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o
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AHP Quy trình phân cấp thứ bậc (Analytic Hierarchy Process) 

ArcGIS Phần mềm hỗ trợ trong hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

BK Bột kết 

BOTDR Công nghệ sợi cáp quang (Brillouin Optical Time Domain 

Reflectometer) 

C Lực kết dính (T/m
2
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CK Cát kết 

ĐCCT Địa chất công trình 

ĐCTV Địa chất thủy văn 

DCo Trượt trong hỗn hợp đất đá (D) kiểu kết hợp (Co) 

DFa Trượt trong hỗn hợp đất đá (D) kiểu đổ (Fa)  

DFl Trượt trong hỗn hợp đất đá (D) kiểu dòng (Fl) 

DRo Trượt trong hỗn hợp đất đá (D) kiểu xoay (Ro) 

DTr Trượt trong hỗn hợp đất đá (D) kiểu phẳng (Tr) 

ECo Trượt trong đất dính (E) kiểu kết hợp (Co) 

EFa Trượt trong đất dính (E) kiểu đổ (Fa) 

EFl Trượt trong đất dính (E) kiểu dòng (Fl) 

ERo Trượt trong đất dính (E) kiểu xoay (Ro) 

ETr Trượt trong đất dính (E) kiểu phẳng (Tr) 

Fs Hệ số ổn định sườn dốc 

GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) 

GTVT Giao thông vận tải 

HT-ĐBL Hệ tầng Đèo Bảo Lộc 

HT-ĐDg Hệ tầng Đơn Dương 

HT-ĐNg Hệ tầng Đại Nga 

HT-LNg Hệ tầng La Ngà 

HT-TTr Hệ tầng Túc Trưng 

HT-XLo Hệ tầng Xuân Lộc 

KH&CN Khoa học và Công nghệ 

KT-XH Kinh tế- xã hội 

LMTB Lượng mưa trung bình 

NCTL Nguy cơ trượt lở 

NDĐ Nước dưới đất 

NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

PCLB&GNTT Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiệt hại 

PCN Phân cắt ngang 
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PCS Phân cắt sâu 

PH Phức hệ 

PH-CNa Phức hệ Cà Ná 

PH-ĐQa Phức hệ Định Quán 

QL Quốc lộ 

SaK Sạn kết 

SeK Sét kết 

SDD Sử dụng đất 

SLOPE/W Phần mềm phân tích ổn định mái dốc 

TBĐC Tai biến địa chất 

TL Trượt lở 

TLĐ Trượt lở đất 

TN&MT Tài nguyên và Môi trường 

TN18.T13 Mã số đề tài 

TP Thành phố 

TT Thị trấn 

UBND Ủy ban nhân dân 

USGS Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (United States Geological Survey) 

VĐC Viện Địa chất 

VPH AlFe Vỏ phong hóa Alferit 

VPH FeSiAl Vỏ phong hóa Ferrosiallit 

VPH Sa Vỏ phong hóa Saprolit 

VPH SiAlFe Vỏ phong hóa Sialferit 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Trượt lở đất (TLĐ) là dạng tai biến địa chất thường xuyên xảy ra trên địa bàn khu 

vực Tây Nguyên, trong đó 2 tỉnh ở phía nam khu vực là Lâm Đồng và Đắk Nông có 

mức độ khá phổ biến. Tai biến trượt lở đất không chỉ gây ra thương vong đối với con 

người, phá hủy các công trình xây dựng và dân sinh kinh tế, đồng thời còn tiềm ẩn mối 

hiểm họa không dễ dự báo và cũng là rào cản, kìm hãm sự ổn định phát triển kinh tế xã 

hội đối với khu vực. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây với bối cảnh biến đổi 

khí hậu, trượt lở đất có xu thế phát triển mạnh với quy mô và tần xuất ngày càng lớn. 

Đây chắc chắn là những ―điểm nóng‖ về dạng tai biến nguy hiểm này và không thể 

không quan tâm để có công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro đối với phát triển 

kinh tế- xã hội (KT-XH). Thực tế đó đặt ra, nhiệm vụ phát triển bền vững KT-XH hai 

tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông không thể tách rời nhiệm vụ phòng tránh giảm nhẹ hậu 

quả do TLĐ gây ra, trong đó đặc biệt là các đô thị trọng điểm. Điều này đòi hỏi sự 

quan tâm không chỉ của các cấp chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư tại chỗ, 

mà trước tiên là các nhà nghiên cứu thiên tai. 

Về nghiên cứu TLĐ trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông đã có một số công 

trình tiến hành ở các phạm vi và quy mô khác nhau, trong đó tiêu biểu là đề tài 

TN3/T04, thuộc chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2010- 2015 với tiêu đề “Nghiên 

cứu một số dạng tai biến địa chất điển hình phục vụ phát triển kinh tế- xã hội Tây 

Nguyên” do Viện Địa chất thực hiện. Kết quả nghiên cứu của đề tài này đã chỉ ra 

nhiều vùng có nguy cơ TLĐ cao và rất cao, trong đó có phạm vi ở một số khu đô thị 

lớn. Nhận định này đồng thời cũng được khẳng định thêm bởi các kết quả nghiên cứu 

trong các nhiệm vụ đột xuất cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao 

Viện Địa chất phối hợp với địa phương làm sáng tỏ một số hiện tượng trượt lở tại thị 

trấn Di Linh và thành phố Bảo Lộc (2011, 2013, 2015) và thành phố Đà Lạt (2017). 

Có thể khẳng định rằng, những kết quả thu được từ các nghiên cứu trên vừa là những 

cơ sở để tiếp tục những nghiên cứu TLĐ chi tiết, cụ thể hơn, vừa là cơ sở thực tế để 

tiến hành nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo sớm phục vụ cho việc chủ 

động kịp thời ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại. 

Tiếp thu các kết quả nghiên cứu, được sự đồng ý của Hội đồng KHCN tư vấn tuyển 

chọn và Ban Chủ nhiệm chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020; đề tài khoa 

học và công nghệ TN18/T13: ―Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng hệ thống quan 

trắc cảnh báo trƣợt tự động tại một số khu đô thị trọng điểm khu vực Tây Nguyên‖ là 

bước đi cần thiết tiếp theo, kế thừa công trình nghiên cứu TBĐC khu vực Tây Nguyên 

TN3/T04 với các nhiệm vụ KHCN liên quan, nhằm đánh giá các yếu tố điều kiện 



19 

 

nguyên nhân, cơ chế hình thành một số dạng trượt điển hình ở năm đô thị trọng điểm 

là TP. Đà Lạt, TT. Lạc Dương, TT. Di Linh và TP. Bảo Lộc thuộc Lâm Đồng và TP. 

Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở đó, xác lập cơ sở khoa học xây dựng hệ 

thống quan trắc cảnh báo sớm TLĐ đô thị, một số khối trượt điển hình, bước đầu hoàn 

thiện một hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động đưa vào vận hành tại một khối 

trượt nguy hiểm. 

2. Mục tiêu của đề tài  

 1) Xác định được vai trò của các yếu tố điều kiện, nguyên nhân, cơ chế hình 

thành các khối trượt điển hình tại các khu đô thị trọng điểm. 

 2) Luận chứng cơ sở khoa học và thiết lập qui trình xây dựng hệ thống quan 

trắc trượt tự động tại một số khu đô thị trọng điểm đã lựa chọn. 

3. Các nội dung nghiên cứu 

 Đề tài thực hiện các nội dung sau đây: 

 Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, các yếu tố điều kiện, nguyên nhân 

và dự báo nguy cơ trượt lở đất tại 05 khu đô thị trọng điểm. 

 Nội dung 2: Nghiên cứu xác định điều kiện, nguyên nhân và cơ chế hình thành 

các khối trượt điển hình tại các khu đô thị. 

 Nội dung 3: Xác lập cơ sở khoa học và thiết lập quy trình xây dựng hệ thống 

quan trắc trượt tự động tại các đô thị trọng điểm.  

4. Phạm vi nghiên cứu và thời gian thực hiện 

 Khu vực nghiên cứu gồm 05 khu đô thị trọng điểm; trong đó bốn đơn vị hành 

chính thuộc tỉnh Lâm Đồng là TP. Đà Lạt, TT. Lạc Dương, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc 

và một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đắk Nông là TP. Gia Nghĩa. Diện tích nghiên cứu 

được giới hạn theo ranh giới hành chính quốc gia của các đơn vị hành chính trên. 

 Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020 và được 

gia hạn thực hiện đến tháng 3 năm 2021 vì những lý do khách quan trong quá trình 

thực hiện đề tài. 

5. Cơ sở pháp lý 

 1) Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-VHL ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá 

nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện các đề tài 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia giai đoạn 2016-2020 ―Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã 
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hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế‖, Mã số: KHCN-TN/16-20 

(Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) bắt đầu thực hiện từ năm 2018. 

2) Căn cứ Hợp đồng số 21/2018/HĐ-TN18/T13-KHCN-TN/16-20 ngày 30 

tháng 6 năm 2018 ký giữa bên đặt hàng là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam, Ban Chủ nhiệm chương trình Tây Nguyên 2016- 2020, Văn phòng chương trình 

Tây Nguyên 2016-2020 và bên nhận đặt hàng là Viện Địa chất. 

3) Quyết định số 1349/QĐ-VHL ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc điều chỉnh vị trí lắp đặt trạm quan 

trắc cảnh báo tự động và gia hạn thực hiện đề tài mã số TN18/T13 thuộc chương trình 

Tây Nguyên 2016-2020. 

4) Các Biên bản kết luận các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm của Ban Chủ 

nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020. 

6. Cơ sở dữ liệu 

Báo cáo tổng kết đề tài được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, phân tích những vấn 

đề chính cốt lõi hệ thống dữ liệu, tài liệu do chính tập thể tham gia thực hiện nhiệm vụ 

TN18/T13 động thời có tham khảo kết quả của một số công trình liên quan tới nhiệm 

vụ. 

- Các tài liệu khoa học trong và ngoài nước về tai biến trượt lở. 

- Các sản phẩm và kết quả khoa học của các đề tài nghiên cứu tại địa phương và 

các khu vực khác về vấn đề tai biến trượt lở. 

- Cơ sở dữ liệu và bản đồ địa hình 05 khu đô thị, ở tỷ lệ 1:25.000 đối với 03 

thành phố và 1:10:000 đối với 02 thị trấn. 

- Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chất, địa chất thủy văn, vỏ phong hóa, mật độ nứt nẻ 

thu thập từ đề tài TN3/T01 và TN3/T04; ở tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 tại khu 

vực nghiên cứu. 

- Dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất, báo cáo tình hình phòng chống thiên tai và 

niên giám thống kê được thu thập tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thống kê 

của hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. 

- Các báo cáo chuyên đề của đề tài thực hiện; Kết quả phân tích đo địa vật lý và 

khoan khảo sát địa chất công trình tại các khối trượt trong phạm vi 05 đô thị; Kết quả 

phân tích tính chất cơ lý và thành phần khoáng vật sét; Kết quả 05 bản đồ cảnh báo 

nguy cơ TLĐ 05 khu đô thị; Kết quả phân tích đánh giá số liệu quan trắc tại 05 đô thị. 
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7. Khối lượng thực hiện và sản phẩm KHCN của đề tài 

1) Khối lượng công việc thực hiện 

 - Triển khai 11 chuyến điều tra khảo sát thực địa nghiên cứu chi tiết TLĐ trên 

phạm vi 05 khu đô thị và lân cận nhằm nhận dạng hình thái và kích thước khối trượt; 

xác định nguyên nhân sơ bộ và cơ chế hình thành; làm việc trao đổi với các sở ban 

ngành địa phương về tình hình TL, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại. 

 - Tiến hành đo địa vật lý bằng phương pháp điện trở và địa chấn; các tuyến đo 

được thiết kế bao phủ phạm vi 05 khối trượt nhằm xác định bề dày lớp phủ phong hóa 

và cấu trúc sườn dốc. 

 - Triển khai 23 hố khoan khảo sát trên phạm vi các vị trí các khối trượt điển 

hình được lựa chọn được xác định tại 05 khu đô thị. Tổng số mét khoan là 690m, các 

lỗ khoan bảo đảm độ sâu để nghiên cứu, lấy mẫu thí nghiệm, quan trắc theo chu kỳ.     

 - Thu thập và phân tích 473 mẫu cơ lý đất đá, 500 mẫu thành phần khoáng vật 

sét để phân tích bằng hai phương pháp nhiệt và Rơnghen. Mẫu được thu thập đúng các 

vị trí bảo đảm tính đại diện, kích thước theo quy định và được bảo quản tuân thủ theo 

quy định. 

 -  Tổng hợp và phân tích xử lý kết quả điều tra nghiên cứu thực địa, kết quả 

phân tích mẫu xây dựng 05 bản đồ cảnh báo nguy cơ TLĐ 05 khu đô thị; xây dựng 35 

báo cáo chuyên đề; tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết đề tài TN18/T13. 

  - Tổ chức 02 hội thảo nội bộ về các nội dung chính của đề tài; 

 - Tham gia báo cáo khoa học tại 2 Hội thảo khoa học hàng năm của Chương 

trình Tây Nguyên 3 tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (có báo 

cáo đăng trong các Kỷ yếu Hội thảo). 

2) Sản phẩm KHCN của đề tài 

- Sản phẩm Dạng I:  

+ Đã hoàn thành 01 hệ thống (trạm) quan trắc cảnh báo trượt tự động lắp đặt tại 

khối trượt được lựa chọn theo đúng đăng ký. 

- Sản phẩm Dạng II:  

+ Báo cáo tổng kết đề tài: 01 bản hoàn thiện; 

+ Hướng dẫn kỹ thuật luận chứng và xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo 

trượt tự động tại một số khu đô thị trọng điểm; 

+ Các mô hình cảnh báo trượt đất trên cơ sở các số liệu quan trắc: đã hoàn thiện 

mô hình quan trắc đo chuyển vị ngang trong sườn dốc/mái dốc kết hợp đo mưa, áp lực 

nước lỗ rỗng và độ ẩm của đất như đăng ký; 
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+ Qui trình thiết kế 05 hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động cho 05 khu đô 

thị trọng điểm: 01 quy trình để thực hiện và đã hoàn thành 01 hệ thống quan trắc trượt 

tự động hoàn chỉnh theo đúng thiết bị được phê duyệt tại vị trí khối trượt điển hình lựa 

chọn; 04 quy trình thiết kế cho bốn vị trí khối trượt điển hình đã được thực hiện, khi có 

đủ điều kiện tài chính sẽ tiếp tục triển khai các hệ thống quan trắc trượt tự động. 

- Sản phẩm Dạng III:  

+ Đề tài đã đăng 03 bài báo đăng trên các tạp chí và hội thảo trong nước: đã 

đăng 01 bài Tạp chí Các khoa học về Trái đất; 01 bài Tạp chí Địa kỹ thuật và 01 bài 

Kỷ yếu khoa học theo đúng đăng ký. 

+ Đề tài đã đăng 02 bài trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc SCI-E.  

+ Đề tài đã tham gia đào tạo 01 học viên cao học, hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu 

sinh. 

Nhận xét chung 

 - Đề tài đã hệ thống hoá được các tài liệu khoa học thu thập, các kết quả nghiên 

cứu của đề tài triển khai trong 33 tháng và kiểm định thực tế qua các đợt khảo sát về 

hiện trạng TL trên phạm vi 5 đô thị gồm: Thành phố Đà Lạt, Thành phố Bảo Lộc, thị 

trấn Lạc Dương, thị trấn Di Linh - tỉnh Lâm Đồng và thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đắk 

Nông. Đây là hệ thống tư liệu, số liệu đầu vào quan trọng bảo đảm những cơ sở khoa 

học chắc chắn cho việc xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quan trắc 

cảnh báo trượt tự động và lắp đặt trạm quan trắc cảnh báo tự động TL trên một khối 

trượt điển hình nguy hiểm ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

 - Nguy cơ TLĐ 05 đô thị được cảnh báo cụ thể, được minh giải trên 05 Bản đồ 

tỷ lệ lớn 1: 10.000 và 1: 25.000 có cơ sở khoa học chắc chắn bảo đảm tính sát thực có 

thể sử dụng cho việc quy hoạch sử dụng đất hợp lý kết hợp phòng tránh thiên tai TLĐ 

hiệu quả. 

 - Hệ thống quan trắc cảnh báo sớm được xây dựng trên cơ sở phân tích kinh 

nghiệm của Thế giới và Việt Nam, trong đó có kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm đưa 

vào vận hành thực tế trên một số khu vực do chính các tác giả tham gia thực hiện trong 

những năm gần đây. Hệ thống quan trắc cảnh báo TLĐ trên 5 đô thị được xây dựng 

trên cơ sở phân tích kết hợp các số liệu quan trắc tự động và số liệu quan trắc thực tế 

tại chỗ để đưa ra các mức cảnh báo TLĐ nguy hiểm khác nhau cho các khu vực ở mỗi 

đô thị. 

 - Mô hình cảnh báo sớm TLĐ được đề tài đề xuất có cơ sở khoa học và thực tế 

đảm bảo, lần đầu áp dụng cho 05 đô thị. Mô hình được kết nối bằng internet dễ truy 
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cập, cho phép nhận biết nhanh về nguy cơ và mức độ TLĐ trên 05 đô thị nhằm có biện 

pháp ứng phó kịp thời, phù hợp để phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại. 

 Căn cứ theo nội dung đã phê duyệt, đề tài đã triển khai và hoàn thành đầy đủ 

các nội dung nghiên cứu và các sản phẩm theo đăng ký đã được phê duyệt. Các sản 

phẩm của đề tài có cơ sở khoa học chắc chắn và ý nghĩa thực tế rõ ràng có khả năng áp 

dụng nhằm phòng tránh rủi ro thiên tai TL ở các khu đô thị nghiên cứu và có thể nhân 

rộng áp dụng ở những nơi có nguy cơ trượt lở nguy hiểm. 

 Kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài TN18/T13 là một công trình nghiên cứu 

của tập thể cán bộ khoa học có giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu phòng tránh thiên tai 

trượt lở. 

 Lời cảm ơn: 

 Đề tài TN18/T13 xin trân trọng cám ơn các tổ chức và cá nhân:  

 - Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Ban Chủ 

nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 

2016 - 2020, Viện Địa chất đã chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhóm 

nghiên cứu thực hiện các nội dung của đề tài bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả. 

 - UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Đắk Nông, các sở KH&CN, sở 

TN&MT, sở NN&PTNT, sở GTVT, Ban PCLB&GNTT, và các phòng/ban liên quan 

trực thuộc 2 tỉnh; UBND các TP. Đà Lạt, TT. Lạc Dương, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc, 

TP. Gia Nghĩa và các phường, xã trên địa bàn đã tận tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện 

có thể cho tập thể cán bộ thực hiện đề tài TN18/T13 từ việc thu thập thông tin, tài liệu, 

tiến hành khảo sát thực địa và tiến hành lựa chọn vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc và 

lắp đặt thiết bị quan trắc cảnh báo TL tự động.  

- Các chuyên gia và các nhà khoa học trong và ngoài Viện Địa chất đã đóng 

góp các ý kiến quý báu trong quá trình xây dựng đề cương, triển khai đề tài và hoàn 

thiện báo cáo tổng kết. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TRƢỢT LỞ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trượt lở đất 

1.1.1. Tổng quan về nghiên cứu trƣợt lở trên thế giới 

Trượt lở là dạng tai biến nguy hiểm, phổ biến và đã gây ra những thảm họa 

nghiêm trọng về tính mạng con người, phá hủy nhiều công trình dân sinh kinh tế ở 

nhiều nước trên Thế giới. Vì vậy, nghiên cứu phòng tránh TL luôn được đặc biệt quan 

tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại Mỹ, từ năm 2000 chính phủ đã đề ra chương trình nghiên cứu tai biến trượt 

lở và chiến lược giảm nhẹ thiệt hại do Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) quản lý. 

Trong chiến lược phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại TL, USGS đề xuất thành lập 4 dạng 

bản đồ: bản đồ thống kê trượt lở, bản đồ nhạy cảm trượt lở, bản đồ tai biến trượt lở và 

bản đồ rủi ro trượt lở (Hình 1.1a) . Nhờ đó, công tác cảnh báo trượt lở đã tỏ ra rất hiệu 

quả, điển hình như hai vụ trượt lở đất quy mô rất lớn tại bang Wasington và California 

(Hình 1.1) 

  
a) b) 

  
c) d) 

Hình 1.1. a) Bản đồ nguy cơ trƣợt lở lãnh thổ nƣớc Mỹ; b) Hiện trạng khối trƣợt có 

tên “Oso” tại Washington năm 2014; c và d) Hiện trạng trƣớc (bên trái) và sau  

(bên  phải) khi xảy ra TL tại đƣờng State Route 1, bang California, Mỹ năm 2017  

(nguồn: USGS) 
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Tại Nga, TL được xác định là quá trình địa chất diễn ra trên bề mặt trái đất dưới tác 

động của các yếu tố nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh và đồng thời là dạng TBĐC điển 

hình nguy hiểm. Với cách tiếp cận mới này, nguyên nhân TL trong phạm vi một khu vực 

cụ thể được các nhà khoa học đi sâu phân tích đặt trong mối quan hệ của TL với nứt đất, 

động đất, chuyển động hiện đại vỏ trái đất, đặc biệt là các đứt gẫy hoạt động. Bên cạnh đó, 

các yếu tố như địa chất thạch học công trình, vỏ phong hóa, địa chất thuỷ văn cùng với 

nhiều yếu tố lượng mưa, độ che phủ rừng và hoạt động kinh tế của con người,... được 

quan tâm đúng mực. TL đã được tập trung nghiên cứu nhằm xây dựng bản đồ dự báo, 

đánh giá rủi ro cho các vùng lãnh thổ khác nhau và đặc biệt đã áp dụng cụ thể cho một số 

đô thị, đối tượng kinh tế xã hội quan trọng như khu liên hợp Olimpic Sochi. Gần đây, hai 

dạng bản đồ rủi ro tai biến địa chất phục vụ cảnh báo cho hệ thống đường giao thông và 

đường sắt đã được thành lập như (Hình 1.2) [80]. 

  

Hình 1.2. a) Bản đồ rủi ro tai biến cho hệ thống giao thông đƣờng bộ và b) Bản đồ rủi 

ro tai biến cho hệ thống giao thông đƣờng sắt tai Nga (Petrova, 2020) 

 Tại Trung Quốc, từ những năm 1989-1990, trong Atlas Phòng trị tai biến địa 

chất, TLĐ được xếp vào 1/31 tai biến quan trọng được nghiên cứu về nguyên nhân 

hình thành, các đặc trưng, mức độ nguy hại và cách phòng trị.  Năm 1992, Viện Điều 

tra cơ bản ĐCCT- ĐCTV Trung Quốc đã tiến hành điều tra nghiên cứu xây dựng bản 

đồ phân loại, phân bố và phân vùng dự báo TL cho toàn lãnh thổ. Hiện nay, Trung 

Quốc đã đi sâu nghiên cứu TL theo hướng lượng hoá các yếu tố nguyên nhân và dự 

báo tai biến với sự hỗ trợ thiết bị quan trắc tự động như: máy đo lún, máy đo tự động 

hiệu chỉnh nhiệt độ co giãn, máy đo mực nước, máy đo mưa và thiết bị cảnh báo nguy 

hiểm đã lắp đặt ở nhiều khu vực miền núi. Nhờ đó, TLĐ đã được phòng trị hiệu quả, 

đặc biệt dọc các tuyến giao thông miền núi; tuy nhiên, tại một số khu vực có hoạt động 

kiến tạo phức tạp vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ:   

- Ngày 22/7/2013, trượt lở đất kinh hoàng sau khi chịu ảnh hưởng của trận động 

đất lớn (6,6 Độ Richter) tại thành phố Dingxi, tỉnh Gansu, phía tây bắc của Trung Quốc. 
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Ước tính có ít nhất 95 người chết, khoảng 1.000 người bị thương và gây ảnh hưởng rất 

lớn tới hơn 2 triệu người dân trong khu vực (Hình 1.3). 

- Ngày 17/7/2014, trượt lở đất lớn đã xảy ra tại làng Gedi thuộc khu tự trị 

Yiniiang Tu và Miao, phía tây nam tỉnh Guizhou. Trượt lở đã phá huỷ 152 ngôi nhà và 

khiến cho 275 người mất nhà cửa (Hình 1.4). 

  

Hình 1.3. Trƣợt lở đất kinh hoàng sau trận 

đông đất (6.6 Mag) tại TP. Dingxi, tỉnh Gansu, 

phía TB của Trung Quốc; ngày 22/7/2013 

(Nguồn: Reuters/China Daily) 

Hình 1.4. Trƣợt lở đất tại làng Gedi 

thuộc khu tự trị Yiniiang Tu và Miao, 

phía tây nam tỉnh Guizhou; ngày 

17/7/2014 (Nguồn: news.cn) 

Tại Nhật Bản, Trung tâm Ứng phó khẩn cấp đã phối hợp với Tổ chức quốc tế  

xây dựng hệ thống cảnh báo lũ lụt và trượt lở trên toàn lãnh thổ phục vụ dự báo, cảnh 

báo kịp thời khi thiên tai xảy ra (Hình 1.5a). Một số vụ TLĐ xảy ra tại Nhật bản năm 

2013: Ngày 10/8/2013, TLĐ sau trận mưa rất lớn kéo dài tại Senboku, quận Akita, 

phía bắc Nhật Bản; khiến ít nhất 6 người chết và 8 ngôi nhà bị phá huỷ hoàn toàn 

(Hình 1.5b). Ngày 16/10/2013, ở đất do ảnh hưởng của cơn bão Wipha tại đảo Izu 

Oshima cách Tokyo 120 km về phía nam. TLĐ đã làm ít nhất 16 người chết, 45 người 

mất tích, phá huỷ hàng chục ngôi nhà, hệ thống giao thông đường bộ và hàng không tê 

liệt hoàn toàn trong nhiều ngày (Hình 1.5c). 

 
  

Hình 1.5. a) Hệ thống cảnh báo lũ lụt và trƣợt lở toàn lãnh thổ tại Nhật Bản (nguồn: 

reliefweb.int); b và c) Trƣợt lở trên sƣờn núi tại Senboku, quận Akita và Trƣợt lở trên 

sƣờn núi tại đảo Izu Oshima cách Tokyo (nguồn: dailymail.co.uk và todayonline.com) 
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 Tại Hàn Quốc, đề án nghiên cứu trượt lở liên quốc gia được tiến hành năm 

2003-2005 thuộc Ủy bản các chương trình khoa học địa chất ở Đông Á và Đông Nam 

Á (CCOP) do Viện Địa chất và Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM) tài trợ. Đề án này 

nhằm giúp đỡ các nước thành viên phát triển các kỹ thuật đánh giá tai biến trượt lở ở 

nước mình. Khi thực hiện đề án này, nhiều phương pháp và kỹ thuật được nghiên cứu 

áp dụng (hệ thống thông tin địa lý - GIS, phân tích không gian, viễn thám,...) để thu 

thập, quản lý và nghiên cứu phân vùng tai biến trượt lở. 

 Tại Đài Loan, nghiên cứu và lập bản đồ tai biến được tiến hành từ những năm 

70 thế kỷ trước. Đến năm 1999, hệ thống cảnh báo trượt lở và lũ bùn đá đã được bắt 

đầu xây dựng; cho tới nay hệ thống đã mở rộng trên cả nước, phục vụ hữu ích cho 

cộng đồng trong công tác phòng tránh và ứng phó thiên tai. Tuy nhiên, tai biến địa 

chất phức tạp vẫn luôn đe dọa vùng đất này; điển hình, ngày 10/4/2004 trượt lở đất 

trên diện rộng sau cơn bão Mindulle và ngày 25/4/2010 đã xảy ra vụ trượt lở lớn trên 

sườn đồi sau những trận mưa kéo dài, gây phá huỷ hoàn toàn 300m đường cao tốc số 3 từ 

Taipei đi Keelung, vùi lấp 3 phương tiện giao thông cùng hành khách (Hình 1.6) 

  

a) b) 

Hình 1.6. a) Trƣợt lở trên diện rộng Thung lũng sông Tachia; b) Trƣợt lở trên đƣờng 

cao tốc số 3 từ Taipei đi Keelung, Đài Loan ngày 25/4/2010  

(Nguồn: S&WCB và nbcnews.com) 

Tại Thái Lan, Trung tâm quốc gia Cảnh báo Thảm họa của Thái Lan hợp tác 

với tập đoàn công nghệ NEC của Nhật Bản năm 2017, xây dựng Hệ thống dự báo sạt 

lở đất có thể thực hiện các mô phỏng và cung cấp dự báo theo từng giờ trong vòng 7 

ngày trước khi thảm họa xảy ra. Điều này cho phép cơ quan phòng chống thiên tai 

Thái Lan đưa ra các cảnh báo tới những khu vực có nguy cơ, giúp giảm thiệt hại về 

người và tài sản (Hình 1.7). 
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a) b) 

Hình 1.7. a) Hệ thống dự báo trƣợt lở đất tại Thái Lan (nguồn: crest.vast.vn);  

b) Trƣợt lở đất kèm theo LQ-LBĐ tại Bản Ton Harn, huyện  Khao Phanom,  

tỉnh Krabi, Thái Lan; ngày; ngày 31/3/2011. (nguồn: bangkokpost.com) 

Một số nhận xét chính về nghiên cứu trƣợt lở trên Thế giới 

- Ở nhiều nước, đã xây dựng chiến lược quốc gia về nghiên cứu phòng tránh 

giảm nhẹ TBĐC trong đó có TL. Nhiều cách tiếp cận và tổ hợp phương pháp mới đã 

được áp dụng thành công với những hiệu quả to lớn. Các phương pháp định tính đã 

dần thay thế bằng nghiên cứu định lượng bởi các thiết bị kỹ thuật hiện đại. Nghiên cứu 

và lập bản đồ tai biến là một bước không thể thiếu trong quá trình qui hoạch tổng thể 

của nhiều quốc gia. TL được nghiên cứu toàn diện về: hiện trạng tai biến (hình thái, 

nguồn gốc, cơ chế và yếu tố phát sinh, cường độ, tần suất và hậu quả...), độ nhạy cảm 

của môi trường tự nhiên đối với tai biến, lập bản đồ phân vùng tai biến và cuối cùng là 

đánh giá rủi ro.  

- Xây dựng mạng lưới quan trắc với phương tiện kỹ thuật nghiên cứu hiện đại, giám  

sát và cảnh báo phù hợp. Tăng cường sử dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin 

địa lý (GIS) cũng như mô hình hoá các quá trình tai biến nhằm dự báo chính xác hơn về 

diễn biến của TL (Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Australia, Thái Lan,...).  

- Nghiên cứu phòng tránh giảm nhẹ tai biến đã trở thành nhiệm vụ ở rất nhiều 

quốc gia. Nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế về tai biến địa chất đã được tổ chức tại nhiều 

nơi trên thế giới, trong đó tập trung vào các hướng: (1) Đánh giá thống kê, độ nhạy cảm 

và khoanh vùng nguy cơ, (2) Cảnh báo sớm, thiết bị và quan trắc, (3) Phân tích sự phân 

bố và mô hình, (4) Trượt lở dưới tác động của biến đổi khí hậu, (5) Đánh giá nguy cơ, 

phòng tránh và đối phó thích hợp, (6) Tác động xã hội - môi trường và chính sách. 

- Các thiết bị khảo sát, quan trắc, đo đạc ngày càng được phát triển phục vụ nhiệm vụ 

quan trọng trong nghiên cứu TL là phải đưa ra các cảnh báo về khả năng có thể xảy ra, 

ở các tỷ lệ khác nhau, để phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do TL gây ra.  
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1.1.2. Tổng quan về nghiên cứu trƣợt lở ở Việt Nam 

TLĐ là dạng thiên tai nguy hiểm xảy ra thường xuyên ở vùng đồi núi hàng năm 

gây thiêt hại lớn về kinh tế và tính mạng con người, đặc biệt là các tình miền núi phía 

Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên [9, 14, 15, 16, 20]. Trượt lở - lũ bùn đá gần đây nhất xảy 

ra trong đợt mưa lũ kéo dài tháng 10/2020 tại Quảng Nam, Huế là điển hình nhất. 

TL ở nước ta được nghiên cứu điều tra tổng hợp trên các phạm vi vùng, miền, 

hoặc nghiên cứu điều tra chi tiết trên một số tỉnh, huyện. Áp dụng nhiều cách tiếp cận 

khác nhau, TL được nghiên cứu về hiện trạng, nguyên nhân cơ chế hình thành, xây dựng 

được các bản đồ cảnh báo nguy cơ, từ đó đưa ra các kiến nghị giải pháp phòng tránh, 

giảm nhẹ thiệt hại TL. Kết quả nghiên cứu một mặt đã tổng kết các phương pháp nghiên 

cứu TL giúp cho công tác đánh giá nguy cơ tai biến có tính sát thực, mặt khác đóng góp 

cơ sở khoa học, thực tiễn cho công tác phòng tránh TL phục vụ phát triển quy hoạch của 

nhiều địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Các nhà địa chất phân tích tương đối toàn diện về các yếu tố tác động, phát sinh 

tai biến. Kết quả nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy, phục vụ cho quy hoạch sử dụng hợp 

lý lãnh thổ. Các phần mềm GIS (như ILWIS, ARCGIS, ARCINFOW, 

MAPINFOW,...) được sử dụng để tích hợp thông tin trong nghiên cứu tai biến nứt sụt 

đất, trượt lở đất, Lũ quét - lũ bùn đá và xói lở bờ sông, đánh giá tổng hợp các yếu tố 

ảnh hưởng ở các khu vực ở các tỷ lệ khác nhau. Kết quả nghiên cứu được chuyển giao 

tới các địa phương, đạt hiệu quả tốt: Chuyển thị trấn huyện lỵ Mường Lay cũ bị lũ bùn 

đá tàn phá về địa điểm mới. Chuyển nhiều cụm dân cư ở Điện Biên, Lào Cai,… ra 

khỏi vùng nguy hiểm, giảm được tổn thất về người và tài sản. 

Theo nhiều nghiên cứu, TL được tiến hành theo trình tự gồm các bước: Nghiên 

cứu lịch sử hiện trạng; các nguyên nhân gây phát sinh; phân vùng cảnh báo nguy cơ, 

đánh giá thiệt hại (còn hạn chế); đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại. 

