỡ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố. Dùng 

đất tơi ở lớp mặt lấp đầy hố, lèn chặt đất xung quanh bầu và vun thêm đất bùn vào gốc cây 

thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 3-4 cm. 

 Số cây con tại bãi tập kết chưa trồng phải để nơi râm mát, cần phải che nắng và giữ ẩm 

để bảo đảm chất lượng cây giống khi trồng.  

4.5.2.4. Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 

a. Trồng dặm  

 Sau khi trồng 20-30 ngày, kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu 

trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng 

chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con của 

năm trước.  

b. Chăm sóc rừng trồng 

Chăm sóc 2 lần/năm và thực hiện 3 năm liên tiếp. Năm trồng đầu tiên chăm sóc 1 lần 

nếu thời vụ trồng tháng 9-10 (huyện K’Bang); chăm sóc 2 lần nếu thời vụ trồng tháng 6 – 8 

(huyện Bảo Lâm).   

Năm thứ nhất: Chăm sóc lần 1 sau khi trồng từ 1 - 1,5 tháng. Phát dọn thực bì toàn 

diện, cắt gỡ dây leo quấn vào cây. Kết hợp trồng dặm, chỉnh sửa các cây ngả nghiêng. Phát 

dọn thực bì toàn diện; xới quanh gốc và vun gốc hình mâm xôi đường kính 1,0m.  Chăm sóc 

lần 2 vào tháng 11- 12 (ở Bảo Lâm). Phát dọn thực bì như chăm sóc lần 1. Xới quanh gốc. 

Thực hiện bón thúc đối với Keo lai và Tràm Úc bón phân NPK với liều lượng 0,2kg/cây/năm; 



đối với cây Sục sạc không bón phân. Bón phân ở hai bên gốc cây, cách gốc 20-30cm, vun gốc 

theo hình mâm xôi đường kính 1,0m. Bón chất giữ ẩm AMS1, phân NPK nhả chậm. 

- Chăm sóc năm thứ 2, 3: 2 lần/ năm. Chăm sóc lần 1 vào đầu mùa mưa (ở Bảo Lâm 

từ tháng 5- 6; ở K’Bang từ tháng 9-10). Phát dọn thực bì như chăm sóc năm thứ nhất. Xới 

quanh gốc. Thực hiện bón thúc đối với Keo lai và Tràm Úc bón phân NPK với liều lượng 

0,2kg/cây/năm; đối với cây Sục sạc không bón phân. Bón phân ở hai bên gốc cây, cách gốc 

20-30cm, vun gốc theo hình mâm xôi đường kính 1,0m. Bón chất giữ ẩm AMS1, phân NPK 

nhả chậm (nếu cần thiết). Kết hợp trồng dặm nếu tỷ lệ sống < 85% bằng cây con của năm 

trước. Chăm sóc lần 2 vào tháng 11- 12 (ở Bảo Lâm) hoặc tháng 12 đến tháng 01 năm sau (ở 

K’Bang). Các biện pháp kỹ thuật tương tự chăm sóc lần 1.  

- Chăm sóc năm thứ 4: Phát dọn thực bì toàn diện, gom ra ngoài đốt.  Tỉa bớt các cành 

nhánh đã thoái hóa, cây sâu bệnh (đặc biệt đối với rừng trồng trên bãi bùn thải sau tuyển 

quặng bauxite).  

c. Bảo vệ rừng trồng 

 - Phòng chống sâu bệnh, động vật phá hoại rừng: Áp dụng Quy phạm kỹ thuật phòng 

trừ sâu bệnh hại cây rừng (04-TCN-27-2001) của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

 - Phòng chống lửa rừng: Ở các địa điểm trồng cần tập trung phòng cháy trong mùa khô, 

thu dọn hết vật liệu gây cháy trong rừng trồng (thực bì phát khi chăm sóc, cành lá khô rơi 

rụng), gom thành từng đống nhỏ.  

 - Các biện pháp khác:  Ở nơi có gia súc thả rông cần làm hàng rào bảo vệ bằng cọc gỗ 

và 3 hàng dây kẽm gai để tránh gia súc phá hại rừng trồng. Cấm chăn thả gia súc trong 4 năm 

đầu, đặt biển báo rừng trồng, cấm các hoạt động phá hoại. 

 

Phụ lục 5c. Tóm tắt Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Tràm Úc (Melaleuca leucadendra 

L.)  trên bùn thải sau khai thác bauxite 

4.5.3.1. Điều kiện gây trồng 

 Trên hồ chứa bùn thải sau tuyển quặng bauxite ở Tây Nguyên. Tại các địa điểm khai 

thác mỏ và tuyển quặng bauxite ở Tây Nguyên có hình thành các bãi bùn thải sau tuyển quặng 

bauxite được tích trữ trong các hồ chứa. Sau khi hồ chứa bùn thải đầy, tiến hành trồng cây để 

cải tạo, phục hồi hệ sinh thái đất bùn thải sau tuyển quặng bauxite. Bùn thải trong hồ chứa có 

chiều dày >100cm, có thể bị ngập nước trong mùa mưa.  

 Trong vùng khí hậu nhiệt đới mưa mùa ở Tây Nguyên. Mùa mưa từ 5-6 tháng, lượng 

mưa bình quân/năm 1.800-2.200mm, số tháng hạn (lượng mưa <50mm) từ 2-3 tháng. Nhiệt 

độ không khí bình quân/năm từ 22-260C.  

4.5.3.2. Giống và tạo cây con 

a. Giống 



Sử dụng hạt giống được thu hái ở các rừng giống, vườn giống từ các xuất xứ đã được 

công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật: Weipa, Queensland (14147); Rifle, Queensland (15892); 

Cambridge W.A (18909); Kuru, PNG (18960) để nhân giống phục vụ trồng rừng. 

Thu hái hạt giống từ các cây ưu trội đã được 5- 6 tuổi là tốt nhất, thu hái hạt vào mùa 

khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Thu các quả chín (vỏ quả có màu mốc), rải 

đều trên nong hoặc sân có lót vải đệm, phơi nắng. Sàng sẩy loại bỏ hết tạp vật và chỉ thu lấy 

hạt bung ra sau khi phơi được 2 ngày đầu. Số lượng hạt trong 1 kg khoảng 20- 22 triệu hạt. 

Hạt được cho vào túi vải hoặc ni lông hay chum vại cất giữ nơi cao ráo, thoáng mát. 

Hoặc có thể cất trữ hạt ở nhiệt độ 5 đến 100C với hàm lượng nước của hạt từ 5 đến 12% có 

thể duy trì được khả năng nẩy mầm tới 3 năm. 

b. Tạo cây con 

- Chọn và lập vườn ươm: theo tiêu chuẩn ngành 04-TCN-52-2002 của Bộ Nông nghiệp 

& PTNT. Tại Tây Nguyên, chọn nơi làm vườn ươm tránh lũ quét, ngập úng. Vườn ươm phải 

có hệ thống lưới che, rào bảo vệ, rãnh thoát nước tránh ngập úng. 

- Chuẩn bị đất gieo: Luống gieo phải được cày hoặc cuốc lật đất sâu 30cm, phơi ải kỹ 

rồi đập nhỏ, nhặt sạch đá sỏi, cỏ và rễ cây. Mặt luống rộng 0,8-1m, rãnh luống rộng 0,5-0,6m, 

luống cao 10-15cm. Tưới Benlat nồng độ 3% cho ẩm đều trên mặt luống để diệt nấm một 

đêm trước khi gieo hạt.   

- Thời vụ gieo ươm: Tiến hành gieo hạt trước khi trồng 4 tháng, để kịp trồng vào mùa 

mưa tháng 6 - tháng 8 hàng năm. 

- Xử lý hạt có thể áp dụng 1 trong các cách sau: (1) Ngâm hạt trong nước sạch khoảng 

12 giờ liền, sau đó vớt ra để ráo nước đem gieo; (2) Ngâm hạt trong nước sạch, ấm khoảng 

40-500C, trong 6 giờ vớt ra để ráo nước đem gieo; (3) Phơi hạt dưới nắng nhẹ khoảng 600C 

trong 6 giờ rồi đem gieo. (4) Phơi hạt dưới nắng nhẹ khoảng 2 giờ sau đó ngâm vào nước 3 

giờ, vớt ra để ráo nước rồi ủ hạt 36-48 giờ, cứ 10-12 giờ rửa chua một lần, rửa lần cuối để ráo 

nước đem gieo. 

- Gieo hạt: Trộn một phần hạt đã xử lý với 5 phần cát mịn rồi gieo vãi đều lên mặt 

luống với 2g hạt/m2. Tưới nước đủ ẩm và phủ một lớp cát mỏng, lấp kín hạt sau khi gieo. Làm 

khung đỡ và chuẩn bị ni lông che mặt luống khi có mưa lớn để bảo vệ cây mạ. Hàng ngày 

tưới nước đủ ẩm cho luống gieo; từ 7-10 ngày phá váng một lần; khoảng 15 ngày/ 1 lần tưới 

Benlat nồng độ 0,1% đủ ẩm cho cây và mặt luống. 

 - Tạo bầu   

Vỏ bầu: Túi P.E không đáy hoặc có đáy thì phải đục lỗ, kích thước 7 x 12 cm.   

Thành phần hỗn hợp ruột bầu (tính theo khối lượng): Hỗn hợp ruột bầu thích hợp gồm: 

25% đất vườn ươm + 25% phân chuồng hoai + 50% xơ dừa hoặc tro trấu (tỷ lệ 1:1:2) hoặc 

50% đất vườn ươm + 25% phân chuồng hoai + 25% xơ dừa hoặc tro trấu (tỷ lệ 2:1:1). 

Tạo luống đặt bầu (áp dụng ở những nơi không dùng luống nền cứng). Luống rộng 1m, 

dài 5-10m, rãnh luống rộng 0,6m, mặt luống được làm sạch cỏ dại, san phẳng, nện chặt.   



Đóng và xếp bầu: Trộn đều hỗn hợp ruột bầu theo tỷ lệ qui định. Cho đất vào 1/3 bầu 

lèn nhẹ để tạo đáy bầu, tiếp tục cho đất đầy bầu, vỗ cho đất xuống đều và chặt. Bầu được xếp 

sát nhau trên luống. Nếu là luống đất phải đắp gờ cao ít nhất bằng 2/3 thân bầu xung quanh 

luống để bầu không bị nghiêng ngả và giữ ẩm cho những bầu phía ngoài luống. 

- Cấy cây mạ: Cây mạ khoảng 25-30 ngày tuổi kể từ khi hạt nẩy mầm, cao khoảng 2-

3cm và có khoảng 3 đến 4 đôi lá thì nhổ đem cấy vào bầu. Tưới nước đủ ẩm trên mặt luống 

gieo và bầu chuẩn bị cấy cây con dùng bay nhỏ bứng cây đặt vào bát có ít nước để tránh làm 

khô rễ.  Dùng que nhọn chọc giữa bầu một lỗ nhỏ sâu hơn rễ cây mạ, đặt cây mạ vào sao cho 

cổ rễ dưới mặt đất trong bầu khoảng 3mm và dùng que ép chặt đất vào rễ cây mạ. Sau khi cấy 

phải tưới nước đủ ẩm và giữ ẩm thường xuyên. 

 Cần che bóng cho cây mạ bằng cách cắm ràng ràng hoặc che lưới màu sẫm trong 

khoảng 4-5 ngày đầu sau khi cấy.   

c. Chăm sóc cây con  

 Sau khi cấy  4-5 ngày cây bắt đầu cứng cáp, dỡ bỏ ràng ràng hoặc lưới che. Số lần tưới, 

lượng nước tưới tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình sinh trưởng của cây con. Bình 

quân lượng nước cho mỗi lần tưới là 3-5 lít/m2. Hai tuần trước khi xuất vườn giảm dần lượng 

nước tưới và 1 tuần trước khi xuất vườn dừng hẳn tưới nước và phun thuốc phòng bệnh cây. 

d. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn   

 Tuổi cây: 2,5- 3 tháng kể từ khi cấy hoặc 3,5- 4 tháng kể từ khi nẩy mầm; Chiều cao: 

40- 50cm; Đường kính cổ rễ: 0,20 - 0,30cm 

 Cây xanh tốt, phát triển cân đối, không cong queo, sâu bệnh, không bị cụt ngọn, không 

vỡ bầu. Trước khi xuất vườn cần tưới đủ ẩm cho luống cây và bầu cây.  