Đối với mỗi loại tai biến, mức độ tác động của mỗi yếu tố nguyên nhân có những biểu 

hiện khác nhau; Ở mỗi khu vực, vai trò của mỗi yếu tố nguyên nhân đối với một loại 

tai biến cũng thể hiện khác nhau; Mỗi loại tai biến hình thành thường bởi một nhóm 

các yếu tố nguyên nhân gây nên; Các yếu tố có mối quan hệ khăng khít và tác động 

qua lại với nhau làm gia tăng độ nhạy cảm TBĐC. Hoạt động phát triển kinh tế của 

con người đóng vai trò thúc đẩy việc hình thành một số tai biến.  

Các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã giúp một số địa phương lập kế 

hoạch phòng tránh trượt lở, qui hoạch phát triển kinh tế và xây dựng công trìnhvùng, 

lãnh thổ, định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo nhưng chưa có khả năng sử dụng 

phục vụ cho quy hoạch chi tiết đối với khu vực nhỏ từ đơn vị hành chính cấp huyện trở 
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xuống. Chính vì vậy, cần có nghiên cứu cơ sở khoa học làm căn cứ để các địa phương 

đưa ra các quyết định đối phó thích hợp như phòng tránh, di dời và tái định cư dân ở 

cấp thôn, bản, xã (mới chỉ di dời các vị trí đã thấy, đã xảy ra thiên tai), địa phương còn 

bị động với thiên tai. 

Quản lý rủi ro do TBĐC là vấn đề không còn mới nhưng mới chỉ được đề cập 

đến ở một số khía cạnh trong một số công trình nghiên cứu gần đây như: đánh giá mức 

độ nguy hiểm, khả năng thiệt hại và đề xuất một số giải pháp khoa học công nghệ phục 

vụ phòng chống, phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại đối với một số dạng TBĐC riêng rẽ. 

Một số nghiên cứu đã có thử nghiệm các giải pháp công nghệ giảm nhẹ thiệt hại vào 

một số khu vực thường xuyên bị trượt lở, lũ quét - lũ bùn đá phục vụ phát triển kinh 

tế,... (các giải pháp phân tán năng lượng và cường độ tai biến, các giải pháp nâng cao 

khả năng thích ứng của các công trình dân sinh kinh tế trong vùng có trượt lở - lũ quét, 

các giải pháp sử dụng hợp lý vùng thường xuyên bị trượt lở - lũ quét…). Năm 2015, 

ấn phẩm ―Atlas thiên tai Việt Nam - phần đất liền‖ đi kèm ―Tài liệu hướng dẫn về 

phương pháp luận và phương pháp xây dựng bản đồ tai biến tự nhiên lãnh thổ Việt 

Nam‖ là sản phẩm khoa học tiêu biểu của Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc 

gia phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai (KC08), được Bộ Khoa học và 

Công nghệ giao Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chủ trì thực hiện và xuất bản lần 

đầu tiên. Đây là, sản phẩm khoa học được tổng kết lý luận và kinh nghiệm thực tế 

nghiên cứu TLĐ trên Thế giới và Việt Nam sau nhiều năm của tập thể các nhà khoa 

học Việt Nam về địa chất, địa lý, khí tượng, vật lý địa cầu,… dưới sự chủ biên của GS. 

TS. Nguyễn Trọng Yêm [13]. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất cách tiếp cận với hệ các 

phương pháp nghiên cứu phù hợp; vừa giúp nâng cao tính sát thực trong đánh giá nguy 

cơ thiên tai, vừa đóng góp cơ sở thực tế cho công tác phòng tránh thiên tai, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhiều địa phương. 

Đối với khu vực Tây Nguyên: Trong 20 năm gần đây trên khu vực Tây Nguyên, 

TLĐ là dạng tai biến địa chất phổ biến và có xu thế phát triển rộng. TLĐ toàn khu vực 

Tây Nguyên được Viện Địa chất tiến hành điều tra nghiên cứu vào những năm 1995-

1996. Nguy cơ TLĐ được phân tích trên cơ sở đánh giá mối quan hệ của tai biến với 3 

yếu tố (nguyên nhân) chính: độ dốc địa hình, các thành tạo địa chất và vỏ phong hóa, 

đặc điểm chuyển động hiện đại, với điểm tối đa của mối yếu tố là 5 điểm; các yếu tố 

khác như: khí hậu, lượng mưa, độ che phủ, hoạt động nhân sinh, được tham khảo bổ 

sung đánh giá nâng hoặc hạ cấp nguy cơ TLĐ. Nguy cơ TLĐ được phân thành 3 cấp: 

nguy cơ TL mạnh (>10), nguy cơ TL trung bình (5-10) và nguy cơ TL yếu (<5) ở tỷ lệ 

1: 500.000 [14]. 
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Ở quy mô cấp tỉnh, TLĐ được tiến hành nghiên cứu đánh giá vào những năm 

gần đây ở tại 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Tai biến được phân tích về hiện trạng 

diễn biến, đánh giá phân vùng nguy cơ bằng việc tích hợp bản đồ số sử dụng công 

nghệ GIS ở tỷ lệ 1:250.000; đồng thời đưa ra một số giải pháp phòng tránh giảm nhẹ 

tai biến. Bên cạnh đó, để phòng tránh và giảm thiểu tai biến TLĐ một số khu vực trọng 

điểm trên tuyến QL14 thuộc địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên, một số đơn vị nghiên cứu đã 

điều tra đánh giá chi tiết TLĐ ở các mức độ khác nhau. Nguy cơ TLĐ đồng thời cũng 

được tiến hành phân vùng cảnh báo cùng với một số tai biến môi trường khác trong 

các báo cáo ĐTM các tuyến giao thông, các công trình hồ chứa, các khu phát triển 

kinh tế xã hội dự kiến mở mang xây dựng có quy mô lớn trên 5 tỉnh Tây Nguyên. Để 

phòng chống giảm thiểu TLĐ taluy đường trên một số tuyến giao thông chính (quốc 

lộ, tỉnh lộ), Bộ GTVT, Sở GTVT và một số đơn vị quản lý duy tu đường bộ đã triển 

khai các công trình bảo vệ mái dốc bằng các biện pháp kỹ thuật công trình khác nhau 

trên cơ sở phân tích các số liệu cụ thể về đặc điểm địa chất và cơ lý công trình đất đá 

khu vực cần bảo vệ [16]. 

Về kỹ thuật quan trắc trong địa kỹ thuật - công trình đã được đưa vào áp dụng 

cho các công trình trọng điểm của nhà nước như các đập thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ 

điện Ialy, hệ thống đê Hà Nội, cầu Mỹ Thuận, trong đó có quan trắc độ ổn định của 

các mái dốc, quan trắc dịch trượt,… Từ những thử nghiệm thành công lắp đặt hệ thống 

quan trắc cảnh báo trượt tự động đo độ dịch chuyển trong mặt trượt sâu kết nối thiết bị 

đo áp lực nước lỗ rỗng, đo mưa tại đồi Ông Tượng, TP Hòa Bình của Viện Địa chất - 

Viện HL KH&CNVN; cho đến nay đã có nhiều địa phương ứng dụng công nghệ quan 

trắc phục vụ hiệu quả cho công tác cảnh báo sớm tai biến địa chất như ở Hà Giang, 

Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng (đèo Hải Vân) và một số khu vực khác. Năm 

2019, một hệ thống cảnh báo trượt lở sớm dạng dòng lũ bùn đá được lắp đặt tại xã Bản 

Khoang, huyện Sa Pa (Lào Cai) [2, 3, 10, 19].  Đây là mô hình thí điểm nên cần thêm 

thời gian để theo dõi, giám sát trong quá trình vận hành và điều chỉnh cho phù hợp với 

điều kiện thực tế tại Việt Nam. Với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật và công nghệ thông 

tin, các hệ thống quan trắc tại những vị trí cụ thể đã trở nên đa dạng hơn theo từng đối 

tượng nghiên cứu với những công nghệ quan trắc phổ biến được sử dụng như đo dịch 

chuyển trực tiếp và gián tiếp, bề mặt và dưới sâu, quan trắc các thông số khí tượng mang 

tính kích động thúc đẩy hiện tượng,… Các hệ thống trạm quan trắc đã cho thấy tính ưu 

việt và hiệu quả trong quan trắc cảnh báo trượt lở tại một số vị trí trọng điểm, tuyến 

đường giao thông quan trọng và khu vực dân cư có nguy cơ trượt lở cao. 

Như vậy, tại Việt Nam bước đầu đã có những nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ 

thống quan trắc cảnh báo sớm. Tuy nhiên, TL là dạng tai biến chịu ảnh hưởng của nhiều 

yếu tố tác động, đặc điểm tự nhiên, địa chất rất khác nhau giữa các khu vực, đòi hỏi phải 
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có những nghiên cứu chi tiết về cơ sở khoa học để xây dựng các trạm quan trắc tự động 

để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Nghiên cứu này phải luận chứng được sự 

cần thiết phải lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo tự động, xác lập được khu vực, vị trí 

quan trắc, thiết kế được hệ thống quan trắc phù hợp, và vận hành được hệ thống một 

cánh hiệu quả, chính xác. Như đã nói ở trên, điều kiện tự nhiên, địa chất ở các khu vực 

rất khác nhau, do đó, đối với từng khu vực phải có nhưng nghiên cứu đánh giá, thiết lập 

quy trình cụ thể áp dụng cho khu vực đó. Việc lựa chọn được quy trình, hệ thống phải 

dựa trên cơ sở khoa học để lựa chọn đầu tư thiết bị, hệ thống phù hợp trong rất nhiều 

thiết bị quan trắc hiện nay, đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống. Đồng thời, làm thế nào 

để xây dựng một hệ thống hoạt động hữu hiệu trong việc đưa ra các dự báo và cảnh báo 

sớm tai biến trượt đất đá cho phạm vi khu vực rộng lớn vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ và mới 

chỉ được một số ít nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. 

1.2. Cơ sở khoa học và hệ thống quan trắc cảnh báo trượt lở 

1.2.1. Các phƣơng pháp quan trắc cảnh báo trƣợt lở 

 Trượt lở có thể được quan trắc cảnh báo trên nhiều tỷ lệ khác nhau [69] nhưng 

thông thường phân biệt ra thành tỷ lệ vùng và khối trượt cụ thể. Kết quả đầu tiên đối 

với tỷ lệ vùng là xác định vùng nguy cơ cao thông qua các tài liệu thống kê trượt lở 

[160]. Đối với khối trượt cụ thể, bước đầu tiên trong nghiên cứu trượt lở là khảo sát 

thực địa và các lỗ khoan để xác định các cung trượt [118]. Các nghiên cứu tiếp theo về 

phát hiện, theo dõi sự phát triển của trượt lở là các kỹ thuật khảo sát và quan trắc trên 

mặt cũng như dưới mặt đất. 

a. Đối với khu vực và vùng lãnh thổ 

Phương pháp cơ bản để phát hiện trượt lở theo không gian là phương pháp bản 

đồ. Phương pháp bản đồ đòi hỏi những kiến thức và kinh nghiệm của chuyên gia và áp 

dụng cho tỷ lệ vùng. Kết quả có thể phụ thuộc nhiều vào việc chuẩn bị, cách thành lập 

và những hiểu biết về vùng nghiên cứu và thời gian [23, 90]. Thành lập bản đồ ở 

những thời gian khác nhau và không tính đến những kết quả khảo sát ngoài thực địa sẽ 

cho thấy sự khác biệt, sự phụ thuộc vào thời gian của quá trình trượt lở.  

Bản đồ trượt lở được được xây dựng dựa trên các phân tích dữ liệu viễn thám 

như bản đồ địa hình, mô hình số (DMT) ví dụ như LiDAR (Light Detection và 

Ranging). Các công trình nghiên cứu có thể kể đến như của Soeters và Van Westen 

(1996); Malamud và nnk (2004); Guzzetti và nnk (2006) [92, 109, 141]. Ảnh vệ tinh 

độ phân giải trung bình như LANDSAT, SPOT, ASTER, IRIS-D được sử dụng nhiều 

đẻ thành lập các bản đồ sử dụng đất và thống kê. Theo Van Westen (2007), Google 

Earth và ảnh vệ tinh độ phân giải cao ngày càng hữu ích hơn trong việc thành lập bản 
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đồ trượt lở kết hợp với hệ thống thông tin địa lý. Một số nghiên cứu có thể kể đến như 

của Mondini và nnk (2009), Sato và Harp (2009), Fiorucci và nnk (2010), Santurri và 

nnk (2010), Yang và Chen (2010), Chigira và nnk (2010) [74, 82, 114, 135, 136, 152, 

166]. Một phương pháp GIS khác sư dùng trong bản đồ trượt lở và phát hiện tốc độ 

phá hủy, dịch chuyển nền là SAR (Synthetic Aperture Radar). SAR và phương pháp 

liên quan InSAR (Interferometrics SAR) sử dụng trong nghiên cứu của Rosen và nnk 

(2002), Froese và nnk (2004) [84, 132]. SAR dựa trên các tín hiệu sóng ngắn phát ra từ 

vệ tinh hoặc máy bay và các tín hiệu thu để tính toán khoảng cách. Thông qua các 

bước xử lý các dữ liệu có thể thành lập được mô hình số địa hình. Lợi ích của phương 

pháp này là có thể thực hiện được trong các điều kiện thời tiết và thời gian đêm, ngày. 

Hơn nữa có thể thực hiện được cho các khu vực rộng lớn. Persistent Scatterer 

Interferometric Synthetic Aperture Radar (PS-InSAR) được giới thiệu trong nghiên 

cứu của Morgenstern và Martin (2008) [116]. Các điểm khống chế trên mặt đất có thể 

tính toán dựa trên nhiều ảnh InSAR và khoảng dịch chuyển có thể được tính toán. 

Phương pháp cường độ-thời gian lần đầu được đề xuất bởi Caine (1980) được 

áp dụng trong nhiều nghiên cứu của Pasuto và Silvano 1998; Jakob và nnk, 2006; 

Matsushi và Matsukura, 2007; Crosta và Frattini, 2008; Capparelli và nnk, 2009; Saito 

và nnk, 2010 [50, 54, 66, 97, 111, 124, 134]. Thời gian mưa thường được đề cập đến 

trong khoảng từ 10 phút đến 35 ngày, nhưng cũng có một số tác giả khác mở rộng thời 

gian nghiên cứu đến vài tháng [91, 110, 145]. Xu hướng nghiên cứu mưa lâu dài đã 

được tích hợp trong tính toán ngưỡng phát động liên quan đến cường độ và thời gian 

mưa lớn hàng năm [93, 94, 139]. Các nghiên cứu về yếu tố kích động trượt lở có thể 

kể đến các nghiên cứu của Wieczorek, 1996; Schuster và Wieczorek, 2002; Wieczorek 

và Gori, 2005 [138, 159, 160]. Các nghiên cứu, tính toán ngưỡng mưa kích động trượt 

lở có nghiên cứu của Terlien, 1998; Polemio và Petrucci, 2000; Aleotti 2004; Brunetti 

và nnk, 2010 [21, 47, 129, 144]. 

Nhiều công trình nghiên cứu về ngưỡng mưa chủ yếu tập trung vào cường độ 

và thời gian mưa, hoặc lượng mưa tích lũy hoặc lượng mưa trước và có thể được xác 

định đường giới hạn nhỏ nhất về cường độ mưa có thể phát động trượt lở ở các khu 

vực khác nhau. Tuy nhiên, Terlien (1998) ghi chú rằng các đợt mưa không gây ra trượt 

lở cũng cần được ghi lại trong thống kê để từ đó đưa ra các ngưỡng lớn nhất và nhỏ 

nhất phát động trượt lở. Các ngưỡng mưa phát động trượt lở có sự khác nhau giữa các 

khu vực, phụ thuộc vào điều kiện khí tượng thủy văn và đặc tính vật lý như là đặc 

điểm mưa và phông mưa, đặc điểm địa hình, tính chất vật lý của đất, địa tầng và lịch 

sử địa chất của khu vực [64]. Hơn nữa các ngưỡng phát động trượt lở cũng có thể biến 

đổi theo thời gian, ví dụ là sự phát triển của lớp phủ thực vật theo mùa [68, 160]. 



34 

 

Guzzetti đã phân biệt 3 loại ngưỡng mưa phát động trượt lở theo 3 tỷ lệ: toàn cầu, 

vùng, và địa phương. Một phân biệt khác về ngưỡng mưa phát động trượt lở có thể 

thực hiện dựa trên thông kế hoặc thực nghiệm [91]. Khi số liệu được thu thập đầy đủ, 

các ngưỡng phát động có thể được tính toán bằng phương pháp thống kê. Khi số liệu 

thu thập bị giới hạn, mô hình tính toán phải áp dụng để dự bảo khả năng trượt lở dựa 

trên các số liệu về điều kiện thủy văn. 

Hầu hết các nghiên cứu về ngưỡng mưa liên quan đến trượt nông hoặc lũ bùn 

đá. Yếu tố phát động được nghiên cứu thường là mưa ngắn nhưng cường độ lớn, trong 

khi đó với trượt lở khối lớn, sâu bị ảnh hưởng phần lớn do mưa dài [145]. Để xác định 

ngưỡng mưa phát động đối với trượt lở khối lớn, sâu, cần thiết phải sử dụng các số liệu 

về lượng mưa, độ thấm và mô hình địa chất thủy văn và tính toán vị trí mặt trượt cũng 

như cơ chế thủy văn phát động trượt lở [144]. 

Phương pháp mô hình hóa vùng thường tập trung và nguy cơ vào nguy cơ, tai 

biến và rủi ro trượt lở. Nguy cơ và tai biến trượt lở chủ yếu xét đến nguyên nhân và 

tính chất của trượt lở, trong khi đó rủi ro liên quan đến hậu quả và tác động của quá 

trình trượt lở, phụ thuộc chủ yếu vào tính dễ bị tổn thương của công đồng và hạ tầng 

cơ sở [92, 130, 153]. Soeters và Van Westen (1996) phân biệt 4 loại trong phân tích 

trượt lở tỷ lệ vùng dựa trên cơ sở sự kiện trượt lở, thử, thông kê và tính toán: 1) Dựa 

trên cơ sở sự kiện cho pháp phân tích cụ thể sự phân bố không gian và khi có  nhiều dữ 

liệu nền có thể áp dụng cho cả mô hình đánh giá nguy cơ, tai biến và rủi ro. 2) Dựa 

trên cơ sở các phép thử kết hợp cả kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia địa 

hình và địa kỹ thuật để thành lập các bản đồ nguy cơ và tai biến. Phân biệt giữa phân 

tích địa hình của Kienholz và nnk (1984), Cardinali và nnk (2002), Reichenbach và 

nnk (2005) và tổng hợp các bản đồ chuyên đề của Pachauri và nnk (1998), Nagarajan 

và nnk (2000), Dikau và Glade (2003), Moreiras (2005), Petley và nnk (2005) [55, 79, 

102, 115, 117, 123, 127, 130]. 3) Dựa trên thống kê chủ yếu áp dụng để mô hình nguy 

cơ và tai biến trượt lở, và để dự báo trượt lở [35]. Ở đây, quan hệ thông kê giữa các 

yếu tố nguyên nhân có thể gây trượt lở và các sự kiện trượt lở đã xảy ra được thành lập 

và sử dụng để dự báo trượt lở theo không gian. Các công trình nghiên cứu có thể kể 

đến như: hồi qui hai biến [26, 143], multiple regression [56, 76], discriminant analyses 

[23, 58, 92], hồi qui logic [25, 120, 143], lưới trí tuệ nhân tạo [60, 81], vector [43]. 4) 

Dựa trên mô hình tính toán áp dụng cho các mô phỏng vật lý để đánh giá nguy cơ trượt 

lở dựa vào hệ số ổn định và có thể đánh giá được các nguyên nhân trượt lở [57]. 

Phương pháp mô hình này chủ yếu được áp dụng dựa trên mô hình thủy văn và tính 

toán độ ổn định sử dụng các mô hình đơn giản như mái dốc vô tận. Tính toán độ ổn 
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định của mái dốc sử dụng các thông số địa kỹ thuạt như lực dính kế và gốc ma sát 

trong có thể thu được từ thí nghiệm trong phòng hoặc hiện trường [141]. Phương pháp 

này chỉ áp dụng với các điều kiện địa hình và địa chất có tính tương đồng trong toàn 

khu vực nghiên cứu. 

b. Đối với vị trí cụ thể 

 Các phương pháp đo dịch chuyển của nền đất được áp dụng rộng rãi. Phương 

pháp đơn giản như tiện lợi ngoài thực địa sử dụng 4 cọc bố trí theo hình tứ giác trong 

và ngoài khối trượt [100]. Khoảng cách giữa các cọc có thể do bằng tay bằng dải băng. 

Phương pháp này được sử dụng trong nghiên cứu của Baum và Fleming (1991), 

Bogaard (2000) và Giraud (2002) [32, 38, 95]. 

Phương pháp đo toàn đạc địa hình thường được sử dụng để đo và quan trắc dịch 

chuyển nền. Tuy nhiên phương pháp này có giá thành cao và đòi hỏi nhiều thời gian 

[49, 131, 155, 157]. 

Hệ hống định vị vệ tinh (GPS) thường được sử dụng để quan trắc dịch trượt. Độ 

chính xác của phương pháp này có thể nằm trong khoảng từ vài cm đến mm. Tuy 

nhiên, khả năng áp dụng phụ thuộc vào khả năng bao phủ của vệ tinh, khó áp dụng 

trong các khu vực thung lũng, rừng [40, 113, 158, 167]. 

Các phương pháp trên có thể áp dụng để đo và quan trắc dịch chuyển trên mặt. 

Để nghiên cứu dưới bề mặt, các phương pháp đo trong hố, hào được áp đụng để khảo 

sát đối với chiều sâu, vị trí mặt trượt hoặc lấy các mẫu nguyên dạng. Thông thường đối 

với các đo đạc trong hố, hào có thể sử dụng đối với trượt nông [45, 61, 147]. Thí 

nghiệm xuyên được sử dụng để đánh giá độ cứng của các lớp vật liệu. Phương pháp 

khoan được sử dụng để khảo sát thân khối trượt. Bên cạnh những phương pháp khảo 

sát trực tiếp khảo sát thân khối trượt và lấy mẫu, các đầu đo (sensor) có thể được sử 

dụng trong các hố khoan để khảo sát sâu hơn dịch chuyển của nền và các quá trình 

thủy văn. 

Một phương pháp khác để phát hiện dịch chuyển dưới nền là TDR (Time 

Doman Reflectimetry). Thiết bị đo nghiêng có thể xác định được độ dịch chuyển và 

hướng của dịch chuyển, TDR thì chủ yếu được dùng để xác định độ sâu dịch trượt. 

TDR được phát triển từ những năm 50 để xác định các đới không liên tục và áp dụng 

trong nghiên cứu trượt lở từ những năm 80 và sau đó bởi các tác giả Pasuto và nnk 

(2000), Barendse và Machan (2009), Singer và nnk (2009), Yin và nnk (2010). Cơ sở 

của TDR dựa trên các tín hiệu điện truyền đi qua các cáp đồng trục. Dịch trượt tác 
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dụng lên cáp gây ra những tín hiệu bất thường và qua đó xác định độ sâu [27, 125, 

140, 168]. 

Giãn kế loại dây hoặc thanh được sử dung để quan trắc khoáng cách giữa 2 

điểm và chủ yếu được sử dụng để khảo sát dịch chuyển trên mặt [22, 28, 85, 162, 165]. 

Giãn kế cũng có thể được sử dụng để lắp đặt trong hố khoan [37, 103]. Độ chính xác 

của gian kế phụ thuộc vào chiều dài đo và thường nằm trong khoảng mm. 

Có nhiều kết quả sử dụng thiết bị đo nghiêng (inclinometer) để tính toán dịch 

chuyển của khối trượt [38, 41, 44, 167]. Tuy nhiên, phương pháp đo tay chỉ áp dụng để 

đo dịch chuyển đến khi ống đo nghiêng lắp đặt trong hố bị bẻ cong do dịch chuyển. 

Chưa có những kết quả nghiên cứu về khoảng thời gian giữa các lần đo trong quan trắc 

trượt lở được đưa ra để khuyến nghị. Theo Olalla (2004), khoảng quan trắc là rất rộng, 

ví dụ đối với đo nghiêng có thể tiến hành 1 lần/năm bằng tay hoặc đo nghiêng tự động 

với số liệu được ghi khoảng vài giây 1 lần. Do đó, ghi đo tự động có ưu điểm hơn đo 

bằng máy xách tay nhưng cần những kỹ thuật thu thập và xử lý phức tạp hơn. Một ưu 

điểm khác của ghi đo tự động là có thể điều chỉnh được khoảng thời gian đo và các 

ngưỡng pháp động. Các tổng kết về sử dụng inclinometer trong nghiên cứu trượt lở 

được Stark và Choi đưa ra năm 2008. Lợi ích của thiết bị đo nghiêng tự động và cầm 

tay trong quan trắc trượt lở được trình bày bởi Lollino và nnk, (2002), Olalla (2004), 

Volkmann và Schubert (2005), Wienhöfer Lindenmaier (2009) [108, 121, 142, 154, 

161]. 

Các tác giả như Kwan (2013) và Pecoraco (2019) đã tổng hợp các kỹ thuật cơ 

bản quan trắc cảnh báo trượt lở cho khu vực và vị trí khối trượt cụ thể thường sử dụng 

một số phương pháp chủ yếu như: quan trắc dịch chuyển, biến dạng (đo độ dịch 

chuyển, đo khe nứt tách, định vị vệ tinh, viễn thám, đo toàn đạc, dãn kế, độ nghiêng, 

sợi quang học, camera giám sát); quan trắc thông số khí tượng, thủy văn (lượng mưa, 

áp lực nước lỗ rỗng, nhiệt độ, dòng chảy, khí áp, mực nước; quan trắc các thông số địa 

vật lý (giá tốc kế, điện trở suất, rung động, địa chấn). Các thiết bị thường được lắp đặt 

tại các sườn dốc/mái dốc có nguy cơ bị dịch trượt, hoặc các khối trượt đã xuất hiện tại 

khu vực đông dân cư, quy hoạch khu dân cư, các tuyến đường giao thông và các công 

trình hạ tầng quan trọng. Tùy theo mục đích và đối tượng cụ thể cần quan trắc, hệ 

thống công nghệ quan trắc trượt lở đất đá cho vùng và vị trí khối trượt cụ thể được lựa 

chọn được áp dụng một trong số các phương pháp đã nêu (Hình ) [105] . 
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Hình 1.8. Thống kê các công nghệ quan trắc áp dụng cho trƣợt lở trên thế giới, a) số 

lƣợng công trình áp dụng thiết bị quan trắc, b) đối tƣợng tai biến áp dụng công nghệ 

quan trắc theo Pecoraro, Calvello, and Piciullo 2019 

1.2.2. Một số hệ thống quan trắc cảnh báo trƣợt lở đã đƣợc thiết lập cho khu vực và 

lắp đặt khối trƣợt cụ thể 

- Tại Mỹ: Một trong những hệ thống cảnh báo sớm nhất về trượt đất được xây 

dựng năm 1984 ở Utah, sau những dấu hiệu đầu tiên về dòng lũ bùn đá sau khi tuyết 

tan. Đầu tiên, quan trắc lượng mưa, nhiệt độ và sự dịch chuyển của mái dốc có khả 

năng xảy ra được sử dụng để cảnh báo chính quyền địa phương và vùng xảy ra lũ bùn 

đá. Bước tiếp theo là thiết lập ngưỡng mực nước ngầm giới hạn có khả năng xảy ra 

trượt đất [24]. Vùng giới hạn được tính toán dựa trên lượng mưa tích lũy hàng năm. 

Những cải tiến gần đây bao gồm quan trắc lượng tuyết để đưa vào tính toán sự phát 

động trượt đất khi tuyết tan [30]. 

Đánh giá ngưỡng mưa phát động trượt đất và lũ bùn đá bằng cường độ và thời 

gian kéo dài do Campbell (1975) thiết lập, hệ thống cảnh báo sớm cho một vùng ở khu 

vực vịnh San Francisco, Mỹ, năm 1986 được triển khai bởi Keefer (1987) và Wilson 



38 

 

(2005) [52, 101, 163] . Hệ thống đã được phát triển và sử dụng dưới sự hợp tác giữa 

USGS và Trung tâm dự báo quốc gia Mỹ (NWS). Số liệu thời tiết được đo 2 lần trong 

1 ngày cho 24 giờ tiếp theo được cung cấp cho Dự án cảnh báo trượt đất của USGS . 

Lượng mưa dự báo được kết hợp với dữ liệu từ thiết bị đo mưa tự động do đó phản ánh 

lại với ngưỡng đã được thiết lập trước đó. Việc tính toán mức độ rủi ro và kết luận 

cuối cùng để đưa ra cảnh báo được quyết định bởi các chuyên gia từ USGS và NWS. 

Đầu tiên ngưỡng mưa dựa trên cường độ trong tương quan với lượng mưa hàng năm 

được sử dụng [53, 119]. Sau đó, ngưỡng mưa được điều chỉnh để tính toán khả năng 

trữ nước và ngưỡng thấp nhất có thể xảy ra lũ bùn đá [193]. Năm 1992, hệ thống đã 

được cải tiến bằng việc việc tích dữ liệu radar để cải thiện độ phân giải đo mưa nhưng 

không thành công vì không có mối liên quan chặt trẽ giữa hệ số phản xạ radar và trạm 

đo mưa mặt đất được thiết lập. Bên cạnh những vấn đề về kỹ thuật còn có các vấn đề 

về mặt xã hội ảnh hưởng đến hệ thống. Năm 1995, hệ thống này đã bị chấm dứt hoạt 

động do USGS không đủ khả năng để duy trì. 

Từ kinh nghiệm của hệ thống cảnh báo sớm ở khu vực vịnh San Francisco, 

USGS và Ủy ban quản lý  biển và khí quyển quốc gia (NOAA) đã hợp tác và triển khai 

một hệ thống cảnh báo sớm trượt đất cho vùng phía nam California nơi đã chịu ảnh 

hưởng của lũ bùn đá. Việc phổ biến kiến thức và cảnh báo cộng đồng đã được điều 

chỉnh để đến được với người sử dụng cuối cùng. USGS đã phát triển một chương trình 

giáo dục cho những nhà khí tượng học và cộng đồng để giải thích các đặc điểm thủy 

văn phát động lũ bùn đá. Các công nghệ mới đã được so sánh với hệ thống trước bao 

gồm việc tăng số liệu dự báo mưa và sử dụng khu vực kiểm tra làm chính xác hơn cá 

điều kiện nước ngầm phát động lũ bùn đá. Hơn nữa, mô hình kinh nghiệm và vật lý đã 

được ứng dụng để đánh giá độ nhạy cảm lũ bùn đá, khối lượng và khoảng cách di 

chuyển  [119]. 

Một hệ thống cảnh báo sớm lũ bùn đá cho vùng Oregon, Mỹ, được phát triển và 

sử dụng trong đó có sự kết hợp giữa các nhà khoa học khí tượng và địa kỹ thuật. Bản 

tin cảnh báo được phát hành nếu các ngưỡng đo bị chạm tới hoặc vượt qua. Các 

ngưỡng đo sử dụng trong hệ thống được tính toán là cường độ và thời gian mưa nhưng 

cả 2 thông số đều được điều chỉnh trong trường hợp mưa trước đó hoặc tuyết tan. Cảnh 

báo được phát rộng rãi thông qua kênh khẩn cấp của Trung tâm dự báo quốc gia [30]. 

Hệ thống cảnh báo sớm khu vực trượt nông được sử dụng ở khu vực Seattle, Mỹ, 

từ năm 2002 và được quản lý chung bới NWS, USGS và thành phố Seattle. Hệ thống kỹ 

thuật bao gồm 17 trạm đo mưa tự động với khoảng cách trung bình từ 2-5 km và số liệu 

dự báo thời tiết. Thêm vào đó, một kiểm định trượt đã được tiến hành nhằm đánh giá sự 

phát triển và sự phát động trượt. Ngoài ra, bản đồ tai biến trượt đất và mô hình thống kê 
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tai biến đã được thành lập [33, 34]. Từ số liệu đo mưa chi tiết, ngưỡng mưa nhỏ nhất để 

phát động trượt đã được thành lập dựa trên phân tích cường độ và thời gian mưa đồng thời 

chỉ số đo mưa trước đó được tính toán tích lũy trong vòng 3 ngày và mưa trong vòng 15 

ngày [75]. Đối với các mức báo động các ngưỡng được sử dụng là cả cường độ-thời gian 

và chỉ số mưa quá khứ. Khi lượng mưa dần vượt qua ngưỡng về cường độ-thời gian hệ 

thống sẽ phát động tình trạng cảnh báo với tình trạng lượng nước trước đó ở mức độ cao. 

Tình trạng theo dõi được phát động ở tình trạng giá trị tích trữ nước trung bình trước đó 

hoặc dự báo lượng mưa vượt ngưỡng. Mức báo độ dễ xảy ra được kích hoạt nếu bất kỳ 

một ngưỡng mưa nào bị vượt qua. Trong các trường hợp khác, cảnh báo sẽ bị bỏ qua. Hơn 

nữa, các cảnh báo chỉ được đưa ra nếu các ngưỡng bị vượt qua ở tối thiểu 3 trạm đo [33]. 

Các ngưỡng cảnh báo tiến hành phân tích thống kê ngược từ những số liệu trong thời kỳ 

1978-2003, chỉ có 8 trận bão gây ra trượt đất mà các ngưỡng không bị vượt qua. Thông kê 

cho thấy 40% các vụ trượt đất đã xảy ra sau cảnh báo và 85% tất cả các vụ trượt đất đã 

xảy ra khi các ngưỡng mưa bị vượt qua [89]. 

- Tại Canada: Khối trượt Downie nằm ở phía tây của hồ chứa nước Revelstoke 

thuộc British Columbia, Canada được nghiên cứu lần đầu tiên vào năm 1965.  Khối 

trượt có quy mô rất lớn và hoạt động mạnh trong nhiều năm ảnh hưởng tới an toàn của 

hồ chứa. Chính vì vậy, đã phải tiến hành lắp đặt các ống quan trắc chuyển vị ngang và 

các thông số về nước ngầm trong nhiều hố khoan; số liệu đo đạc được ghi nhận theo 

nhiều chu kỳ đo từ những năm 1971 - 2007 cho thấy dấu hiệu dịch trượt xuất hiện 

trong các khoảng độ sâu khác nhau tại -80, -100m và -200m [99]. 