4.5.3.3. Kỹ thuật trồng 

a. Phương thức và mật độ trồng  

 Trồng theo phương thức thuần loại hoặc hỗn giao theo hàng (01 hàng Tràm Úc + 01 

hàng Keo lai).  

 Mật độ trồng: Trên hồ chứa bùn thải, trồng mật độ 6.600 cây/ha (cự ly 1,0 x 1,5m). 

Nếu trồng hỗn giao với Keo lai thì trồng 3.300 cây Tràm Úc + 3.300 cây Keo lai.  

b.  Xử lý thực bì  

 Trong hồ chứa bùn thải thực bì thưa thớt, không cần xử lý.   

c. Làm đất, bón phân  

 Cuốc hố kích thước 30 x 30 x 30cm. Mỗi hố bón lót bằng phân chuồng hoai 3,0kg/ hố 

hoặc sử dụng phân hữu cơ vi sinh1,0kg/ hố; trộn đều phân với đất bùn thải và lấp đầy hố cao 

hơn mặt đất tự nhiên 2-3cm. Thời gian bón lót và lấp hố phải xong trước khi trồng ít nhất 10 

ngày.   

d.  Thời vụ trồng  

 Trồng vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 6 - 8 (có thể trồng dặm nửa đầu tháng 9 và vào 

mùa trồng rừng năm sau).  

e. Bốc xếp vận chuyển cây đi trồng 



 Tưới nước đủ ẩm 1 đêm trước khi bốc xếp cây, tránh làm vỡ bầu, dập nát, gãy ngọn 

cây trong quá trình bứng, bốc, xếp và vận chuyển. Cây chuyển tới phải kịp thời trồng ngay, 

nếu chưa kịp trồng phải xếp ở nơi râm mát và phải tưới nước đảm bảo độ ẩm trong bầu. 

f. Cách trồng  

 Trồng vào lúc râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ. Rải cây đến từng hố và tránh làm xây 

xát cây; rải cây đến đâu trồng đến đó. Dùng bay đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2cm ở vị 

trí giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu, tránh làm vỡ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố. 

Dùng tay lấp đất bùn, lèn chặt xung quanh bầu và vun gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn 

mặt đất bùn tự nhiên khoảng 2cm.  

 Số cây con tại bãi tập kết chưa trồng phải để nơi râm mát, cần che nắng và giữ ẩm để 

bảo đảm chất lượng cây giống khi trồng.  

4.5.3.4. Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 

a. Trồng dặm  

 Sau khi trồng 20-30 ngày, kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu 

trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng 

chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con của 

năm trước.  

b. Chăm sóc rừng trồng   

- Chăm sóc 2 lần/năm và thực hiện 3 năm liên tiếp.    

- Năm thứ nhất: Chăm sóc lần 1sau khi trồng từ 1 - 1,5 tháng. Phát dọn thực bì toàn 

diện, cắt gỡ dây leo quấn vào cây. Kết hợp trồng dặm, chỉnh sửa các cây ngã nghiêng. Xới 

quanh gốc và vun gốc hình mâm xôi đường kính 0,6m. Chăm sóc lần 2 vào tháng 11- 12. Phát 

dọn thực bì như chăm sóc lần 1. Xới quanh gốc. Thực hiện bón thúc đối với Keo lai và Tràm 

Úc bón phân NPK với liều lượng 0,2kg/cây/năm; đối với cây Sục sạc không bón phân. Bón 

phân ở hai bên gốc cây, cách gốc 20-30 cm, vun gốc theo hình mâm xôi đường kính 0,6m. 

Bón chất giữ ẩm AMS1, phân NPK nhả chậm. 

- Chăm sóc năm thứ 2, 3: 2 lần/ năm. Chăm sóc lần 1 vào đầu mùa mưa (từ tháng 5- 

6). Phát dọn thực bì như chăm sóc năm thứ nhất. Xới quanh gốc. Thực hiện bón thúc đối với 

Keo lai và Tràm Úc bón phân NPK với liều lượng 0,2kg/cây/năm; đối với cây Sục sạc không 

bón phân. Bón phân ở hai bên gốc cây, cách gốc 20-30cm, vun gốc theo hình mâm xôi đường 

kính 1,0m. Bón chất giữ ẩm AMS1, phân NPK nhả chậm (nếu cần thiết). Kết hợp trồng 

dặm nếu tỷ lệ sống < 85% bằng cây con của năm trước. Chăm sóc lần 2 vào tháng 11- 12. 

Các biện pháp kỹ thuật tương tự chăm sóc lần 1.  

- Chăm sóc năm thứ 4: phát dọn thực bì toàn diện, gom ra ngoài đốt.  Tỉa bớt các cành 

nhánh đã thoái hóa, cây sâu bệnh. Cần điều chỉnh không gian dinh dưỡng thích hợp cho cây 

Tràm Úc (và Keo lai nếu trồng hỗn giao) thông qua công tác tỉa thưa.   

c. Bảo vệ rừng trồng: 

 - Phòng chống sâu bệnh: Áp dụng Quy phạm kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng 

(04-TCN-27-2001) của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  



- Phòng chống lửa rừng: Áp dụng tiêu chuẩn ngành 04TCN-88-2006 - Quy phạm kỹ 

thuật phòng cháy, chữa cháy rừng Tràm của Bộ NN & PTNT. Ở Tây Nguyên cần tập trung 

phòng cháy trong mùa khô, thu dọn hết vật liệu gây cháy trong rừng trồng (thực bì phát khi 

chăm sóc, cành lá khô rơi rụng), gom thành từng đống nhỏ.  

- Các biện pháp khác: Ở nơi có gia súc thả rông cần làm hàng rào bảo vệ bằng cọc gỗ 

và 3 hàng dây kẽm gai để tránh gia súc phá hại rừng trồng. Cấm chăn thả gia súc trong 4 năm 

đầu, đặt biển báo rừng trồng, cấm các hoạt động phá hoại. 

 

Phụ lục 5d. Tóm tắt Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Điều nhuộm (Bixa orellana L.)  

trên đất bãi thải sau khai thác bauxite 

4.5.4.1. Điều kiện gây trồng 

 Tại các địa điểm khai thác mỏ bauxite ở Tây Nguyên, trên khu vực đất mỏ sau khai 

thác quặng bauxite đã được hoàn thổ. Lớp đất hoàn thổ có chiều dày > 60cm, thời gian sau 

hoàn thổ > 6 tháng. 

 Trong vùng khí hậu nhiệt đới mưa mùa ở Tây Nguyên. Mùa mưa từ 5-6 tháng, lượng 

mưa bình quân/năm 1.800-2.400mm, số tháng hạn (lượng mưa <50mm) từ 2-3 tháng. Nhiệt 

độ không khí bình quân/năm từ 22-260C.   

4.5.4.2. Giống và tạo cây con 

a. Giống 

Sử dụng hạt giống được thu hái tốt nhất ở các cây mẹ ưu trội tại các vườn trồng, từ 5-

10 tuổi, cây sinh trưởng tốt, tán đều, cành lá sum suê, sai quả, không bị sâu bệnh. 

Thu hái quả vào tháng 9-12. Chọn các quả già chín (vỏ quả có màu nâu), tách quả lấy 

hạt, đem chà rửa sạch lớp cơm (áo hạt). Hạt thu được rải đều trên nong đem phơi trong mát 

từ 3-4 ngày cho đến khi độ ẩm còn từ 10-12%. Hạt được cho vào túi vải hoặc ni lông hay 

chum vại để bảo quản hoặc đem gieo ngay.  

b. Tạo cây con 

- Chọn và lập vườn ươm: theo tiêu chuẩn ngành 04-TCN-52-2002 của Bộ Nông nghiệp 

& PTNT. Tại Tây Nguyên, chọn nơi làm vườn ươm tránh lũ quét, ngập úng. Vườn ươm phải 

có hệ thống lưới che, rào bảo vệ, rãnh thoát nước tránh ngập úng. 

- Thời vụ gieo ươm: gieo hạt trước khi trồng 4 tháng. Ở Tây Nguyên, thời vụ gieo hạt 

từ tháng 2 đến tháng 4, để kịp trồng vào mùa mưa tháng 6 - tháng 8 hàng năm. 

- Tạo bầu   

Vỏ bầu: Túi P.E không đáy hoặc có đáy thì phải đục lỗ, kích thước 9 x 12 cm.   

Thành phần hỗn hợp ruột bầu (tính theo khối lượng): Đất tầng B, thành phần cơ giới 

nhẹ khoảng 95%; Phân chuồng hoai: 4%; Phân super lân hoặc NPK: 1%. 

Tạo luống đặt bầu (áp dụng ở những nơi không dùng luống nền cứng): Luống rộng 

1m, dài 5-10m, rãnh luống rộng 0,6m, mặt luống được làm sạch cỏ dại, san phẳng, nện chặt.   

- Đóng và xếp bầu: Trộn đều hỗn hợp ruột bầu theo tỷ lệ qui định. Cho đất vào 1/3 bầu 

lèn nhẹ để tạo đáy bầu, tiếp tục cho đất đầy bầu, vỗ cho đất xuống đều và chặt. Bầu được xếp 



sát nhau trên luống. Nếu là luống đất phải đắp gờ cao ít nhất bằng 2/3 thân bầu xung quanh 

luống để giữ bầu không bị nghiêng ngả và giữ ẩm cho những bầu phía ngoài luống. 

- Xử lý hạt: Ngâm hạt đã loại bỏ tạp vật, hạt lép trong dung dịch thuốc tím (KMnO4) 

nồng độ 0,1% trong 30 phút rồi vớt ra rửa sạch. Hạt đem ngâm vào nước ấm (2 sôi 3 lạnh) 

trong khoảng 6-8 giờ, vớt ra để ráo nước rồi ủ hạt trong túi vải từ  36-48 giờ, cứ 10-12 giờ 

rửa chua một lần bằng nước ấm. Khi hạt nẩy mầm thì đem cấy vào bầu ươm. 

- Cấy hạt vào bầu: Tưới nước cho luống ươm và bầu ươm đủ ẩm trước khi cấy hạt từ 

1-2 giờ. Dùng que chọc lỗ giữa bầu, độ sâu từ 0,5-1cm, cho hạt vào lỗ (01hạt/ lỗ); chú ý đặt 

phần chóp mầm của hạt xuống phía dưới; lấp hạt mầm bằng đất mịn dày 0,3-0,5cm. Che tủ 

mặt luống bằng rơm rạ đã phơi khô tẩy trùng hoặc bằng lưới đen che sáng 60-70%. Tưới nước 

thường xuyên để giữ ẩm cho bầu ươm; khi hành thành cây mầm trên mặt bầu thì dỡ bỏ vật 

liệu, lưới che phủ. 

c. Chăm sóc cây con  

 Kiểm tra cây mầm, bầu nào không có cây thì tiến hành cấy dặm bằng các hạt đã nứt 

nanh. Thường xuyên tưới đủ ẩm cho cây con vào buổi sáng hoặc chiều mát. Số lần tưới, lượng 

nước tưới tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình sinh trưởng của cây con. Bình quân 

lượng nước cho mỗi lần tưới là 3-5 lít/m2.  

 Sau khi cấy hạt khoảng 20-30 ngày đến trước khi trồng 1 tháng, nếu cây sinh trưởng 

kém thì tiến hành bón phân vô cơ. Dùng phân NPK (5:10:3) hòa với nước nồng độ 0,5% để 

tưới với liều lượng 2,5lít/m2, mỗi lần tưới cách nhau từ 15-20 ngày cho đến khi cây sinh 

trưởng bình thường. Hai tuần trước khi xuất vườn giảm dần lượng nước tưới và 1 tuần trước 

khi xuất vườn dừng hẳn tưới nước và phun thuốc phòng bệnh cây. 

f. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn   

- Tuổi cây:  3- 4 tháng; Chiều cao: 30- 40 cm; Đường kính cổ rễ: 0,40- 0,60 cm 

 - Cây xanh tốt, phát triển cân đối, không cong queo, sâu bệnh, không bị gãy cụt 

ngọn. Trước khi xuất vườn cần tưới đủ ẩm cho luống cây và bầu cây. 