- Tại Brazil: Hệ thống cảnh báo trượt đất sớm được sử dụng vào năm 1996 dựa 

vào các ngưỡng mưa và quan trắc lượng mưa [122]. Những năm đầu, hệ thống không 

hoàn toàn tự động nên nhiều khi đã bỏ qua một số cảnh báo trong những ngày cuối 

tuần, kỳ nghỉ khi các kỹ thuật vắng mặt. Thay vào đó là những thông báo tự động bằng 

máy fax với các dữ liệu không được phân tích đúng đắn. Hệ thống đã được nâng cấp 

vào năm 1998 với việc sử dụng cả dữ liệu mưa radar để tăng thời gian cảnh báo. Hơn 

nữa, thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng và đo nghiêng đã được lắp đặt để thu được nhiều 

các biểu hiện bên trong của quá trình phá hủy trượt. Hai ngưỡng mưa giới hạn được 

tính toán dựa trên cường độ mưa theo giờ và tích lũy cho 24 và 96 giờ [77]. Bốn mức 

cảnh báo được sử dụng là thấp, trung bình, cao và rất cao có thể xảy ra trượt đất. 

- Tại Anh: một vài hệ thống quan trắc trượt và cảnh báo sớm được thiết lập dọc 

theo bờ biển Isle of Wight, nơi đầu tiên được lắp đặt thiết bị đo nghiêng để cảnh báo 

trượt năm 1981 [29]. Những năm gần đây, hệ thống công nghệ bao gồm quan trắc dịch 

chuyển trên và dưới mặt đất bằng máy kinh vĩ, GPS, thiết bị đo nghiêng, đo nứt tách. 
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Các trạm khí tượng và thiết bị đo áp lực nước dưới đất ghi nhận lượng mưa và ảnh 

hưởng của chúng đến phát động trượt. Tự động cảnh báo được đưa ra nếu ngưỡng dịch 

chuyển xác lập trước bị vượt quá. Hệ thống cảnh báo tự động được quan tâm hơn dù 

giá thành không rẻ. 

- Tại Úc: Hệ thống quan trắc cảnh báo trượt lở đất đã triển khai tại khu vực đô 

thị lớn Wollonggong nằm ở phía tây nam nước này, có diện tích khoảng 572,2 km
2
. Hệ 

thống quan trắc trượt lở tại đây được xây dựng trên cơ sở dữ liệu quy mô rất lớn từ 

năm 1996. Cơ sở dữ liệu hiện trạng trượt lở bao gồm khoảng 569 vị trí được phân 

thành 75 cụm điểm. Các điểm trượt lở được phân loại theo kiểu chuyển động và kiểu 

vật liệu do Cruden và Varnes đề xuất năm 1996, mỗi điểm trượt bao gồm nhiều lớp 

thông tin liên quan (ký hiệu, tọa độ, địa danh, quy mô, diện tích, thể tích, phân loại 

trượt, mô tả, trạng thái ổn định, độ dốc phân bố, nhận định chuyên gia, …). Trên cơ sở 

hiện trạng trượt lở đã xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở, tần suất trượt lở tại khu vực 

để khoanh vùng cảnh báo cho khu vực có nguy cơ trượt lở cao và rất cao theo ngưỡng 

mưa được thiết lập. Đối với các vị trí trượt lở cụ thể tính đến năm 2006, đã thiết lập 55 

điểm lắp đặt ống quan trắc (inclinometer casing) chuyển vị ngang sử dụng thiết bị 

xách tay chuyên dụng đo theo chu kỳ; trong đó 05 điểm có dấu hiệu dịch trượt nguy 

hiểm xác định qua số liệu đo chu kỳ được chuyển sang lắp đặt các thiết bị cố định đo 

chuyển vị ngang tự động trong hố khoan nhằm cảnh bảo nguy cơ có thể xảy ra. Tại các 

điểm quan trắc được tự động hóa, một thống số được bổ sung quan trắc là áp lực nước 

lỗ rỗng (pore water pressure) để đánh giá mức độ ảnh hưởng của lượng nước mưa tới 

nước ngầm gây dịch chuyển trong sườn dốc. Các số liệu đo được về chuyển dịch động 

và áp lực nước lỗ rỗng rất có giá trị trong các bài toán phân tích, tính toán ổn định của 

bờ dốc [70, 83]. 

- Tại Trung Quốc: Hệ thống cảnh cáo trượt đất dựa trên bản đồ nguy cơ trượt lở 

và các ngưỡng mưa được thiết lập ở tình Zhejiang, Trung Quốc. Hệ thống này dựa trên 

các dự báo thời tiết và cá phân tích WebGIS. Cảnh báo được đưa ra nếu lượng mưa dự 

báo vượt qua 1 trong 2 ngưỡng. Hệ thống cảnh báo trượt đất sớm ở tỉnh Hubei, Trung 

Quốc, được thiết lập năm 2006 dưới dạng WebGIS. Các ngưỡng mưa giới hạn được 

tính toán bằng việc phân tích thống kê mối quan hệ giữa sự phân bố không gian của 

các vụ trượt đất và dữ liệu mưa. Cảnh báo được đưa ra dựa trên 2 và 15 ngày mưa tích 

lũy và được so sánh với lượng mưa dự báo trong 24 giờ tiếp theo [104]. 

- Tại Hồng Kông: Một hệ thống cảnh báo trượt đất sớm đã rất hiệu quả được 

thiết lập [137]. Hệ thống cảnh báo trượt đất sớm ở Hồng Kông được bắt đầu vào năm 

1977 với hơn 100 trạm đo mưa tự động được xây dựng để cảnh báo sớm. Các ngưỡng 



41 

 

mưa phát động trượt đất được thiết lập lần đầu bởi Lumb năm 1975 sau đó đã được 

chỉnh sửa một vài lần khi có những dữ liệu mưa và trượt đất thực tế. Đầu tiên, ngưỡng 

cảnh báo được tính toán cho 24 giờ mưa tích lũy trong tương quan với trận mưa liên 

tiếp 15 ngày. Cảnh báo được đưa ra nếu lượng mưa đo được trong 20 gờ gần nhất và 

mưa được dự báo còn tiếp tục 4 giờ tiếp theo vượt quá 175 mm. Trong những năm 

1980, lượng mưa trong một giờ 70 mm được thêm vào trong cảnh báo. Phân tích tiếp 

theo về trượt đất và lượng mưa liên quan đưa tới các dự báo về trượt đất. Cảnh báo chỉ 

được đưa ra khi dự báo trượt đất xảy ra lớn hơn 15 vụ [71]. Từ năm 2003, cơ sở dữ 

liệu GIS được sử dụng để dự báo trượt đất [170]. Theo đó, toàn bộ diện tích Hồng 

Kông được lập mạng ô lưới tính toán các thuộc tính bao gồm cả độ dốc. Nhiều kịch 

bản trượt đã được mô hình dựa theo độ nhạy cảm trượt. Gần đây, hệ thống cảnh báo 

trượt đất sớm được cải tiến với việc tích hợp dữ liệu radar từ hệ thống SWIRLS 

(Short-range warning of intense rainstorms in localised system) [73]. 

- Tại Đài Loan: Cục bảo tồn đất và nước Đài Loan vận hành hệ thống quan trắc 

cảnh báo trượt lở và lũ bùn đá sử dụng thông số chính để cảnh báo là lượng mưa; theo 

đó ngưỡng mưa từ 200 ~ 600mm đã được nghiên cứu và xác lập trong nhiều năm là 

thời điểm thường phát sinh các hiện tượng trượt lở đi kèm lũ bùn đá. Mức độ cảnh báo 

được chia làm 2 cấp: Cấp độ vàng – là lượng mưa dự kiến sẽ đạt tới ngưỡng mưa và 

lớn hơn; Cấp độ đỏ - là lượng mưa thực tế đã đạt đến ngưỡng mưa cảnh báo và có xu 

hướng lớn hơn. Nhờ đó, chính quyền địa phương sẽ khuyến cáo sơ tán khi cấp độ vàng 

được cảnh báo và tổ chức sơ tán, cưỡng chế di rời khi cấp độ đỏ được đưa ra. Để cảnh 

báo hiệu quả các dạng tai biến kể trên cho cộng đồng từ năm 1999 đến 2013, chính 

quyền địa phương đã tiến hành xây dựng hệ thống cảnh báo tai biến lũ bùn đá và trượt 

lở với tổng số 46 trạm, bao gồm: 24 trạm quan trắc lũ bùn đá (21 trạm cố địnhvà 03 

trạm di động), 03 trạm quan trắc trượt lở, 02 trạm quan trắc vật liệu tích tụ và 17 trạm 

đo mưa trên khắp cả nước. Các thiết bị quan trắc chính được sử dụng bao gồm camera 

hồng ngoại, thiết bị thu sóng rung chấn (geophone), cốc đo mưa, thiết bị đo dao động 

mực nước, thiết bị đo độ ẩm trong đất, cảm biến dây rung tại các vị trí có khả năng xảy 

ra tai biến địa chất. Các trạm đo được kết nối với Trung tâm Ứng phó thảm họa quốc 

gia bằng hệ thống thông tin vệ tinh. Từ kết quả xử lý số liệu, quyết định cảnh báo được 

thông tin tới cộng đồng bằng nhiều hình thức thông qua phương tiện thông tin đại 

chúng (tivi và đài phát thanh), website phòng chống tai biến địa chất, tin nhắn trên 

điện thoại thông thường, ứng dụng trên nền tảng điện thoại thông minh và thông báo 

trực tiếp cho chính quyền cơ sở nơi có hiện tượng sắp xảy ra. 

- Tại Indonesia: là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng lớn bởi mưa bão, lượng mưa 

lớn hàng năm đạt 1000mm ở phía tây nam và 5000mm ở phía đông nam lãnh thổ đã 

thúc đẩy mãnh mẽ hiện tượng trượt lở xảy ra. Trong những năm gần đây, hệ thống 
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quan trắc cảnh báo sớm trượt lở dựa trên cơ sở phân tích ngưỡng mưa đã được hình 

thành và đang tiếp tục hoàn chỉnh. Mô hình hệ thống cảnh báo dựa trên nền tảng bản 

đồ số về phân cấp độ dốc ở tỷ lệ nhỏ, bản đồ phân vùng mưa xây dựng từ các trạm đo 

mưa trên toàn lãnh thổ; mức độ cảnh báo đề xuất dựa trên bản đồ hệ số ổn định sườn 

dốc được tính theo các giá trị độ bền và giá trị ngưỡng mưa cảnh báo tại các thời điểm 

nghiêm trọng đã phát sinh trượt lở đất. Mô hình hệ thống cảnh báo chưa hoàn thiện 

những đã có những giá trị nhất định khi dần hình thành một hệ thống cảnh báo trượt lở 

sớm cho quốc gia này [96]. 

-  Tại Malaysia: mô hình tích hợp thủy văn và ổn định mái dốc CHASM được 

áp dụng dọc theo đường cao tốc Kuala Lumpur từ năm 1996. Một hệ thống đo cường 

độ mưa tự động và so sánh với các giá trị ngưỡng đã được định trước và cũng tính đến 

điều kiện mưa trước đó. Các mô phỏng theo mô hình CHASM minh họa điều kiện địa 

chất với loại đất có tính thấm cao trong tính toán ởn định mái đốc. Theo kết quả tính 

toán, lượng mưa cách 6 ngày trước không ảnh hưởng nhiều đến độ ổn định của mái 

dốc và có thể bỏ qua trong ngưỡng mưa tính toán [107].  

- Tại Việt Nam: Hệ thống quan trắc trượt tự động chuyên biệt cho một khu vực 

bị đe doạ bởi trượt đất đá lần đầu tiên đã được Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam xây dựng thử nghiệm ở đồi Ông Tượng - thành phố Hoà Bình 

năm 2008. Các thông số thu thập bao gồm đo dịch chuyển ngang tự động trong hố 

khoan lắp đặt ống vách, thiết bị hỗ trợ phân tích quá trình dịch chuyển bao gồm đo áp 

lực nước lỗ rỗng và đo mưa tại vị trí nghiên cứu đã cho kết quả tốt; sau đó tiếp tục lắp 

đặt hệ thống thứ hai quan trắc tự động thứ hai tại khuôn viên của UBND huyện Xín 

Mần, tỉnh Hà Giang vào năm 2010 [10, 19]. Các hệ thống này đã giúp giải thích rõ cơ 

chế dịch trượt của các khối trượt lớn tại đây. Trong những năm tiếp theo, chương trình 

―Tăng cường khả năng giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi 

trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam‖ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội 

và Viện Địa kỹ thuật Na Uy do Bộ Ngoại giao Vương quõc Na Uy tài trợ, đã tiến hành 

lắp đặt các trạm quan trắc tai biến trượt đất đá với các thông số thu thập cơ bản như 

trên tại một số vị trí trọng điểm ở tỉnh Hà Giang. Gần đây, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Nam đã phối hợp triển khai và hoàn 

thiện một hệ thống quan trắc cảnh báo sớm trượt lở đất đá tương tự; bổ sung những 

phân tích cho khu vực dựa trên lượng mưa kết hợp quan trắc tự động một số khối trượt 

dọc theo tuyến giao thông chính với khả năng hoạt động hiệu quả phục vụ công tác 

cảnh báo trượt lở đất kịp thời [3]. 
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1.3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

1.3.1. Cách tiếp cận trong nghiên cứu dự báo thiên tai 

 Trên cơ sở ―Tài liệu hướng dẫn về phương pháp luận và phương pháp xây dựng 

bản đồ tai biến tự nhiên lãnh thổ Việt Nam‖ xuất bản năm 2015 do GS.TS. Nguyễn 

Trọng Yêm chủ biên đã đưa ra những lập luận vững chắc trong nghiên cứu thiên tai và 

môi trường [13]. Tập thể các nhà khoa học đã đưa ra nhận xét rằng: Mỗi thiên tai là kết 

quả của tác động tổng hợp của các yếu tố tự nhiên. Các yếu tố tác động lên mỗi thiên 

tai thường không tác động độc lập mà thường tác động tổng hợp trên những phạm vi 

không gian - thời gian nhất định. Các thiên tai lại thường có tác động ―lan truyền‖, các 

yếu tố thúc đẩy lẫn nhau. Các phát triển có quy luật trong không gian, thời gian và 

trong hệ thống các tầng bậc nhất định. Đúc kết kinh nghiệm nghiên cứu, ông đã đề 

xuất khi nghiên cứu dự báo thiên tai cần tiếp cận theo 3 cách: thừa kế, phát sinh và 

tổng hợp (gồm cả thừa kế và phát sinh), cụ thể như sau: 

 - Tiếp cận thừa kế, dựa vào nhận thức rằng sự phát triển trong tương lai của một 

thiên tai (quá trình, hiện tượng) nào đó nhất định sẽ theo những khuynh hướng cơ bản, 

những quy luật cơ bản và có những đặc tính chủ yếu của thiên tai đó trong quá khứ. 

Theo cách tiếp cận này phải phân tích, đánh giá các tài liệu thiên tai trong quá khứ và 

hiện tại. Tài liệu càng nhiều (cả về không gian và thời gian), phương pháp càng phù 

hợp thì chất lượng dự báo càng cao. Phương pháp quan trọng và phổ biến nhất ở đây là 

thống kê, xác suất kết hợp với một số mô hình toán. Cách tiếp cận này thường có trong 

nghiên cứu đánh giá các thiên tai thuộc khí quyển, thuỷ quyển. 

- Tiếp cận phát sinh, dựa vào nhận thức rằng sự phát triển của thiên tai nào đó 

trong tương lai theo khuynh hướng, theo quy luật nào và ở độ lớn nào là do tổng hợp 

những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát sinh và phát triển của thiên tai đó quyết định. 

Cần nhấn mạnh, cách tiếp cận phát sinh đơn thuần chỉ áp dụng trong trường hợp 

nghiên cứu sơ bộ, thành lập các bản đồ trong tỷ lệ nhỏ, trong trường hợp thiếu hoặc 

không có các tài liệu lịch sử-hiện trạng TT. Cách tiếp cận này thường có trong nghiên 

cứu đánh giá các thiên tai liên quan đến thạch quyển, thuỷ quyển.  

- Cách tiếp cận tổng hợp (bao gồm cả tiếp cận thừa kế và phát sinh), ưu việt 

hơn, làm cho dự báo càng chính xác hơn. Theo cách tiếp cận này, trước hết vẫn phải 

phát huy triệt để 2 cách tiếp cận trên và sau đó là liên kết một cách cơ hữu giữa chúng 

với nhau. Chất lượng dự báo càng cao khi khả năng liên kết càng lớn. 

Như vậy, cách tiếp cận quan trọng, phù hợp nhất trong nghiên cứu thiên tai phải 

là cách tiếp cận tổng hợp. Trong đó, các tài liệu lịch sử - hiện tại và các yếu tố ảnh 

hưởng thúc đẩy sự phát sinh - phát triển của một hiện tượng đều được xem xét và liên 

kết trong quá trình phân tích, đánh giá (Hình 1.9). 
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Hình 1.9. Sơ đồ phƣơng pháp tiếp cận dự báo thiên tai (theo Nguyễn Trọng Yêm, 2015) 

1.3.2.  Phƣơng pháp luận trong nghiên cứu cảnh báo nguy cơ trƣợt lở 

Hiện tượng TL là một trong những dạng thiên tai thạch quyển, xảy ra thường 

xuyên, phổ biến rộng ở các vùng đồi núi. Đây là kết quả của hoạt động địa chất ngoại 

sinh sườn dốc, dưới tác động của trọng lực và điều kiện khí tượng. Nhận thức đó đặt 

ra, cảnh báo nguy cơ thiên tai trượt lở cần sử dụng cách tiếp cận mang tính tổng hợp.  

Với cách tiếp cận như vậy, đối với phạm vi các khu vực nghiên cứu cần đánh 

giá các tài liệu lịch sử - hiện trạng trượt lở đất trong phạm vi nghiên cứu. Tiến hành 

phân tích, đánh giá các yếu tố phát sinh (yếu tố điều kiện, nguyên nhân) gây trượt. Quá 

trình nghiên cứu, đánh giá tổng hợp các yếu tố điều kiện nguyên nhân gây trượt lở là 

nhằm nhận dạng đặc điểm của từng yếu tố tác nhân để thấy được vai trò và đặc điểm 

chung của nó trong mối quan hệ với quá trình hình thành tai biến trong không gian và 

thời gian. Đồng thời, trên cơ sở đó so sánh nhận dạng mức độ tác động của từng yếu tố 

làm cơ sở cho việc phân chia mức độ nguy hiểm khác nhau. Bằng phương pháp tổng 

hợp cơ sở dữ liệu kể trên cho phép đưa ra kết quả cảnh báo nguy cơ trượt lở từ rất 

thấp, thấp, trung bình, cao đến rất cao, trong đó xây dựng bản đồ là công cụ phổ biến, 

quan trọng, không thể thiếu. Xây dựng bản đồ thường được xem vừa là phương pháp 

nghiên cứu, vừa được coi là phương thức truyền tải các kết quả nghiên cứu với mục 

tiêu áp dụng vào thực tế phòng tránh một cách hiệu quả. Hệ thống lại có thể thấy rằng, 

đánh giá nguy cơ TLĐ cần phải thực hiện theo trình tự các bước như sau: 

1) Xác lập cơ sở dữ liệu lịch sử hiện trạng; 

2) Xác định các yếu tố tác nhân chủ yếu quyết định quá trình trượt lở; 

- Xác định vai trò quan trọng của các yếu tố chủ yếu quyết định quá trình trượt 

lở, thông qua việc xác định trọng số của các yếu tố; 
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- Xác định ảnh hưởng của mỗi yếu tố và thành lập các bản đồ nguy cơ trượt lở 

theo từng yếu tố; 

3) Tổng hợp các bản đồ nguy cơ trượt lở theo từng yếu tố, thành lập bản đồ dự 

báo/cảnh báo nguy cơ trượt lở. 

Đối với vị trí trượt lở cụ thể trong nghiên cứu cần thu thập các thông tin chi tiết 

về hiện trạng, quá trình phát triển và quan trong hơn nữa cần phải chi tiết các tham số 

ảnh hưởng đóng vai trò phát sinh, phát triển hiện tượng trượt lở. 

Xuất phát từ công thức phổ biến xác định hệ số ổn định sườn dốc được V.D. 

Lomtadze đề xuất (1.1) và sơ đồ biểu diễn các lực tác động lên khối trượt (Hình 1.10) 

[6] 
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   (1.1) 

Khi: F > 1: Ổn định 

 F = 1: Cân bằng động 

 F < 1: Mất ổn định 

 

Trong đó: 

P: Trọng lực 

G: Lực chống trượt 

T: Lực gây trượt 

v : Thể tích [m
3
] 

: Khối lượng thể tích đất [T/m
3
] 

: Góc dốc [độ] 

Dtđ: áp lực thủy động [T/m
2
] 

f = tg: Hệ số góc ma sát trong 

C: Lực kết dính [T/m
2
] 

L: Chiều dài cung trƣợt đơn vị [m] 

Hình 1.10: Sơ đồ biểu diễn các lực tác động lên khối trƣợt (theo V.D. Lomtadze) 

Cho thấy rằng, trên sườn dốc quá trình trượt xảy ra chỉ khi có sự tăng hoặc giảm 

tương đối giữa lực gây trượt (T) và lực chống trượt (G); tỷ số giữa tổng lực chống 

trượt và tổng lực gây trượt được xác định là hệ số ổn định (F). Trường hợp mất ổn 

định bắt đầu xuất hiện khi tổng lực T dần lớn hơn tổng lực G, khi đó hệ số F có giá trị 

nhỏ hơn 1, quá trình dịch trượt bắt đầu xảy ra.  

Công thức (1.1) cho thấy nguyên nhân trực tiếp gây trượt là: 

- Tăng lực gây trượt khi góc dốc tăng. 

- Độ bền đất đá giảm (C,). 

- Áp lực nước thuỷ tĩnh, thuỷ động tăng. 

 

NH 

H2O Dtđ 

 
 

G  

T  

P 

G = v..cos 

P = v. 

T = v..sin 
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Các tham số quyết định quá trình trượt bao gồm: góc dốc đóng vai trò quan 

trọng nhất, bởi khi góc dốc tiến dần về 0
o
, hệ số ổn định sẽ càng tăng lên. Tiếp đến là 

giá trị của độ bền đất đá (C, f) cấu tạo nên sườn dốc; đáng lưu ý giá trị độ bền này có 

khả năng suy giảm dưới sự tác động của nước, mức độ dập vỡ, nứt nẻ của đất đá, 

thành phần khoáng vật kết dính đất đá cấu tạo lớp phủ trên mặt sườn dốc. 

Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học địa chất khi cho 

rằng điều kiện để hình thành trượt lở gồm 3 yếu tố chính: độ dốc, mưa, loại đất đá phủ 

bề mặt. Khi bị tác động, các yếu tố này sẽ thay đổi gây mất cân bằng sườn dốc dẫn đến 

hình thành trượt lở. Như vậy, các yếu tố tự nhiên chỉ có vai trò thúc đẩy hoặc hạn chế 

quá trình trượt chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây nên quá trình trượt [11]. 

 Với cách tiếp cận như trên, các bước nghiên cứu đối với khối trượt điển hình 

được tiến hành theo trình tự như sau: 

 1) Tổng hợp thông tin vị trí nghiên cứu: Xác định vị trí nghiên cứu, quá trình 

xảy ra hiện tượng trượt lở đất; mô tả đặc điểm địa hình - địa mạo, địa chất khối trượt.    

2) Xác định đặc điểm: hình thái, cấu trúc địa chất khối trượt điển hình: Mô tả 

hình thái khối trượt, xác định bề dày vỏ phong hóa  

 3) Phân tích, đánh giá: một số đặc trưng độ bền các lớp đất theo chiều sâu, 

thành phần khoáng vật (khoáng vật sét), dao động mực nước ngầm nếu có và đánh giá 

mức độ ổn định sườn dốc; 

4) Luận giải: nguyên nhân, cơ chế hình thành tại vị trí nghiên cứu. 

1.4. Các phương pháp nghiên cứu 

1.4.1. Phƣơng pháp phân tích đánh giá tổng hợp các số liệu và thông tin thu thập  

        Điều tra thu thập thông tin là bước quan trọng đầu tiên nhằm nắm bắt tình hình 

trượt lở đã diễn ra. Thông tin được thu thập từ 2 nguồn chủ yếu: 

 - Nguồn dữ liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng như ti vi, báo đài, 

internet được cập nhật thông tin tại các thời điểm phát sinh các hiện tượng trượt lở và 

các tai biến liên quan của phạm vi nghiên cứu.  

 - Nguồn cơ sở dữ liệu về các hiện tượng tai biến địa chất phát sinh, ảnh hưởng 

thiệt hại đối với lĩnh vực kinh tế xã hội từ một số Sở, Ban, Ngành (Sở GTVT, NN&PT 

Nông thôn, Sở TN&MT, Sở KH&CN) và các cấp chính quyền huyện, xã,…của hai 

tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng. 

Các số liệu, tài liệu thu thập từ 2 nguồn nêu trên được tổng hợp, thống kê cho 

phép hình dung khái quát về thực trạng và diễn biến của trượt lở đã xảy ra ở các thời 

điểm và trên các địa bàn khu vực nghiên cứu. Thông tin thu thập đồng thời cũng phản 

ảnh tình hình thực tế về ứng phó khắc phục hậu quả TL của các cấp chính quyền và 

cộng đồng dân cư tại chỗ đã triển khai trước đây. Đây là những tài liệu cơ sở nhằm 
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định hướng công tác nghiên cứu điều tra hiện trạng của đề tài đúng trọng tâm và bảo 

đảm tính thực tế khách quan hơn. 

1.4.2. Phƣơng pháp phân tích viễn thám. 

  Viễn thám là phương pháp đang được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu về môi 

trường tự nhiên, quy hoạch sử dụng đất và tai biến địa chất ngoại sinh (trượt lở, lũ quét 

- lũ bùn đá, …) và được đề tài chú trọng sử dụng trong quá trình điều tra khảo sát, 

đánh giá hiện trạng [151]. Hiện nay, các loại ảnh viễn thám có mức độ phân giải khá 

tốt đã được cung cấp miễn phí trên nhiều website của các tổ chức quốc tế. Một trong 

số đó là phần mềm Google Earth Pro miễn phí được nhà cung cấp Google cho ra đời 

từ năm 2004. Đây là một trong những phần mềm xem bản đồ số 3D rất phổ biến trên 

máy tính (PC) và thiết bị di động hiện nay, khi cho phép người dùng xem bản đồ chất 

lượng tốt qua hình ảnh vệ tinh, bản đồ số địa hình trái đất và có khả năng lưu trữ dữ 

liệu trên nền thông tin địa lý cho người sử dụng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài thuộc 

hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, là phạm vi có chất lượng hình ảnh vệ tinh tốt trên 

nền địa hình đã được mô hình số độ cao (DEM) với góc nhìn xoay chiều ở nhiều thời 

điểm từ năm 2006 đến nay. Qua đó, giúp đề tài phát hiện các điểm trượt đã xảy ra trên 

địa hình sườn dốc làm cơ sở cho công tác khảo sát ngoài thực địa; bên cạnh đó gián 

tiếp làm sáng tỏ biểu hiện trạng trượt lở, biến động lớp phủ thực vật và sử dụng đất tại 

các khu vực nghiên cứu. 

1.4.3. Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa 

        Phương pháp điều tra khảo sát được hỗ trợ bởi các thiết bị định vị GPS, địa bàn, 

thước đo, thiết bị lấy mẫu mặt, máy ảnh, các loại bản đồ,….Phương pháp khảo sát thực 

địa được áp dụng điều tra chi tiết tại các khu vực dân cư và các tuyến giao thông của 

05 khu đô thị trọng điểm: TP. Đà Lạt, TT. Lạc Dương, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc 

thuộc tỉnh Lâm Đồng và TP. Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Các thông tin thu thập 

bao gồm:  

- Thu thập các số liệu chi tiết về: vị trí TL, đặc điểm và quy mô phân bố khối 

trượt, ảnh hưởng và thiệt hại và khả năng tái diễn TL. 

- Thông tin từ cộng đồng dân cư tại nơi xảy ra TL. Các số liệu thu thập bao 

gồm: vị trí TL, thời gian, bối cảnh xảy ra và diễn biến TL, tình hình ứng phó, thiệt hại 

ảnh hưởng do TL gây ra. 

- Điều tra hiện trạng và mức độ ảnh hưởng các yếu tố tự nhiên (độ dốc sườn, 

lượng mưa, đặc tính công trình của đất  đá, vỏ phong hóa, mật độ đứt gãy, mật độ phân 

cắt ngang, mật độ phân cắt sâu địa hình, địa chất thủy văn, độ che phủ thực vật) và 

hoạt động nhân sinh tới TLĐ. Đặc biệt chú trọng về hiện trạng sử dụng đất đai ở phạm 
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vi các đô thị trong các lĩnh vực: xây dựng công trình công cộng và nhà ở, phát triển hệ 

thống giao thông đô thị, canh tác nông nghiệp công nghệ cao, khai thác rừng và biến 

động lớp phủ thực vật... Mục tiêu nhằm nhận dạng các tác động tiêu cực gây phát sinh 

TL sườn mái dốc. 

1.4.4. Nhóm phƣơng pháp khảo sát địa vật lý và khoan khảo sát địa chất công trình 

lấy mẫu phân tích thí nghiệm  

- Nhóm phương pháp thăm dò địa vật lý: sử dụng phương pháp địa chấn với 

máy địa chấn Bisson 5000 (sản xuất tại Mỹ) và phương pháp đo sâu điện và mặt cắt 

điện với thiết bị đo là máy điện từ ERA-MAX, nhằm xác định chiều dày lớp vỏ phong 

hóa và mặt đá gốc. 

- Phương pháp khoan khảo sát ĐCCT: sử dụng khoan máy với kỹ thuật khoan 

xoay có bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) xác 

định cấu trúc địa chất và lấy mẫu thí nghiệm. 

- Phương pháp phân tích mẫu cơ lý của đất đá, thành phần độ hạt, xác định đặc 

điểm địa chất công trình của đất đá,….xác định các đặc trưng độ bền của đất đá theo 

tiêu chuẩn Việt Nam phục vụ cho đánh giá về khả năng phát sinh tai biến TLĐ. Phân 

tích nhiệt bằng máy DERIVATOGRAPH (MOM - HUNGARY), phân tích Rơn ghen 

(định lượng) bằng máy XRD nhằm xác định thành phần khoáng vật sét của lớp phủ 

phong hóa, góp phần luận giải nguyên nhân và cơ chế hình thành tai biến. Các kết quả 

phân tích mẫu thu được từ mẫu lấy dưới sâu ở các lỗ khoan và trên các khối trượt. 

1.4.5. Phƣơng pháp quan trắc: 

- Phương pháp quan trắc theo chu kỳ được thực hiện vào các thời điểm trước, 

giữa và sau mùa mưa để quan trắc mực nước ngầm và độ dịch chuyển ống vách trong 

hố khoan sử dụng thiết bị đo xách tay của hãng Geokon do Mỹ sản xuất. 

- Phương pháp quan trắc tự động cũng sử dụng các thiết bị của hãng Geokon 

theo dõi mức độ dịch chuyển trượt, theo dõi động thái của nước ngầm được cố định 

trong hố khoan kết hợp với các thiết bị đo mưa tại chỗ nhằm cảnh báo hiệu quả khi 

trượt có nguy cơ xảy ra. 

1.4.6. Các phƣơng pháp phân tích địa chất - địa mạo  

      - Phương pháp phân tích địa chất- thạch học vỏ phong hóa: Tập trung vào giải 

quyết một số yếu tố liên quan với TLĐ: độ nhạy cảm của các thành tạo địa chất khác 

nhau với TLĐ, đặc trưng đất đá của khối trượt, thành phần và độ dày của các vỏ phong 

hóa có mối liên hệ chặt chẽ với trượt lở đất. 

      - Phương pháp phân tích địa mạo, xác định các biến dạng địa hình do yếu tố cấu 

trúc kiến tạo, đặc biệt là đới phá huỷ đứt gãy hoạt động, đánh giá mối quan của nó 
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trong phát sinh TLĐ. Phương pháp phân tích trắc lượng hình thái địa hình (đặc điểm 

phân bố độ dốc, mật độ phân cắt địa hình,... đánh giá vai trò của các yếu tố địa mạo 

trong mối quan hệ với TLĐ.  

      - Phương pháp phân tích địa chất thuỷ văn (ĐCTV), địa chất công trình (ĐCCT) xác 

định vai trò của các yếu tố ĐCTV- ĐCCT phát sinh TLĐ. Chủ yếu tiến hành phân tích 

mối quan hệ của khối trượt với đặc điểm phân bố của nước dưới đất và nguồn gốc của các 

loại đất đá khu vực nghiên cứu.  

1.4.7. Phƣơng pháp xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ trƣợt lở 

  Bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các lớp 

thông tin của các bản đồ yếu tố thành phần liên quan đến trượt lở đất. Kết quả tổng 

hợp trên bản đồ được thể hiện theo 5 cấp: rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao; 

tương ứng với màu đặc trưng của mỗi cấp giúp cho dễ dàng nhận biết [2, 8, 13, 15, 16, 

18] 

 - Các bản đồ yếu tố ảnh hưởng thành phần được lựa chọn trên cơ sở khoa học 

của nhiều kết quả nghiên cứu về trượt lở trên thế giới và trong nước. Bản đồ yếu tố 

thành phần được chia thành các nhóm đối tượng có đặc trưng khác nhau và đánh giá 

mức độ nguy cơ theo đặc điểm hiện trạng trượt lở được ghi nhận trong phạm vi nghiên 

cứu. Mức độ nguy cơ của từng yếu tố đối với từng đối tượng được phân chia trong 

phạm vị 5 cấp nêu trên. 

- Trên cơ sở các bản đồ yếu tố thành phần đã được xây dựng, phương pháp so 

sánh cặp thông minh (AHP) được ứng dụng để đánh giá vai trò của từng yếu tố trong 

mối quan hệ của các yếu tố trong phát sinh TL, được thể hiện bằng cách cho điểm và 

tính trọng số. Bản đồ cảnh báo nguy cơ TL nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong môi 

trường GIS, được xác lập trên cơ sở phân tích đánh giá các yếu tố điều kiện, nguyên 

nhân phát sinh tai biến. Các số liệu đầu vào là các kết quả nghiên cứu điều tra, phân 

tích cụ thể, các tài liệu sử dụng là các bản đồ ở tỷ lệ phù hợp đã được thực hiện trong 

nhiều công trình khoa học. Kết quả tổng hợp xử lý số liệu bản đồ được sử dụng phần 

mềm ArcGIS 10.1 rất hiệu quả cho phép trích xuất cơ sở dữ liệu về nguy cơ TL phục 

vụ phân tích, đánh giá mức độ trượt lở cho phạm vị nghiên cứu.  