4.5.4.3. Kỹ thuật trồng 

a. Phương thức và mật độ trồng  

 Trồng theo phương thức hỗn giao theo hàng với Thông Caribê. Điều nhuộm: Mật độ 

trồng 370 cây/ha (cự ly 9 x 3m); vThông Caribê: Mật độ trồng 1.100 cây/ha (cự ly 3 x 3m)  

b.  Xử lý thực bì  

 Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày. Nơi thực bì thưa thớt, 

không cần xử lý. Nơi thực bì rậm, tiến hành phát dọn toàn diện, chặt sát gốc, băm thành đoạn 

ngắn, gom thành đống, để phòng cháy trong mùa khô.   

c. Làm đất, bón phân 

Cải tạo môi trường đất: san gạt tạo mặt bằng tương đối theo dạng địa hình bằng máy 

san ủi; bổ sung lớp đất mặt (đất màu) có độ dày bình quân 20cm; cày xới sâu bình quân 30cm 

bằng máy cày.  

Tiến hành cuốc hố theo hàng, thẳng đều. Hố trồng Điều nhuộm kích thước 40 x 40 x 

40cm, mỗi hố bón lót bằng phân chuồng 03kg/ hố hoặc 1,0kg phân hữu cơ vi sinh/hố. Khi 



cuốc hố lớp đất mặt để sang một bên, nhặt bỏ đá sỏi, rễ cây nếu có. Trộn đều phân với đất và 

lấp đầy hố cao hơn mặt đất tự nhiên 2-3cm. Thời gian bón lót và lấp hố phải xong trước khi 

trồng ít nhất 15 ngày.    

d. Thời vụ trồng  

 Trồng vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 6 - 8 (có thể trồng dặm nửa đầu tháng 9 và vào 

mùa trồng rừng năm sau).  

e. Bốc xếp vận chuyển cây đi trồng 

 Tưới nước đủ ẩm 1 đêm trước khi bốc xếp cây, tránh làm vỡ bầu, dập nát, gãy ngọn 

cây trong quá trình bứng, bốc, xếp và vận chuyển. Cây chuyển tới phải kịp thời trồng ngay, 

nếu chưa kịp trồng phải xếp ở nơi râm mát và phải tưới nước đảm bảo độ ẩm trong bầu. 

f. Cách trồng  

 Trồng vào lúc râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ. Rải cây cẩn thận tránh xây xát, vỡ 

bầu; rải cây đến đâu trồng đến đó. Dùng bay đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2cm ở vị trí 

giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu, tránh làm vỡ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố. Dùng 

tay lấp đất, lèn chặt xung quanh bầu và vun gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự 

nhiên khoảng 3- 4cm. 

 Số cây con tại bãi tập kết chưa trồng phải để nơi râm mát, cần phải che nắng và giữ ẩm 

để bảo đảm chất lượng cây giống khi trồng.  

4.5.4.4. Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 

a. Trồng dặm  

 Sau khi trồng 20-30 ngày, kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu 

trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng 

chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con của 

năm trước.  

b. Chăm sóc rừng trồng   

 - Năm thứ nhất: Tiến hành chăm sóc 2 lần. Chăm sóc lần 1sau khi trồng từ 1 -1,5 tháng. 

Phát dọn thực bì toàn diện, cắt gỡ dây leo quấn vào cây. Kết hợp trồng dặm, chỉnh sửa các 

cây ngã nghiêng. Chăm sóc lần 2 vào tháng 11-12. Phát dọn thực bì toàn diện; xới quanh gốc 

và bón phân NPK liều lượng 0,2kg/ cây. Vun gốc hình mâm xôi đường kính 1,0m. Bón chất 

giữ ẩm AMS1.  

 - Chăm sóc năm thứ 2, 3: 2 lần/ năm. Chăm sóc lần 1: Tiến hành vào tháng 5- 6. Phát 

dọn thực bì như lần 1 năm thứ nhất. Xới quanh gốc. Bón thúc 0,2 kg phân NPK; bón vào hai 

bên gốc, cách gốc 20-30cm, vun gốc theo hình mâm xôi đường kính 1,0m. Kết hợp trồng dặm 

nếu tỷ lệ sống < 85% bằng cây con của năm trước. Chăm sóc lần 2: Tiến hành vào tháng 11- 

12. Nội dung thực hiện như chăm sóc lần 1. Bón chất giữ ẩm AMS1, phân NPK nhả chậm 

(nếu cần thiết). 

 - Chăm sóc năm thứ 4: Phát dọn thực bì toàn diện, gom ra ngoài đốt.  Tỉa bớt cành nhánh 

đã thoái hóa, cây sâu bệnh. 

c. Bảo vệ rừng trồng 



 - Phòng chống sâu bệnh, động vật phá hoại rừng: Áp dụng Quy phạm kỹ thuật phòng 

trừ sâu bệnh hại cây rừng (04-TCN-27-2001) của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

- Phòng chống lửa rừng: Ở Tây Nguyên cần tập trung phòng cháy trong mùa khô, thu 

dọn hết vật liệu gây cháy trong rừng trồng (thực bì phát khi chăm sóc, cành lá khô rơi rụng), 

gom thành từng đống nhỏ.  

- Các biện pháp khác: Ở nơi có gia súc thả rông cần làm hàng rào bảo vệ bằng cọc gỗ 

và 3 hàng dây kẽm gai để tránh gia súc phá hại rừng trồng. Cấm chăn thả gia súc trong 4 năm 

đầu, đặt biển báo rừng trồng, cấm các hoạt động phá hoại. 

 

Phụ lục 5e. Tóm tắt Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Sục sạc (Crotalaria anagyroides 

H.B. et K.) trên đất bãi thải sau khai thác vật liệu xây dựng 

4.5.5.1. Điều kiện gây trồng 

 Tại các địa điểm khai thác khoáng sản là vật liệu đá xây dựng ở Tây Nguyên, trên khu 

vực đất mỏ sau khai thác đá xây dựng đã được hoàn thổ. Đất bãi thải sau khai thác vật liệu đá 

xây dựng đã được san gạt. 

 Trong vùng khí hậu nhiệt đới mưa mùa ở Tây Nguyên (huyện K’Bang- Gia lai. Mùa 

mưa kéo dài 4 tháng (từ tháng 9-12), lượng mưa bình quân/năm 1.200 - 2.600mm; nhiệt độ 

không khí bình quân/năm từ 20,1 – 26,10C.    

4.5.5.2. Giống và tạo cây con 

a. Giống 

Sử dụng hạt giống được thu hái ở các cây mẹ có chiều cao 1,5-2m, cây sinh trưởng tốt, 

sai quả, không bị sâu bệnh. Thu hái quả vào tháng 2-3 hàng năm. Chọn các quả già chín (vỏ 

quả có màu vàng nâu), đem phơi nắng 4-5 giờ; sau đó vò đập và sàng để tách lấy hạt. Hạt thu 

được rải đều trên nong đem phơi trong mát từ 2-3 ngày cho đến khi độ ẩm còn từ 10-12%. 

Hạt được cho vào túi vải hoặc ni lông hay chum vại để bảo quản hoặc đem gieo ngay.  

b. Tạo cây con 

- Chọn và lập vườn ươm: Chọn và lập vườn ươm theo tiêu chuẩn ngành 04-TCN-52-

2002 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Tại Tây Nguyên, chọn nơi làm vườn ươm tránh lũ quét, 

ngập úng. Vườn ươm phải có hệ thống lưới che, rào bảo vệ, rãnh thoát nước tránh ngập úng. 

- Thời vụ gieo ươm: gieo hạt trước thời điểm trồng khoảng 2 tháng. Ở Tây Nguyên 

(huyện K’Bang), thời vụ gieo hạt từ tháng 7 đến tháng 8, để kịp trồng vào mùa mưa tháng 9 

- tháng 10 hàng năm. 

- Tạo bầu   

Vỏ bầu: Túi P.E không đáy hoặc có đáy thì phải đục lỗ, kích thước 7 x 14 cm.   

Thành phần hỗn hợp ruột bầu (tính theo khối lượng): Đất tầng B, thành phần cơ giới 

nhẹ khoảng 95%; Phân chuồng hoai: 4%; Phân super lân hoặc NPK: 1%. 

Tạo luống đặt bầu (áp dụng ở những nơi không dùng luống nền cứng): Luống rộng 

1m, dài 5-10m, rãnh luống rộng 0,6m, mặt luống được làm sạch cỏ dại, san phẳng.   



Đóng và xếp bầu: Trộn đều hỗn hợp ruột bầu theo tỷ lệ qui định. Cho đất vào 1/3 bầu 

lèn nhẹ để tạo đáy bầu, tiếp tục cho đất đầy bầu, vỗ cho đất xuống đều và chặt. Bầu được xếp 

sát nhau trên luống. Nếu là luống đất phải đắp gờ cao ít nhất bằng 2/3 thân bầu xung quanh 

để giữ bầu không bị nghiêng ngả và giữ ẩm cho những bầu phía ngoài luống. 

- Xử lý hạt: Ngâm hạt đã loại bỏ tạp vật, hạt lép trong dung dịch thuốc tím (KMnO4) 

nồng độ 0,1% trong 30 phút rồi vớt ra rửa sạch. Hạt đem ngâm vào nước ấm (2 sôi 3 lạnh) 

trong khoảng 5-6 giờ, vớt ra để ráo nước rồi ủ hạt trong túi vải từ  24-48 giờ, cứ 10-12 giờ 

rửa chua một lần bằng nước ấm. Khi hạt nứt nanh thì đem cấy vào bầu ươm. 

- Cấy hạt vào bầu: Tưới nước cho luống ươm và bầu ươm đủ ẩm trước khi cấy hạt từ 

1-2 giờ. Dùng que chọc lỗ giữa bầu, độ sâu từ 0,5-1cm, cho hạt đã nứt nanh vào lỗ (01hạt/ 

lỗ); chú ý đặt phần chóp mầm của hạt xuống phía dưới; lấp hạt mầm bằng đất mịn dày 0,3-

0,5cm. Che tủ mặt luống bằng rơm rạ đã phơi khô tẩy trùng hoặc bằng lưới đen che sáng 60-

70%. Tưới nước thường xuyên để giữ ẩm cho bầu ươm; khi hình thành cây mầm trên mặt bầu 

thì dỡ bỏ vật liệu che hoặc lưới che phủ. 

c. Chăm sóc cây con  

 Kiểm tra cây mầm, bầu nào không có cây thì tiến hành cấy dặm bằng các hạt đã nứt 

nanh. Số lần tưới, lượng nước tưới tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và tình hình sinh trưởng 

của cây con. Bình quân lượng nước cho mỗi lần tưới là 3-5 lít/m2. Hai tuần trước khi xuất 

vườn giảm dần lượng nước tưới và 1 tuần trước khi xuất vườn dừng hẳn tưới nước và phun 

thuốc phòng bệnh cây. 

d. Tiêu chuẩn cây con xuất vườn   

- Tuổi cây: 2 tháng; Chiều cao: 25- 30 cm; Đường kính cổ rễ: 0,20 - 0,30 cm 

- Cây xanh tốt, phát triển cân đối, không cong queo, sâu bệnh, không bị cụt ngọn, vỡ 

bầu. Trước khi xuất vườn cần tưới đủ ẩm cho luống cây và bầu cây.  

4.5.5.3. Kỹ thuật trồng 

a. Phương thức và mật độ trồng  

 Trồng theo phương thức hỗn giao theo hàng với Keo lai. Sục sạc: Mật độ trồng 2.000 

cây/ha (cự ly cây 2m, cự ly hàng 2,5m). Keo lai: Mật độ trồng 2.000 cây/ha (cự ly cây 2m, cự 

ly hàng 2,5m)  

 b. Xử lý thực bì  

 Xử lý thực bì phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày. Nơi thực bì thưa thớt, 

không cần xử lý. Nơi thực bì rậm, tiến hành phát dọn toàn diện, chặt sát gốc, băm thành đoạn 

ngắn, dồn thành đống, để phòng cháy trong mùa khô.   

c. Làm đất, bón phân  

 Cải tạo môi trường đất: san gạt tạo mặt bằng tương đối theo dạng địa hình bằng máy 

san ủi; cày xới sâu bình quân 30cm bằng máy cày. Tiến hành cuốc hố theo hàng, thẳng đều. 

Kích thước hố 30 x 30 x 30cm, mỗi hố bón lót bằng phân chuồng 0,5kg/ hố hoặc 125gr phân 

hữu cơ vi sinh/hố. Khi cuốc hố lớp đất mặt để sang một bên, nhặt bỏ đá sỏi, rễ cây nếu có. 

Trộn đều phân với đất và lấp đầy hố cao hơn mặt đất tự nhiên 2-3cm. Thời gian bón lót và lấp 

hố phải xong trước khi trồng ít nhất 15 ngày.    



d. Thời vụ trồng  

 Trồng vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng 9 - 10 (có thể trồng dặm nửa đầu tháng 12 và 

vào mùa trồng rừng năm sau). Trồng cùng lúc với cây Keo lai. 

e. Bốc xếp vận chuyển cây đi trồng 

 Tưới nước đủ ẩm 1 đêm trước khi bốc xếp cây, tránh làm vỡ bầu, dập nát, gãy ngọn 

cây trong quá trình bứng, bốc, xếp và vận chuyển. Cây chuyển tới phải kịp thời trồng ngay, 

nếu chưa kịp trồng phải xếp ở nơi râm mát và phải tưới nước đảm bảo độ ẩm trong bầu. 

f. Cách trồng  

 Trồng vào lúc râm mát, mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ. Rải cây cẩn thận tránh xây xát, vỡ 

bầu; rải cây đến đâu trồng đến đó. Dùng bay đào một hố rộng và sâu hơn bầu 1-2cm ở vị trí 

giữa hố đã lấp. Xé bỏ vỏ bầu, tránh làm vỡ bầu và đặt cây con thẳng đứng vào giữa hố. Dùng 

tay lấp đất, lèn chặt xung quanh bầu và vun gốc cây thành hình mâm xôi, cao hơn mặt đất tự 

nhiên khoảng 2- 3cm. 

 Số cây con tại bãi tập kết chưa trồng phải để nơi râm mát, cần phải che nắng và giữ ẩm 

để bảo đảm chất lượng cây giống khi trồng.  

4.5.5.4. Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 

a. Trồng dặm  

 Sau khi trồng 20-30 ngày, kiểm tra tỷ lệ sống, nếu đạt dưới 85% phải trồng dặm, nếu 

trên 85% chỉ trồng dặm lại ở những nơi cây chết tập trung, kỹ thuật trồng dặm như trồng 

chính. Sau 1 năm, nếu tỷ lệ sống chưa đạt 85% thì phải tiếp tục trồng dặm bằng cây con của 

năm trước.  

b. Chăm sóc rừng trồng   

 - Năm thứ nhất: Chăm sóc 1 lần. Kết hợp với chăm sóc cây Keo lai. Tiến hành sau khi 

trồng từ 1 -1,5 tháng. Phát dọn thực bì toàn diện, cắt gỡ dây leo quấn vào cây. Kết hợp trồng 

dặm, chỉnh sửa các cây ngã nghiêng. Thực hiện trồng dặm thay thế cây bị chết. 

 -  Chăm sóc năm thứ 2,3: 2 lần/ năm. Chăm sóc lần 1 vào tháng 9- 10. Phát dọn thực bì 

như năm thứ nhất. Xới quanh gốc, vun gốc theo hình mâm xôi đường kính 0,6m. Kết hợp 

trồng dặm nếu tỷ lệ sống < 85% bằng cây con của năm trước. Chăm sóc lần 2 vào tháng 12 

đến tháng 01 năm sau. Nội dung như chăm sóc lần 1.  

 - Chăm sóc năm thứ 4: Phát dọn thực bì toàn diện, gom ra ngoài đốt. Tỉa bớt cây sâu 

bệnh.  

c. Bảo vệ rừng trồng: 

- Phòng chống sâu bệnh, động vật phá hoại rừng: Áp dụng Quy phạm kỹ thuật phòng 

trừ sâu bệnh hại cây rừng (04-TCN-27-2001) của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

- Phòng chống lửa rừng: Ở Tây Nguyên cần tập trung phòng cháy trong mùa khô, thu 

dọn hết vật liệu gây cháy trong rừng trồng (thực bì phát khi chăm sóc, cành lá khô rơi rụng), 

gom thành từng đống nhỏ.  

- Các biện pháp khác: Ở nơi có gia súc thả rông cần làm hàng rào bảo vệ bằng cọc gỗ 

và 3 hàng dây kẽm gai để tránh gia súc phá hại rừng trồng. Cấm chăn thả gia súc trong 3 năm 

đầu, đặt biển báo rừng trồng, cấm các hoạt động phá hoại. 



PHỤ LỤC 6. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC, SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS BÃI THẢI 

VÀ KHU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TÂY NGUYÊN 

Tất cả các bản đồ sản phẩm và cơ sở dữ liệu kèm theo của đề tài đều được xử lý, chuẩn 

hóa, xây dựng và biên tập trong phần mềm ArcGIS và có sự thống nhất chặt chẽ về cơ sở toán 

học, cơ sở nền địa lý. Vì vậy, phần “Hướng dẫn khai thác và sử dụng dữ liệu bãi thải khu khai 

thác khoáng sản vùng Tây Nguyên” chủ yếu tập trung vào việc sử dụng, khai thác dữ liệu 

trong phần mềm ArcMap. Các lớp dữ liệu dạng *.shp có đồ họa và thông tin thuộc tính gắn 

liền (hiển thị ngắn gọn bằng công cụ identify trong ArcGIS). 

6.1. Khái quát các lớp cơ sở dữ liệu 

6.1.1. Cơ sở nền địa lý 

  Ranh giới 

   Đường biên giới quốc gia 

   Ranh giới tỉnh 

   Ranh giới huyện 

   Ranh giới xã 

  Đơn vị hành chính 

   Trụ sở UBND xã, huyện, tỉnh 

   Ranh giới xã, huyện, tỉnh 

   Tên hành chính xã, huyện, tỉnh, tên vùng và quốc gia lân cận 

  Địa hình 

   Đường bình độ 

   Điểm độ cao 

   Ghi chú độ cao 

  Thuỷ hệ 

   Tên sông suối, ao hồ 

   Sông suối một nét 

   Sông suối theo vùng, hồ ao 

  Giao thông 

   Quốc lộ, tỉnh lộ 

   Đường nội thị, đường loại khác 

6.1.2. Thông tin bãi thải và khu khai thác khoáng sản 

  Phân bố khu khai thác khoáng sản 

   Vị trí khu khai thác khoáng sản 

   Khoanh vi khu khai thác khoáng sản 

   Tên khu khai thác khoáng sản 

  Quy mô bãi thải sau khai thác khoáng sản 

   Vị trí bãi thải 

   Khoanh vi bãi thải 

   Tên bãi thải  



6.2. Các công cụ hỗ trợ sử dụng cơ sở dữ liệu 

Các nguồn dữ liệu được khai thác trong thực tế ở các dạng bản đồ/sơ đồ giấy, bản đồ 

số, ảnh viễn thám, ảnh máy bay, số liệu, bảng biểu, văn bản, số liệu khảo sát thực địa... đều 

có thể được khai thác để đưa vào cơ sở dữ liệu về bãi thải khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên. 

 

* Nguồn dữ liệu từ khảo sát thực địa hoặc từ các bản đồ giấy: 

- Số hoá bản đồ bằng các phần mềm khác nhau (Arc/Info, MapInfo, Micro Station,…).  

- Tất cả các lớp dữ liệu được chuyển về theo định dạng của phần mềm GIS đã chọn. 

- Tách các lớp bản đồ và sửa lỗi không gian cho từng lớp. 

- Xây dựng bảng thuộc tính, gắn dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian cho từng lớp 

bản đồ theo “Cấu trúc Cơ sở dữ liệu về bãi thải khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên”. 

* Nguồn dữ liệu dạng bản đồ số ở phần mềm GIS: 

- Tất cả các lớp dữ liệu được chuyển về định dạng của phần mềm GIS đã chọn.  

- Xây dựng bảng thuộc tính, gắn dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian cho từng lớp 

bản đồ theo “Cấu trúc Cơ sở dữ liệu về bãi thải khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên”. 

* Nguồn dữ liệu dạng ảnh viễn thám, ảnh hàng không: 

- Số hoá bản đồ bằng các phần mềm khác nhau như: Arc/View, MapInfo, Micro 

Station,…. 

- Chuyển dữ liệu về định dạng của phần mềm GIS đã chọn.  

- Xây dựng bảng thuộc tính, gắn dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian cho từng lớp 

bản đồ theo “Cấu trúc Cơ sở dữ liệu về bãi thải khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên”. 

* Nguồn dữ liệu dạng số liệu, bảng biểu, văn bản hoặc khảo sát thực địa: 

- Tạo file dữ liệu ở dạng bảng số liệu (*.DBF) bằng các phần mềm như MapInfo, 

ArcGIS, ArcView, … 

- Cập nhật số liệu vào bảng số liệu (*.DBF) bằng phần mềm thông dụng như Excel.  

- Tạo các trường khoá trong bảng số liệu để gắn kết số liệu với dữ liệu không gian.  

6.2.1. Nhóm công cụ thao tác và hiển thị đối tượng 

a. Công cụ thao tác 

Các thanh công cụ trên Tools và chức năng của nó: 

 



 

Thao tác mở dữ liệu trong Arcmap:  

* Kết nối với dữ liệu theo nhiều cách: 

- Từ ổ đĩa cứng 

- Từ mạng network 

- Kết nối tới các CSDL khác như ArcSDE 

database, GIS server, hay trên Web… 

Kích đúp chuột vào bản đồ, lớp dữ liệu để 

mở nó trong ArcMap. 

* Tìm đường dẫn của dữ liệu trên 

workspaces và databases: 

Sau khi kết nối dữ liệu tới thư mục, 

databases hay GIS server, để thuận tiện cho việc tìm đường dẫn của dữ liệu, các biểu tượng 

của ArcCatolog có thể giúp người dùng dễ dàng xác định.  



 

b.  Một số cách hiển thị đối tượng 

- Hiển thị đối tượng bằng định lượng như số đếm hoặc số lượng: 

Khi muốn thể hiện thông tin có bao nhiêu cái tại nơi nào đó có thể dùng kiểu hiển thị 

giá trị định lượng. Giá trị này có thể là số dếm, tỷ số như phần trăm hoặc cấp hạng cao, thấp 

và trung bình. 

Có thể hiển thị đối tượng trên bản đồ bằng cách biến thiên màu hoặc kích thước ký 

hiệu dùng để vẽ đối tượng. Ví dụ có thể tăng độ sáng tối của màu xanh tương ứng với lượng 

mưa trên từng đối tượng hoặc những vòng tròn đại diện cho dân số của thành phố. Nói chung, 

cần phân loại dữ liệu khi hiển thị nó. Dữ liệu phân loại nhóm các đối tượng có giá trị tương 

tự nhau và hiển thị chúng cùng một ký hiệu. Có thể tự chọn các lớp hoặc ứng dụng một số 

lược đồ phân loại chuẩn để làm điều này một cách tự động. Một khi xác định các lớp có thể 

thêm, xóa hoặc xác định lại phạm vi các lớp. 

Hiển thị số lượng với màu: 

Trong TOC, kích chuột phải trên layer muốn thực hiện vào chọn Properties 

Chọn tab Symbology. 