1.4.8. Phƣơng pháp tính toán mô hình  

Mô hình kiểm toán ổn định trượt được mô phỏng dựa vào hình thái địa hình 

sườn dốc xuất hiện khối trượt, cấu trúc địa chất sườn dốc đã được xác định bằng nhóm 

phương pháp địa vật lý và khoan kháo sát ĐCCT, thành phần các lớp đất đá đi kèm số 

liệu phân tích thí nghiệm đặc trưng, chiều sâu xuất hiện mực nước ngầm theo quan 
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trắc. Trên cơ sở đó, áp dụng phương pháp kiểm toán trượt theo Bishop, Janbu, 

Ordinary được tích hợp trong phần mềm Geo-Slope cho phép xác định hệ số ổn định 

và phạm vi phân bố mặt trượt. 

1.5. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 

Năm đô thị trọng điểm thuộc đề tài nghiên cứu bao gồm: TP. Đà Lạt, TT. Lạc 

Dương, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) 

nằm ở phía nam Tây Nguyên có điều kiện tự nhiên khá tương đồng [7]. 

Trước tiên, về địa hình, cả 5 khu đô thị đều nằm trên các cao nguyên lớn ở nam 

Tây Nguyên với địa hình chủ yếu là đồi núi thấp sườn dốc thoải có độ dốc sườn chủ 

yếu từ 10- 25
0
, độ dốc lớn hơn ít phổ biến hơn, phần lớn tập trung ở những khu vực 

phân cắt sâu ở vách các sông suối. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió 

mùa tây nam. Khí hậu ở các đô thị chia ra 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 4 đến hết 

tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Do nằm ở vùng mưa 

lớn với lượng mưa trung bình năm từ 1800- 3000mm, nên mưa có đặc trưng dài ngày 

hoặc mưa với cường độ lớn. Đất đai Tây Nguyên khá màu mỡ chủ yếu nguồn gốc từ 

phong hóa trong đó phần lớn là từ basalt và một phần nhỏ từ các đá trầm tích, trầm tích 

phun trào. Do điều kiện khí hậu và địa hình chi phối, nên các thành tạo địa chất phân 

bố trên phạm vi này bị phong hóa mạnh tạo nên các kiểu vỏ phong hóa khá đa dạng 

với bề dày lớn, nhất là trên các đá basalt. Đất đai tầng phủ trên bề mặt là một phần trên 

của vỏ phong hóa dễ bị khô hạn về mùa khô và sũng nước về mùa mưa. 

Năm đô thị nghiên cứu là các thành phố hoặc thị trấn phát triển kinh tế sôi động 

với mật độ dân cư lớn đang được quy hoạch mở rộng đô thị. Nhiều công trình cũ được 

chỉnh trang, nhiều công trình dân sinh kinh tế được xây dựng mới, hệ thống giao thông 

nội đô và liên tỉnh, liên vùng được mở rộng,... Phát triển đô thị là nhu cầu khách quan 

thiết yếu trong xu thể phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên phát triển ồ ạt, đôi khi xem 

nhẹ hoặc bỏ qua những vấn đề cơ bản về khả năng liên quan đến TL sườn dốc, đã làm 

cho những đô thị này xảy ra nhiều sự cố đáng tiếc trong thời gian gần đây.  

Để có những đánh giá khách quan về vấn đề này, dưới đây là những trình bày 

mang tính tổng hợp về đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội trong mối quan hệ 

với TLĐ trên phạm vi TP. Đà Lạt, TT. Lạc Dương, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc (tỉnh 

Lâm Đồng) và TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), bao gồm: đặc điểm địa hình- địa mạo, 

đặc điểm cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn, đặc điểm khí tượng thủy văn và 

hoạt động nhân sinh. 

1.5.1. Đặc điểm địa hình - địa mạo 

Yếu tố địa hình địa mạo thể hiện ở 3 khía cạnh độ dốc địa hình, mật độ phân cắt 

sâu và mật độ phân cắt ngang. Năm đô thị kể trên nằm ở phía nam khu vực Tây 

Nguyên có địa hình khu vực tương đối giống nhau, tuy nhiên mỗi nơi có những nét 
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đặc thù riêng. Một số đặc trưng chủ yếu về địa hình địa mạo qua phân tích đặc điểm độ 

dốc địa hình, phân cắt ngang, phân cắt sâu thể hiện ở mỗi đô thị như sau. 

a. Thành phố Đà Lạt 

Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, có độ cao trung bình 1.500 

m so với mặt biển. Nơi cao nhất trong trung tâm thành phố là Nhà Bảo tàng (1.532 m), 

nơi thấp nhất là thung lũng Nguyễn Tri Phương (1.398,2 m). Địa hình thành phố được 

phổ biến ở hai dạng: địa hình núi và địa hình bình nguyên trên núi. Địa hình núi bao 

quanh vùng cao nguyên trung tâm thành phố. Các dãy núi cao khoảng 1.700 mét tạo 

thành một vành đai chắn gió cho khu vực lòng chảo trung tâm. Từ thành phố nhìn về 

hướng Bắc, dãy LangBiang như một tường thành kéo dài theo hướng Đông bắc - Tây 

nam, bắt đầu từ suối Đạ Sar đến hồ DanKia. Hai đỉnh cao nhất của dãy núi này có độ 

cao 2.167 mét và 2.064m. Nằm về phía Đông và Đông nam Đà Lạt là hai dãy Bi Doup 

và Cho Proline. Về phía Nam, địa hình núi chuyển tiếp sang bậc địa hình thấp hơn, đặc 

trưng là khu vực đèo Prenn với các dãy núi cao xen kẽ những thung lũng sâu. Địa hình 

trung tâm thành phố Đà Lạt như một lòng chảo hình bầu dục chạy dọc theo hướng Bắc 

- Nam với chiều dài khoảng 18 km, chiều rộng khoảng 12 km. Những dãy đồi đỉnh 

tròn dạng bát úp ở đây có độ cao tương đối đều nhau, sườn thoải về hướng hồ Xuân 

Hương và cao dần về phía các núi bao quanh.  

Mạng lưới thủy văn có mặt thuộc phạm vi thành phố chủ yếu là hệ thống sông 

suối nhỏ gồm hơn 20 dòng suối với chiều dài trên 4 km, thuộc các hệ thống suối Cam 

Ly, Đa Tam và hệ thống sông Đa Nhim. Phần lớn đây đều là những con suối đầu 

nguồn thuộc lưu vực sông Đồng Nai, với hơn một nửa là các suối cạn, có nước vào 

mùa mưa và cạn kiệt vào mùa khô. Suối Cam Ly dài 64,1 km, bắt nguồn từ huyện Lạc 

Dương, chảy theo hướng Bắc - Nam và đổ vào hồ Xuân Hương. Đây chính là hệ thống 

suối lớn nhất Đà Lạt, có vai trò quan trọng trong việc tạo cảnh quan cho khu vực đô thị 

trung tâm. Đà Lạt còn nổi tiếng là thành phố của hồ và thác với khoảng 16 hồ lớn nhỏ 

phân bố rải rác, phần nhiều là các hồ nhân tạo. Hồ Xuân Hương nằm ở trung tâm thành 

phố, rộng khoảng 38 ha, hình thành vào năm 1919 trong quá trình xây dựng Đà Lạt. 

Trước năm 1986, hồ Xuân Hương cùng hồ Chiến Thắng và hồ Than Thở là nguồn 

cung cấp nước chủ yếu cho thành phố. Ngày nay, nguồn nước sinh hoạt được dẫn về từ 

hồ Dankia thuộc huyện Lạc Dương, cách Đà Lạt khoảng 17 km. 

Có thể nhận thấy, với địa hình phức tạp gồm các dải núi cao, sườn dốc và bị 

xâm thực phân cắt sâu khá mạnh mẽ, nên tiềm năng gây trượt lở đất rất cao đặc biệt là 

ven sườn núi bao bọc xung quanh trung tâm thành phố với độ chênh cao tương đối đạt 

tới 200-500m. Riêng ở khu vực lân cận trung tâm thành phố, mặc dù chủ yếu là là các 

đồi thấp hơn nhưng do bị cắt xẻ bởi các dòng suối và chịu tác động rất mạnh mẽ của 

hoạt động nhân sinh mạnh mẽ nên nguy cơ trượt lở đất cũng rất cao. 
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Độ dốc địa hình 

Địa hình thành phố Đà Lạt khá phức tạp bao gồm cả địa hình núi, đồi và đồng 

bằng thung lũng sông. Chúng được hình thành là kết quả tác động tương hỗ của các 

quá trình nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh. Do vậy, độ dốc địa hình phân bố cũng khác 

nhau theo phạm vi không gian đô thị. Ở khu vực miền núi, LangBiang, D’ran, Tà 

Nung, độ dốc sườn thay đổi từ 35º đến >45º, một số nơi có các vách dốc đứng như ở 

khu vực đèo Tà Nung, D’ran, Liên Khương và khu vực núi cao ở thiền viện Trúc Lâm, 

Đan Kia.  

Độ dốc sườn <15º chủ yếu phân bố ở trung tâm thành phố tạo nên đồng bằng 

thung lũng sông hẹp (sông Cam Ly), vì vậy ít có khả năng xảy ra trượt lở.  

Độ dốc sườn từ 15
o
-25º phổ biến dọc theo dải đồi phân bố ở xung quanh hồ 

Xuân Hương và tập trung nhiều nhất trên dải đồi ở phía nam thành phố thuộc các 

phường 1,2,3,4,5. Với độ dốc như vậy có thể tạo động năng phát sinh trượt lở.  

Độ dốc sườn từ 25º -35º đến 45º phân bố dọc theo dải sườn núi có độ cao tương 

đối >500- 1000m phân bố tập trung dọc theo dãy núi Đan Kia, và đoạn đèo D’ran, Tà 

Nung, Khe Sanh. Thực tế  này cho thấy, độ dốc sườn đủ lớn để tạo năng lượng và sự 

chênh lệch trọng lượng tiềm ẩn phát sinh những khối trượt lở có quy mô lớn.  

Trượt lở đất chịu ảnh hưởng mạnh và phụ thuộc trực tiếp vào độ dốc sườn, điều 

này đã được khẳng định trong nhiều công trình khoa học trên thế giới cũng như ở Việt 

Nam. Đây chính là lý do mà nhiều tác giả cho rằng độ dốc sườn là nhân tố chính, 

quyết định gây trượt lở. Trong thực tế, ở những vùng có các điều kiện tự nhiên giống 

nhau: khí hậu, cấu trúc đất đá, hoạt động kiến tạo, thì quá trình xảy ra trượt lở thường 

tỉ lệ thuận với độ dốc sườn. Độ dốc sườn càng lớn thì cường độ xảy ra tai biến trượt lở 

càng mạnh. Tuy nhiên, quá trình trượt lở chỉ xảy ra trong giới hạn độ dốc sườn đến 

45
o
. Các sườn có độ dốc >45

o
 thường hiếm gặp các khối trượt mà thay vào đó là hiện 

tượng đổ lở đất đá.  

 Trượt lở tập trung chủ yếu ở những nơi có độ dốc sườn thay đổi có tính chất dị 

thường (nghĩa là có sự chuyển tiếp từ sườn có độ dốc 15-25
o
 chuyển sang độ dốc sườn 

25-35
o
, hoặc từ sườn có độ dốc 25-35

o
 chuyển sang độ dốc sườn 35-45

o
. Đây chính là 

nơi rất dễ xảy ra mất cân bằng trọng lực trong các lớp đất đá bở rời (vỏ phong hoá 

hoặc các trầm tích sườn tích, lũ tích), đặc biệt là vào mùa mưa quá trình trượt lở xảy ra 

với số lượng và quy mô càng lớn. 

 Mật độ phân cắt ngang 

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng gây trượt lở và cũng là những 

nhân tố được đưa vào đánh giá nguy cơ trượt lở. Trên khu vực Thành phố Đà Lạt, mức 

độ phân cắt ngang địa hình biểu hiện có sự khác biệt theo không gian phân bố; ở vùng 

núi mật độ phân cắt ngang lớn, trong khi đó ở vùng đồi và đồng bằng mật độ chia cắt 
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ngang nhỏ hơn nhiều. Ở phía Tây Nam thành phố, các dải dị thường có mật độ phân 

cắt ngang tâp trung thành các dải kéo dài theo phương Đông bắc - Tây nam  với mật 

độ phân cắt ngang lớn nhất >3km/km
2
. Ở phía Tây bắc các dải dị thường lại có phương 

gần á kinh tuyến, còn ở trung tâm lại có dạng vòng cung hoặc gần á vĩ tuyến. 

 Như vậy có thể nhận xét rằng, mật độ chia cắt ngang càng lớn, càng tạo nhiều 

bề mặt sườn hơn và độ dốc ở dọc hai bên thung lũng thường cũng lớn. Có nghĩa là mật 

độ chia cắt ngang càng lớn thì khả năng trượt lở cũng như mật độ trượt lở càng cao. Và 

ngược lại mật độ chia cắt ngang thấp thì khả năng gây trượt lở càng nhỏ. 

Mật độ phân cắt sâu 

Song song với quá trình phân cắt ngang là quá trình phân cắt sâu. Trên khu vực 

nghiên cứu, độ phân cắt sâu cũng biểu hiện khác nhau càng ở những khu vực miền núi 

thì độ phân cắt sâu càng lớn và rõ ràng độ phân cắt sâu càng lớn thì độ dài sườn càng 

lớn và năng lượng dịch chuyển cũng tăng theo. Theo kết quả phân tích và mật độ phân 

cắt sâu trên khu vực nghiên cứu cho thấy rất rõ ở phần trung tâm thành phố là nơi có 

mật độ phân cắt sâu nhỏ nhất (0.50m/km
2
), càng ra ven rìa mật độ phân cắt sâu tăng 

lên đáng kể, trong đó ở khu vực phía Bắc (Lạc Dương thuộc dãy núi Lang Biang), phía 

Tây (khu vực đèo Đran) và Tây nam (khu vực Tà Nung, Liên Khương), và dọc theo 

các tuyến đèo lên thành phố Đà Lạt mật độ chia cắt sâu có nơi đạt tới >300m/km2. 

Phân tích mối quan hệ giữa mật độ phân cắt sâu với quá trình phát sinh và phát 

triển trượt lở đất cho thấy, mối quan hệ này cũng đối rõ ràng: ở những khu vực có độ 

phân cắt sâu lớn (dao động từ 100-300m/km
2
 khả năng cũng như xuất hiện trượt lở đất 

càng lớn như ở phía Nam khu vực nghiên cứu. 

Có thể nhận thấy, thành phố Đà Lạt là đô thị với địa hình phức tạp gồm các dải 

núi cao, sƣờn dốc và bị xâm thực phân cắt khá mạnh mẽ, nên tiềm năng gây trƣợt lở 

đất rất cao đặc biệt là ven sƣờn núi bao bọc xung quanh trung tâm thành phố với độ 

chênh cao tƣơng đối đạt tới 200-500m. Riêng ở khu vực lân cận trung tâm thành phố, 

mặc dù chủ yếu là là các đồi thấp hơn nhƣng do bị cắt xẻ bởi các dòng suối và chịu 

tác động rất mạnh mẽ của hoạt động nhân sinh (chặt phá rừng, mở rộng đất nông 

nghiệp, xây dựng đƣờng giao thông, nhà ở thúc đẩy nguy cơ trƣợt lở đất rất cao.  

b. Thị trấn Lạc Dƣơng 

Thị trấn Lạc Dương nằm trong vùng địa hình thấp trũng được bao bọc xung quanh 

bởi các dãy đồi núi. Với địa hình như vậy nên đây cũng chính là một bồn thu nước lớn của 

nhánh Suối Vàng, thuộc hệ thống sông Đa Dâng. Phía Bắc là dải núi cao, trong đó có đỉnh 

Liang Biang cao 2169,5m, có dạng vòng cung ôm lấy toàn bộ thị trấn Lạc Dương. Tại khu 

vực này, quá trình xâm thực sâu phát triển mạnh đóng vai trò chính, cắt xẻ vào sườn núi 

tạo nên các khe rãnh sâuvà hẹp phân bố dọc theo sườn núi. Địa hình sườn núi phổ biến là 

kiểu sườn lõm đặc trưng, tại chân sườn độ dốc xấp xỉ khoảng 10-15
0
, càng lên cao độ dốc 
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sườn tăng lên từ 20-35
0 
và thậm chí có chỗ gần như dốc đứng. Phía Nam thị trấn là dải đồi 

cao cũng có dạng vòng cung với hướng lồi về phía Đông nam, độ cao thay đổi từ 1500m 

đến 1600m. Quá trình xâm thực sâu- bóc mòn xảy ra mạnh với hệ thống các suối nhánh 

phát triển dày chia cắt dải đồi này thành các dải đồi ngắn hoặc đồi độc lập. Độ dốc sườn 

thoải hơn dao động trong khoảng 15-25
0
 với kiểu sườn lồi đặc trưng.  

Một điều dễ nhận thấy là mặc dù nằm trên địa hình bình sơn nguyên nhưng thị trấn 

Lạc Dương lại có địa hình khá đa dạng và hoạt động trượt lở thường xuyên xảy ra với 

nhiều quy mô và đặc điểm phân bố khác nhau.  Một số đặc điểm địa hình địa mạo phản 

ánh qua độ dốc sườn, phân cắt ngang, phân cắt sâu trong mối quan hệ với TLĐ ở thị trấn 

Lạc Dương như sau: 

Về độ dốc địa hình: Địa hình thị trấn Lạc Dương bao gồm cả địa hình núi, đồi 

và đồng bằng thung lũng sông. Độ dốc địa hình bị chi phối nhiều bởi các yếu tố như: 

thành phần thạch học và hoạt động của các đứt gãy tân kiến tạo… Do đó, độ dốc sườn 

biểu hiện cũng rất khác nhau. Ở khu vực miền núi, độ dốc sườn thay đổi từ 15º đến 

>35º, thậm chí một số nơi có các vách dốc đứng như ở khu vực núi Liang Biang.  

Kết quả xác định độ dốc sườn trong phạm vi nghiên cứu cho thấy: độ dốc sườn 

biển đổi từ 0 - >45
0
, Ở khu vực núi cao như ở phía Đông vùng nghiên cứu (Đạ Sar,), núi 

Lang Biang, phía đông bắc và dọc hai bên sườn của các thung lũng suối lớn độ dốc 

>45
0
, còn độ dốc thoải

 
hơn nằm rải rác trong phạm vi nghiên cứu trong đó trung tâm thị 

trấn là nơi có độ dốc thoải nhất từ 0-8
0
. Mối quan hệ giữa độ dốc địa hình với trượt lở 

như sau: 

- Độ dốc sườn <15º tập trung chủ yếu phân bố ở trung tâm thị trấn tạo nên đồng 

bằng thung lũng sông. ở đây, độ dốc nhỏ < 10
0
, vì vậy ít khi có khả năng gây trượt lở.  

- Độ dốc sườn ở bậc 15
o
-25º chủ yếu tập trung dọc theo dải đồi phân bố ở phía 

Nam thị trấn. Điều này cho thấy, độ dốc sườn đủ lớn một phần để tạo năng lượng và sự 

chênh lệch về trọng lượng phát sinh trượt lở trung bình.  

- Độ dốc sườn ở các cấp 25-35-45º tập trung dọc theo dải sườn núi có độ cao 

tương đối  >500- 1000m ; phân bố chủ yếu dọc theo dãy núi Liang Biang. Điều này cho 

thấy, độ dốc sườn đủ lớn để tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh 

những khối trượt lở có quy mô lớn.  

Trượt lở tập trung chủ yếu ở những nơi có độ dốc sườn thay đổi có tính chất dị 

thường (nghĩa là có sự chuyển tiếp từ sườn có độ dốc 15-25
o
 chuyển sang độ dốc sườn 

25-35
o
, hoặc từ sườn có độ dốc 25-35

o
 chuyển sang độ dốc sườn 35-45

o
. Đây chính là 

nơi thường rất dễ xảy ra mất cân bằng trọng lực của các lớp đất đá bở rời (vỏ phong 

hoá hoặc các trầm tích bở rời sườn tích, lũ tích). Đăc biệt là vào mùa mưa quá trình 

trượt lở xảy ra với số lượng và quy mô càng lớn.  



55 

 

Về mật độ phân cắt ngang: Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng gây 

trượt lở và cũng là những nhân tố được đưa vào đánh giá nguy cơ trượt lở ở vùng 

nghiên cứu. Trên địa bàn thị trấn Lạc Dương, mức độ phân cắt ngang khác nhau, ở 

vùng núi mật độ chia cắt ngang lớn, trong khi đó ở vùng đồi và đồng bằng mật độ chia 

cắt ngang nhỏ hơn nhiều.  

Bản đồ mật độ phân cắt ngang được thành lập trên cơ sở từ bản đồ mạng lưới sông 

suối và được tính bằng đơn vị tổng số chiều dài của sông, suối trên một đơn vị diện 

tích (km/km
2
). Các dị thường mật độ tập trung thành từng dải kéo dài theo phương chủ 

đạo là Đông bắc - Tây nam, trong đó có dải lớn nhất chạy qua trung tâm vùng nghiên 

cứu với giá trị >3km/km
2
. 

Phân tích kết hợp với hiện trạng TLĐ có thể nhận xét rằng, ở những nơi mật độ 

chia cắt ngang càng lớn, tạo nhiều bề mặt sườn hơn và độ dốc ở dọc hai bên thung 

lũng thường lớn nên khả năng trượt lở đất cao hơn. Hay nói một cách khác, nơi mật độ 

chia cắt ngang càng lớn thì khả năng trượt lở cũng như mật độ trượt lở nhiều hơn.  

Về mật độ chia cắt sâu: Ở vùng nghiên cứu, độ chia cắt sâu cũng rất khác nhau 

càng ở những khu vực miền núi thì độ chia cắt sâu càng lớn và rõ ràng độ chia cắt sâu 

càng lớn thì độ dài sườn càng lớn và năng lượng dịch chuyển của khối đất đá cũng 

tăng theo. Do vậy, phân tích mối quan hệ giữa mật độ phân cắt sâu với quá trình phát 

sinh và phát triển trượt lở đất cho thấy, mối quan hệ này cũng tương đối rõ ràng ở 

những khu vực có độ chia cắt sâu lớn khả năng cũng như xuất hiện trượt lở đất càng 

lớn. Trên bản đồ phân cắt sâu thể hiện khá rõ và phu hợp với địa hình hiện tại, ở nơi 

địa hình núi cao thì mật độ chia cắt sâu cũng lớn >300m/km
2 

như Lang Biang, Đạ Sar, 

Đạ Long <50m/km
2
. 

c. Thị trấn Di Linh 

Thị trấn Di Linh nằm trên bề mặt cao nguyên basalt khá bằng phẳng, độ cao tuyệt 

đối khoảng 800-900m và được bao bọc bởi phía Tây là dải núi phương Đông bắc - Tây 

nam được cấu thành bởi các đá trầm tích lục nguyên hệ tầng La Ngà, và phía Đông là dải 

núi cao cấu tạo bởi thành tạo magma. 

Hệ thống thủy văn ở rìa phía Bắc là sông Đa Dâng, ở trung tâm Thị trấn là các 

nhánh suối nhỏ chia cắt bề mặt cao nguyên thành các mảng đồi lớn có bề mặt địa hình khá 

bằng phẳng, với độ chia cắt từ 10-50m, các sườn lồi hoặc thẳng với độ dốc thoải 10-15
0
, 

gần chân đồi độ dốc khoảng 20-25
0
. 

Rìa phía Tây là dải núi cao kéo dài theo phương Đông bắc - Tây nam và cũng là 

ranh giới phân chia tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận. Các dải núi này có độ cao 1000-

1100m dải núi này không chỉ là ranh giới giữa hai vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ mà còn là đường phân thủy giữa hệ thống sông Đồng Nai ở phía Tây và 

hệ thống các sông miền duyên hải ở Nam Trung bộ. 
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Trên địa bàn huyện Di Linh hệ thống sông lớn nhất ở đây là sông Đồng Nai, bắt 

nguồn từ các dải núi cao ở phía Bắc và chia thành nhiều nhánh lớn rồi chảy qua rìa phía 

Bắc và Tây huyện Di linh. Đi kèm theo đó là các nhánh sông, suối nhánh phát triển mạnh 

có dạng cành cây, chúng cắt xẻ địa hình cao nguyên Di Linh thành những mảng đồi lớn 

với đỉnh bằng phẳng, chỉ có rìa phía Tây và Đông mật độ chia cắt ngang cũng như chia cắt 

sâu lớn hơn so với các vùng khác.  

Ngoài hệ thống sông Đồng Nai, thì Di linh còn có các nhánh sông lớn chảy qua 

thuộc hệ thống sông Lũy, đây là hệ thống sông miền duyên hải chúng chảy qua phía Nam 

huyện Bảo Lâm rồi chảy xuống và đổ ra biển ở Bình Thuận. 

Một đặc trưng của hệ thống sông, suối chảy trên địa bàn huyện Di linh là chiều 

rộng lòng sông hẹp, lớp phủ trầm tích aluvi mỏng, độ dốc dòng cũng không lớn chỉ từ 3-

10
o
. 

Huyện Di Linh là vùng cao nguyên basalt, xung quanh được bao bọc bởi các dải 

núi, đồi khác nhau. Đây là khu vực có hệ thống sông suối phát triển và nơi có cấu trúc địa 

chất khá đa dạng, nên địa bàn huyện Di Linh cũng như thị trấn Di Linh có cảnh quan địa 

mạo với các kiểu và dạng địa hình đặc trưng riêng. 

Các kiểu địa hình:  

- Kiểu địa hình núi cao xâm thực bóc mòn: phân bố ở hai bên phía tây và phía 

đông. Địa hình được cấu tạo chủ yếu bởi đá macma xâm nhập và đá trầm tích lục nguyên 

gồm cát kết, bột kết và sét kết phân lớp. sườn địa hình có hai dạng lồi đối với địa hình cấu 

tạo bởi đá macma, và sườn thẳng đối với địa hình có cấu tạo bởi trầm tích lục nguyên. 

Mạng lưới sông suối chia cắt mạnh tạo nên các dải đồi ngắn cùng phương. Quá trình địa 

mạo chính ở đây là xâm thực và bóc mòn. Dải địa hình thứ hai phân bố ở phía Đông vùng 

nghiên cứu với cấu tạo chủ yếu là đá macma granits, sườn có dạng lồi với độ dốc sườn 

khá lớn từ 20-400. Nhiều nơi mà đặc biệt là phía trên gần đỉnh sườn lộ đá gốc rắn chắc. 

Quá trình địa mạo chủ yếu vẫn là xâm thực - bóc mòn. 

- Kiểu địa hình đồng bằng dạng đồi, phân bố trung tâm vùng nghiên cứu, với độ cao 

tuyệt đối 1000m, độ cao tương đối khoảng 500m, Địa hình bị phủ bởi lớp trầm tích phun 

trào basalt, khá bằng phẳng, các sông, suối chia ngang cũng như chia cắt sâu yếu, lòng sông 

thoải. độ dốc sườn khoảng 15-200, quá trình  bóc mòn - xâm thực chiếm chủ đạo 

- Kiểu địa hình đồng bằng tích tụ, tạo thành một dải lớn nằm ở phía Đông của thị 

trấn kéo dài theo phương Đông bắc - Tây nam. Đồng bằng này được hình thành do hệ 

thống sông ĐaRiam. Thành phần chủ yếu ở đây là cát hạt thô - đến trung, lòng sông gồm 

cuội, sỏi lẫn mảnh vụn đá gốc, chiều dày lớp phủ trầm tích đệ tứ dao động từ 2-4m. 

Các dạng địa hình: 

- Các vách kiến tạo. Phân bố chủ yếu ở hai bên rìa phía Tây và Đông của vùng các 

vách này cao từ 5-10m dài vài chục mét. Chúng kéo dài thành từng chuỗi phương Đông 

bắc - Tây nam và á kinh tuyến. 
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- Thung lũng thẳng. Trong phạm vi nghiên cứu gập một số thung lũng thẳng như ở 

Thị trấn Di Linh, Gung Ré và Tam Bố, chúng được hình thành do các đứt gãy hoạt động. 

Các thung lũng này có dạng chữ "V" với hai bên sườn dốc.  Trũng địa hào. Một trong 

những trũng rõ nhất là trũng Tam Bố và trũng Gung Ré.  

- Trũng Tam bố có phương gần á kinh tuyến kéo dài khoảng 400m, trũng có dạng 

chữ "U" với hai bên là hai dải đồi thấp được phủ lớp vỏ phong hóa basalt. Đáy trũng bằng 

rộng, từ 100-200m và là lớp tích tụ aluvi phủ trực tiếp lên hệ tầng tuổi Neogen Tam Bố, 

với thành phần chính là cát, sạn xen các thấu kính sét đẻo màu xám trắng (sét bentonit). 

- Trũng Gung Ré có dạng địa hào phương Đông bắc Tây Nam và khống chế hai bên 

bởi hai dải đồi: dải đồi phía tây bắc là basalt còn phía đông nam là đá macma granit. 

Với những đặc trưng về địa hình, địa mạo đã phân tích ở trên đã cho thấy tính phức 

tạp của địa hình ở trong phạm vi nghiên cứu. Mỗi một loại, dạng địa hình sẽ ảnh hưởng 

đến tai biến trượt lở đất đặc trưng cho nó. 

Trong mối quan hệ với TLĐ yếu tố địa hình địa mạo phản ảnh qua đặc điểm độ 

dốc sườn, mật độ chia cắt ngang và mật độ chia cắt sâu địa hình như sau. 

Về độ dốc địa hình:  Địa hình thị trấn Di Linh và lân cận khá phức tạp bao gồm cả 

địa hình núi, đồi và đồng bằng thung lũng sông. Địa hình bề mặt khu vực nghiên cứu là 

kết quả tác động tương hỗ của các quá trình nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh. Do vậy, độ 

dốc địa hình bị chi phối bởi nhiều yếu tố như: thành phần thạch học, hoạt động của đứt 

gãy tân kiến tạo… Do đó, độ dốc sườn phân bố cũng rất khác nhau. Ở khu vực miền núi, 

độ dốc sườn thay đổi từ 30º đến >35º, một số nơi có các vách dốc đứng như ở khu vực 

đèo Gung Ré và khu vực núi cao bắc Tân Thường và bắc Tân Nghĩa.  

Trên bản đồ cảnh báo mật độ độ dốc sườn trong phạm vi nghiên cứu cho thấy dị 

thường mật độ độ dốc lớn (25-35
0
) tập trung chủ yếu ở phía Nam vùng nghiên cứu 

thuộc các xã Gung Ré, Đinh Trang Hòa, Tân Thượng. Ngoài ra dọc theo hai bên sông 

Đa Dâng độ dốc sườn cũng khá lớp và tập trung thành dải hẹp kéo dài. Trong đó mật 

độ độ dốc nhỏ nhất <10
0
 tập trung chủ yếu ở trung tâm thị trấn, đây cũng là vùng phủ 

basalt. Kết quả đánh giá mối quan hệ giữa độ dốc địa hình với trượt lở như sau: 

- Độ dốc sườn <15º tập trung chủ yếu phân bố ở trung tâm thị trấn tạo nên bề 

mặt phủ basalt, đồng bằng thung lũng sông, suối ở đây, độ dốc nhỏ < 10
0
, vì vậy ít có 

khả năng gây trượt lở đất.  

- Độ dốc sườn ở bậc 15
o
-25º tập trung dọc theo dải đồi phân bố chủ yếu ở xung 

quanh thị trấn và dọc theo các suối nhánh. Điều này cho thấy, độ dốc sườn đủ lớn một 

phần để tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh trượt lở trung bình 

đến mạnh.  

- Độ dốc sườn ở bậc 25-35-45º tập trung dọc theo dải sườn núi có độ cao tương 

đối >500- 1000m; phân bố tập trung chủ yếu dọc theo dãy núi ở Grung Ré, Tân 
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Thượng và Tân Nghĩa. Điều này cho thấy, độ dốc sườn đủ lớn để tạo năng lượng và sự 

chênh lệch về trọng lượng phát sinh những khối trượt lở có quy mô lớn, phát sinh trượt 

lở mạnh.  

Như vậy, trượt lở đất chịu tác động rất mạnh và phụ thuộc trực tiếp vào độ dốc 

sườn. Trượt lở tập trung chủ yếu ở những nơi có độ dốc sườn thay đổi có tính chất dị 

thường (nghĩa là có sự chuyển tiếp từ sườn có độ dốc 15-25
o
 chuyển sang độ dốc sườn 

25-35
o
, hoặc từ sườn có độ dốc 25-35

o
 chuyển sang độ dốc sườn 35-45

o
. Đây chính là 

nơi thường rất dễ xảy ra mất cân bằng trọng lực của các lớp đất đá bở rời (vỏ phong 

hoá hoặc các trầm tích bở rời sườn tích, lũ tích). Đăc biệt là vào mùa mưa quá trình 

trượt lở xảy ra với số lượng và quy mô càng lớn. 

 Về mật độ phân cắt ngang: Đối với quá trình xâm thực ngang và xâm thực sâu. 

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng gây trượt lở và cũng là những nhân tố 

được đưa vào đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng nghiên cứu. Trên địa bàn thị trấn 

và lân cận, mức độ phân cắt ngang khác nhau, ở vùng núi mật độ chia cắt ngang lớn, 

trong khi đó ở vùng đồi và đồng bằng mật độ chia cắt ngang nhỏ hơn nhiều. Qua kiểm 

tra, khảo sát hiện trạng về trượt lở đất trong phạm vi nghiên cứu cho thấy mật độ chia 

cắt ngang càng lớn, càng tạo nhiều bề mặt sườn hơn và độ dốc ở dọc hai bên thung 

lũng thường lớn nên khả năng trượt lở đất càng cao. Có nghĩa là mật độ chia cắt ngang 

càng lớn thì khả năng trượt lở đất cũng như mật độ trượt lở càng cao. Và ngược lại mật 

độ chia cắt ngang thấp thì khả năng gây trượt lở càng nhỏ. 