Kích Quantities, phần mềm sẽ tự động chọn màu tăng dần. 

Kích thanh xổ Value và chọn field muốn hiển thị số lượng cho bản đồ. 

Để normalize dữ liệu, chọn trên thanh xổ Normalization để chọn field, ArcMap sẽ chia 

field này với giá trị để tạo tỷ lệ. 

Chọn Ramp màu trên thanh Color Ramp. 

Kích trên thanh xổ Classes và chọn số lớp muốn phân loại. Chọn Classify. 

Chọn phương pháp phân loại trên thanh xổ Method để phân loại đối tượng 



 

- Hiển thị đối tượng theo nhiều dữ liệu thuộc tính: 

ArcMap cho phép hiển thị ký hiệu bản đồ kết hợp 2 phương pháp phân loại và số 

lượng. Bằng phương pháp này giúp cho hiển thị thông tin trên bản đồ nhưng đôi lúc gây khó 

hiểu. 

Trong TOC, kích chuột phải trên layer, chọn Properties. 

Kích Symbology, chọn Mutiple Attributes. 

Trên thanh xổ đầu tiên, chọn field muốn hiển thị trên bản đồ.  

Chọn một lược đồ màu. 

Kích Add all values. 

Chọn Symbol size hoặc Color Ramp phụ thuộc vào kiểu bản đồ muốn hiển thị. 

Kích thanh sổ Value và chọn Field muốn hiển thị với số lượng. Kích OK. 

- Hiển thị đối tượng bằng biểu đồ: 

Trong TOC, kích phải chuột trên layer chọn Properties. 

Kích Symbology chọn Charts và kích Pie. 

Chọn Field trong Field selection. Có thể chọn nhiều Field để xem quan hệ giữa chúng. 

Kích vào thanh sổ Color scheme để chọn lược đồ màu. 

Kích vào Size, chọn Variation type muốn sử dụng. Kích OK. 

6.2.2. Nhóm công cụ quản lý dữ liệu 

a. Quản lý dữ liệu bằng ArcCatalog 

ArcCatalog cung cấp các phương tiện để xem, quản lý dữ liệu địa lý và các bảng dữ 

liệu thuộc tính.  

Có 3 chế độ khác nhau để xem dữ liệu: Contents, Preview và Metadata view. 

Các dạng dữ liệu mà ArcView có thể nhận dạng được bao gồm các feature dataset như 

shape file, personal Geodatabase, CAD files, và các file ảnh raster như: *.tif, *.jpg, *.gif, 

*.bmp, *.png… 



Tùy thuộc vào loại dữ liệu mà ArcCatalog thể hiện chúng dưới dạng các biểu tượng 

(icon) khác nhau. Một số loại dữ liệu như Shape file là một tập hợp nhiều file khác nhau 

nhưng chỉ được hiển thị bằng 1 icon duy nhất.  

Trong chế độ Contents view tất cả các dữ liệu mà ArcView có thể nhận dạng sẽ được 

hiện thị dưới dạng cây thư mục (cataloge tree) hay các biểu tượng (icons). Tài liệu có thể là 

một hay nhiều file. Contents view hiển thị các tài liệu này dowis 1 trong 4 dạng tương tự như 

trong Windows Explorer là large icons, list, details hay thumbnails. Có thể chuyển giữa các 

dạng này bằng các nút trên thanh công cụ Contents. Hình minh họa chế độ Contents view 

trong ArcCatalog. 

Preview view hiển thị nội dung của tài liệu bạn chọn trong cây thư mục (Catalog tree). 

Cũng có thể xem sơ bộ (preview) các dữ liệu địa lý dưới dạng bản đồ (geographic view) hay 

dưới dạng bảng (table view). Lưu ý rằng một CSDL địa lý bao gồm các đối tượng được xác 

định bởi vị trí địa lý và thông tin thuộc tính trong bảng Attribute table. 

 

Trên hình vẽ là chế độ Preview, các dữ liệu trên được thể hiện dưới dạng bảng thuộc 

tính. Khi xem dữ liệu dưới dạng Geography có thể sử dụng công cụ phóng to, thu nhỏ, dịch 

chuyển để hiển thị và tạo Thumbnail. 



 

Trong chế độ Metadata View bạn có thể xem các dữ liệu dạng Meatadata, tức là các 

thông tin mô tả khác nhau về dữ liệu như hệ quy chiếu, thời gian và phương pháp thu thập. 

Bấm vào trạng Metadata để chuyển sang chế độ Metadata view như hình: 

 

- Tìm kiếm dữ liệu: 

Nếu bạn biết một số thông tin về dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm nhưng không biết vị 

trí hay đường dẫn của nó thì công cụ Search trong ArcCatalog có thể giúp bạn. Công cụ này 

có thể tìm kiếm trên các ổ đĩa cứng, trong CSDL, trên hệ thống GIS theo khuôn dạng dữ liệu 

hay vùng không gian, theo đối tượng, hay cả tìm kiếm file ảnh có các thông số như ngày tháng 

chụp, độ bao phủ mây… 

b. Làm việc với các lớp (layers) 

Quản lý các layer là một cách nhanh chóng để có thể truy cập dữ liệu không gian. 

Layer hiển thị dữ liệu bằng cách tham chiếu tới vị trí cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên đĩa. Layer 

là tổ hợp cấp cao của dữ liệu. Một layer file chứa các nội dung sau: 

- Đường dẫn tới dữ liệu (shapefile, geodatabase…); 

- Các tham số để hiển thị dữ liệu như màu sắc, lực nét, ký hiệu… 

Như vậy, việc sử dụng layer rất tiện lợi do chúng ghi nhớ được các tham số hiển thị 

dữ liệu (nếu chỉ dùng dữ liệu không thì mỗi lần sử dụng lại phải chỉnh các tham số hiển thị). 

Các file layer thường có đuôi là *.lyr. Bạn có thể tạo và sử dụng layer trong cả ArcMap và 

ArcCatalog. Có thể dùng thao tác “kéo – thả” để chuyển các layer hay các feature class từ 



ArcCatalog. Trong ArcCatalog có thể tạo mới, di chuyển, xóa các thư mục và file dữ liệu 

giống như trong Windows bằng các lệnh: new, copy, paste, delete… 

Trong Table of contents (TOC) thể hiện tất cả các layer trên bản đồ. Hộp  bên cạnh 

mỗi layer cho biết layer nào đang được được hiển thị trong Dataframe. Thứ tự sắp xếp các 

layer trong TOC cũng là thứ tự hiển thị trên dưới của các đối tượng đồ hoạ trên bản đồ. 

Các dữ liệu trong geodatabases, coverages, shapefiles, rasters ..được biểu diễn trong 

ArcMap dưới dạng một layer. Khi làm việc với một layer, hộp thoại Layer Properties của 

layer đó sẽ cho phép bạn xác định tỷ lệ phóng to, thu nhỏ mà layer hiển thị; đường dẫn layer 

trong cơ sở dữ liệu; thay đổi ký hiệu, nhãn; liên kết dữ liệu bảng thuộc tính giữa các layer. Để 

mở Layer Properties nhấp chuột phải vào Layer cần xem, sau đó lựa chọn Properties. 

 

Khi cần làm việc với vài lay ở có chức năng như môt layer, có thể nhóm chúng lại với 

nhau. Nhiều Layer được liên kết với nhau tạo thành một nhóm layer (Group layer). Ví dụ như 

có hai layer đường xe lửa và đường xa lộ, thì có thể gộp chúng lại với nhau thành một layer 

đường giao thông. Group layer sẽ hỗ trợ trong các layer trong cùng một nhóm như thể hiện 

cùng một tỷ lệ hiển thị, hoặc thay đổi nhanh ký hiệu các layer trong nhóm qua công cụ Symbol 

level drawing. 

Một nhóm layer hiển thị và hoạt động giống như một layer độc lập trong bảng TOC. 

Khi tắt hay mở một nhóm layer sẽ có tác dụng giống như thao tác trên toàn bộ các layer trong 

nhóm đó. Đặc tính của một nhóm layer sẽ đè lên những đặc tính mâu thuẫn của các layer 

thành phần trong nhóm. Ví dụ như giới hạn hiển thị trong một layer sẽ có tác dụng nếu định 

giới hạn hiển thị trong nhóm layer. Khi cần có thể tạo nhóm của nhóm các layer để làm việc. 

Cũng có thể làm thao tác trên những layer độc lập trong nhóm, Các layer có thể thêm 

hoặc xóa, thay đổi thứ tự trong nhóm khi cần thiết. Cách tạo thêm nhóm layer: Kích phải trên 

Data frame mà muốn tạo nhóm layer. Chọn New group layer. Một nhóm layer mới sẽ xuất 

hiện trong Data frame. 

Hiển thị thuộc tính của layer: 



 Trong hộp thoại Properties, có thể điều khiển tất cả thuộc tính trong một layer. Có thể 

định nghĩa cách hiển thị của layer, nơi lưu trữ dữ liệu, cách hiển thị nhãn và trường thuộc tính 

mà nó chứa, những thông tin về hệ thống tọa độ mà nó tham chiếu. 

Trong TOC, kích chuột phải vào layer muốn hiển thị thuộc tính. Chọn vào những Tab 

để xem và định thuộc tính. Khi hoàn thành chọn OK. 

Ngoài ra có thể kích đúp trên layer trong TOC để hiện thị hộp Properties. 

 

Sửa chữa liên kết bị hỏng của dữ liệu: 

Khi mở một bản đồ, ArcMap sẽ tìm kiếm dữ liệu mà các layer tham chiếu tới. Nếu 

chúng không được tìm thấy, có thể là dữ liệu này được di chuyển sang nơi khác hoặc bị xóa 

đi. Vì thế, layer này không được hiển thị. Ta sẽ được cảnh báo ngay lập tức rằng liên kết trên 

layer này bị hỏng bởi vì sẽ thấy một dấu chấm than màu đỏ bên cạnh tên của layer trong TOC. 

Nếu biết vị trí mới của dữ liệu ta có thể sửa nó bằng cách: 

- Trên layer kích chuột phải và chọn vào Data, sau đó chọn Set data source. 

- Trong hộp thoại Open, tìm tới vị trí mới của dữ liệu 

- Kích vào button Add.  

Ngay lập tức liên kết dữ liệu này sẽ được cập nhật. 

c. Làm việc với bảng thuộc tính 

Những thông tin được sắp xếp thành bảng là nội dung cơ bản của đối tượng địa lý, cho 

phép người sử dụng có thể xem, hỏi đáp và phân tích dữ liệu. Bảng là tập hợp của các hàng 

và cột lưu giữ những thông tin miêu tả các đối tượng. Mỗi một hàng gồm có nhiều cột giá trị 

và tất cả các hàng trong một bảng thì đều có các cột giống nhau. Trong ArcGis, hàng được 

biết như là các bản ghi và cột là các trường. Mỗi một trường có thể được lưu trữ một kiểu dữ 

liệu cụ thể như trường số thực, trường số nguyên, trường text, trường ngày tháng,… 

- Thông qua các giá trị thuộc tính của các đối tượng trong bảng, người sử dụng có thể 

hiển thị nhãn của đối tượng trên bản đồ, biên tập ký hiệu đối tượng, và hiển thị các vùng màu 



khác nhau trên bản đồ. Điều này sẽ rất thuận tiện trong biên tập và thành lập bản đồ chuyên 

đề. 

- Dữ liệu thuộc tính giúp người dùng có thể thực hiện các chức năng hỏi đáp và phân 

tích không gian. 

- Chỉnh sửa và cập nhật thông tin bảng thuộc tính. 

- Chuyển đổi các dữ liệu thuộc tính trong bảng tới dữ liệu không gian. Ví dụ như các 

số liệu từ kết quả đo GPS có thể hiển thị lên bản đồ một cách dễ dàng. 

Mỗi layer nội dung của bản đồ chuyên đề đều có dữ liệu thuộc tính. Ví dụ như thuộc 

tính về đất trong layer đất Tây Nguyên trên bản đồ đất ở bảng sau: 

Bảng 1. Nội dung thuộc tính về bãi thải khu khai thác khoáng sản Tây Nguyên 

TT 
Thông tin thuộc tính 

Kiểu dữ liệu 
Tên trường Mô tả 

1 ID Mã mỏ Integer 

2 Tenmo Tên mỏ Text (50) 

4 Ma_nh Mã nhóm khoáng sản Integer 

5 Nhom Nhóm khoáng sản Text (25) 

6 Ma_ks Mã loại vị trí các mỏ khoáng sản Integer 

7 Kh_ks Ký hiệu khoáng sản Text (10) 

8 Loai_ks Loại khoáng sản Text (50) 

9 Dacdiem Đặc điểm khoáng sản Text (300) 

10 Quymo Quy mô lớn nhỏ Text (50) 

11 Tltn Trữ lượng tiềm năng Text (100) 

12 Tlkt Trữ lượng khai thác Text (100) 

13 Dhuong Định hướng trong khai thác Text (300) 

14 Hientrang Hiện trạng khai thác Text (150) 

15 Mucdodt Mức độ điều tra Text (150) 

16 Tailieutk Tài liệu tham khảo Text (150) 

17 Nambdkt Năm bắt đầu Integer 

18 Namktkt Năm kết thúc Integer 

19 Loaithai Loại bãi thải Text (150) 

20 Matinh Mã tỉnh Integer 

21 Tentinh Tên đơn vị hành chính tỉnh Text (50) 

22 Mahuyen Mã huyện Integer 

23 Tenhuyen Tên đơn vị hành chính huyện Text (50) 

24 Maxa Mã xã Integer 

25 Tenxa Tên đơn vị hành chính xã Text (50) 

26 Diadiem Địa điểm mỏ Text (150) 

27 Donviql Đơn vị quản lý Text (50) 

28 Long Kinh độ Float 

29 Lat Vĩ độ Float 

30 Ghichu Ghi chú thêm Text (150) 

Như vậy, để sử dụng, truy cập dữ liệu từ bảng thuộc tính, có thể làm như sau: 



 

* Thêm, xóa bỏ một trường: 

- Thêm trường: 

Trên menu Editor lựa chọn Stop Editting để tắt chế độ biên tập; 

Bấm chuột phải vào Layer và lựa chọn Open Attribute Table; 

Bấm chuột vào thanh Option trên của sổ bảng thuộc tính và chọn Add Field; 

Trong hộp thoại Add field nhập tên của trường mới và kiểu dữ liệu; 

Bấm OK. 

- Xóa trường: 

Trên menu Editor lựa chọn Stop Editting để tắt chế độ biên tập; 

Bấm chuột phải vào Layer và lựa chọn Open Attribute Table; 

Bấm chuột phải vào tên trường muốn xóa bỏ và chọn Delete Field; 

Chọn Yes để xác nhận. 

* Thêm, xóa một bản ghi 

- Thêm mới một bản ghi 

Trên menu Editor lựa chọn Start Editting để bật chế độ biên tập; 

Bấm chuột phải vào Layer và lựa chọn Open Attribute Table; 

Bấm chuột vào  nút Move to end of table ; 

Bấm chuột vào bản ghi mới được tạo và nhập tên; 

Một bản ghi mới được thêm vào bảng thuộc tính. 

-  Xóa bỏ bản ghi 

Trên menu Editor lựa chọn Start Editting để bật chế độ biên tập; 

Bấm chuột phải vào Layer và lựa chọn Open Attribute Table; 

Lựa chọn bản ghi cần xóa. Muốn lựa chọn nhiều hơn một bản ghi, giữ phím Ctrl trong 

khi bấm chuột lựa chọn các bản ghi khác; 



Bấm phím Delete trên bàn phím. 

* Copy và Paste một bản ghi 

Trên menu Editor lựa chọn Start Editting để bật chế độ biên tập; 

Bấm chuột phải vào Layer và lựa chọn Open Attribute Table; 

Lựa chọn bản ghi cần xóa. Muốn lựa chọn nhiều hơn một bản ghi, giữ phím Ctrl trong 

khi bấm chuột lựa chọn các bản ghi khác; 

Nhấp chuột vào nút Copy  trên thanh công cụ Standard; 

Nhấp chuột vào nút Paste  trên thanh công cụ Standard; 

Một bản ghi mới được thêm vào ở cuối bảng thuộc tính. 

* Tìm kiếm bản ghi theo giá trị  

Bấm chuột vào phần trên của trường chứa chữ muốn tìm kiếm; 

 Chọn Option > Find and Replace; 

 Nhập giá trị thuộc tính cần tìm và lựa chọn kiểu tìm kiếm trong mũi tên cuộn Text 

Match; 

 Chọn Find Next; 

 Sau đó bấm Cancel để đóng hộp thoại lại. 

 

* Lựa chọn đối tượng theo thuộc tính 

Từ thanh thực đơn Selection chọn Select by Attributes hoặc ta chọn từ Option của 

bảng thuộc tính; 

  Chọn trường cần lựa chọn ở hộp Fields; 

Lựa chọn phép tính của câu lệnh; 

     Chọn giá trị gán cho trường; 

     Bấm Apply. 

Quan sát trên bảng thuộc tính, đối tượng được chọn sẽ được hiển thị màu xanh. 

* Thực hiện phép tính trong một trường 

Nhập giá trị từ bàn phím không phải là cách duy nhất để biên tập giá trị trong bảng 

thuộc tính. Trong nhiều trường hợp để thực hiện nhanh một phép tính của trường cho nhiều 



bản ghi được lựa chọn hay toàn bộ bản ghi chúng ta nên sử dụng lệnh Field Caculate. Thêm 

vào đó, ta còn có thể tính vùng, độ dài, chu vi, và các thông số hình học khác trên các trường.  

- Để tính giá trị của một trường: 

Bấm chuột vào Edit chọn Start Editing; 

Mở bảng thuộc tính của lớp cần thực hiện;  

Bấm chuột phải ở phần trên cùng của trường cần tính giá trị và chọn Field Caculate. 

Sử dụng Fields và Functions để lập câu lệnh. Đối với những câu lệnh đơn giản có thể 

đánh trực tiếp; Bấm phím OK. 

- Tính vùng, độ dài và các thông số hình học: 

Bấm chuột phải vào Layer cần chọn và vào Open Attribute Table (Chỉ thực hiện 

được phép tính hình học trên một bảng thuộc tính). 

Bấm chuột phải ở phần trên cùng của trường cần tính giá trị và chọn Calculate  

Geometry. 

Trong hộp thoại Calculate Geometry lựa chọn phương thức tính toán trong Property, 

hệ tọa độ sử dụng, đơn vị đo. Bấm OK. 

d. Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu 

Một vấn đề thường gặp trong thực tế do các dữ liệu có xuất xứ từ nhiều nguồn khác 

nhau, mỗi nguồn có một định dạng riêng và cần phải đưa chúng về một dạng thống nhất để 

hiển thị trên bản đồ. Vì vậy, trong ArcGIS có thể sử dụng ArcToolBox để chuyển đổi giữa 2 

định dạng chính của ArcGIS là Shape file và GeoDatabase với các định dạng dữ liệu sau: 

- Các định dạng CAD: *.dwg của AutoCAD, *.dgn của Microstation. 

- Định dạng *. Tab của Mapinfo. 

- File text chứa tọa độ X,Y của các đối tượng dạng điểm.  

Trong ArcGIS mỗi shapefile hay feature class chỉ có thể chứa các đối tượng cùng loại 

(điểm, đường, vùng hoặc mô tả). Trong khi đó các file đồ họa của CAD hay bảng của Mapinfo 

lại thường chứa nhiều loại đối tượng cùng một lúc. Do đó, khi chuyển dữ liệu từ các file loại 

này sang định dạng của ArcGIS thì phải chuyển lần lượt từng loại đối tượng vào riêng từng 

shapefile hay feature class. Ví dụ như để chuyển hết dữ liệu từ 1 file CAD, cần 4 shapefile 

đầu ra chứa các loại đối tượng sau: 

 



Nếu nhập (import) dữ liệu vào 1 feature class trong geodatabase thì do hệ tọa độ đã 

được đặt sẵn nên các đối tượng được import sẽ tự động nằm trong hệ tọa độ đó. Nếu bạn 

import dữ liệu vào shapefile thì sau khi thực hiện cần đặt hệ tọa độ cho các shapefile này 

(bằng ArcCatalog). 

- Chuyển dữ liệu từ định dạng CAD (*.dfx): Khởi động ArcToolBox, trong cửa sổ 

ArcToolBox, kích đúp vào Conversion Tool để mở tiếp tục, kích đúp vào Export from CAD 

để hiện ra CAD to Geodatabase rồi kích đúp để chạy công cụ chuyển đổi. 

 

Trong hộp thoại hiện ra (hình dưới), bấm vào nút  của ô Input CAD file rồi mở 

file định dạng *.dfx cần chuyển. Trong danh sách Select an existing CAD feature class chọn 

Polyline, Polygon hoặc Point tùy theo thuộc tính của đối tượng cần chuyển. 

Bấm nút  của ô Output Geadatabase để chọn định dạng cho đối tượng cần chuyển 

là *.mdb. Tiếp theo, trong danh sách Select an existing feature dataset chọn tên feature dataset 

để chứa các feature class của các đối tượng cần chuyển. Cuối cùng đặt tên cho new feature class 

hoặc để mặc định ở ô Enter the name of the new feature class. 

Sau đó bấm OK, ArcToolBox sẽ tự động chuyển đổi các đối tượng từ file *.dfx vào 

thư mục feature dataset đã chọn ban đầu. 



 

- Trong ArcToolBox tìm đến công cụ Conversion Tools -> Import to Shapefile -> MIF 

to Shapefile, sau đó kích đúp vào nó. 

 

 Trong hộp thoại hiện ra (hình dưới) bấm vào nút  ở ô Input MIF file rồi mở lớp 

cần chuyển. Trong danh sách feature chọn định dạng Polyline, Polygon… cho phù hợp. Bấm 

nút  ở ô Output để đặt tên cho shapefile đầu ra. 

Bấm nút OK để ArcToolBox tự động chuyển đổi dữ liệu. 

 



e. Cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu không gian 

Công cụ hiệu chỉnh dùng để sửa chữa, cập nhật thuộc tính không gian cho các bản đồ 

dạng Vector. Công cụ này bao gồm các lệnh cập nhật trên thanh editor như sau: move, split, 

divide, buffer, merge, union, intersect... Công cụ hiệu chỉnh đã được thiết kế phần làm lại 

(Undo, bằng cách nhấn tổ hợp phím ctrl + z khi view chứa bản đồ hiệu chỉnh được kích hoạt) 

nên rất tốt cho việc hiệu chỉn 

Để hiệu chỉnh 1 lớp bản đồ, trước tiên bạn phải kích hoạt lớp bản đồ cần hiệu chỉnh 

(kích bản đồ đó nổi lên) sau đó kích nút lệnh Đặt lớp hiệu chỉnh. Sau khi đã đặt lớp bản đồ để 

hiệu chỉnh, bạn cần chọn đối tượng hiệu chỉnh bằng cách chọn đối tượng rồi kích nút Đặt đối 

tượng. Sau đó tùy theo mục đích, nội dung hiệu chỉnh mà sử dụng các lệnh trên thanh editor. 

6.2.3. Nhóm công cụ truy vấn dữ liệu 

a. Truy vấn dữ liệu 

Phần mềm cung cấp cho NSD nhiều cách truy vấn, tím kiếm dữ liệu trên bản đồ hiển 

thị. NSD có thể dùng công cụ Lựa chọn, chọn các đối tượng bằng cách kéo thả con trỏ chuột 

một hình chữ nhật tùy ý trên bản đồ như đã giới thiệu ở trên. Ngoài ra người sử dụng có thể 

sử dụng các công cụ truy vấn khác trong menu Truy vấn dữ liệu. 