Trên bản đồ phân cắt ngang khu vực thị trấn Di Linh và lân cận cho thấy mật độ 

chia cắt ngang phân bố khá đồng đều trong vùng và đan xen nhau giữa dị thường mật độ 

có giá trị cao nhất với dị thường mật độ chia cắt ngang nhỏ nhất (từ 0.5km/km
2
 đến 

7.5km/km
2
), tuy nhiên giá trị mật độ chia cắt ngang thường phân bố dạng tuyến với các 

phương khác nhau, trong đó chủ yếu là phương Tây bắc - Đông nam và Đông bắc - Tây 

nam. Riêng ở gần trung tâm thị trấn mật độ chia cắt ngang tạo thành dải theo phương 

gần á vĩ tuyến.  

 Về mật độ chia cắt sâu: Độ cao tương đối của địa hình là biên độ dao động về 

độ cao của bề mặt đất, nghĩa là độ chênh cao tương đối giữa đỉnh các địa hình dương 

với đáy các dạng địa hình âm gần nhất. Yếu tố này thể hiện vai trò năng lượng của địa 

hình. Khi độ cao tương đối càng lớn thì năng lượng địa hình càng cao, điều này kích 

thích quá trình dịch chuyển của đất đá xảy ra mạnh hơn và động năng va đập của đất 

đá thể hiện sự khốc liệt rõ nét hơn. Người ta thường thể hiện độ cao tương đối này qua 

chỉ số phân cắt sâu địa hình. Khi tính toán trên GIS chỉ tiêu này được xác định bằng 

việc tính độ chênh cao tại mỗi ô lưới dựa vào mô hình số địa hình.   

Theo kết quả điều tra, vùng nghiên cứu có độ chia cắt sâu rất khác nhau, càng ở 

những khu vực miền núi thì độ chia cắt sâu càng lớn và rõ ràng độ chia cắt sâu càng 
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lớn thì độ dài sườn càng lớn và năng lượng dịch chuyển cũng tăng theo. Do vậy, phân 

tích mối quan hệ giữa mật độ phân cắt sâu với quá trình phát sinh và phát triển trượt lở 

đất cho thấy, mối quan hệ này cũng tương đối rõ ràng ở những khu vực có độ chia cắt 

sâu lớn khả năng cũng như xuất hiện trượt lở đất càng lớn như ở phía Nam vùng 

nghiên cứu khả năng trượt lở đất khá cao. 

Kết quả phân tích, đánh giá về mật độ chia cắt sâu có thể thấy, trong phạm vi 

nghiên cứu mật độ chia cắt sâu có những đặc trưng sau: Giá trị dị thường lớn nhất 300-

600m/km
2
 tập trung chủ yếu ở phía Tây nam (Gung Ré), phía Tây (xã Đinh Trang Hòa). 

Dị thường mật độ chia cắt sâu nhỏ nhất (<50m/km
2
) tập trung ở phần trung tâm vùng 

nghiên cứu. 

Kết quả trên cho thấy, tiềm năng gây trượt lở đất lớn tập trung trùng với các dải 

dị thường có giá trị mật độ chia cắt sâu cao, và ngược lại trượt lở đất thấp trùng với dị 

thường mật độ chia cắt sâu thấp. Nghĩa là nguy cơ trượt lở đất cao tập trung chủ yếu ở 

vùng đồi núi thuộc các xã Gung Ré, Đinh Trang Hòa, Tân Thượng và dọc hai bên sông 

Đa Dâng. Nguy cơ trượt lở thấp tập trung ở khu vực trung tâm thị trấn. 

d. Thành phố Bảo Lộc 

Thành phố Bảo Lộc là vùng cao nguyên, nằm trên độ cao từ 500-1.300m so với 

mặt nước biển, Địa hình thành phố được bao bọc bởi các dãy núi ở xung quanh, rõ 

nhất là ở phía tây nam với những dãy núi cao 900-100m, kéo dài phương gần á kinh 

tuyến, phía đông nam là các dãy núi  cao có phương á kinh tuyến với độ cao 800-

100m. Phần trung tâm có dạng lòng chảo lớn và phủ đầy bởi lớp trầm tích phun trào 

basalt với đỉnh khá bằng phẳng.  

Hệ thống sông chảy qua thành phố Bảo Lộc gồm hai hệ thống chính:  Sông 

Đồng Nai, (Đa Blan, Đa B Le..) và sông La Ngà (gồm các nhánh Đa Brim; Da Binh, 

Đa Lao). Cả hai hệ thống sông, nhìn chung có dạng ô mạng hoặc cành cây, phản ánh 

một vùng có biểu hiện nâng đều. Mạng lưới sông suối này chia cắt địa hình thành các 

dải đồi ngắn với các phương khác nhau.  

Với các kiểu/dạng địa hình nói trên đã phản ánh sự ảnh hưởng giữa các yếu tố 

địa hình địa mạo đến phát sinh trượt lở đất trong khu vực thành phố Bảo Lộc. Mối 

quan hệ với TLĐ phản ảnh qua độ dốc sườn, chia cắt ngang và chia cắt sâu địa hình. 

Về độ dốc địa hình: Địa hình Thành phố Bảo Lộc khá phức tạp bao gồm cả địa 

hình núi, đồi và đồng bằng thung lũng sông. Địa hình bề mặt Trái đất là kết quả tác 

động tương hỗ của các quá trình nội sinh, ngoại sinh và nhân sinh. Do độ dốc địa hình 

bị chi phối bởi nhiều yếu tố như: thành phần thạch học, hoạt động của đứt gãy tân kiến 

tạo,… nên độ dốc sườn phân bố cũng rất khác nhau. Ở khu vực miền núi, tập trung chủ 

yếu ở phía tây nam thành phố, độ dốc sườn thay đổi từ 35º đến >45º, một số nơi có các 

vách dốc đứng như ở khu vực đèo Bảo Lộc và khu vực núi cao ở đường đi về phía 
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Bình Thuận. Còn ở phía bắc và phía tây độ dốc sườn giảm đi rõ rệt (nằm trên đất đỏ 

basalt (mật độ dao động từ 0 - 15
0
). Quan hệ giữa độ dốc địa hình với trượt lở như sau: 

 - Độ dốc sườn <15º tập trung chủ yếu phân bố ở trung  tâm thành phố tạo nên 

đồng bằng thung lũng sông hẹp (Đak Rium). ở đây, độ dốc nhỏ < 10
0
, vì vậy không có 

khả năng gây trượt lở.  

 - Độ dốc sườn ở bậc 15
o
-25º tập trung dọc theo dải đồi phân bố chủ yếu ở 

xung quanh trung tâm thành phố thuộc các phường Lộc Châu, Lộc Nam, Lộc Bắc. 

Điều này cho thấy, độ dốc sườn đủ lớn một phần để tạo năng lượng và sự chênh lệch 

về trọng lượng phát sinh trượt lở trung bình.  

 - Độ dốc sườn ở bậc 25 - 35 - 45º tập trung dọc theo dải sườn núi có độ cao 

tương đối >500- 1000m; phân bố tập trung chủ yếu dọc theo dãy núi ở đèo Bảo Lộc, 

đèo về phía Bình Thuận. Điều này cho thấy, độ dốc sườn đủ lớn để tạo năng lượng và 

sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh những khối trượt lở có quy mô lớn, phát sinh 

trượt lở mạnh.  

Như vậy, trượt lở đất chịu tác động rất mạnh và phụ thuộc trực tiếp vào độ dốc 

sườn. Tuy nhiên, quá trình trượt lở tự nhiên chỉ xảy ra trong giới hạn độ dốc sườn dưới 

45
o
. Trượt lở tập trung chủ yếu ở những nơi có độ dốc sườn thay đổi có tính chất dị 

thường như chuyển tiếp từ sườn có độ dốc 15-25
o
 sang độ dốc sườn 25-35

o
, hoặc từ 

sườn có độ dốc 25-35
o
 sang độ dốc sườn 35-45

o
. Đây chính là nơi thường rất dễ xảy ra 

mất cân bằng trọng lực của các lớp đất đá bở rời vỏ phong hoá hoặc các trầm tích bở 

rời sườn tích, lũ tích. Đặc biệt là vào mùa mưa quá trình trượt lở xảy ra với số lượng 

và quy mô càng lớn. 

Về mật độ phân cắt ngang: Trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, mức độ phân cắt 

ngang khác nhau, ở vùng núi mật độ chia cắt ngang lớn, trong khi đó ở vùng đồi và 

đồng bằng mật độ chia cắt ngang nhỏ hơn nhiều. Như vậy, có thể thấy mật độ chia cắt 

ngang càng lớn, càng tạo nhiều bề mặt sườn hơn và độ dốc ở dọc hai bên thung lũng 

thường lớn nên khả năng trượt lở đất càng cao. Hay nói một cách khác là mật độ chia 

cắt ngang càng lớn thì khả năng trượt lở cũng như mật độ trượt lở càng cao. Và ngược 

lại mật độ chia cắt ngang thấp thì khả năng gây trượt lở càng nhỏ. 

Trên bản đồ phân bố mật độ chia cắt ngang ở thành phố Bảo lộc và lân cận cho 

thấy các dị thường mật độ chia cắt ngang dao động từ 0,5 - >3km/km
2
, các dị thường 

này phân bố thành các dải ngắn kéo dài theo các phương khác nhau: ở phía nam của 

thành phố chúng kéo dài theo phương gần á kinh tuyến, ở phía bắc và đông bắc có 

phương Đông bắc - Tây nam, ở phía Tây bắc lại có phương Tây bắc - Đông nam, còn 

ở khu vực trung tâm thành phố mật độ chia cắt ngang dao động từ các dị thường mật 

độ lại phát triển dạng cung tròn. 



61 

 

Về mật độ chia cắt sâu: Yếu tố phân cắt sâu thể hiện vai trò năng lượng của địa 

hình. Khi độ cao tương đối càng lớn thì năng lượng địa hình càng cao, quá trình dịch 

chuyển của đất đá xảy ra càng mạnh. Người ta thường thể hiện độ cao tương đối này 

qua chỉ số phân cắt sâu địa hình. Khi tính toán trên GIS chỉ tiêu này được xác định 

bằng việc tính độ chênh cao tại mỗi ô lưới dựa vào mô hình số địa hình (DEM). Bản 

đồ độ phân cắt sâu địa hình được xây dựng trên cơ sở bản đồ địa hình (có đường đồng 

mức). Trên cơ sở thống kê bản đồ số trên cho phép ta chọn ngưỡng để phân cấp và 

hình thành bản đồ độ phân cắt sâu theo 5 cấp: rất lớn, lớn, trung bình, nhỏ và rất 

nhỏ.Trên cơ sở tính toán quan hệ tương quan giữa 5 cấp phân cắt sâu địa hình và mật 

độ trượt lở đất cho thấy rằng, mức độ trượt lở đất có những biểu hiện khác nhau. Có 

thể thấy rằng ở mật độ phân cắt cắt sâu địa hình từ 150m/km
2  

trở lên trượt lở đất xảy 

ra mạnh và rất mạnh. Mối quan hệ này thể hiện khá rõ nét ở một số khu vực đồi núi 

của thành phố và lân cận 

Kết quả phân tích và đánh giá mật độ chia cắt sâu tại thành phố Bảo lộc và lân 

cận cho thấy mật độ chia cắt sâu phân bố không đồng đều, các dị thường lớn chúng tập 

trung ở các khu vực xung quanh thành phố, trong đó lớn nhất là ở phía tây, mật độ chia 

cắt sâu >300m/km
2
, trong khi đó ở trung tâm và phía bắc thành phố, mật độ chia cắt 

sâu  chỉ vào khoảng 0-50m/km
2
. 

e. Thành phố Gia Nghĩa 

Thành phố Gia Nghĩa nói riêng có địa hình khá đa dạng với sự xen kẽ giữa các 

địa hình thung lũng, cao nguyên và núi cao. Địa hình có xu hướng cao dần từ Đông 

sang Tây, từ Bắc xuống Nam. Địa hình thung lũng là vùng đất thấp phân bố dọc sông 

Đắk Nông và Đa Dâng. Điạ hình tương đối bằng phẳng, có độ dốc từ 0-30
0
. Địa hình 

cao nguyên chủ yếu ở phía tây thành phố Gia Nghĩa, độ cao trung bình trên 800 m, độ 

dốc trên 15
0
. Đây là khu vực có vỏ phong hóa basalt là chủ yếu với độ dày lớn và diện 

phân bố rộng. Địa hình núi phân bố ở phía tây bắc, phân cắt mạnh và có độ dốc lớn, 

với diện phân bố chủ yếu là đất phong hóa bazan có bề dày mỏng phủ trực tiếp lên đá 

trầm tích lục nguyên cổ. 

Đặc điểm địa hình: 

Thành phố Gia Nghĩa phổ biến các kiểu địa hình đặc trưng gồm: 

- Địa hình núi- đồi xâm thực bóc mòn. Chiếm phần lớn diện tích vùng nghiên cứu, 

chúng là những dải đồi, núi kéo dài theo phương Đông bắc -  Tây nam và á kinh tuyến, 

nằm xen kẽ là các dải địa hình thấp là các sông suối nhỏ.  Móng là trầm tích cát kết, 

bột kết, sét kết thuộc hệ tầng La Ngà, được phủ lên trên là lớp trầm tích phun trào 

basalt theolit thuộc hệ tầng Túc Trưng, với chiều dày lớp phủ khác nhau, càng lên phía 

Bắc và Đông bắc chiều dày mỏng dần, nhiều chỗ lộ đá gốc như ở Quảng Thành. Địa 

hình bị quá trình xâm thực sâu phát triển khá mạnh, trung bình từ 50-70m, với dạng 
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sườn thẳng và dốc từ 30-45
0
. Lòng suối hẹp xuất hiện nhiều thác, chiều dày trầm tích 

aluvi mỏng. 

- Địa hình trũng tích tụ, phân bố chủ  yếu dọc theo sông lớn như sông Đắk Nông, 

Đắk Tih, chiều rộng của trũng dao động trong khoảng 200-300m, chiều dày lớp trầm 

tích aluvi khoảng 2-2,5m với thành phần chủ yếu là cát hạt thô lẫn cuội, sỏi mài tròn 

trung bình. Nơi có chiều rộng lớn nhất là ở khu vực Nghĩa Tín, phát triển theo phương 

gần á kinh tuyến (dọc theo sông Đắk Nông) đến phường Nghĩa Đức, trung tâm thành 

phố Gia Nghĩa. 

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa có khá nhiều thác, phát triển trên đá 

basalt ở sông Đắk Tih, sông Đắk nông và các nhánh của chúng. Các thác được hình 

thành do hoạt động của các đứt gãy phương TB-ĐN, á kinh tuyến (Thác Đak Tih) và 

Đông bắc - Tây nam thác Đắk Nia. 

Mối quan hệ của TLĐ phản ảnh qua yếu tố độ dốc, mật độ chia cắt ngang và mật 

độ chia cắt sâu thể hiện như sau: 

Về độ dốc địa hình: Địa hình thành phố Gia Nghĩa và lân cận đặc trưng bởi địa 

hình núi, đồi là chủ yếu và đồng bằng thung lũng sông. Địa hình khu vực là kết quả tác 

động đan xen của các quá trình nội - ngoại sinh và hoạt động nhân sinh trong phát triển 

kinh tế và mở rộng đô thị. Độ dốc địa hình bị chi phối bởi nhiều yếu tố như: thành 

phần thạch học, hoạt động của đứt gãy tân kiến tạo,… tạo cho độ dốc sườn khá đa 

dạng. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng, mở mang đường giao thông cũng tạo cho địa 

hình cũng có những biến dạng với nhiều mái dốc nhân tạo có góc dốc lớn. Ở khu vực 

miền núi, độ dốc sườn thay đổi từ 15º đến >35º, một số nơi có các vách dốc đứng như 

ở khu vực Quảng Thành, Đak Nia, ĐakTih.  

Trên bản đồ phân bố độ dốc sườn khu vực nghiên cứu thấy rằng, phần lớn diện 

tích nghiên cứu độ dốc sườn nằm trong khoảng từ 3
0
 đến 25

0
, còn độ dốc sườn lớn dao 

động từ 35->45
0
, chiếm diện tích nhỏ và phân bố trên dải núi lớn ở phoias tây bắc và 

dọc theo sông lớn (sông Đắk Nông, Đạ Dâng, ĐakTih) 

Với kết quả phân tích, khảo sát và kinh nghiệm cũng như đối sánh với các vùng 

khác, có thể nhận định về quan hệ giữa độ dốc địa hình với trượt lở như sau: 

- Độ dốc sườn <15º tập trung chủ yếu phân bố ở dọc theo sông Đak Nông khu vực 

Nghĩa Tín tạo nên đồng bằng thung lũng sông, suối hẹp. Ở đây, độ dốc nhỏ < 10
0
, vì 

vậy không có khả năng gây trượt lở.  

- Độ dốc sườn ở bậc 15
o
-25º tập trung dọc theo dải đồi phân bố chủ yếu ở xung 

quanh TP và dọc theo các suối nhánh. Điều này cho thấy, độ dốc sườn đủ lớn một 

phần để tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh trượt lở trung bình 

đến mạnh.  

- Độ dốc sườn ở bậc 25-35-45º tập trung dọc theo dải sườn núi có độ cao tương 

đối >500- 1000m; phân bố tập trung chủ yếu dọc theo dãy núi Quảng Thành, Đak Nia. 
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Đáng chú ý là dọc theo sông lớn như sông Đak Nông, Đak Tih, mặc dù phần lớn cắt 

qua địa hình đồi phủ bởi lớp phun trào basalt nhưng độ dốc sườn lại rất lớn (độ dốc 35 

- >45
0
). Điều này cho thấy, độ dốc sườn đủ lớn để tạo năng lượng và sự chênh lệch về 

trọng lượng phát sinh những khối trượt lở có quy mô lớn, phát sinh trượt lở mạnh.  

Các số liệu điều tra nghiên cứu cho thấy, trượt lở đất phụ thuộc trực tiếp và có mối 

quan hệ chặt chẽ đồng biến với độ dốc sườn.  Trượt lở tập trung chủ yếu ở những nơi 

có độ dốc sườn thay đổi có tính dị thường từ sườn có độ dốc 15-25
o
 chuyển sang độ 

dốc sườn 25-35
o
, hoặc từ sườn có độ dốc 25-35

o
 sang độ dốc sườn 35-45

o
. Đây chính 

là nơi thường rất dễ xảy ra mất cân bằng trong lực của các lớp đất đá bở rời (vỏ phong 

hoá hoặc các trầm tích bở rời sườn tích, lũ tích). Đăc biệt là vào mùa mưa quá trình 

trượt lở xảy ra với số lượng và quy mô càng lớn. 

Về mật độ phân cắt ngang: Đây cũng là một trong những yếu tố có mối quan hệ 

chặt chẽ đóng vai trò tiềm tàng gây trượt lở và cũng là nhân tố được đưa vào đánh giá 

nguy cơ trượt lở ở vùng nghiên cứu. Mật độ phân cắt ngang được phân tích trên cơ sở 

bản đồ phân bố mạng lưới sông suối ở tỉ lệ 1.25 000 000, và đơn vị giá trị mật độ chia 

cắt ngang tính toán là km/km
2
. Trên địa bàn TP và lân cận, mức độ phân cắt ngang 

khác nhau, ở vùng núi mật độ chia cắt ngang lớn, dao động trong khoảng 0->3km/km
2
, 

và mật độ chia cắt ngang từ 0.5-1.5km/km
2
, chiếm một diện tích đáng kể. Trong khi đó 

ở vùng đồi và đồng bằng mật độ chia cắt ngang nhỏ hơn nhiều.  

Trên bản đồ mật độ chia cắt ngang cho thấy, các giá trị mật độ mang tính dị 

thường phân bố thành dải và kéo dài theo các phương Đông bắc - Tây nam, phía Đông 

vùng nghiên cứu (xã Đak Nia), á kinh tuyến ở phía Bắc vùng nghiên cứu (xã Quảng 

Thành) và Đông bắc - Tây nam ở phía Tây vùng nghiên cứu.  

Như vậy có thể thấy mật độ chia cắt ngang càng lớn, càng tạo nhiều bề mặt sườn 

hơn và độ dốc ở dọc hai bên thung lũng thường lớn nên khả năng trượt lở đất càng cao. 

Có nghĩa là mật độ chia cắt ngang càng lớn thì khả năng trượt lở cũng như mật độ 

trượt lở càng cao. Và ngược lại mật độ chia cắt ngang thấp thì khả năng gây trượt lở 

càng nhỏ. Ở khu vực nghiên cứu, mật độ chia cắt ngang lớn nhất tập trug ở khu vực 

Nghĩa tín, Đak nia nơi có phân bố trầm tích lục nguyên, còn các khu vực như trung 

tâm và phía tây TP có mật độ chia cắt ngang nhỏ hơn, đây cũng là nơi phân bố basalt.   

Về mật độ chia cắt sâu: Cùng với phân cắt ngang là phân cắt sâu cũng có mối 

quan hệ hữu cơ với TLĐ. Ở vùng nghiên cứu, độ phân cắt sâu cũng rất khác nhau, 

càng ở những khu vực miền núi thì độ phân cắt sâu càng lớn và rõ ràng độ phân cắt 

sâu càng lớn thì độ dài sườn càng lớn và năng lượng dịch chuyển cũng tăng theo.  

Bản đồ phân cắt sâu được thành lập về nguyên tắc cũng tương tự như thành lập bản 

đồ phân cắt ngang, đơn vị tính giá trị mật độ phân cắt sâu là m/km
2
.  Kết quả thành lập 
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cho thấy mật độ phân cắt sâu dao động trong khoảng 50-.30m/km
2
. Trong đó giá trị mật 

độ phân cắt sâu từ 0-150m/km
2
, chiếm tỉ lệ rất cao và phủ gần hết vùng nghiên cứu, còn 

giá trị mật độ phân cắt sâu cao tập trung dọc theo sông lớn như sông Đak Tih và sông 

Đa Dâng. 

Do vậy, phân tích mối quan hệ giữa mật độ phân cắt sâu với quá trình phát sinh 

và phát triển trượt lở đất cho thấy, mối quan hệ này cũng tương đối rõ ràng ở những khu 

vực có độ phân cắt sâu lớn khả năng cũng như xuất hiện trượt lở đất càng lớn như ở phía 

Nam vùng nghiên cứu khả năng trượt lở đất khá cao. 

Ở địa bàn TP. Gia Nghĩa, mật độ phân cắt sâu lớn nhất tập trung ở khu vực 

Nghĩa Tín, Đắk Nia nơi có phân bố trầm tích lục nguyên, còn các khu vực như trung 

tâm và phía tây có mật độ phân cắt sâu nhỏ hơn, đây cũng là nơi phân bố đá basalt. 

Nhận xét chung 

Độ dốc sƣờn là điều kiện cần và là tác nhân chính quan trọng nhất gây phát sinh 

trƣợt lở. Trong thực tế, ở những vùng có các điều kiện tự nhiên giống nhau: khí hậu, cấu 

trúc đất đá, hoạt động kiến tạo, thì quá trình xảy ra trƣợt lở thƣờng tỉ lệ thuận với độ 

dốc sƣờn.  

Trên phạm vi 5 khu đô thị, mặc dù có những đặc điểm địa hình địa mạo có sự 

khác nhau, nhƣng yếu tố độ dốc địa hình luôn biểu hiện rõ mối liên quan chặt chẽ với 

TLĐ. Ở phạm vi các đồi núi tự nhiên, TLĐ xảy ra chủ yếu trên các sƣờn dốc từ 25 đến 

35
0
 với mật độ dày và quy mô về diện phân bố cũng lớn hơn.  Trong điều kiện phát 

triển các hoạt động nhân sinh cắt xẻ mái dốc trong quá trình mở đƣờng giao thông, 

san ủi mặt bằng xây dựng công trình, mở khai trƣờng khai thác khoáng sản,v.v….cũng 

làm gia tăng số lƣợng và quy mô các khối TLĐ. Phần lớn các khối trƣợt ở các quy mô 

khác nhau gần đây đều xuất hiện trên các mái dốc lớn do hoạt động phát triển kinh tế 

xã hội. 

1.5.2. Đặc điểm cấu trúc địa chất 

Các thành tạo địa chất khác nhau có đặc tính thạch học công trình khác nhau. 

Trong mối quan hệ với trượt lở đất, yếu tố thạch học công trình được đánh giá đặc 

trưng về độ bền của các lớp phủ có trong khu vực. Các giá trị đặc trưng này tạo nên 

tính nhạy cảm trượt lở khác nhau của các thành tạo địa chất. Trên phạm vi khu vực 

nghiên cứu, các thành tạo địa chất khá đa dạng về thành phần cũng như nguồn gốc. 

Phổ biến nhất là thành tạo các đá xâm nhập, phun trào, trầm tích lục nguyên, các thành 

tạo Đệ tứ và hiện đại. Dưới ảnh hưởng của các quá trình phong hóa, các thành tạo địa 

chất nêu trên tạo ra các sản phẩm phong hóa có thành phần và đặc tính cơ lý công trình 

đặc trưng riêng. Căn cứ theo thành phần hạt, và đặc tính độ bền của đất đá, có thể gộp 

thành một số nhóm đất đá có độ nhạy cảm trượt lở đất tương đồng như: nhóm trầm 

tích bở rời, nhóm lục nguyên phong hóa, nhóm magma axit - trung tính phong hóa, 
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nhóm magma bazơ phong hóa, nhóm biến chất phong hóa. Việc phân chia các nhóm 

thạch học này có ý nghĩa rất quan trọng khi đánh giá vai trò và mức độ ảnh hưởng của 

chúng tới trượt lở đất.  Các nhóm này có đặc trưng biến đối (trạng thái, tính chất, ...) 

khi gặp nước với khả năng chịu tải trọng khác nhau.  Mối quan hệ của trượt lở đất theo 

yếu tố thạch học công trình, được làm sáng tỏ trên cơ sở đánh giá độ bền của các nhóm 

thạch học kết hợp với việc xác định mật độ điểm trượt trên các nhóm thạch học công 

trình. 

Đặc điểm cấu trúc địa chất được đánh giá tổng hợp về đặc điểm các thành tạo 

địa chất, vỏ phong hóa, mật độ dập vỡ đứt gãy. Đặc điểm của chúng ở mỗi đô thị được 

phản ảnh như sau: 

a. Thành phố Đà Lạt 

Đặc điểm địa chất thạch học 

Đặc điểm địa chất thạch học ở khu vực thành phố Đà Lạt, được phân chia theo 

các nhóm đất đá khác nhau dựa theo tài liệu địa chất khu vực  

Trên phạm vi thành phố nhóm địa chất thạch học gồm nhiều loại đá có nguồn 

gốc và thành phần khác nhau, phổ biến nhất là các trầm tích lục nguyên, đá magma 

xâm nhập, các thành tạo Đệ tứ - hiện đại và phun trào basalt tuổi Đệ tứ. 

Nhóm trầm tích nguồn gốc sông có tuổi Holocen phân bố ở các thềm sông và 

bãi bồi dọc các sông suối trong vùng. Trầm tích sườn tích, lũ tích và trầm tích sông có 

tuổi Đệ tứ có thành phần thạch học là dăm lẫn sạn, cát pha, sét pha, chiều dày từ 2-3 

m. Đây là các thành tạo địa chất bở rời, hoặc gắn kết yếu có những biểu hiện trượt lở 

đồng thời cũng tiềm ẩn phát sinh trượt lở đất lớn. 

 Nhóm trầm tích cổ thuộc hệ tầng La Ngà phân bố ở phía Bắc thành phố gồm 

các đá phiến, cát kết, bột kết và sét kết. Loạt thạch học này thuộc loại cứng, nhưng ở 

các đới dập vỡ kiến tạo đá bị vò nhàu vỡ vụn với lớp vỏ phong hóa dày từ vài m đến 

20- 30 m, với thành phần chủ yếu là bột, sét lẫn dăm sạn, cấu tạo rời rạc tạo ra lớp phủ 

trên mặt rất dễ thấm và bão hòa nước khi gặp mưa. Trên vỏ phong hóa của thành tạo 

này xuất hiện một số khối trượt đồng thời có thể phát sinh trượt lở đất quy mô lớn khi 

mưa lớn hoặc mái dốc bị gia tăng độ dốc. 

Nhóm đá trầm tích phun trào hệ tầng Đơn Dương phân bố quanh khu vực Đà Lạt. 

Hệ tầng gồm cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết xen những lớp mỏng fenzit, riolit pocfia, 

đaxit andezit pocfia tuổi Kreta sớm. Sản phẩm phong hóa chủ yếu là cát, bột, sét, sét 

pha lẫn dăm sạn màu nâu đỏ loang lổ tạo nên vỏ phong hóa dày từ 15- 20m cấu tạo rời 

rạc hoặc gắn kết yếu dễ bị tác động của nước mưa và nước ngầm. Hiện tượng TLĐ 

trên vỏ phong hóa của các thành tạo này tuy không nhiều và quy mô không lớn nhưng 

tính chất cơ lý công trình đất đá minh chứng về những tiềm ẩn nguy cơ TLĐ nguy 

hiểm có thể xảy ra khi mưa lớn ở những sườn dốc tự nhiên cũng như mái dốc nhân tạo 

trên 20-30
0
.  
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Nhóm đá magma xâm nhập, thuộc phức hệ Cà Ná phân bố ở một số khu vực 

phía Nam thành phố. Thành phần thạch học là các biến loại đá granit bao gồm các đá 

granitogneis biotit, granitogneis 2 mica, granit 2 mica hạt lớn, granit aplit, … Đây là 

loại đá cứng, nhưng do chứa nhiều thành phần alumosilicat nên dễ bị phong hóa hóa 

học. Vỏ phong hóa thường gặp dày từ vài m đến 10 m. Sản phẩm phong hóa thường là 

cát, sạn chiếm tỉ lệ lớn còn thành phần hạt mịn ít, lẫn nhiều tảng kích thước khác nhau 

từ vài chục cm đến 100, 200 cm. Quá trình sườn chủ yếu phát triển xói mòn xẻ rãnh 

chạy dọc theo sườn dốc, ít gặp trượt lở đất. Điều đáng quan ngại là trong đất đá vỏ 

phong hóa trên sườn dốc có mặt nhiều tảng có kích thước lớn với độ mài tròn và độ 

cầu khá cao do được hình thành do quá trình phong hóa kiểu bóc vỏ. Do vậy, cần cảnh 

giác với các hiện tượng trượt lở đi kèm các tảng lăn từ trên cao xuống theo sườn dốc ở 

các khu vực dân cư và hệ thống giao thông đô thị. 

Các đá phun trào basalt tuổi Đệ tứ phân bố rải rác với diện lộ không lớn tập 

trung ở khu vực Đran và thác nước Pren,...Đặc trưng của thành tạo này là bị phong hóa 

sâu tạo nên lớp vỏ phong hóa khá dày từ vài m đến 20 thậm chí 30m. Sản phẩm chủ 

yếu là cát bột sét pha màu nâu đỏ khá đồng nhất. Mặc dù trên phạm vi này ít gặp TLĐ 

quy mô lớn nhưng với đặc tính cơ lý mềm bở dễ thấm nước và bão hòa nước nên rất 

dễ phát sinh TLĐ ở các mái dốc lớn trên 30
0
. 

Trên phạm vi thành phố Đà Lạt, tính đa dạng về nguồn gốc và thành phần thạch 

học của các thành tạo địa chất cùng với điều kiện khí hậu nhiệt đới, địa hình phân dị, 

hoạt động phá huỷ kiến tạo diễn ra mạnh tạo cho quá trình phong hóa phát triển. Các 

kiểu vỏ phong hoá phổ biến ở đây gồm: sialferit, ferosialt, saproit và alferit, trong đó 

phổ biến kiểu sialferit, thứ đến là saprolit. Trong mối liên quan với TLĐ, độ dày, tính 

chất cơ lý đất đá và thành phần khoáng vật của sản phẩm vỏ phong hóa đóng vai trò 

quyết định cho quá trình hình thành và phát triển .  

Vỏ phong hoá sialferit là một kiểu vỏ trung gian giữa vỏ sialit và ferosialit. 

Điểm khác biệt chủ yếu giữa các kiểu vỏ này là ở mức độ tích lũy và có mặt của sắt 

trong sản phẩm phong hoá. Khoáng vật chính trong vỏ sialferit gồm có thạch anh, 

kaolinit, hydromica, goethit. Tổ hợp khoáng vật đặc trưng của vỏ sialferit là kaolinit 

(haloysit) - hyđromica - goethit. Vỏ phong hóa sialferrit phân bố ở phía Đông và phía 

Tây khu vực nghiên cứu thuộc địa phận các xã: Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành, 

Tà Nung và các phường 4, 5 trực thuộc thành phố.  Kiểu vỏ phong hoá này trên sườn 

dốc dễ có khả năng phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất lớn.  

Kiểu vỏ phong hoá saproit phân bố với quy mô nhỏ trên địa bàn sườn phía Nam 

của dải núi Liang Biang. Kiểu vỏ này phát triển phổ biến trên các thành tạo magma 

xâm nhập. Thành phần thạch học chủ yếu là dăm, tảng vỡ vụn, phân bố ở Cam Ly, 
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Ankoret. Theo kết quả nghiên cứu hiện trạng nơi có kiểu vỏ phong hoá này trượt lở đất 

không phổ biến, nhưng với quy mô phát triển tương đối lớn. 

Kiểu vỏ phong hoá ferosialit phát triển phổ biến trên các thành tạo đá trầm tích 

và trầm tích phun trào. Thành phần thạch học gồm: cát, sạn, sét lẫn tảng, dăm sạn đa 

khoáng có độ gắn kết yếu. Theo kết quả nghiên cứu, nơi có kiểu vỏ phong hoá này trên 

các sườn dốc xuất hiện sự chênh lệch trọng lực có thể phát sinh trượt lở đất ở mức độ 

trung bình. 

Kiểu vỏ phong hoá alferit phân bố trong các đá phiến sét, sét kết, bột kết. Thành 

phần khoáng vật chủ yếu là kaolinit, ngoài ra còn có goethit, gibsit. Theo kết quả 

nghiên cứu nơi có kiểu vỏ phong hoá này phân bố ở dọc theo tuyến đường QL27C, 

Thiền viện Trúc Lâm, kiểu vỏ phong hóa này do có thành phần khoáng vật là sét 

kaolinit có độ kết dính tốt nên ít phát sinh trượt lở đất. 

Phân tích mối quan hệ của địa chất thạch học với quá trình trượt lở cho thấy, 

chúng có mối quan hệ tương đối rõ ràng. Trên các trầm tích bở rời hỗn hợp lũ tích xảy 

ra thường xuyên với các quy mô khác nhau từ nhỏ đến lớn. Phạm vi này cũng là nơi có 

tiềm ẩn sự xuất hiện các khối TL lớn nguy hiểm. Trượt lở đất xảy ra yếu hơn trên các 

vỏ phong hóa của các thành tạo đá gốc là trầm tích và đá xâm nhập macma granit. 

Trượt lở có nguy cơ xảy ra quy mô trượt lở lớn trên kiểu vỏ phong hoá sialferit và 

saproit (chiều dầy từ 15-20 m và lớn hơn). Trên các vỏ phong hoá ferosialit và feralit 

có mức độ trượt lở nhỏ hơn. 

 Đặc điểm kiến tạo. 

Thành phố Đà Lạt nằm trong một cấu trúc hạ lún tương đối có dạng ô van trên 

phần trung tâm của địa khối Đà Lạt, nơi có những biểu hiện hoạt động tân kiến tạo và 

kiến tạo hiện đại phát triển mạnh mẽ; đặc biệt là các đứt gẫy hoạt động. Trong bình đồ 

cấu trúc tân kiến tạo, các khối cấu trúc và đứt gẫy kiến tạo lớn chủ yếu phát triển theo 

phương Đông bắc - Tây nam và Tây bắc - Đông nam. Móng kết tinh của chúng là 

thành tạo trầm tích lục nguyên cát kết, bột kết, sét kết và cuội, sạn kết của hệ tầng La 

Ngà. Bao bọc xung quanh là các thành tạo macma xâm nhập với cả pha đai mạch 

thuộc phức hệ Cà Ná. Trên địa hình hiện tại, thành phố Đà Lạt cũng là một trũng dạng 

ô van đáy trũng là các thành tạo trầm tích đệ tứ mỏng xen kẽ là các dải đồi thấp với độ 

cao tuyệt đối khoảng 1300 - 1400m, xung quanh là các dải đồi cao và dãy núi với độ 

cao tuyệt đối khoảng 1500- 1600m và độ cao tương đối từ 100-200m.     

Hoạt động tân kiến tạo- hiện đại, một mặt hình thành bình đồ cấu trúc tân kiến 

tạo- hiện đại, mặt khác cũng tác động làm phát sinh các tai biến địa chất, trong đó có 

trượt lở đất. Vai trò của hoạt động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại là tạo nên các đới 
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phá huỷ đứt gẫy. Dưới tác động này đi đôi với việc hình thành hàng loạt các khe nứt 

kiến tạo với mật độ lớn, là đất đá bị phá hủy mạnh và suy giảm tính bền vững. Đặc biệt 

là khi có mưa, nước mưa thẩm thấu qua khe nứt vào trong đất đá lớp phủ trên mặt tạo 

cho độ dính kết của đất đá kém, gây nên trượt lở. Vai trò của yếu tố kiến tạo đối với 

TLĐ được đánh giá trên cơ sở luận giải các giá trị mật độ phá hủy kiến tạo bằng 

phương pháp phân tích bản đồ Lineament (bản đồ mật độ dập vỡ kiến tạo hay bản đồ 

phá hủy kiến tạo). Mối quan hệ giữa trượt lở đất với mật độ đứt gãy thể hiện mối 

tương quan đồng biến, ở những nơi mật độ lineament và đứt gãy kiến tạo lớn thì trượt 

lở đất càng lớn và ngược lại. 

 Trên bản đồ phân bố lineament và đứt gãy kiến tạo thành phố Đà Lạt cho thấy mật 

độ lineament lớn tập trung chủ yếu ở ven rìa thành phố thuộc các dải đồi núi cao như 

Langbiang, Đran, Tà Nung và một số địa hình đồi ở các phường 10, 11, 7. Đây là những 

khu vực xung yếu đã xuất hiện nhiều khối trượt và tiềm ẩn khả năng phát sinh tai biến. 

b. Thị trấn Lạc Dƣơng 

Đặc điểm địa chất thạch học 

Thành tạo địa chất trong vùng nghiên cứu gồm có: Thành tạo trầm tích lục 

nguyên thuộc hệ tầng La Ngà với thành phần là cát kết, bột kết và sét kết phân lớp 

trung bình, phân bố chủ yếu ở phía Nam, Đông của thị trấn. Thành tạo macma xâm 

nhập chủ yếu là đá granit và các đai mạch thuộc pha 2 cửa phức hệ Định Quán, chúng 

tập trung ở phía Bắc thuộc dãy núi Liang Biang, các đai mạch chúng phân bố rải rác cả 

về phía Đông và Đông bắc với thành phần là đá granođiorite. Thành tạo trầm tích bở 

rời tập trung chủ yếu ở trung tâm thị trấn và dọc theo suối Vàng với thành phần là cát, 

cát pha, cuội, sỏi sạn có nguồn gốc aluvi với chiều dày khoảng 1-3m. Như vậy khu vực 

nghiên cứu cũng khá đa dạng về thành phần thạch học, do đó quan hệ giữa trượt lở đất 

và địa chất cũng khá quan trọng. Để đánh giá mối quan hệ này, yếu tố địa chất thạch 

học và vỏ phong hóa sẽ được tính toán để đưa vào phân vùng trượt lở. Đặc điểm địa 

chất thạch học ở địa bàn thị trấn Lạc Dương, được phân chia theo các nhóm đất đá 

khác nhau. 

Nhóm trầm tích nguồn gốc sông có tuổi Holocen còn đang chịu tác động của 

dòng chảy, gồm các bãi cát ven lòng sông và các trầm tích lòng hiện đại phân bố dọc 

tất cả các sông suối trong vùng. Trầm tích Holocen dọc theo suối Vàng với thành phần 

hạt là cát hạt thô, hạt nhỏ dày đến 3 m. Loạt thạch học nguồn gốc hỗn hợp sườn tích, 

lũ tích và trầm tích sông có tuổi Đệ tứ có thành phần thạch học là dăm lẫn sạn, cát pha, 

sét pha, chiều dày từ 2-3 m. Rõ ràng nơi phân bố trầm tích bở rời Đệ tứ này đã tác 

động phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất lớn. 
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  Nhóm đá trầm tích hệ tầng La Ngà phân bố rộng rãi ở phía Nam thị trấn gồm 

các đá phiến, cát kết, bột kết. Đá gắn kết rắn chắc ở các mức độ khác nhau khi bị tác 

động của các điều kiện nội-ngoại sinh, tạo lớp vỏ phong hóa với thành phần chủ yếu là 

cát pha, sét pha màu nâu đỏ xen lẫn mảnh dăm và vón laterit, dày từ 5, 7m đến 15- 

20m. Đất đá cấu tạo lớp vỏ phong hóa gắn kết yếu thậm chí bở rời dễ thấm nước. 

Trượt lở đất trên vỏ phong hóa của các thành tạo này đã xuất hiện nhiều nơi ở vách đồi 

tự nhiên, taluy đường và các khu dân cư.  thuận lợi phát sinh trượt lở đất ở mức độ 

trung bình. 

Nhóm đá magma xâm nhập phân bố ở một số khu vực cứu chủ yếu là dải núi 

Lang biang. Thành phần thạch học bao gồm các đá granitogneis biotit, granitogneis 2 

mica, granit 2 mica hạt lớn, granit aplit, pegmatit, gabro pyroxen, gabro, gabro norit 

đến gabro amphibol, gabro điorit; granit biotit, granit 2 mica, granođiorit biotit. Loạt 

thạch học này thuộc loại cứng. Tuy nhiên, khi bị tác động của các quá trình động lực 

nội-ngoại sinh tạo vỏ phong hóa ít thuận lợi cho việc phát sinh, phát triển trượt lở. 

Như vậy, đặc điểm địa chất thạch học công trình thể hiện ở độ cứng, độ bền 

chắc và nhóm các khoáng vật linh động của các nhóm đất đá trong đánh giá trượt lở 

đất. Quá trình phong hoá phát triển trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ôn hòa, đặc biệt 

là trong điều kiện hoạt động kiến tạo phân dị mạnh ở vùng nghiên cứu. Do vậy, vai trò 

của yếu tố này đối với quá trình trượt lở đất thể hiện ở thành phần thạch học và độ 

cứng của đất đá. Phân tích vai trò của yếu tố này trong trượt lở có thể thấy, mối quan 

hệ này rõ ràng. Trên các trầm tích bở rời hỗn hợp (apd), trượt lở đất xảy ra mạnh nhất. 

Trượt lở đất xảy ra yếu hơn trên các thành tạo trầm tích. Yếu hơn cả là đá xâm nhập 

macma granit. 

Vỏ phong hóa 

Trên phạm vi thị trấn Lạc Dương có mặt các kiểu vỏ phong hoá gồm: ferosialt, 

sialferit, saproit và alferit, trong đó phổ biến rộng rãi hơn là sialferit, saproit và gắn 

liến với nhiều khối trượt và biểu hiện nguy cơ trượt lở nguy hiểm khi gặp mưa lớn và 

có tác động tăng độ dốc sườn và mái dốc.  

Trên phạm vi thị trấn Lạc Dương có mặt các kiểu vỏ phong hoá gồm: ferosialt, 

sialferit, saproit và alferit, trong đó phổ biến rộng rãi hơn là sialferit, saproit và gắn 

liến với nhiều khối trượt và biểu hiện nguy cơ trượt lở nguy hiểm khi gặp mưa lớn và 

có tác động tăng độ dốc sườn và mái dốc.  

Vỏ phong hoá sialferit phát triển khá phổ biến trên đá trầm tích cấu tạo phân 

lớp. Kiểu vỏ này phân bố rõ nhất ở Đăng Lèn. Vỏ phong hoá sét pha, cát pha lẫn dăm 

sạn màu nâu đỏ, xám trắng. Tổ hợp khoáng vật sét đặc trưng của vỏ sialferit là kaolinit 

(haloysit) - hyđromica - goethit. Với cấu tạo bở rời và sự có mặt của các khoáng vật 

sét dễ biến đổi thể tích khi gặp nước, kiểu vỏ phong hoá này sẽ làm gia tăng năng 

lượng địa hình sườn dốc/ mái dốc gây phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất lớn.  
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Kiểu vỏ phong hoá saproit phân bố với quy mô nhỏ trên địa bàn sườn phía nam 

của dải núi Liang Biang. Kiểu vỏ này phát triển trên các thành tạo xâm nhập axit 

granit. Thành phần chủ yếu là dăm, tảng vỡ vụn, gắn kết yếu. Theo kết nghiên cứu nơi 

có kiểu vỏ phong hoá này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ nhỏ. 

Phân tích vai trò của yếu tố địa chất thạch học với trượt lở ở phạm vi thị trấn 

Lạc Dương có thể thấy, các trầm tích bở rời hỗn hợp (apd), trượt lở đất xảy ra mạnh 

nhất. Trượt lở đất xảy ra yếu hơn trên các thành tạo trầm tích cổ và các thành tạo 

magma xâm nhập trượt lở đất xảy ra yếu hơn cả, tuy nhiên ở những mái dốc trên 300 

hoặc các vách nhân tạo có độ dốc lớn sẽ có nguy cơ TL lớn. 

Đặc điểm kiến tạo 

Khu vực nghiên cứu nằm ở rìa phía Bắc của địa khối Đà Lạt, nơi có những biểu 

hiện hoạt động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại phân dị mạnh mẽ; đặc biệt là các đứt 

gẫy hoạt động tích cực. Trong bình đồ cấu trúc tân kiến tạo, các khối cấu trúc và đứt 

gẫy kiến tạo chủ yếu phát triển theo phương á kinh tuyến và Đông bắc - Tây Nam và 

Tây bắc - Đông nam. Các khối cấu trúc tân kiến tạo bao gồm: Khối Lang Biang ở phía 

Bắc, Khối Phước Thành ở phía Nam, Khối Bon Đưng ở trung tâm khu vực nghiên cứu. 

Ranh giới của các khối là các đới đứt gẫy bậc 3 với các phương á Kinh tuyến, Đông 

bắc - Tây nam và đứt gãy tây bắc - đông nam. Dọc theo các đứt gãy này hai bên đất đá 

bị dập vỡ mạnh, vỏ phong hóa dày và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển phong hóa 

dưới sâu, tạo cho đới có các kênh dẫn nước ngầm khác nhau. 

Các đới đứt gẫy phương á kinh tuyến phân bố tập trung ở phía Nam và Đông 

khu vực nghiên cứu (Phước Thành, Đăng Lèn). Các đới đứt gãy phương Đông bắc - 

Tây nam phân bố ven rìa thị trấn ở Bon Dưng, Đan Ga lit. Các đứt gẫy có phương Tây 

bắc - Đông nam phân bố ở B' Nơ, Hợp Thành .  

Hoạt động tân kiến tạo, một mặt hình thành bình đồ cấu trúc tân kiến tạo, mặt 

khác đã tác động phát sinh các tai biến địa chất, trong đó có trượt lở đất. Trong nhóm 

yếu tố kiến tạo phải kể đến vai trò của các đới phá huỷ đứt gẫy tân kiến tạo và kiến tạo 

hiện đại. Chúng tác động phát sinh trượt lở đất với vai trò phá huỷ đất đá, hình thành 

khe nứt kiến tạo với mật độ lớn, làm cho đất đá kém bền vững, đặc biệt là khi có mưa, 

nước mưa thẩm thấu qua khe nứt vào trong đất đá; độ dính kết của đất đá kém, khối 

lượng thể tích tăng gây nên trượt lở. Do vậy, vai trò của yếu tố kiến tạo có vai trò quan 

trọng trong phân vùng nguy cơ trượt lở. 

Từ bản đồ lineament cho thấy: Các lineament - đứt gãy phân bố thành dải lớn 

theo phương Đông bắc - Tây nam, trong đó mật độ lớn nhất nằm ở phía nam thị trấn 

giáp với thành phố Đà Lạt. 

c. Thị trấn Di Linh 

Đặc điểm địa chất thạch học 
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Trên phạm vi thị trấn Di Linh điều kiện địa chất thạch học khá đơn điệu. Hầu như 

toàn bộ thị trấn phân bố rộng khắp đá basalt tuổi Negen- Đệ tứ với lớp  phủ trên bề mặt 

điạ hình hiện đại là vỏ phong hóa. Ngoài ra, các trầm tích hệ tầng Di Linh gặp ở dưới sâu 

và các thành tạo Đệ tứ hiện đại phân bố dọc ven bờ sông suối.  

Nhóm trầm tích Đệ tứ hiện đại đa nguồn gốc gồm sườn tích, lũ tích và trầm tích 

sông có thành phần thạch học là dăm lẫn sạn, cát pha, sét pha, chiều dày từ 2-3 m. Hầu hết 

các thành tạo này phân bố trên các thềm sông và bãi bồi, địa hình tương đối thoải và trên 

các vách dốc bờ sông suối. Đặc trưng của các thành tạo này là cấu tạo hỗn độn, bở rời 

hoặc gắn kết yếu có tính chất thấm và bão hòa nước cao; diện tích phân bố không đáng kể. 

 Nhóm đá phun trào hệ tầng Đèo Bảo Lộc bao gồm chủ yếu các đá andesit, dacite 

và tuf của chúng. Thành tạo chủ yếu chỉ lộ ở ven đồi nơi các địa hình trũng thấp hoặc 

được phát dưới sâu ở các lỗ khoan, chiếm diện tích nhỏ trong khu vực thị trấn Di Linh. 

Phủ trực tiếp lên trên các thành này là các thành tạo basalt bị phong hóa triệt để.  

Nhóm đá phun trào basalt các loại Neogen đến Đệ tứ hệ tầng Túc Trưng và hệ 

tầng Đại Nga. Bazan Túc Trưng phân bố khá rộng rãi phía đông bắc của thị trấn; các 

đá bazan phân bố ở khu vực này gồm: basalt olivin-augit, basalt olivin-augit-plagioclas 

bị phong hóa rất mạnh, lớp vỏ phong hóa dày, đá gốc chỉ lộ rất ít ở các vách suối xâm 

thực sâu. Bazan Đại Nga phân bố rộng khắp từ trung tâm và phía tây nam của thị trấn 

Di Linh; thành phần là tholeit bazan, andesitobazan. Vỏ phong hoá của đá basalt, gồm 

dăm, sạn, cát, bột, sét có cấu trúc hỗn độn, dầy khoảng 10-15 m, thậm chí có nơi đạt tới 

50m. Theo tài liệu lỗ khoan, ở khu 1, thị trấn Di Linh, vỏ phong hóa chia làm hai phần: 

phần dưới là đới bán phong hóa với đá basalt nứt nẻ  dập vỡ mạnh. Phần trên là vỏ 

phong hóa bở rời có chứa các thấu kính mỏng sét mềm dẻo màu xám xanh. Đặc tính 

dễ thấm và bão hòa nước của sét, sét pha lẫn dăm sạn và tính trương nở lớn của 

khoáng vật sét đã tạo cho lớp đất phủ khi gặp nước mưa giảm tính liên kết gây mất ổn 

định sườn dốc. 

Vỏ phong hóa 

Trên địa bàn thị trấn Di Linh, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, địa hình phân dị, 

hoạt động phá huỷ đứt gẫy kiến tạo diễn ra mạnh và các thành tạo địa chất đa dạng, quá 

trình phong hoá và tích tụ trầm tích bở rời Đệ tứ phát triển mạnh mẽ. Các kiểu vỏ phong 

hoá gồm: ferosialt, sialferit, saproit và alferit.  

Vỏ phong hoá sialferit triển khá phổ biến trên các đá granit. Vỏ phong hoá sialferit 

là một kiểu vỏ trung gian giữa vỏ sialit và ferosialit. Điểm khác biệt chủ yếu giữa các kiểu 

vỏ này là ở mức độ tích lũy và có mặt của sắt trong sản phẩm phong hoá. Khoáng vật 

chính trong vỏ sialferit gồm có thạch anh, kaolinit, hydromica, goethit. Tổ hợp khoáng vật 

đặc trưng của vỏ sialferit là kaolinit (haloysit) - hyđromica - goethit. Điều này rõ ràng, nơi 
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có kiểu vỏ phong hoá này đã góp phần tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng 

phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất lớn. 

Kiểu vỏ phong hoá saproit phân bố với quy mô nhỏ trên địa bàn sườn phía nam 

của dải núi Gung Ré. Kiểu vỏ này phát triển trên các thành tạo xâm nhập granit. Thành 

phần chủ yếu là dăm, tảng vỡ vụn, phân bố ở đông Gung Ré. Theo kết nghiên cứu nơi có 

kiểu vỏ phong hoá này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ nhỏ vì sự phân bố 

không phổ biến, nhưng quy mô nó tương đối lớn . 

Kiểu vỏ phong hoá alferit phân bố trong các đá phiến sét, sét kết, bột kết. Thành 

phần khoáng chủ yếu là kaolinit, ngoài ra còn có goethit, gibsit. Theo kết quả nghiên cứu 

nơi có kiểu vỏ phong hoá này phân bố ở dọc theo tuyến đường QL28 và QL20, Gung Ré, 

Tân Nghĩa, Gia Hiệp, kiểu vỏ phong hóa này do có thành sét kaolinit có độ kết dính tốt 

nên đã góp phần tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh trượt lở đất ở 

mức độ rất nhỏ. 

Vỏ phong hoá là nơi trực tiếp của quá trình trượt lở. Phân tích mối quan hệ của yếu 

tố vỏ phong hoá với quá trình trượt lở cho thấy, chúng có mối quan hệ phát sinh tương đối 

rõ ràng với quá trình trượt lở ở vùng nghiên cứu. Mức độ trượt lở lớn nhất là kiểu vỏ 

phong hoá sialferit (thường có chiều dầy từ 15-20 m hoặc lớn hơn). Tiếp đến kiểu vỏ 

phong hoá ferosialit (chiều dầy thường đạt từ 10-15 m) và saproit (chiều dầy thường từ 5-

10 m) có mức độ trượt lở thấp hơn. 

Đặc điểm kiến tạo 

Trên địa hình hiện tại, thì thị trấn Di Linh và lân cận là một cao nguyên, với độ 

cao tuyệt đối khoảng 1000m, xung quanh là các dải đồi cao và dãy núi với độ cao tuyệt 

đối khoảng 1500- 1600m. Độ cao tương đối dao động khoảng 100-200m.  Trên bình 

đồ cấu trúc kién tạo khu vực này nằm ở rìa phía Đông nam đới Đà Lạt, nơi có những 

biểu hiện hoạt động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại phân dị mạnh mẽ; đặc biệt là các 

đứt gẫy hoạt động tích cực. Các khối cấu trúc và đứt gẫy kiến tạo lớn chủ yếu phát 

triển theo phương Đông bắc - Tây nam và á kinh tuyến.  

Vào giai đoạn trước Kainozoi đây là vùng nâng yếu với móng kết tinh của 

chúng là thành tạo trầm tích lục nguyên cát kết, bột kết, sét kết và cuội, sạn kết của hệ 

tầng La Ngà (J2 ln). Trong giai đoạn tân kiến tạo hoạt động nâng mạnh, và trải hai pha 

kiến tạo chính pha trước Miocen các đứt gãy hoạt động mạnh và theo cơ chế tách giãn 

là chủ yếu, hoạt động phun trào basalt tuổi Pliocen- Đệ tứ phát triển rầm rộ và phủ 

toàn bộ bề mặt vùng nghiên cứu. 

Trên khu vực thị trấn Di Linh và lân cận, mạng lưới đứt gẫy phát triển dầy đặc. 

Hoạt động tân kiến tạo, một mặt hình thành bình đồ cấu trúc tân kiến tạo, mặt khác đã 

tác động phát sinh các tai biến địa chất, trong đó có trượt lở đất. Trong nhóm yếu tố 

kiến tạo phải kể đến vai trò của các đới phá huỷ đứt gẫy tân kiến tạo và kiến tạo hiện 

đại. Chúng tác động phát sinh trượt lở đất với vai trò phá huỷ đất đá, hình thành khe 
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nứt kiến tạo với mật độ lớn, làm cho đất đá kém bền vững, đặc biệt là khi có mưa, 

nước mưa thẩm thấu qua khe nứt vào trong đất đá; độ dính kết của đất đá kém, gây nên 

trượt lở. 

 Vai trò của yếu tố kiến tạo trong mối quan hệ với nguy cơ trượt lở đất đó là các 

đới phá hủy dạng tuyến gồm các lineament và đứt gãy kiến tạo. Tại thị Di Linh và lân 

cận, các lineament và đứt gãy kiến tạo phân bố thành các dải có phương Đông bắc - 

Tây nam và Tây bắc - Đông nam là chủ yếu.  Phân tích giá trị mật độ đứt gãy cho thấy, 

mật độ đứt gẫy đạt >7,3 km/km
2
 phân bố chủ yếu ở một số điểm nút giao của các đứt 

gẫy chính với các đứt gẫy khác và dọc theo một số đứt gẫy chính thuộc các xã Tân 

Châu, Tân Nghĩa và Tân Thượng. Mật độ đứt gẫy đạt 5,4-7,3 km/km
2
 phân bố chủ yếu 

ở một số điểm nút giao của các đứt gẫy và dọc theo một số đứt gẫy chính thuộc các xã 

Tân Châu, Tân Nghĩa, Đinh Lạc và Tân Thượng, thị trấn Di Linh. Mật độ đứt gẫy đạt 

3,5-5,4 km/km
2
 phân bố rải rác, nhưng với diện rộng lớn hơn ở dọc theo các đứt gẫy 

trong khu vực thuộc các xã Đinh Trang Thượng, Đinh Trang Hòa, Hòa Bắc, Hòa 

Trung, Tân Châu, Tân Nghĩa, Đinh Lạc, Tam Bố và Tân Thượng, thị trấn Di Linh.  

d. Thành phố Bảo Lộc 

Đặc điểm địa chất thạch học 

Trên thành phố Bảo Lộc, các thành tạo địa chất thạch học khá đa dạng có nguồn 

gốc và thành phần khác nhau gồm: trầm tích-  hiện đại, trầm tích phun trào, phun trào 

basalt và đá magma xâm nhập. Đặc điểm địa chất thạch học trong mối liên quan với trượt 

lở đất được phản ánh dưới đây: 

Nhóm trầm tích hiện đại nguồn gốc sông với thành phần cát bột có chứa dăm sạn 

bở rời phân bố ở các bãi bồi. Nhóm trầm tích nguồn gốc hỗn hợp sườn - lũ tích, bồi tích 

tuổi Đệ tứ cấu tạo nên các thềm sông có thành phần dăm sạn, cát pha, sét pha vài nơi chứa 

cuội tảng, gắn kết yếu. Chiều dày chung của các thành tạo này từ 2-3 m. Đặc điểm cấu tạo 

hỗn độn, bở rời hoặc gắn kết yếu dễ phát sinh trượt lở đất ở các sườn dốc và vách sông có 

độ dốc lớn khi có mưa hoặc biến động của mực nước sông. 

Nhóm đá trầm tích phân bố tập trung ở phía nam thành phố chủ yếu thuộc 2 hệ 

tầng  Di Linh (N dl) và hệ tầng La Ngà (J2ln). Thành phần thạch học bao gồm các đá cát 

kết, bột kết, sét bentonit, diatomit, đôi nơi có sự xen kẹp của các lớp basalt mỏng hoặc 

thấu kính than nâu. Loạt thạch học này thuộc loại cứng, nhưng bị dập vỡ và phong hóa 

mạnh do các tác động nội – ngoại sinh. Kiểu vỏ phong hoá alferit phân bố trong các đá 

phiến sét, sét kết, bột kết có bề dày vài m đến dưới 10 m với thành phần khoáng vật sét 

chủ yếu là kaolinit, ngoài ra còn có goethit, gibsit. Do có thành sét kaolinit nên độ kết dính 

tốt nên các vỏ phong hóa trên các thành tạo này ít có biểu hiện TLĐ và khả năng phát sinh 

trượt lở đất không cao. 
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Tương tự như ở thị trấn Di Linh, đặc điểm chung của các thành tạo này là phần 

trên của mặt cắt địa tầng là sự có mặt phổ biến của các lớp sét kết, sét bentonit có đặc tính 

co ngót mạnh khi mất nước và trương nở cao khi ngậm nước. Sự biến đổi thể trạng như 

vậy dễ tạo cho lớp sét này trở thành đới trơn trượt ở bề mặt tiếp xúc với các tầng phủ nằm 

trên, nhất là lớp vỏ phong hóa basalt. Vai trò của lớp sét này thể hiện rõ ở các khối trượt 

xảy ra ở Lộc Châu phường BLao và một vài nơi khác lân cận thành phố trong những năm 

gần đây.  

Nhóm đá phun trào basalt phân bố rộng, chiếm phần lớn diện tích ở trung tâm, 

phía bắc, phía đông và phía tây thành phố, phổ biến là các thành tạo của 2 hệ tầng Đại 

Nga (N2 đn) và Túc Trưng (N2-QI tt) phủ bất chỉnh hợp lên các thành tạo cổ hơn. Hệ 

tầng bao gồm chủ yếu là basalt tholeit, basalt olivin, plagiobasalt,..., cấu tąo đặc xít 

hoặc lỗ hổng, phân bố dưới dąng lớp basalt chảy tràn hoặc vòm thoải. Đá bị phong hóa 

mạnh tạo thành các vật liệu gồm cát pha, sét pha mầu nâu đỏ, vàng, chiều dày cũng 

phổ biến từ 10 đến 20-30m. Đặc điểm chung của các vỏ phong hóa này là phía trên là 

đới phong hóa triệt để cát sét pha dễ thấm nước còn phần dưới là lớp bán phong hóa bị 

dập vỡ có khả năng thấm và dẫn nước mạnh. Trượt lở trong vỏ phong hóa basalt là 

hiện tượng phổ biến ở thành phố Bảo Lộc, các khối trượt không chỉ xuất hiện trên các 

sườn đồi tự nhiên đồng thời còn xuất hiện cả trong các khu dân cư, các mái dốc taluy 

đường giao thông, trong đó tại phường BLao xảy ra mạnh nhiều năm trước vẫn tiếp 

tục cho đến thời điểm hiện tại là ví dụ điển hình. Ngoài ra còn gặp các khối trượt ở xã 

Lộc Châu, Lộc Nga, và một số nơi khác. Vỏ phong hóa basalt luôn là nơi tiềm ẩn nguy 

cơ trượt lở đất lớn phát triển trên diện rộng. 

Nhóm đá trầm tích hệ tầng Di Linh bao gồm chủ yếu các trầm tích cát kết, sạn sỏi 

kết ở phần dưới chuyển lên sét bột kết, sét bentonit, điatomit đôi khi có mặt  vài lớp mỏng 

than nâu và bazan tholeit ở phần trên. Trầm tích chủ yếu chỉ lộ ở ven đồi nơi các địa hình 

trũng thấp hoặc được phát dưới sâu ở các lỗ khoan. Phủ trực tiếp lên trên các thành này là 

các thành tạo basalt bị phong hóa triệt để. Các lớp sét phần trên của hệ tầng Di Linh là các 

thành tạo dễ bị biến đổi trạng thái, khi mất nước dễ bị co ngót và ngược lại khi gặp nước 

dễ bị trương nở. Đặc tính này đã tạo ra một đới trơn trượt ở bề mặt tiếp xúc với đất đá tầng 

phủ phía trên. 

Nhóm đá xâm nhập Phức hệ Định Quán phân bố hạn chế, chỉ lộ ra ở rìa tây nam 

thành phố. Thành phần thạch học bao gồm các đá granitogneis biotit, granitogneis hai 

mica, granit hai mica hạt lớn, granit aplit,... Vỏ phong hóa chủ yếu phát triển trên các 

thành tạo này thường có bề dày từ vài m đến 10 m với thành phần là cát, sạn thạch anh 

chiếm tỉ lệ lớn, với ít hạt mịn sét đa khoáng có thành phần là kaolinit, gibbsit, goetit. 

Nhiều nơi trong vỏ phong hóa còn chứa các tảng đá gốc phong hóa mài mòn với kích 

thước lớn.  vì vậy thường gây xói lở, chứ ít phát sinh trượt lở. 

Vỏ phong hóa 
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Trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, địa hình phân 

dị, hoạt động phá huỷ đứt gẫy kiến tạo diễn ra mạnh và các thành tạo địa chất đa dạng, 

quá trình phong hoá và tích tụ trầm tích bở rời Đệ tứ phát triển mạnh mẽ. Các kiểu vỏ 

phong hoá gồm: ferosialt, sialferit, saproit và alferit.  

Vỏ phong hoá sialferit triển khá phổ biến trên các đá granit, phiến, phiến kết tinh, 

phiến thạch anh felspat. Kiểu vỏ này phân bố ở chân đèo Bảo Lộc. Vỏ phong hoá sialferit 

là một kiểu vỏ trung gian giữa vỏ sialit và ferosialit. Điểm khác biệt chủ yếu giữa các kiểu 

vỏ này là ở mức độ tích lũy và có mặt của sắt trong sản phẩm phong hoá. Khoáng vật 

chính trong vỏ sialferit gồm có thạch anh, kaolinit, hydromica, goethit. Tổ hợp khoáng vật 

đặc trưng của vỏ sialferit là kaolinit (haloysit) - hyđromica - goethit. Theo kết quả nghiên 

cứu các khối trượt ở đây và ở các vùng khác có kiểu vỏ tương tự cho thấy quy mô của 

khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ-trung bình. Điều này rõ ràng, nơi có kiểu vỏ phong hoá 

này đã góp phần tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh trượt lở đất ở 

mức độ rất lớn. Kiểu vỏ này phân bố chủ yếu ở lung chừng đèo Bảo Lộc. 

Kiểu vỏ phong hoá ferosialit phát triển phổ biến trên các thành tạo đá biến chất, 

magma axit, với thành phần khoáng vật gồm: thạch anh (40-60%), kaolinit-hydromica 

(15-30%), gibsit (5-13%), goetit (2-5%). Kiểu vỏ này phân bố rải rác và thành các dải hẹp 

ở đới tiếp xúc với đá macma và đá vây quanh. Thành phần thạch học gồm: cát, sạn, sét lẫn 

tảng, dăm sạn đa khoáng có độ gắn kết yếu. Theo kết quả nghiên cứu, nơi có kiểu vỏ 

phong hoá này đã góp phần tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh 

trượt lở đất ở mức độ trung bình. Kiểu vỏ này phân bố chủ yếu ở gần đỉnh đèo và phía 

nam Đại Lào và rải rác ở phía đông bắc thành phố nơi lộ đá granits thuộc phức hệ Định 

Quán. 

Kiểu vỏ phong hoá alferit phân bố trong các đá phiến sét, sét kết, bột kết. Thành 

phần khoáng chủ yếu là kaolinit, ngoài ra còn có goethit, gibsit. Theo kết quả nghiên cứu 

nơi có kiểu vỏ phong hoá này phân bố ở dọc theo tuyến đường mới mở (vành đai thành 

phố), và Đại Lào, kiểu vỏ phong hóa này do có thành sét kaolinit có độ kết dính tốt nên đã 

góp phần tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh trượt lở đất ở mức độ 

rất nhỏ. 

Kiểu vỏ phong hoá saproit phân bố với quy mô nhỏ trên địa bàn sườn phía nam 

của dải núi giáp với tỉnh Bình Thuận và gần chân đèo Bảo Lộc. Kiểu vỏ này phát triển 

trên các thành tạo xâm nhập axit granit. Thành phần chủ yếu là dăm, tảng vỡ vụn. Theo 

kết nghiên cứu nơi có kiểu vỏ phong hoá này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ 

nhỏ vì sự phân bố không phổ biến, nhưng quy mô nó tương đối lớn . 

Phân tích mối quan hệ của yếu tố vỏ phong hoá với quá trình trượt lở cho thấy, 

chúng có mối quan hệ phát sinh tương đối rõ ràng với quá trình trượt lở ở vùng nghiên 

cứu. Mức độ trượt lở lớn nhất; tiếp đến là kiểu vỏ phong hoá sialferit (thường có chiều 
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dày từ 15-20 m) có mức độ trượt lở ở mức độ thấp hơn. Tiếp đến kiểu vỏ phong hoá 

ferosialit (chiều dày thường đạt từ 10-15 m) và saproit (chiều dày thường từ 5-10 m) có 

mức độ trượt lở thấp hơn. 

Đặc điểm kiến tạo. 

Địa bàn thành phố Bảo Lộc có vị trí khá đặc biệt là khu vực cuối cùng của 

mảnh đất nam Tây Nguyên và cũng là phần nam của đới kiến trúc Đà Lạt. Hơn nữa 

vùng nghiên cứu còn nằm gần giữa các vùng tiếp giáp kiến tạo lớn: ở phía nam là đới 

sụt Cửu Long, phía đông là vùng miền chuyển tiếp của khối Ninh Thuận – Bình 

Thuận. Vì vậy mà hoạt động kiến tạo trong khu vực khá mạnh mẽ, phức tạp và rất đa 

dạng, Sự có mặt của hàng loạt các phức hệ macma xâm nhập và macma phun trào đã 

khẳng định điều này. 