Bản đồ trong ArcGIS chứa đựng một khối lượng lớn thông tin. Tuy nhiên, để bản đồ 

không trở nên quá phức tạp thì không phải tất cả các thông tin liên quan đều thể hiện trực 

quan trên bản đồ. Nhiều thông tin khác tuy nằm trong cơ sở dữ liệu nhưng không được hiển 

thị như các thuộc tính không phải là trọng tâm của các đối tượng, mối liên hệ logic giữa các 

đối tượng… Trong ArcGIS có một số công cụ để khai thác thông tin đó: công cụ Identify, 

công cụ Query để tìm các đối tượng thỏa mãn một hay nhiều điều kiện nào đó hay để phân 

tích dữ liệu. Một lệnh truy vấn đơn giản bao gồm tên trường, toán tử và giá trị. Các lệnh truy 

vấn đơn giản có thể kết hợp với nhau để tạo thành các lệnh phức tạp. 

Ngoài phương pháp chọn đối tượng bằng lệnh truy vấn Query, có thể sử dụng phương 

pháp chọn bằng tay. Chọn công cụ Select Features, bấm vào đối tượng cần chọn. Có 4 chế 

độ chọn đối tượng, hãy hình dung là đã chọn 2 đối tượng là A và B: 

- Create new selection: nếu bấm vào C thì C sẽ được chọn, A và B không được chọn 

nữa. 

- Add to current selection: nếu bấm vào C thì cả A, B và C sẽ được chọn. 

- Remove from current selection: nếu bấm vào A thì chỉ có B tiếp tục được chọn. 

- Select from current selection: nếu bấm vào A thì chỉ có A tiếp tục được chọn. 

b. Truy vấn không gian 

Ngoài các lệnh truy vấn theo thông tin thuộc tính của đối tượng, người sử dụng còn có 

thể đặt ra các lệnh truy vấn theo vị trí và mối liên hệ về không gian giữa các đối tượng. Ví dụ 

như tìm các điểm, đường và vùng nằm gần hay cắt ngang các đối tượng ở layer khác (hoặc ở 

chính layer đó). Để chọn các đối tượng dựa theo vị trí địa lý và mối liên hệ về không gian 

giữa chúng, có thể sử dụng công cụ Select By Location ở thực đơn Selection. 



Are crossed by the outline of another feature: là phương pháp chọn các đối tượng bị 

cắt bởi đường bao của các đối tượng ở layer khác 

Intersect: chọn các đối tượng giao nhau với các đối tượng ở layer khác. 

Are within adistance of: chọn các đối tượng nằm cách các đối tượng ở layer khác không 

xa hơn một khoảng cách nhất định. Đối với đường và vùng thì khoảng cách được tính theo 

cạnh gần nhất hoặc tâm của chúng. 

Have their center in: chọn các đối tượng có điểm trọng tâm ở bên trong các đối tượng 

ở một layer khác. 

Are completely within: chọn các đối tượng nằm trọn bên trong các đối tượng của layer 

khác. 

Are contained by: chọn các đối tượng nằm trong các đối tượng của layer khác. Khác 

với phương pháp Are completely within, các đối tượng tiếp xúc với đường bao cũng được 

chọn. 

Compelety contain: chọn các đối tượng chứa các đối tượng ở layer khác. 

Contain: giống như Completely contain song có thể chọn thêm các đối tượng nằm 

trong và tiếp xúc với đường bao của đối tượng được chọn. 

Share a line segment with: chọn các đối tượng có cùng chung cạnh hay đỉnh với đối 

tượng ở một layer khác. 

Are identical to: chọn các đối tượng có hình dạng (geometry), kích thước và vị trí giống 

như các đối tượng đã cho trước (tức là các đối tượng được nhìn thầy trên bản đồ như 1 đối 

tượng song thực chất nằm ở 2 layer khác nhau). Các đối tượng được chọn và đối tượng cho 

trước phải có cùng dạng hình học, chẳng hạn như đường – đường, vùng – vùng. 

 

6.2.4. Nhóm công cụ xuất và tạo trang in bản đồ 

a. Tạo trang in bản đồ 

Trong Arcmap có 2 chế độ hiển thị dữ liệu: Data view và Layout view. Data view phù 

hợp với việc chỉnh sửa và biên tập dữ liệu. Còn Layout view thì phù hợp với việc trình bày 



để in ấn thành sản phẩm bản đồ. Layout view cho phép hiển thị nhiều Data view cùng một 

lúc. Để chuyển sang chế độ Layout view vào thực đơn view -> Layout view. 

Trong chế độ này, ngoài thanh công cụ Tools còn hiển thị một thanh công cụ nữa là 

Layout. Thanh công cụ này cũng có chức năng phóng to, thu nhỏ có tác dụng thay đổi tỷ lệ 

của trang giấy nhưng không thay đổi tỷ lệ của bản đồ. Để chọn các đối tượng trong chế độ 

Layout view sử dụng công cụ Select Elements trên thanh Tools. 

b. Xuất và in bản đồ 

Để in bản đồ vào thực đơn File: 

- Page and Print setup: Lựa chọn khổ giấy in và cài đặt chức năng in. 

- Print preview: xem lại trang bản đồ in trước khi in -> Print: lệnh in. 

Để xuất bản đồ sử dụng công cụ Export map trên thực đơn File: 

- Lần lượt lựa chọn nơi lưu trữ ở Save in, tên file xuất: File name. 

- Chọn định dạng file xuất: *.jpg, *.dgn, *.tiff, *.pdf…  

- Chú ý chọn độ phân giải cho file xuất Resolution (thường từ 150-200 dpi). Ghi bản 

đồ bằng cách vào thực đơn File -> Save hoặc Save as. 

c. Xuất bảng thuộc tính 

  Mỗi một bản ghi lưu giữ các thông số miêu tả của một đối tượng đồ họa trên bản đồ. 

Bảng trong ArcGis cho phép làm việc với nhiều khuôn dạng và từ nhiều nguồn khác nhau. 

Bao gồm: File text, bảng trong Excel, bảng dBASE, bảng Geodatabase in personal, file, and 

ArcSDE geodatabases. Dữ liệu thuộc tính giúp người dùng có thể thực hiện các chức năng 

hỏi đáp và phân tích không gian. 

Trong ArcGIS, muốn xuất bảng thuộc tính thì sử dụng công cụ này để xuất các bản ghi 

tạo thành một bảng mới từ bảng thuộc tính đã có, điều này sẽ rất tiện lợi trong trường hợp 

muốn thay đổi các thông tin của bảng mà vẫn giữ nguyên bản gốc hay trong trường hợp tạo 

mới bảng khác từ một số bản ghi được lựa chọn... Người dùng có thể lựa chọn nhiều khuôn 

dạng đầu ra khác nhau để xuất dữ liệu, bao gồm dBASE, INFO, hay geodatabase tables.  

Cách thực hiện: 

Trên menu Editor lựa chọn Stop Editting để tắt chế độ biên tập; 

Bấm chuột phải vào Layer và lựa chọn Open Attribute Table; 

Bấm chuột vào thanh Option trên của sổ bảng thuộc tính và chọn Export; 

Trên thanh Export của hộp thoại Export Data lựa chọn All records hoặc Selected 

Records (Selected Records chỉ có khi trong bảng thuộc tính đã lựa chọn các đối tượng); 

Lựa chọn đường dẫn, khuôn dạng và tên của bảng thuộc tính mới. Bấm Save.  

Cách in bảng thuộc tính: Trên thanh Option trên của sổ bảng thuộc tính chọn Print và 

đặt các thông số như khổ giấy, máy in. Trong thanh advanced option của hộp thoại Print lựa 

chọn in toàn bộ bản ghi hay một số bản ghi được lựa chon, …  
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I. THÔNG TIN CHUNG 

Người cung cấp thông tin: ................................................................................................... 

Cơ quan:................................................................................................................................ 

Địa chỉ:................................................................................................................................ 

Vị trí:........................... 

..................................... 

Khu khai thác KS 

Bãi thải 

 Đang hoạt động 

 Được cấp phép 

 Dừng 

 Khai thác tự do 

II. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT 

Loại đất 

 

 

  Bazan   Đá   Khác 

Hiện trạng sử dụng   Đất nông nghiệp    

  Đất xây dựng 

  Đất lâm nghiệp   Đất ở                     

Môi trường đất   Tốt           Khô cằn   Bị ô nhiễm 

  Chuyển đổi mục đích sử dụng                                             

Biện pháp cải tạo, hoàn 

phục môi trường 

  Tự nhiên 

  Tái sử dụng 

  San gạt 

  Chôn lấp 

  Trồng cây 

 Khác 

III. SỬ DỤNG, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

Nguồn nước cấp  Nước hồ                 Nước sông, suối  Nước dưới đất 

 Bơm     Tự chảy  Cấp phép 



Hình thức khai thác, sử 

dụng 

 Có HT xử lý  Không xử lý  Không cấp phép 

Mục đích sử dụng  Ăn uống, sinh hoạt    Sản xuất                  

Môi trường nước cấp   Tốt   Bị ô nhiễm  

  Không mùi    Có mùi    

 Trong   Đục   Màu khác 

Nước thải  Nước thải sinh hoạt   Nước thải sản xuất 

Môi trường nước thải   Có hệ thống xử lý          Không qua xử lý  Tái sử dụng 

  Xả thải không thường xuyên    Xả thải thường xuyên   

 Không mùi  Có mùi  Trong   Đục   Màu khác 

Nguồn tiếp nhận    Sông suối    Hồ chứa    Khác 

 IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

Nguồn tác động  Khai thác, chế biến KS  Vận chuyển    Xây dựng 

Dạng khí thải   Khói   Bụi     Khí khác 

Mức ồn   Lớn  Vừa phải    Không đáng kể 

Nguồn khác  Chấn động  Phóng xạ      

Đánh giá cảm quan   Trong lành    Biểu hiện ô nhiễm    Ô nhiễm nặng     

Giải pháp BVMT  Có biện pháp giảm thiểu 

ô nhiễm 

   Không có biện pháp giảm thiểu ô 

nhiễm 

 

  



VIỆN HÀN LÂM 

 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN ĐỊA LÝ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:………CN/TN17/T04 
 

PHIẾU ĐIỀU TRA  

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, VÀ KHÔNG KHÍ 

(Dùng cho cá nhân)  

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực 

bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu 

quả, bền vững vùng Tây Nguyên 

Mã số: TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Người cung cấp thông tin: ................................................................................................... 

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ:................................................................................................................................ 

Vị trí điều tra:............ 

..................................... 

..................................... 

..................................... 

 Khu khai thác KS 

 Bãi thải 

  Đang hoạt động                     

  Được cấp phép                     

  Dừng   

  Khai thác tự do 

  Khu dân cư   Khu đô thị  

  Khu công nghiệp   Khác  

II. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT 

Loại đất: 

 

  Bazan   Đá   Khác 

Dấu hiệu/ chỉ thị 

thoái hóa đất 
  Xói mòn bề mặt           Kết von/laterit   Trượt lở 

  Năng suất suy giảm     Cây trồng sinh trưởng kém  

Hiện trạng sử dụng   Đất nông nghiệp    

 Đất xây dựng 

 Đất lâm nghiệp 

 Đất khác 

 Đất ở                     

Môi trường đất  Tốt                         

 Có cải tạo   

 Khô cằn 

 Không cải tạo  

  Bị ô nhiễm 

 Chuyển đổi mục đích sử dụng                                             

Các yếu tố tác động  Tự nhiên   Phân hoá học   Chất thải 



III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 

Nước mặt   Nước hồ                  Nước sông, suối  

Nước dưới đất   Nước giếng đào      Nước giếng khoan  

Mục đích sử dụng   Ăn uống, sinh hoạt     Chăn nuôi                   Tưới 

Môi trường nước   Tốt 

  Có hệ thống xử lý 

  Bị ô nhiễm 

  Không qua xử lý 

 

 

Mùi   Không mùi   Có mùi    

Màu   Trong   Đục   Màu khác 

Nước thải   Nước thải sinh hoạt   Nước thải khác 

Môi trường nước thải   Có hệ thống xử lý         Không qua xử lý   Tái sử dụng 

  Xả thải không thường xuyên   Xả thải thường xuyên   

  Không mùi  Có mùi   Trong   Đục   Màu khác 

 IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

Nền nhiệt  Mát mẻ   Nóng bức  

Dạng khí thải  Nhiều khói   Nhiều bụi   Khí khác 

Mức ồn  Lớn   Vừa phải   Không đáng kể 

Nguồn khác  Chấn động   Phóng xạ      

Đánh giá cảm quan  Trong lành   Biểu hiện ô nhiễm   Ô nhiễm nặng     

  



VIỆN HÀN LÂM 

 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN ĐỊA LÝ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:………/TN17/T04 

PHIẾU ĐIỀU TRA  

TẬP QUÁN CANH TÁC VÀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VỚI 

HOẠT ĐỘNG HOÀN PHỤC MÔI TRƯỜNG SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải 

và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững 

vùng Tây Nguyên. Mã số: TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

1. Người điều tra: 

2. Ngày điều tra: 

3. Người cung cấp thông tin:                                                   

4. Nghề nghiệp: 

5. Địa chỉ:   

I. THÔNG TIN VỀ TẬP QUÁN CANH TÁC 

1. Diện tích đất đang canh tác của gia đình:    ha  

2. Địa điểm:  

3. Loài cây trồng chủ yếu: 

- Cà phê     - Ngô   

- Lúa     - Khác (ghi rõ):………………………… 

4. Biện pháp xử lý thực bì thường được áp dụng: 

- Phát toàn diện, thu gom và đốt  - Phát theo băng 

-  Không xử lý               - Khác:………………………………… 

5. Các kỹ thuật làm đất thường được áp dụng 

Cày       Cuốc thủ công                                Khác:…………………… 

6. Thời vụ trồng thích hợp (theo loài cây):…………………………………………………. 

7. Phương thức trồng thường được sử dụng 

     Trồng thuần                             Trồng xen                                      Luân canh 

8. Kỹ thuật trồng thường được sử dụng  

     Trồng theo đường đồng mức        Trồng theo hàng              Khác………………… 

9. Kỹ thuật chăm sóc  

- Số lần chăm sóc/năm:   - Thời vụ chăm sóc: 

- Kỹ thuật chăm sóc: 

- Làm cỏ toàn bộ, xới vun gốc          Làm cỏ theo băng vun gốc              Chỉ vun gốc 

10. Bón phân:          Có                                         Không 

Loại phân sử dụng:    

Số lần sử dụng/năm: 

Liều lượng: 

11. Sử dụng thuốc BVTV:         Có                                         Không 

Loại thuốc sử dụng:    

Số lần sử dụng/năm: 

Liều lượng: 



II. HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1. Loại khoáng sản: (bauxite, sắt, thiếc, diatomit, vật liệu xây dựng,…..) 

1.1:……………………. 

1.2:…………………… 

2. Địa điểm mỏ (nơi khai thác): 

3. Quy mô khai thác:  (tấn/năm, m3/năm,….) 

4. Kỹ thuật khai thác: (thủ công, cơ giới, hầm lò,…) 

5. Mục đích khai thác: (để sử dụng, kinh doanh,…) 

6. Sự tham gia của cộng đồng đối với khai thác khoáng sản: 

                Có                                              Không 

7. Chế biến khoáng sản: (loại khoáng sản chế biến tại địa phương; chuyển đi nơi khác) 

8. Quy mô chế biến: (tấn/năm, m3/năm,….) 

9. Sự tham gia của cộng đồng đối với chế biến khoáng sản: 

                   Có                                    Không 

III. CÔNG TÁC HOÀN PHỤC MÔI TRƯỜNG SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN   

1. Sự cần thiết phải hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản: 

 

    Rất cần thiết                            Chưa cần thiết                               Không cần thiết 

2. Các điểm khai thác khoáng sản đã/ đang hoàn phục môi trường: 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Các điểm khai thác khoáng sản xong nhưng chưa hoàn phục môi trường: 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Thời gian hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản: 

     Ngay sau khai thác                        Sau 6 tháng                       Sau 1 năm 

5. Phương thức hoàn phục môi trường:  

                             Hoàn thổ                                 Hoàn thổ và trồng cây                            

6. Trồng cây hoàn phục môi trường: 

- Loài cây trồng: 

- Mật độ trồng: (cây/ha) 

- Kỹ thuật trồng: 

- Kỹ thuật chăm sóc: 

7. Đánh giá kết quả hoàn phục môi trường: 

         Tốt                                       Trung bình                                 Kém 

8. Kiểm tra của chính quyền địa phương đối với công tác hoàn phục môi trường: 

         Thường xuyên                                  Thỉnh thoảng                           Không 

9. Sự tham gia của cộng đồng đối với hoạt động hoàn phục môi trường sau KTKS 

                   Có                                                   Không 

10. Nếu được yêu cầu tham gia công tác này, anh (chị) hưởng ứng thế nào ? 

         Sẵn sàng                     Tùy thuộc vào công việc                            Không tham gia 

11. Các đề xuất/ kiến nghị đối với công tác hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản tại 

địa phương: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 



VIỆN HÀN LÂM 
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Số:………/TN17/T04 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA  

TẬP QUÁN CANH TÁC VÀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VỚI 

HOẠT ĐỘNG HOÀN PHỤC MÔI TRƯỜNG SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực bãi thải 

và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu quả, bền vững 

vùng Tây Nguyên. Mã số: TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

1. Người điều tra: 

2. Ngày điều tra: 

3. Người cung cấp thông tin:                                                   

4. Nghề nghiệp: 

6. Đơn vị công tác: 

7. Địa chỉ:   

I. HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1. Loại khoáng sản: (bauxite, sắt, thiếc, diatomit, vật liệu xây dựng,…..) 

1.1:……………………. 

1.2:…………………… 

1.3:…………………….. 

2. Địa điểm mỏ (nơi khai thác): 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Quy mô khai thác:  (tấn/năm, m3/năm,….) 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Kỹ thuật khai thác:   thủ công, cơ giới, hầm lò 

         Thủ công                   Cơ giới                     Hầm lò                      Khác  

5. Mục đích khai thác: (để sử dụng, kinh doanh,…) 

6. Sự tham gia của cộng đồng đối với khai thác khoáng sản: 

                Có                                              Không 

7. Chế biến khoáng sản: (loại khoáng sản chế biến tại địa phương; chuyển đi nơi khác) 

8. Quy mô chế biến: (tấn/năm, m3/năm,….) 

9. Sự tham gia của cộng đồng đối với chế biến khoáng sản: 

                   Có                                    Không 

 



II. CÔNG TÁC HOÀN PHỤC MÔI TRƯỜNG SAU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN   

1. Sự cần thiết phải hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản: 

    Rất cần thiết                            Chưa cần thiết                               Không cần thiết 

2. Các điểm khai thác khoáng sản đã/ đang hoàn phục môi trường: 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Các điểm khai thác khoáng sản xong nhưng chưa hoàn phục môi trường: 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Thời gian hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản: 

     Ngay sau khai thác                        Sau 6 tháng                       Sau 1 năm 

5. Phương thức hoàn phục môi trường:  

                             Hoàn thổ                                 Hoàn thổ và trồng cây                            

6. Trồng cây hoàn phục môi trường: 

- Loài cây trồng: 

- Mật độ trồng: (cây/ha) 

- Kỹ thuật trồng: 

- Kỹ thuật chăm sóc: 

7. Đánh giá kết quả hoàn phục môi trường: 

         Tốt                                       Trung bình                                 Kém 

8. Kiểm tra của chính quyền địa phương đối với công tác hoàn phục môi trường: 

         Thường xuyên                                  Thỉnh thoảng                           Không 

9. Sự tham gia của cộng đồng đối với hoạt động hoàn phục môi trường sau KTKS 

                   Có                                                   Không 

10. Nếu được yêu cầu tham gia công tác này, anh (chị) hưởng ứng thế nào ? 

         Sẵn sàng                     Tùy thuộc vào công việc                            Không tham gia 

11. Các đề xuất/ kiến nghị đối với công tác hoàn phục môi trường sau khai thác khoáng sản tại 

địa phương: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 
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BẢN TẢ PHẪU DIỆN ĐẤT 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các giải pháp cải tạo, phục hồi hệ sinh thái khu vực 

bãi thải và khu khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa hoang mạc hóa, sử dụng đất hiệu 

quả, bền vững vùng Tây Nguyên 

Mã số: TN17/T04 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 

Số hiệu mẫu:  Tọa độ: 

Ngày: Thời tiết: 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

- Tên mỏ: 

- Năm bắt đầu khai thác: 

- Địa danh:  

II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, ĐỊA HÌNH 

- Địa hình toàn vùng:                                                  - Độ dốc chung: 

- Độ cao tuyệt đối:                                                      - Độ cao tương đối: 

- Mức độ thoát nước: 

- Mẫu chất (đá mẹ): 

- Đá lộ đầu: 

III. ĐẶC TÍNH BỀ MẶT 

- Xói mòn: 

         Xói mòn bề mặt              Xói mòn khe rãnh               Xói mòn rãnh lớn           

Mức độ xói mòn        

         Nhẹ (xói mòn tầng mặt)          Nặng (mất hoàn toàn tầng mặt, lộ tầng phụ) 

        Trung bình (mất tầng đất mặt)      Rất nặng (mất tầng mặt và các tầng khác) 

- Trượt lở đất:                  Có                              Không 

- Độ chai cứng bề mặt:                Cứng                    Cứng vừa              Rất cứn 

III. ĐẶC ĐIỂM THẢM THỰC VẬT 

- Thực vật tự nhiên (thành phần loài, cây chỉ thị, mật độ, sinh trưởng…): 

- Cây trồng: 

- Chế độ tưới:                Có tưới                                         Nước trời 

- Chế độ canh tác: 

 

IV. MÔ TẢ PHẪU DIỆN: 



Tầng đất 

Độ sâu 

tầng đất 

(cm) 

Độ sâu 

lấy mẫu 

(cm) 

Đặc điểm (màu sắc, độ màu, cấu trúc, thành phần cơ 

giới, độ ẩm, độ chặt, độ xốp, độ đá lẫn, kết von, mức độ 

glây, hang hốc, độ rễ cây, chất lẫn, chất mới tạo thành, 

tầng chuyển tiếp…) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KẾT LUẬN 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………                                                              

 

  



 

PHỤ LỤC 8. MỘT SỐ HÌNH ẢNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH 

MÔ HÌNH 1 

  
Tháng 11/2017 Tháng 6/2018 

  
Tháng 12/2018 Tháng 1/2019 

  
Tháng 3/2019 Tháng 5/2019 

  
Tháng 5/2020 Tháng 5/2020 



 

  
Xây dựng mô hình Xây dựng mô hình 

  
Theo dõi, đo đếm Quan trắc môi trường không khí 

  
Khảo sát lấy mẫu Nghiệm thu mô hình 

  



Phẫu diện đất tháng 10/2018 Phẫu diện đất tháng 5/2020 

MÔ HÌNH 2 

  
Bãi thải 3 bậc thềm trước xây dựng Bậc thềm bãi thải trước xây dựng (9/2018) 

  
Tháng 12/2018 Tháng 3/2019 

  
Tháng 5/2019 Tháng 8/2019 

  
Tháng 5/2020 Tháng 5/2020 



 

  
Theo dõi, đo đếm mô hình Chăm sóc mô hình 

  
Chăm sóc mô hình Lấy mẫu đất 

  
Tả đất Nghiệm thu mô hình 



  
Phẫu diện mô hình 3 tháng 9/2018 Phẫu diện mô hình tháng 5/2020 

MÔ HÌNH 3 

 

  

Tháng 11/2017 Tháng 4/2018 

 

Tháng 9/2018 



  

Tháng 12/2018 Tháng 5/2019 

  

Tháng 9/2019 Tháng 5/2020 

 

  
Xây dựng mô hình Theo dõi, đo đếm mô hình 

  
Chăm sóc, dựng lại hàng rào Lấy mẫu đất 



  
Tả đất Nghiệm thu mô hình 

  
Phẫu diện mô hình 3 tháng 6/2017 Phẫu diện mô hình tháng 5/2020 

 