Mạng lưới đứt gãy khu vực thành phố cũng có nhiều phương khác nhau, trong 

đó các đứt gãy phương đông bắc - tây nam và á kinh tuyến chiếm vai trò quan trọng 

hơn cả. Hệ đứt gãy phương đông bắc - tây nam, phân bố ở trung tâm thành phố, gồm 

các đứt gãy: Đại Lào-Tân Thanh, Lộc Châu - B'Lao, ngoài ra ở phía tây bắc thành phố 

còn có đứt gãy có quy mô nhỏ hơn phương đông bắc - tây nam như đứt gãy Lộc 

Quảng. Các đứt gãy thể hiện rõ trên địa hình và ảnh, dọc theo chúng là các khe suối 

hẹp và hai bên phát triển nhiều vách hoặc sườn dốc đứng. Riêng đứt gãy Lộc Thành 

chúng thể hiện là đứt gãy thuận cắt qua địa hình cấu tạo bởi đá basalt và tạo hai bậc rõ, 

cánh đông nam thấp hơn cánh tây bắc. 

Hệ đứt gãy phương á kinh tuyến, tập trung chủ yếu ở phía nam thành phố cùng 

gồn nhiều đứt gãy chạy gần song song với nhau và trùng với suối hoặc các rãnh hẹp và 

kéo dài từ 5-8km. Các đứt gãy biểu hiện là các đứt gãy thuận, chúng kết hợp với nhau 

tạo nên các trũng địa hình phương á kinh tuyến và một số trũng được phủ bởi lớp trầm 

tích aluvi còn đáy trũng là các dải đồi thấp. 

Hệ đứt gãy phương gần á vĩ tuyến, rõ nhất là ở Đại Lào, ở đây gồm 2 đứt gãy 

chạy song song với nhau không chế hoạt động của một đoạn sông Da Rium, trong 

trũng có các thành tạo dạng địa hình do sông gồm thếm 1 với lớp cuội đơn khoáng xen 

các thấu kính mỏng cát. Thêm 1 và các phãi bồi phát triển dọc theo sông, Còn hai bên 

trũng là dải đồi thấp để lộ thành tạo cát, bột và sét kết thuộc hệ tầng Đại Lào. 

Nhìn chung, các đứt gãy ở thành phố Bảo Lộc khá phát triển và tập trung nhiều 

nhất ở trung tâm thành phố kéo về phía nam, hoạt động của chúng chủ yếu là trượt 

thuận, chúng cắt xẻ địa hình tạo nên các dạng đồi thấp và các dải trũng hẹp đan xen 

nhau. Đồng thời ở đây mật độ các đứt gãy cũng tăng cao nên đất đá bị dập vỡ mạnh, 

tạo vỏ phong hóa dày, nước ngầm phong phú có nhiều điểm xuất lộ.  

Quan hệ giữa hoạt động tân kiến tạo với trượt lở đất thể hiện rõ nhất là hoạt 

động của các đới phá hủy dạng tuyến, cụ thể là các lineament, đứt gãy tân kiến tạo. 

Mối quan hệ này được thể hiện là mật độ của các lineament và đứt gãy càng lớn có 
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mặt nhiều khối trượt lở đất hơn. Phân tích bản đồ mật độ đứt gãy kiến tạo cho thấy, sự 

phân bố các lineament khá rải rác, nhưng phổ biến tập trung hơn thường có phương 

kéo dài đông bắc - Tây nam. Đây sẽ là khu vực có điều kiện thuận lợi cho trượt lở đất 

hình thành và phát triển với quy mô lớn. 

e. Thành phố Gia Nghĩa 

Đặc điểm địa chất thạch học 

Trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, đặc điểm địa chất thạch học khá đơn giản, 

bao gồm 3 hệ tầng chính: Đá trầm tích hệ tầng La Ngà (J2ln) chiếm diện tích nhỏ tạo 

thành từng khối lộ trên bề mặt địa hình hiện tại ở phía Bắc thuộc địa phận xã Quảng 

Thành và phía Nam và Tây Nam thuộc xã Đắk Nia, với thành phần chính là cát kết, 

bột kết và sét kết phân lớp trung bình, đá bị biến vị mạnh tạo nên các lớp có độ dốc 

lớn. Đá phun trào basalt thuộc hệ tầng Túc Trưng, (N2-Q1 tt), chiếm gần hết diện tích 

nghiên cứu, thành phần chủ yếu là basalt theolit và bị phong hóa mạnh tạo nên lớp vỏ 

phong hóa dày tới vài chục mét. Trầm tích hệ đệ tứ không phân chia, (apdQ) tập trung 

dọc sông lớn với diện tích hẹp, chiều dày mỏng có nguồn gốc sườn- lũ tích và bãi bồi 

hiện đại. 

Nhóm trầm tích sông có tuổi Holocen gồm các bãi cát ven lòng sông và các 

trầm tích lòng hiện đại phân bố dọc các sông suối Đắk Nông và Đắk Tih và các suối 

nhánh với thành phần hạt là cát hạt thô, hạt nhỏ dày đến 3 m. Nhóm nguồn gốc hỗn 

hợp sườn tích, lũ tích và trầm tích sông có tuổi Đệ tứ có thành phần thạch học là dăm 

lẫn sạn, cát pha, sét pha, chiều dày từ 2-3 m. Cấu tạo trầm tích bở rời Đệ tứ này đã tác 

động phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất lớn. 

 Nhóm đá trầm tích hệ tầng La Ngà phân bố trên các phạm vi nhỏ ở phía đông 

bắc và phía Nam thành phố, gồm các đá cát kết, bột kết và sét kết phân lớp mỏng. 

Trầm tích thuộc loại cứng thường lộ ở các địa hình thấp trũng vách sông suối, phía 

trên bị phủ bởi các thành tạo basalt hệ tầng Túc Trưng. Trên các vỏ phong hóa ở các 

sườn dốc tự nhiên 15- 20
0
, trượt lở chủ yếu quy mô nhỏ xảy ra theo mặt lớp. Ở xã 

Quảng Thành, các vết lộ đá trầm tích trên bề mặt bị vỡ vụn và phong hóa mạnh, thuộc 

loại VPH Ferosialit với thành phần chủ yếu là cát pha, sét pha và sét màu xám trắng 

xen các dăm sạn, dày từ 5 - 15m, trượt lở dạng cung taluy dương đường giao thông có 

độ dốc > 30
0
xảy ra quy mô lớn và tiềm ẩn khả năng diễn ra nguy hiểm.   

Nhóm đá phun trào basalt phân bố rộng rãi chiếm phần lớn diện tích vùng 

nghiên cứu gồm: basalt olivin-augit, basalt olivin-augit-plagioclas, nằm phủ trên các 

thành tạo hạt mịn sét bột kết hệ tầng La Ngà. Đá basalt màu xám đến xám đen, cấu tạo 

khối đặc xít hoặc lỗ hổng nhỏ, dạng bọt xốp. Đá basalt bị phong hóa mạnh, cấu trúc 

phổ biến của lớp phủ basalt gồm 2 phần: phần dưới là đới bán phong hóa còn giữ 

nguyên kiến trúc đá gốc (basalt phong hóa đồng tâm), phần trên là lớp vỏ phong hóa 
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triệt để có thành phần cát pha, sét pha xen lẫn kết vón sắt màu nâu đỏ, nâu vàng dày từ 

5- 10 m đến15-20m, có nơi xấp xỉ 30 m. Ở đây phổ biến là kiểu vỏ alferit, sialferit. 

Trên các sườn đồi tự nhiên 15- 20
0
 ít có biểu hiện TLĐ chủ yếu là hiện tượng xói mòn 

dọc theo sườn, TLĐ với nhiều quy mô khác nhau xuất hiện nhiều trên các taluy dương 

đường nơi có mái dốc > 35
0
, 40

0
 tại một số phường Nghĩa Phú, Nghĩa Trung, Nghĩa 

Tân, Nghĩa Thành và một số nơi thuộc trung tâm thành phố. 

Nhóm đá magma xâm nhập gồm các biến loại của granit bị phong hóa khá mạnh 

với sự hình thành kiểu vỏ phong hoá saproit phân bố với quy mô nhỏ. Thành phần chủ 

yếu là cát sạn dạng dăm, tảng vỡ vụn, phân bố ở Đông Gung Ré. Theo kết quả nghiên 

cứu nơi có kiểu vỏ phong hoá này, trượt lở đất tuy không phổ biến, nhưng quy mô tương 

đối lớn . 

Trong mối quan hệ với TLĐ, các trầm tích bở rời hỗn hợp (apdQ), trượt lở đất 

xảy ra mạnh nhất, tiếp đó là trên vỏ phong hóa basalt. Trượt lở đất xảy ra yếu hơn cả là 

trên vỏ phong hóa đá trầm tích. 

Vỏ phong hóa: 

Trên bản đồ vỏ phong hóa thuộc phạm vi nghiên cứu, do có cấu tạo địa chất 

đơn giản, chủ yếu là vỏ phong hóa từ đá phun trào basalt và đá trầm tích lục nguyên 

(cát, bột và sét kết) thuộc hệ tầng La Ngà, do vậy vỏ phong hóa chủ yếu và cũng chiếm 

diện tích lớn nhất là alferit (bauxite), kế đến là vỏ phong hóa sialferit (sét loang lổ). 

Các kiểu vỏ phong hoá gồm: sialferit, saproit và alferit.  

Kiểu vỏ phong hóa sialferit phân bố rộng rãi trên các khu vực đá basalt. Sản 

phẩm phong hóa gồm cát pha, sét pha mầu nâu đỏ, vàng, chiều dày cũng phổ biến từ 

10 đến 20-30m. Đặc điểm chung của các vỏ phong hóa này là phía trên là đới phong 

hóa triệt để cát sét pha dễ thấm nước còn phần dưới là lớp bán phong hóa bị dập vỡ có 

khả năng thấm và dẫn nước mạnh. Trượt lở trong vỏ phong hóa basalt là hiện tượng 

phổ biến với quy mô khá lớn và phát triển ở nhiều nơi. 

Kiểu vỏ phong hoá alferit phân bố trên các đá phiến sét, sét kết, bột kết. Thành 

phần khoáng chủ yếu là kaolinit, ngoài ra còn có goethit, gibsit. Theo kết quả nghiên 

cứu nơi có kiểu vỏ phong hoá này phân bố ở dọc theo tuyến đường QL28 và QL14, 

Quảng Thành, Đắk Nia, kiểu vỏ phong hóa này do có thành sét kaolinit có độ kết dính 

tốt nên đã góp phần tạo năng lượng và sự chênh lệch về trọng lượng phát sinh trượt lở 

đất ở mức độ rất nhỏ. 

Kiểu vỏ phong hoá saproit phân bố với quy mô nhỏ trên địa bàn sườn phía Nam 

của dải núi Nghĩa tín. Kiểu vỏ này phát triển trên các thành tạo xâm nhập granit. Thành 

phần chủ yếu là dăm, tảng vỡ vụn, phân bố ở Đông Gung Ré. Theo kết quả nghiên cứu 

nơi có kiểu vỏ phong hoá này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ nhỏ vì sự phân 

bố không phổ biến, nhưng quy mô nó tương đối lớn . 
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Như vậy, vỏ phong hoá là nguồn vật liệu trực tiếp của quá trình trượt lở. Phân 

tích mối quan hệ của yếu tố vỏ phong hoá với quá trình trượt lở cho thấy, chúng có mối 

quan hệ phát sinh tương đối rõ ràng với quá trình trượt lở ở vùng nghiên cứu. Mức độ 

trượt lở lớn nhất là kiểu vỏ phong hoá sialferit thường có chiều dày từ 15-20 trở lên; ở 

mức độ thấp hơn là saproit và các kiểu còn lại. 

Đặc điểm kiến tạo. 

Khu vực nghiên cứu nằm ở rìa phía Đông nam đới Serepok, nơi có những biểu 

hiện hoạt động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại phân dị mạnh mẽ; đặc biệt là các đứt 

gãy hoạt động tích cực. Trong bình đồ cấu trúc tân kiến tạo, các khối cấu trúc và đứt 

gẫy kiến tạo lớn chủ yếu phát triển theo phương Đông bắc - Tây nam và á kinh tuyến.  

Vào giai đoạn trước Kainozoi là vùng nâng yếu với móng kết tinh là thành tạo 

trầm tích lục nguyên cát kết, bột kết, sét kết và cuội, sạn kết của hệ tầng La Ngà (J2 ln). 

Trong giai đoạn tân kiến tạo hoạt động nâng mạnh, và trải qua hai pha kiến tạo chính 

pha trước Miocen các đứt gãy hoạt động mạnh và theo cơ chế tách giãn là chủ yếu, 

hoạt động phun trào basalt tuổi Pliocen- Đệ tứ phát triển rầm rộ và phủ toàn bộ bề mặt 

vùng nghiên cứu. 

Hoạt động tân kiến tạo, một mặt hình thành bình đồ cấu trúc tân kiến tạo, mặt khác 

tác động phát sinh các đới phá huỷ đứt gãy tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại dẫn đến các 

thành tạo địa chất dập vỡ, hình thành các hệ thống khe nứt với mật độ lớn, làm giảm tính 

liên kết bền vững của đất đá khi có mưa xâm nhập qua khe nứt vào trong đất đá. Đây là 

nguyên nhân dẫn đến mất cân bằng trên các sườn dốc/mái dốc và sinh ra trượt lở. 

Trong mối quan hệ với nguy cơ tai biến TLĐ, yếu tố khe nứt, đứt gãy kiến tạo 

đóng vài trò quan trọng hơn cả và mối liên hệ này thể hiện rõ với mật độ phân bố 

lineament- đứt gãy. Trên bản đồ mật độ lineament-đứt gãy phạm vi thành phố Gia 

Nghĩa thấy rằng, các lineament-đứt gãy phân bố chủ yếu theo phương á kinh tuyến ở 

phía Tây, phía Đông và phần trung tâm, ngoài ra các đới nhỏ phương Đông bắc - Tây 

nam nổi khá rõ ở phía Đông dưới dạng các dải ngắn. 

Nhận xét chung  

Xét theo yếu tố cấu trúc địa chất, 2 yếu tố địa chất thạch học và đứt gãy kiến tạo là 

2 yếu tố luôn song hành tƣơng hỗ nhau đóng góp cho quá trình hình thành TL. Tại 5 khu 

đô thị nghiên cứu sự tác động tƣơng hỗ này thể khá rõ ở những nơi song hành mật độ dập 

vỡ kiến tạo lớn và các thành tạo địa chất nhạy cảm nhƣ đá fun trào mafic. Đây là những 

khu vực các thành tạo địa chất bị vò nhàu vỡ vụn do hoạt động kiến tạo đồng thời dƣới 

tác động của yếu tố khí tƣợng thủy văn, địa chất thủy văn sẽ tạo ra vỏ phong hóa có bề 

dày lớn từ 15 đến 40- 60m tiềm ẩn khả năng TL rất cao trong mùa mƣa. 
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Tại 5 đô thị, tính đa dạng của các kiểu đá gốc tạo nên các kiểu vỏ ferosialt, 

sialferit, saproit và alferit. Ở mỗi nơi phụ thuộc vào diện lộ của mỗi loại thành tạo đá, 

nên phạm vi phân bố của mỗi kiểu vỏ phong hóa khác nhau. Liên hệ với các thành tạo 

đá gốc, các kiểu vỏ phong hóa trên các đá phun trào basalt ở các khu vực thị trấn Di 

Linh, thị trấn Gia Nghĩa và thành phố Bảo Lộc, thƣờng có bề dày lớn với các sản 

phẩm bột sét có đặc tính dễ thấm nƣớc và trƣơng nở khi gặp nƣớc mƣa nên dễ bị tan 

rã và trôi trƣợt. Đó là lý do mà các khối trƣợt ở những những nơi này thƣờng phát 

triển vào đầu mủa mƣa với quy mô lớn cả về chiều sâu cũng nhƣ theo diện. Ở mức độ 

TL mạnh cũng có mối liên quan đến các kiểu vỏ phong hóa phát triển trên các thành 

tạo cát bột sét chứa tuf của hệ tầng Đơn Dƣơng và Túc Trƣng phân bố phổ biến ở 

thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dƣơng,  huyện Sơn Dƣơng. 

Vai trò của yếu tố kiến tạo thể hiện mối quan hệ với trƣợt lở đất ở mức độ dập vỡ 

đứt gãy. Mật độ đứt gãy càng lớn nguy cơ TLĐ càng cao. Mật độ đứt gãy có giá trị lớn 

chủ yếu tập trng ở thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dƣơng và đây cũng là nơi mối quan 

hệ này thể hiện rõ hơn cả. 

1.5.3. Đặc điểm địa chất thuỷ văn 

 a. Thành phố Đà Lạt:  

Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực nghiên cứu thể hiện ở các "dạng tồn tại của 

nước dưới đất". Theo nguyên tắc này, căn cứ vào khả năng chứa nước các thành tạo 

địa chất được chia ra hai dạng chủ yếu là: các tầng chứa nước (aquifers) và các tầng 

không chứa nước (non aquifers). Căn cứ đặc điểm tồn tại và vận động của nước trong 

đất đá, các tầng chứa nước được chia ra hai dạng tồn tại chủ yếu là: các tầng chứa 

nước chứa nước khe nứt và các thành tạo địa chất có mức độ chứa nước rất nhỏ hoặc 

không chứa nước  

Ở vùng nghiên cứu, tầng giàu nước là các tầng chứa nước tồn tại trong các trầm 

tích bở rời Đệ tứ (apd). Các tầng chứa nước lỗ hổng thường là môi trường chứa nước 

liên tục, khá đồng nhất và các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi trong không gian. 

Tầng này phân bố dọc các đồng bằng thung lũng suối Cam Ly, Suối Vàng... Tại khu 

vực nghiên cứu, tầng chứa nước khá phong phú, chiều dày tầng chứa nước từ 5 - 10m. 

Nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa và nước mặt. Miền thoát là hệ thống dòng chảy 

chia cắt địa hình và một phần thấm qua cửa sổ địa chất thuỷ văn cung cấp cho các tầng 

dưới. Đây là tầng chứa nước có ý nghĩa quan trọng để khai thác nước ngầm tại khu 

vực nghiên cứu. Có thể nhận thấy tầng giàu nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất 

ở mức độ rất lớn. 

Các tầng chứa nước khe nứt là các tầng chứa nước trung bình, nước được chứa 

và vận động trong các khe nứt, kẽ hổng. Dạng tồn tại này của nước dưới đất gặp trong 

các thành tạo đá liên kết cứng bị nứt nẻ, trong các đới phá hủy kiến tạo phương á kinh 

tuyến. Các tầng chứa nước thuộc dạng tồn tại này có đặc điểm chung là không đồng 
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nhất. Mức độ chứa nước cũng như các thông số địa chất thủy văn của chúng thường 

thay đổi mạnh theo không gian. Theo kết quả nghiên cứu, trên tầng chứa nước trung 

bình này thường quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ. Và tác động phát sinh 

trượt lở đất ở mức độ thấp. 

Tầng nghèo nước phân bố phổ biến ở một số nơi lộ các thành tạo magma xâm 

nhập và đá phiến. Các thành tạo địa chất nghèo nước có thể gặp ở cả hai thể: đá chưa 

liên kết cứng và đá có liên kết cứng. Trong đá chưa liên kết cứng, thường gặp dạng 

thạch học như sét, sét pha. Trong đá liên kết cứng, thường gặp ở các dạng thạch học 

như bột kết, sét kết, đá phiến (biến chất), các đá magma xâm nhập. Theo kết quả khảo 

sát thì tầng chứa nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất thấp. 

Tầng rất nghèo nước hoặc không chứa nước phân bố trong các đá magma xâm 

nhập. Theo kết quả khảo sát quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ-trung bình. 

Như vậy, nơi phân bố tầng rất nghèo nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở 

mức độ trung bình đến yếu. 

Như vậy, phân tích mối quan hệ của yếu tố địa chất thuỷ văn với quá trình trượt 

lở đất cho thấy, mối quan hệ này không rõ ràng. Mức độ trượt lở lớn nhất nằm trong 

đới giàu nước; tiếp theo là đới rất nghèo nước, thậm chí không chứa nước. 

b. Thị trấn Lạc Dƣơng 

Căn cứ đặc điểm tồn tại và vận động của nước trong đất đá, các tầng chứa nước 

được chia ra hai dạng tồn tại chủ yếu là: các tầng chứa nước chứa nước khe nứt và các 

thành tạo địa chất có mức độ chứa nước rất nhỏ hoặc không chứa nước.  

Ở vùng nghiên cứu, tầng giàu nước là các tầng chứa nước tồn tại trong các trầm 

tích bở rời Đệ tứ (apd). Các tầng chứa nước lỗ hổng thường là môi trường chứa nước 

liên tục, khá đồng nhất và các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi trong không gian. 

Tầng này phân bố dọc các đồng bằng thung lũng suối Vàng, Phước Thành... Tại khu 

vực nghiên cứu, tầng chứa nước khá phong phú, chiều dày tầng chứa nước từ 10 - 

20m. Nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa và nước mặt. Miền thoát là hệ thống dòng 

chảy chia cắt địa hình và một phần thấm qua cửa sổ địa chất thuỷ văn cung cấp cho các 

tầng dưới. Đây là tầng chứa nước có ý nghĩa quan trọng để khai thác nước ngầm tại 

khu vực nghiên cứu. Có thể nhận thấy tầng giàu nước này đã tác động phát sinh trượt 

lở đất ở mức độ rất lớn. 

Các tầng chứa nước khe nứt là các tầng chứa nước trung bình, nước được chứa 

và vận động trong các khe nứt, lỗ hổng. Dạng tồn tại này của nước dưới đất gặp trong 

các thành tạo đá liên kết cứng bị nứt nẻ, trong các đới phá hủy kiến tạo phương á kinh 

tuyến. Các tầng chứa nước thuộc dạng tồn tại này có đặc điểm chung là không đồng 

nhất. Mức độ chứa nước cũng như các thông số địa chất thủy văn của chúng thường 
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thay đổi mạnh theo không gian. Theo kết quả nghiên cứu, trên tầng chứa nước trung 

bình này thường quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ. Và tác động phát sinh 

trượt lở đất ở mức độ thấp. 

Tầng nghèo nước phân bố phổ biến ở một số nơi lộ các thành tạo magma xâm 

nhập và đá phiến. Các thành tạo địa chất nghèo nước có thể gặp ở cả hai thể: đá chưa 

liên kết cứng và đá có liên kết cứng. Trong đá chưa liên kết cứng, thường gặp dạng 

thạch học như sét, sét pha. Trong đá liên kết cứng, thường gặp ở các dạng thạch học 

như bột kết, sét kết, đá phiến (biến chất), các đá magma xâm nhập. Theo kết quả khảo 

sát thì tầng chứa nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất thấp. 

Tầng rất nghèo nước hoặc không chứa nước phân bố trong các đá magma xâm 

nhập. Theo kết quả khảo sát quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ-trung bình. 

Như vậy, nơi phân bố tầng rất nghèo nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở 

mức độ trung bình đến yếu. 

Phân tích mối quan hệ của yếu tố địa chất thuỷ văn với quá trình trượt lở đất 

cho thấy, mối quan hệ này không rõ ràng.  Mức độ trượt lở lớn nhất nằm trong đới 

giàu nước; tiếp theo là đới rất nghèo nước, thậm chí không chứa nước. 

Trên bản đồ địa chất thủy văn thì tầng tương đối nghèo nước hoặc không chứa 

nước chiếm diện tích lớn nhất, tiếp đến là tầng chứa nước trong đá trầm tích cát, bột 

kết và trầm tích bở rời. - 

c. Thị trấn Di Linh 

Căn cứ đặc điểm tồn tại và vận động của nước trong đất đá, các tầng chứa nước 

được chia ra hai dạng tồn tại chủ yếu là: các tầng chứa nước chứa nước khe nứt và các 

thành tạo địa chất có mức độ chứa nước rất nhỏ hoặc không chứa nước.  

Ở vùng nghiên cứu, tầng giàu nước là các tầng chứa nước tồn tại trong các trầm 

tích bở rời Đệ tứ (apd). Các tầng chứa nước lỗ hổng thường là môi trường chứa nước liên 

tục, khá đồng nhất và các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi trong không gian. Tầng 

này phân bố dọc các đồng bằng thung lũng suối Đa Rium và sông Đa Dâng... Tại khu vực 

nghiên cứu, tầng chứa nước khá phong phú, chiều dày tầng chứa nước từ 5 - 10m. Nguồn 

cung cấp chủ yếu là nước mưa và nước mặt. Miền thoát là hệ thống dòng chảy chia cắt địa 

hình và một phần thấm qua cửa sổ địa chất thuỷ văn cung cấp cho các tầng dưới. Đây là 

tầng chứa nước có ý nghĩa quan trọng để khai thác nước ngầm tại khu vực nghiên cứu. Có 

thể nhận thấy tầng giầu nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất lớn. 

Các tầng chứa nước khe nứt là các tầng chứa nước trung bình, nước được chứa và 

vận động trong các khe nứt, kẽ hổng. Dạng tồn tại này của nước dưới đất gặp trong các 

thành tạo đá liên kết cứng bị nứt nẻ, trong các đới phá hủy kiến tạo phương á kinh tuyến. 

Các tầng chứa nước thuộc dạng tồn tại này có đặc điểm chung là không đồng nhất. Mức 
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độ chứa nước cũng như các thông số địa chất thủy văn của chúng thường thay đổi mạnh 

theo không gian. Theo kết quả nghiên cứu, trên tầng chứa nước trung bình này thường 

quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ. Và tác động phát sinh trượt lở đất ở mức 

độ thấp. 

Tầng nghèo nước phân bố phổ biến ở một số nơi lộ các thành tạo magma xâm 

nhập và đá phiến. Các thành tạo địa chất nghèo nước có thể gặp ở cả hai thể: đá chưa liên 

kết cứng và đá có liên kết cứng. Trong đá chưa liên kết cứng, thường gặp dạng thạch học 

như sét, sét pha. Trong đá liên kết cứng, thường gặp ở các dạng thạch học như bột kết, sét 

kết, đá phiến (biến chất), các đá magma xâm nhập. Theo kết quả khảo sát thì tầng chứa 

nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất thấp. 

Tầng rất nghèo nước hoặc không chứa nước phân bố trong các đá magma xâm 

nhập. Theo kết quả khảo sát quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ-trung bình. 

Như vậy, nơi phân bố tầng rất nghèo nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ 

trung bình đến yếu. 

Như vậy, phân tích mối quan hệ của yếu tố địa chất thuỷ văn với quá trình trượt lở 

đất cho thấy, mối quan hệ này không rõ ràng.  Mức độ trượt lở lớn nhất nằm trong đới 

giầu nước; tiếp theo là đới rất nghèo nước, thậm chí không chứa nước. 

d. Thành phố Bảo Lộc 

Căn cứ đặc điểm tồn tại và vận động của nước trong đất đá, các tầng chứa nước 

được chia ra hai dạng tồn tại chủ yếu là: các tầng chứa nước chứa nước khe nứt và các 

thành tạo địa chất có mức độ chứa nước rất nhỏ hoặc không chứa nước. 

Ở vùng nghiên cứu, tầng giàu nước là các tầng chứa nước tồn tại trong các trầm 

tích bở rời Đệ tứ (apd). Các tầng chứa nước lỗ hổng thường là môi trường chứa nước liên 

tục, khá đồng nhất và các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi trong không gian. Tầng 

này phân bố dọc các đồng bằng thung lũng sông Đa Rane, Đa Binh, Đa Lao,... Tại khu 

vực nghiên cứu, tầng chứa nước khá phong phú, chiều dày tầng chứa nước từ 5 - 10m. 

Nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa và nước mặt. Miền thoát là hệ thống dòng chảy 

chia cắt địa hình và một phần thấm qua cửa sổ địa chất thuỷ văn cung cấp cho các tầng 

dưới. Đây là tầng chứa nước có ý nghĩa quan trọng để khai thác nước ngầm tại khu vực 

nghiên cứu. Có thể nhận thấy tầng giầu nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức 

độ rất lớn. 

Các tầng chứa nước khe nứt là các tầng chứa nước trung bình, nước được chứa và 

vận động trong các khe nứt, kẽ hổng. Dạng tồn tại này của nước dưới đất gặp trong các 

thành tạo đá liên kết cứng bị nứt nẻ, trong các đới phá hủy kiến tạo phương á kinh tuyến. 

Các tầng chứa nước thuộc dạng tồn tại này có đặc điểm chung là không đồng nhất. Mức 

độ chứa nước cũng như các thông số địa chất thủy văn của chúng thường thay đổi mạnh 

theo không gian. Theo kết quả nghiên cứu, trên tầng chứa nước trung bình này thường 
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quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ. Và tác động phát sinh trượt lở đất ở mức 

độ thấp. 

Tầng nghèo nước phân bố phổ biến ở một số nơi lộ các thành tạo magma xâm 

nhập và đá phiến. Các thành tạo địa chất nghèo nước có thể gặp ở cả hai thể: đá chưa liên 

kết cứng và đá có liên kết cứng. Trong đá chưa liên kết cứng, thường gặp dạng thạch học 

như sét, sét pha. Trong đá liên kết cứng, thường gặp ở các dạng thạch học như bột kết, sét 

kết, đá phiến (biến chất), các đá magma xâm nhập. Theo kết quả khảo sát thì tầng chứa 

nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất thấp. 

Tầng rất nghèo nước hoặc không chứa nước phân bố trong các đá magma xâm 

nhập. Theo kết quả khảo sát quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ-trung bình. 

Như vậy, nơi phân bố tầng rất nghèo nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ 

trung bình đến yếu. 

Như vậy, phân tích mối quan hệ của yếu tố địa chất thuỷ văn với quá trình trượt lở 

đất cho thấy, mối quan hệ này không rõ ràng.  Mức độ trượt lở lớn nhất nằm trong đới 

giầu nước; tiếp theo là đới rất nghèo nước, thậm chí không chứa nước. 

e. Thành phố Gia Nghĩa 

Căn cứ đặc điểm tồn tại và vận động của nước trong đất đá, các tầng chứa nước 

được chia ra hai dạng tồn tại chủ yếu là: các tầng chứa nước chứa nước khe nứt và các 

thành tạo địa chất có mức độ chứa nước rất nhỏ hoặc không chứa nước.  

Ở vùng nghiên cứu, tầng giàu nước là các tầng chứa nước tồn tại trong các trầm 

tích bở rời Đệ tứ (apd). Các tầng chứa nước lỗ hổng thường là môi trường chứa nước 

liên tục, khá đồng nhất và các thông số địa chất thủy văn ít biến đổi trong không gian. 

Tầng này phân bố dọc các đồng bằng thung lũng sông Đăk Nông và Đak Tih... Tại khu 

vực nghiên cứu, tầng chứa nước khá phong phú, chiều dày tầng chứa nước từ 5 - 10m. 

Nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa và nước mặt. Miền thoát là hệ thống dòng chảy 

chia cắt địa hình và một phần thấm qua cửa sổ địa chất thuỷ văn cung cấp cho các tầng 

dưới. Đây là tầng chứa nước có ý nghĩa quan trọng để khai thác nước ngầm tại khu 

vực nghiên cứu. Có thể nhận thấy tầng giàu nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất 

ở mức độ rất lớn. 

Các tầng chứa nước khe nứt là các tầng chứa nước trung bình, nước được chứa 

và vận động trong các khe nứt, kẽ hổng. Dạng tồn tại này của nước dưới đất gặp trong 

các thành tạo đá liên kết cứng bị nứt nẻ, trong các đới phá hủy kiến tạo phương á kinh 

tuyến. Các tầng chứa nước thuộc dạng tồn tại này có đặc điểm chung là không đồng 

nhất. Mức độ chứa nước cũng như các thông số địa chất thủy văn của chúng thường 

thay đổi mạnh theo không gian. Theo kết quả nghiên cứu, trên tầng chứa nước trung 

bình này thường quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ. Và tác động phát sinh 

trượt lở đất ở mức độ thấp. 
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Tầng nghèo nước phân bố phổ biến ở một số nơi lộ các thành tạo magma xâm 

nhập và đá phiến. Các thành tạo địa chất nghèo nước có thể gặp ở cả hai thể: đá chưa 

liên kết cứng và đá có liên kết cứng. Trong đá chưa liên kết cứng, thường gặp dạng 

thạch học như sét, sét pha. Trong đá liên kết cứng, thường gặp ở các dạng thạch học 

như bột kết, sét kết, đá phiến (biến chất), các đá magma xâm nhập. Theo kết quả khảo 

sát thì tầng chứa nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở mức độ rất thấp. 

Tầng rất nghèo nước hoặc không chứa nước phân bố trong các đá magma xâm 

nhập. Theo kết quả khảo sát quy mô của khối trượt chủ yếu thuộc loại nhỏ-trung bình. 

Như vậy, nơi phân bố tầng rất nghèo nước này đã tác động phát sinh trượt lở đất ở 

mức độ trung bình đến yếu. 

Như vậy, phân tích mối quan hệ của yếu tố địa chất thuỷ văn với quá trình trượt 

lở đất cho thấy mức độ trượt lở lớn nhất nằm trong đới giàu nước; tiếp theo là đới rất 

nghèo nước, thậm chí không chứa nước.  

Đáng chú ý là do đá phun trào basalt thường phun thành nhiều đớt nỗi đợt lại có 

thành phần thạch học khác nhau, cấu tạo đất đá khác nhau (đặc xít, lỗ hổng, xỉ.. nên 

thường có cấu trúc phức tạp nên việc phân chia thủy văn cũng gặp khó khăn. 

Nhận xét chung: 

Đặc điểm địa chất thủy văn thể hiện ở một số tầng chứa nƣớc và mức độ chứa 

nƣớc của chúng. Nhìn chung, trên cả 5 đô thị các tầng chứa nƣớc có diện phân bố hạn 

chế và lƣu lƣợng nhỏ trong mùa khô.  Trong mối quan hệ với TLĐ, vai trò của yếu tố 

này trên khắp 5 đô thị chỉ thể hiện ở một số khu vực nhất định nơi có tầng đá nứt nẻ, 

đặc biệt và các đới dập vỡ kiến tạo khi có biến động về động thái và mực nƣớc ngầm 

trong mùa mƣa. 

Sự biến động mực nƣớc tạo ra các đới xung yếu nhạy cảm với TLĐ do thành 

phần và tính chất biến động khi gặp nƣớc trong đất đá tầng phủ trên các sƣờn dốc gây 

hình thành TLĐ hoặc một số dạng tai biến địa chất khác. 

1.5.4. Đặc điểm khí tƣợng thủy văn (lƣợng mƣa) 

Trong mối quan hệ với TLĐ, yếu tố mưa (lượng mưa và cường độ mưa) đóng 

vai trò rất quan trọng. Hầu hết các vụ TLĐ trên 5 đô thị nghiên cứu đều liên quan với 

mùa mưa. Mưa nam Tây Nguyên (địa phận Lâm Đồng và Đắk Nông) bị chi phối bởi 

gió mùa Tây Nam từ phía vịnh Thái Lan với lượng mưa lớn từ 3.200 đến  

1.800mm/năm. Diễn tiến mưa và TLĐ trên phạm vi 5 đô thị thể hiện dưới đây: 

a. Thành phố Đà Lạt 

Do ảnh hưởng của nhiệt độ cao và rừng thông bao bọc, Đà Lạt mang nhiều đặc 

tính của miền ôn đới. Nhiệt độ trung bình 18 - 21
0
C, nhiệt độ cao nhất chưa bao giờ 

quá 30
0
C và thấp nhất không dưới 5

0
C. Đà Lạt có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 4 
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đến tháng 10, mùa nắng đến từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa hè thường có mưa 

vào buổi chiều, đôi khi có mưa đá. Trên bản đồ phân bố lượng mưa trung bình năm 

cho thấy lượng mưa lớn nhất tập trung ở phía bắc thuộc huyện Lạc Dương (2000-

2200mm), càng về phía Nam giảm dần chỉ còn <1400mm, độ ẩm 82%. Đà Lạt hầu 

như không có bão, chỉ có gió lớn do ảnh hưởng bão từ biển thổi vào vì sườn Đông có 

núi che chắn. Mưa cũng là một trong những yếu tố gây trượt lở đất mạnh, mưa càng 

nhiều, diễn ra trong thời gian dài đất đá thường chứa nước và trở thành bão hòa, làm 

giảm lực kết dính, khối lượng thể tích tăng, các lớp đất đá sẽ bị mất cân bằng ổn định 

tạm thời và khi có tác động các điều kiện khác sẽ gây trượt lở. 

b. Thị trấn Lạc Dƣơng 

Như ở phần trên đã trình bày, địa bàn thị trấn Lạc Dương và lân cận có một khí 

hậu miền núi ôn hòa dịu mát quanh năm. Thị trấn Lạc Dương có hai mùa rõ rệt: mùa 

mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Còn mùa khô 

kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Vào mùa khô, khu vực nghiên cứu 

chịu ảnh hưởng của khối không khí biển Đông, mang lại thời tiết nắng ấm, ít mây, 

không mưa, nhiệt độ hạ thấp về ban đêm và biên độ nhiệt lớn. Trong những tháng mùa 

mưa, gió mùa đông bắc hầu như không còn ảnh hưởng đến thị trấn Lạc Dương, thay 

thế bởi khối không khí xích đạo từ phía Nam tràn lên phía Bắc. Gió mùa Tây nam 

mang lại nguồn ẩm chủ yếu cho những trận mưa lớn và những đợt mưa kéo dài nhiều 

ngày. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của khối không khí nhiệt đới Thái Bình Dương, trong 

mùa mưa vẫn có những thời kỳ thời tiết tạnh ráo. Trên bản đồ lượng mưa năm thay đổi 

từ 2800mm đến > 3000mm  

Mối quan hệ giữa trượt lở đất với yếu tố địa chất thủy văn thể hiện rõ ràng, ở 

hầu hết các khối trượt lở đất xảy ra ở đây đều vào mùa mưa lớn và kéo dài. Nước mưa 

thẩm thấu xuống đất làm cho đất đá ngậm nước và có thể bị bão hòa nước, dẫn đến sự 

kết dích của các khối đất đá bị giảm đi đáng kể mặt khác dòng chảy ngầm cũng mang 

đi các vật liệu kết dính tốt càng làm cho đất đá có nguy cơ xảy ra trượt lở cao ở vùng 

không chỉ miền núi và cả vùng đồi ở Lạc Dương, nhất là vùng có chiều dày vỏ phong 

hóa lớn như ở các vùng phía Đông, Nam và Tây nam thị trấn Lạc Dương. 

c. Thị trấn Di Linh 

Như ở phần trên đã trình bày, địa bàn thị trấn Di Linh và lân cận có một khí hậu 

miền núi ôn hòa dịu mát quanh năm. Thị trấn Di Linh có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và 

mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Còn mùa khô kéo dài 

từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Vào mùa khô, thị trấn Di Linh chịu ảnh 

hưởng của khối không khí biển Đông, mang lại thời tiết nắng ấm, ít mây, không mưa, 

nhiệt độ hạ thấp về ban đêm và biên độ nhiệt lớn. Trong những tháng mùa mưa, gió 
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mùa đông bắc hầu như không còn ảnh hưởng đến thị trấn Di Linh, thay thế bởi khối 

không khí xích đạo từ phía nam tràn lên phía bắc. Gió mùa tây nam mang lại nguồn 

ẩm chủ yếu cho những trận mưa lớn và những đợt mưa kéo dài nhiều ngày. Mặc dù 

vậy, do ảnh hưởng của khối không khí nhiệt đới Thái Bình Dương, trong mùa mưa vẫn 

có những thời kỳ thời tiết tạnh ráo. 

Mối quan hệ giữa trượt lở đất với yếu tố mưa là rất rõ ràng, hầu hết các khối 

trượt lở đất xảy ra ở đây đều vào mùa mưa lớn và kéo dài. Nước mưa thẩm thấu xuống 

đất làm cho đất đá ngậm nước và có thể bị bão hòa nước, dẫn đến sự kết dích của các 

khối đất đá bị giảm đi đáng kể mặt khác dòng chảy ngầm cũng mang đi các vật liệu kết 

dính, càng làm cho đất đá có nguy cơ xảy ra trượt lở cao ở vùng không chỉ miền núi và 

cả vùng đồi ở thị trấn, nhất là vùng có chiều dày vỏ phong hóa lớn như ở các vùng đồi 

thuộc trung tâm thị trấn Di Linh. 

d. Thành phố Bảo Lộc 

Như ở phần trên đã trình bày, địa bàn Thành phố Bảo Lộc và lân cận có một khí 

hậu miền núi ôn hòa dịu mát quanh năm. Thành phố Bảo Lộc có hai mùa rõ rệt: mùa 

mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Còn mùa khô 

kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau. Vào mùa khô, Bảo Lộc chịu ảnh 

hưởng của khối không khí biển Đông, mang lại thời tiết nắng ấm, ít mây, không mưa, 

nhiệt độ hạ thấp về ban đêm và biên độ nhiệt lớn. Trong những tháng mùa mưa, gió 

mùa đông bắc hầu như không còn ảnh hưởng đến Thành phố Bảo Lộc, thay thế bởi 

khối không khí xích đạo từ phía nam tràn lên phía bắc. Gió mùa tây nam mang lại 

nguồn ẩm chủ yếu cho những trận mưa lớn và những đợt mưa kéo dài nhiều ngày. Mặc 

dù vậy, do ảnh hưởng của khối không khí nhiệt đới Thái Bình Dương, trong mùa mưa 

vẫn có những thời kỳ thời tiết tạnh ráo. 

Mối quan hệ giữa trượt lở đất với yếu tố mưa là rất rõ ràng, hầu hết các khối 

trượt lở đất xảy ra ở đây đều vào mùa mưa lớn và kéo dài. Nước mưa thẩm thấu xuống 

đất làm cho đất đá ngậm nước và có thể bị bão hòa nước, dẫn đến sự kết dích của các 

khối đất đá bị giảm đi đáng kể mặt khác dòng chảy ngầm cũng mang đi các vật liệu kết 

dính, càng làm cho đất đá có nguy cơ xảy ra trượt lở cao ở vùng không chỉ miền núi và 

cả vùng đồi ở thành phố, nhất là vùng có chiều dày vỏ phong hóa lớn như ở các vùng 

đồi thuộc trung tâm thành phố Bảo Lộc. 

e. Thành phố Gia Nghĩa 

Như ở phần trên đã trình bày, địa bàn TP. Gia Nghĩa và lân cận có một khí hậu 

miền núi ôn hòa dịu mát quanh năm, có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa  mưa 

bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10. Còn mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước 

đến tháng 3 năm sau. Vào mùa khô, khu vực chịu ảnh hưởng của khối không khí biển 
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Đông, mang lại thời tiết nắng ấm, ít mây, không mưa, nhiệt độ hạ thấp về ban đêm và biên 

độ nhiệt lớn. Trong những tháng mùa mưa, gió mùa Đông bắc hầu như không còn ảnh 

hưởng đến TP. Gia Nghĩa, thay thế bởi khối không khí xích đạo từ phía Nam tràn lên phía 

Bắc. Gió mùa Tây nam mang lại nguồn ẩm chủ yếu cho những trận mưa lớn và những đợt 

mưa kéo dài nhiều ngày. Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của khối không khí nhiệt đới Thái 

Bình Dương, trong mùa mưa vẫn có những thời kỳ thời tiết tạnh ráo. Trong phạm vi 

nghiên cứu, lượng mưa trung bình năm phân bố thành từng đới (3 đới) khá rõ: từ 

<1800mm chủ yếu ở phía Đông bắc (khu vực Quảng Thành), từ 1800-2000mm tập trung 

ở trung tâm vùng nghiên cứu (khu vực thành phố Gia Nghĩa) và lớn nhất từ 2000- 

2200mm phân bố ở phía Tây nam (khu vực Nghĩa Phú... 

Mối quan hệ giữa trượt lở đất với yếu tố mưa là rất rõ ràng, hầu hết các khối 

trượt lở đất xảy ra ở đây đều vào mùa mưa với lượng mưa lớn và kéo dài. Nước mưa 

thẩm thấu xuống đất làm cho đất đá ngậm nước và có thể bị bão hòa nước, dẫn đến sự 

suy giảm lực dính kết mặt khác dòng chảy ngầm cũng mang đi các vật liệu kết dính, 

càng làm cho đất đá có nguy cơ xảy ra trượt lở cao ở vùng đồi, núi nhất là nơi có chiều 

dày vỏ phong hóa lớn như ở trung tâm TP. Gia Nghĩa. 

Nhận xét chung 

Yếu tố mƣa là yếu tố một trong những yếu tố chính quyết định sự hình thành TLĐ 

trên sƣờn dốc. Yếu tố mƣa tác động đến một số tác nhân khác làm gia tăng độ nhạy cảm 

với TLĐ. Một số viện dẫn chính dƣới đây: 

- Gia tăng cho lƣợng nƣớc dƣới đất cả tầng nông và tầng sâu 

- Làm gia tăng độ ngậm nƣớc của tầng đất phủ của các vỏ phong hóa 

- Làm giảm lực dính kết lớp đất tầng phủ 

- Làm gia tăng khả năng trƣợt chảy trong các tầng yếu phía dƣới mặt đất. 

Tất cả các tác động ảnh hƣởng của mƣa nêu trên vừa mang khả năng tiềm tàng, 

vừa mang khả năng thúc đầy và khi mƣa dài ngày hoặc mƣa với cƣờng độ lớn đẫn đến sự 

mất cân bằng trọng lực trên sƣờn dốc tạo nên quá trình hình thành TL. 

1.5.5. Đặc điểm sử dụng đất 

Sử dụng đất là yếu tố phản ảnh các hoạt động nhiều mặt của con người trong 

phát triển đời sống kinh tế xã hội. Đối với các đô thị hoạt động này không chỉ mang 

tính đa dạng mà còn có những nét đặc thù riêng. Cả 5 thành phố và thị trấn đang trên 

đà phát triển mở rộng. Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực phát triển cộng với hoạt động 

thiếu kiểm soát, nóng vội của con người đang vô tình thúc đẩy TLĐ xảy ra nhiều hơn. 

Một số biểu hiện trong mối quan hệ với TLĐ được phản ảnh như sau: 

a. Thành phố Đà Lạt 

Độ che phủ thực vật 
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Trên địa bàn Thành phố Đà Lạt và lân cận, nhìn chung lớp phủ thực vật phong 

phú về chủng loại. Đặc điểm phân bố của chúng phụ thuộc vào địa hình, khí hậu và 

đơn vị hành chính cụ thể. Phân tích đánh giá vai trò của lớp phủ thực vật với quá trình 

trượt lở thể hiện độ che phủ của chúng trên bề mặt đất; khả năng hạn chế nguy cơ trượt 

lở đất thông qua mức độ che phủ của lớp phủ thực vật. Căn cứ vào số liệu hiện có, 

theo mức độ che phủ lớp phủ thực vật trong khu vực nghiên cứu được chia thành các 

cấp khác nhau. Vùng có độ che phủ rất kém, tỷ lệ che phủ < 20%, bao gồm các loại đất 

trống, đất trống có cỏ, đất trống có cây bụi và đất dân cư. Chúng được phân bố trên các 

dải đồi thấp, hoặc sát gần chân sườn. Thảm thực vật thuộc loại này thường tạo thành 

những vùng xen kẽ với khu dân cư hoặc kẹp giữa các dải đồi thấp. Vì vậy mà  nguy cơ 

trượt lở là rất lớn. 

Vùng có độ che phủ trung bình, với tỷ lệ che phủ 20-45%, bao gồm các loại đất 

trồng cây công nghiệp, đất nông nghiệp như cây cafe, cây hoa quả và và các loại rau, 

củ quả ngắn ngày, có diện phân bố không liên tục, tập trung phần lớn ở các trũng và 

các dải đồi thấp. Thảm thực vật thuộc loại này thường phủ trên những dải đồi, sườn 

núi thấp. Mặc dù lớp phủ thực vật này tương đối dày nhưng thường xuyên lộ bề mặt 

đất do chị tác động canh tác của con người nên nguy cơ trượt lở khá lớn. 

Vùng có độ che phủ tốt, tỷ lệ che phủ 45-75%, bao gồm các loại đất trồng cây 

lấy gỗ ( chủ yếu là thông), đất lâm nghiệp, phân bố rải rác, phần lớn trên đỉnh của các 

dải đồi cao và trên các dải núi cao như Dran, Pren, Thiền viện Trúc Lâm, Tà Nung, 

Cam Ly. Nguy cơ trượt lở vẫn ở mức trung bình, ít xảy ra hiện tượng TL.  

Mặc dù vậy, hiện tượng phá rừng tự nhiên thay thế bởi các cây công nghiệp 

ngắn ngày hoặc canh tác cây nông nghiệp không chỉ làm giảm diện tích rừng mà đi 

kèm đó là độ che phủ giảm làm gia tăng khả năng xuất hiện trượt lở sườn dốc. 

   Hoạt động kinh tế - xã hội  

Hoạt động kinh tế - xã hội của con người bao gồm: xây dựng các công trình 

kinh tế dân sinh, khu dân cư, canh tác nông, lâm nghiệp, khai thác tài nguyên khoáng 

sản,… đã tác động trực tiếp vào môi trường xung quanh, làm thay đổi chúng theo 

hướng tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực của những hoạt động đó là phục vụ trực tiếp 

cho đời sống của con người, nhưng mặt tiêu cực lại gây nên những hiểm hoạ thúc đẩy 

tai biến TL hình thành. Một số viện dẫn về tình trạng trên trong một số lĩnh vực hoạt 

động chính dưới đây: 

 - Phát triển mạng lưới giao thông  

Hoạt động kinh tế của con người tác động trực tiếp vào trượt lở đất là xây dựng 

mạng lưới giao thông. Khi xây dựng đường giao thông, con người tác động trực tiếp, 

làm thay đổi trạng thái môi trường, như việc thay đổi độ dốc sườn, lớp phủ thực vật,... 

đã làm cho quá trình sườn phát triển, đặc biệt là quá trình trượt lở đất và thực tế cho 



90 

 

thấy, mật độ giao thông tỉ lệ thuận với trượt lở đất.  Điều đó đặt ra việc tiến hành phân 

tích đánh giá vai trò và mối quan hệ giữa xây dựng giao thông với quá trình trượt lở 

đất ở vùng nghiên cứu là cần thiết và rất quan trọng và có thể tiến hành đánh giá mức 

độ ảnh hưởng của chúng qua việc phân tích mật độ giao thông. Thành phố Đà Lạt có 

mạng lưới giao thông rất phát triển, do nằm trên địa hình một bình sơn nguyên cao hơn 

hẳn so với xung quanh , nên cả trung tâm Thành phố cũng như ven đô, hệ thống giao 

thông có nhiều đèo, dốc cắt xẻ sườn địa hình ở các bậc khác nhau. Mật độ lớn cộng 

với nhiều tả luy đường dốc lớn nên khả năng trượt lở khá cao như ở một số tuyến QL 

20 (Đà Lạt - Liên Khương), Q 27C, (Đà Lạt - Đran - Nha Trang và Đà Lạt -Tà Nung).  

 - Phát triển canh tác nông nghiệp: 

 Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 18.377,8 ha. Diện tích gieo trồng hoa 

đạt 5.435,5 ha, cây lương thực 399,5 ha, đậu các loại 202,5 ha, dâu tây 99,5 ha, dược 

liệu 133,3 ha, đồng cỏ 1,5 ha và các loại khác 180 ha. Diện tích gieo trồng cây lâu năm 

đạt 5.016 ha. Trong đó: Diện tích chè 463 ha; Diện tích cà phê đạt 4.030 ha; Diện tích 

cây ăn quả 523 ha. 

 Diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là 5.493 ha chiếm 52,3% trên 

tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó: Diện tích rau, hoa và cây đặc sản 

ƯDCNC là 4.773 ha.  

 Thành phố Đà Lạt cũng như các huyện khác của tỉnh Lâm Đồng, với điều 

kiện khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ nên rất thuận lợi cho việc phát triển cây hoa 

màu. Chính vì vậy không những diện tích rừng có độ che phủ tốt gỉảm dần mà bề mặt 

địa hình không ngừng bị cải tạo mà phổ biến là cắt xẻ địa hình sườn thành ruộng bậc 

thang thuận lợi cho việc trồng cây hoa màu. Hoạt động này đã làm thay đổi sườn địa 

hình tạo các vách dốc lớn làm mất cân bằng sườn dốc, dẫn đến hiện tượng trượt lở. Có 

thể thấy rằng hầu hết vùng đồi thấp, sườn đồi cao, thậm chí sườn các dãy núi ở Thành 

phố Đà Lạt và lân cận đều đã và đang phổ biến tình trạng này.  Đây là điều kiến thúc 

đẩy khả năng gây trượt lở.  

 Xây dựng mở rộng đô thị 

 Thành phố Đà Lạt là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của tỉnh Lâm Đồng là nơi 

tập trung dân cư lớn nhất với mật độ các công trình dân sinh kinh tế  khá dày đặc. 

Phần lớn các công trình xây dựng nhà ở và công trình công cộng đều nằm trên các địa 

hình đồi núi bị cắt xẻ thành nhiều bậc, thậm chí ngay cả các đồi xung quanh hồ Xuân 

Hương ở trung tâm thành phố bề mặt sườn địa hình cũng cũng thay đổi rất lớn. Thành 

phố Đà Lạt đang trong giai đoạn phát triển mở rộng với nhiều dự án đã và đang trong 

kế hoạch triển khai. Có thể dẫn ra một số dự án quan trọng:  

 + Khu dân cư Phạm Hồng Thái, khởi công ngày 31/10/2017, đang triển khai 

thi công. 
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 + Quy hoạch, chỉnh trang quanh hồ Xuân Hương, đang tiến hành lập lại hồ 

sơ đầu tư theo Luật Đầu tư công. 

 + Khu dân cư tái định cư số 5B, đang triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng 

giai đoạn 1 theo tiến độ được phê duyệt; lập hồ sơ trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư theo hình thức BT đối với giai đoạn 2. 

 + Trung tâm giao dịch hoa Đà Lạt, đã được Chính phủ đồng ý chủ trương lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và tiếp tục làm việc với Tổ chức JICA để thẩm 

định hồ sơ dự án.  

 + Phát triển 04 làng hoa Thái Phiên, Hà Đông, Vạn Thành, Xuân Thành, đã 

ban hành Kế hoạch và Đề án triển khai xây dựng, phát triển các làng hoa trở thành 

điểm đến hấp dẫn của thành phố và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch, đề án đã 

được phê duyệt. 

     + Xây dựng quy hoạch, chỉnh trang khu nhà hát Hòa Bình, đang trong quá 

trình hoàn thành quy hoạch chi tiết, UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị. Công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh và 

đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thành nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỉ lệ 1/500 và thiết kế đô thị, tổ chức lấy ý kiến theo quy định, dự kiến hoàn 

thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2017. 

 + Xây dựng khu nhà cao tầng gồm 7 tầng nổi tại khu đồi dinh tỉnh trưởng đã 

được phê duyệt chuẩn bị thi công. 

 + Tiếp tục phối hợp triển khai dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh và dự 

án khu du lịch hồ Tuyền Lâm; phối hợp triển khai hoàn thành nâng cấp quốc lộ 20. 

 Nhìn nhận từ thực tế trượt lở trên phạm vi thành phố Đà Lạt trong thời gian gần 

đây, với tình trạng quản lý xây dựng như nhiều năm qua, 8 dự án kể trên nếu không 

tính đến việc nghiên cứu kỹ về kỹ thuật nền móng và các biện pháp kiểm soát phòng 

ngừa trượt lở sườn dốc thì các khu vực này sẽ trở thành vấn đề ―nóng‖ đối với phát 

triển đô thị.  

 b. Thị trấn Lạc Dƣơng 

Độ che phủ thực vật 

Trên địa bàn thị trấn Lạc Dương và lân cận, nhìn chung lớp phủ thực vật rất phong 

phú về mặt chủng loại. Đặc điểm phân bố của chúng phụ thuộc vào địa hình, khí hậu và 

đơn vị hành chính cụ thể. Phân tích đánh giá vai trò của lớp phủ thực vật với quá trình 

trượt lở thể hiện độ che phủ của chúng trên bề mặt Trái đất; khả năng hạn chế nguy cơ 

trượt lở đất thông qua mức độ che phủ của lớp phủ thực vật. Căn cứ vào số liệu, tài liệu 

hiện có, lớp phủ thực vật trong khu vực nghiên cứu được chia thành các cấp theo mức độ 

che phủ khác nhau. 
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Vùng có độ che phủ rất kém, tỷ lệ che phủ <20%, bao gồm các loại đất trống, đất 

trống có cỏ, đất trống có cây bụi và đất dân cư. Chúng được phân bố trên các dải đồi 

thấp…. Thảm thực vật thuộc loại này thường tạo thành những vùng xen kẽ với khu dân cư 

hoặc kẹp giữa các dải đồi thấp. Vì vậy mà  nguy cơ trượt lở là rất lớn. 

Vùng có độ che phủ trung bình, tỷ lệ che phủ 20-45%, bao gồm các loại đất trồng 

cây công nghiệp, đất nông nghiệp như cây cafe, cây hoa quả và trồng rau,  củ quả ngắn 

ngày. Chúng được phân bố không liên tục, phần lớn tập trung ở các vùng trũng và các dải 

đồi thấp. Thảm thực vật thuộc loại này thường phủ trên những dải đồi, sườn núi thấp. Mặc 

dù lớp phủ thực vật này tương đối dày nhưng lại mỏng và thường xuyên lộ bề mặt đất vì 

vậy nguy cơ trượt lở vẫn lớn. 

Vùng có độ che phủ tốt, tỷ lệ che phủ 45-75%, bao gồm các loại đất trồng cây lấy 

gỗ, đất sản xuất lâm nghiệp. Chúng được phân bố không liên tục, phần lớn tập trung trên 

đỉnh của các dải đồi cao và trên các dải núi cao như Lang Biang. Các cây lấy gỗ ở đây chủ 

yếu là cây thông, vì vậy nguy cơ trượt lở vẫn ở mức trung bình. 

Hoạt động kinh tế - xã hội  

Hoạt động kinh tế - xã hội của con người bao gồm: xây dựng công trình kinh tế- 

dân sinh, canh tác nông- lâm nghiệp, khai thác tài nguyên,… đã tác động trực tiếp vào môi 

trường xung quanh, làm thay đổi chúng theo hướng tích cực và tiêu cực. Không thể phủ 

nhận những hoạt động đó phục vụ trực tiếp đời sống của con người được nâng lên, nhưng 

mặt khác lại gây nên tạo nên những hiểm hoạ khôn lường cho con người, trong đó rõ nhất 

là hiện tượng TLĐ. 

- Phát triển mạng lưới giao thông  

Hoạt động kinh tế của con người tác động trực tiếp vào trượt lở đất là xây dựng 

mạng lưới giao thông. Khi xây dựng đường giao thông, con người tác động trực tiếp, làm 

thay đổi trạng thái môi trường, trong đó, việc thay đổi độ dốc sườn, lớp phủ thực vật,... đã 

làm cho quá trình sườn có điều kiện phát triển, trong đó có quá trình trượt lở đất. Do vậy, 

trong công trình này tiến hành phân tích đánh giá vai trò và mối quan hệ giữa xây dựng 

giao thông với quá trình trượt lở đất ở vùng nghiên cứu là cần thiết và rất quan trong và có 

thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng qua việc phân tích mật độ giao thông, và mật 

độ giao thông tỉ lệ thuận với trượt lở đất.  

 - Phát triển canh tác nông nghiệp 

 Thị trấn Lạc dương cũng như thành phố Đà Lạt và các huyện tỉnh Lâm Đồng, 

với điều kiện khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ nên rất thuận lợi cho việc phát triển 

cây hoa màu. Chính vì vậy mà người dân ở đây đã không ngừng cải tạo và tạo địa hình 

thuận lợi cho việc trông cây hoa màu, mà cụ thể là cắt xẻ địa hình sườn thành ruộng 

bậc thang. Sự chỉnh sửa này (ruộng bậc thang) đã làm thay đổi sườn địa hình đồng thời 

tạo các vách thẳng đứng điều này đã làm mất cân bằng tự nhiên tạm thời, dẫn đến xảy 
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ra trượt lở để tạo thế bằng bằng mới tạm thời. Hầu hết vùng đồi thấp và sườn các đồi 

cao thậm chí sườn của các dãy núi ở thị trấn Lạc Dương và lân cận đều đã và đang cải 

tạo thành các ruộng bậc thang. 

 c. Thị trấn Di Linh 

Độ che phủ thực vật 

Trên địa bàn thị trấn Di Linh và lân cận, nhìn chung lớp phủ thực vật rất phong phú 

về mặt chủng loại. Đặc điểm phân bố của chúng phụ thuộc vào địa hình, khí hậu và đơn vị 

hành chính cụ thể. Nhìn chung lớp phủ thực vật ở đây gồm có 3 loại: Rừng tự nhiên (rùng 

phòng hộ) tập trung ở khu vực Gung Ré bao gồm cây thân gỗ lâu năm xen cây bụi. Loại 

rừng trông cây thân gỗ có khai thác thường tập trung ở phía tây vùng nghiên cứu bao gồm 

các cây thân gỗ như keo, thông…Loại đất trồng cây công nghiệp ngắn ngày và hoa màu tập 

trung ở trung tâm thị trấn và các khu trung tâm xã, bao gồm cây cafe, dâu, tiêu, cam, nhãn....  

Phân tích đánh giá vai trò của lớp phủ thực vật với quá trình trượt lở thể hiện độ che phủ của 

chúng trên bề mặt Trái đất; khả năng hạn chế nguy cơ trượt lở đất thông qua mức độ che 

phủ của lớp phủ thực vật. Căn cứ vào số liệu, tài liệu hiện có, lớp phủ thực vật trong khu 

vực nghiên cứu được chia thành các cấp theo mức độ che phủ khác nhau. 

Vùng có độ che phủ rất kém, tỷ lệ che phủ <20%, bao gồm các loại đất trống, đất 

trống có cỏ, đất trống có cây bụi và đất dân cư. Chúng được phân bố trên các dải đồi thấp, 

hoặc sát gần chân sườn…. Thảm thực vật thuộc loại này thường tạo thành những vùng xen 

kẽ với khu dân cư hoặc kẹp giữa các dải đồi thấp. Vì vậy mà  nguy cơ trượt lở là rất lớn. 

Vùng có độ che phủ trung bình, tỷ lệ che phủ 20-45%, bao gồm các loại đất trồng 

cây công nghiệp, đất nông nghiệp như cây cafe, cây hoa quả và trồng rau,  củ quả ngắn 

ngày. Chúng được phân bố không liên tục, phần lớn tập trung ở các vùng trũng và các dải 

đồi thấp. Thảm thực vật thuộc loại này thường phủ trên những dải đồi, sườn núi thấp. Mặc 

dù lớp phủ thực vật này tương đối dày nhưng lại mỏng và thường xuyên lộ bề mặt đất vì 

vậy nguy cơ trượt lở vẫn lớn. 

Vùng có độ che phủ tốt, tỷ lệ che phủ 45-75%, bao gồm các loại đất trồng cây lấy 

gỗ, đất sản xuất lâm nghiệp. Chúng được phân bố không liên tục, phần lớn tập trung trên 

đỉnh của các dải đồi cao và trên các dải núi cao như Gung Ré, Tân Thành, Tân Nghĩa. Các 

cây lấy gỗ ở đây chủ yếu là cây thông, vì vậy nguy cơ trượt lở vẫn ở mức trung bình – yếu. 

Hoạt động kinh tế - xã hội  

Hoạt động kinh tế - xã hội của con người bao gồm: xây dựng các công trình kinh tế 

dân sinh, khu dân cư, canh tác nông, lâm nghiệp, khai thác tài nguyên khoáng sản,… đã tác 

động trực tiếp vào môi trường xung quanh, làm thay đổi chúng theo hướng tích cực và tiêu 

cực. Một mặt những hoạt động đó phục vụ trực tiếp đời sống của con người, mặt khác lại 

gây nên những hiểm hoạ khôn lường cho con người, thúc đẩy tai biến địa chất phát triển. 

- Phát triển mạng lưới giao thông 
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 Hoạt động kinh tế của con người tác động trực tiếp vào trượt lở đất là xây dựng 

mạng lưới giao thông. Khi xây dựng đường giao thông, con người tác động trực tiếp, làm 

thay đổi trạng thái môi trường, trong đó, việc thay đổi độ dốc sườn, lớp phủ thực vật,... đã 

làm cho quá trình sườn có điều kiện phát triển, trong đó có quá trình trượt lở đất. Do vậy, 

trong công trình này tiến hành phân tích đánh giá vai trò và mối quan hệ giữa xây dựng giao 

thông với quá trình trượt lở đất ở vùng nghiên cứu là cần thiết và rất quan trong và có thể 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng qua việc phân tích mật độ giao thông, và mật độ 

giao thông tỉ lệ thuận với trượt lở đất. Đối với thị trấn Di Linh và lân cận, vì là trung tâm 

huyện nên hệ thống giao thông phát triển mạnh và ngày càng nâng cấp mở rộng, chúng cắt 

xẻ sườn địa hình ở các bậc khác nhau nên khả năng trượt lở cũng khá cao như tuyến đường 

20 (đoạn đèo Gia Hiệp), Đèo Gung Ré và một loạt đường đi liên xã). 

 - Phát triển canh tác nông nghiệp 

 Thị trấn Di Linh cũng như các huyện khác của tỉnh Lâm Đồng, với điều kiện 

khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ nên rất thuận lợi cho việc phát triển cây hoa màu. 

Chính vì vậy mà người dân ở đây đã không ngừng cải tạo và chỉnh sửa địa hình thuận 

lợi cho việc trồng cây hoa mầu, mà cụ thể là cắt xẻ địa hình sườn thành ruộng bậc 

thang. Sự chỉnh sửa này (ruộng bậc thang) đã làm thay đổi sườn địa hình đồng thời tạo 

các vách thẳng đứng điều này đã làm mất cân bằng tự nhiên tạm thời, dẫn đến xảy ra 

trượt lở để tạo thế bằng bằng  mới tạm thời. Hầu hết vùng đồi thấp và sườn các đồi cao 

thậm chí sườn của các dãy núi ở thị trấn Di Linh và lân cận đều đã và đang cải tạo 

thành các ruộng bậc thang.  Đây là điều kiến thúc đẩy khả năng gây trượt lở. 

 d. Thành phố Bảo Lộc 

Độ che phủ thực vật 

Trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc và lân cận, nhìn chung lớp phủ thực vật rất 

phong phú về mặt chủng loại. Đặc điểm phân bố của chúng phụ thuộc vào địa hình, khí 

hậu và đơn vị hành chính cụ thể. Phân tích đánh giá vai trò của lớp phủ thực vật với quá 

trình trượt lở thể hiện độ che phủ của chúng trên bề mặt Trái đất; khả năng hạn chế nguy 

cơ trượt lở đất thông qua mức độ che phủ của lớp phủ thực vật. Căn cứ vào số liệu, tài liệu 

hiện có, lớp phủ thực vật trong khu vực nghiên cứu được chia thành các cấp theo mức độ 

che phủ khác nhau. 

Vùng có độ che phủ rất kém, tỷ lệ che phủ <20%, bao gồm các loại đất trống, đất 

trống có cỏ, đất trống có cây bụi và đất dân cư. Chúng được phân bố trên các dải đồi thấp, 

hoặc sát gần chân sườn…. Thảm thực vật thuộc loại này thường tạo thành những vùng xen 

kẽ với khu dân cư hoặc kẹp giữa các dải đồi thấp. Vì vậy mà  nguy cơ trượt lở là rất lớn. 

Vùng có độ che phủ trung bình, tỷ lệ che phủ 20-45%, bao gồm các loại đất trồng 

cây công nghiệp, đất nông nghiệp như cây cafe, cây hoa quả và trồng rau,  củ quả ngắn 

ngày. Chúng được phân bố không liên tục, phần lớn tập trung ở các vùng trũng và các dải 
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đồi thấp. Thảm thực vật thuộc loại này thường phủ trên những dải đồi, sườn núi thấp. Mặc 

dù lớp phủ thực vật này tương đối dày nhưng thường xuyên lộ bề mặt đất luôn bị cày xới 

do quá trình canh tác nên khả năng trượt lở lớn. 

Vùng có độ che phủ tốt, tỷ lệ che phủ 45-75%, bao gồm các loại đất trồng cây lấy 

gỗ, đất sản xuất lâm nghiệp. Chúng được phân bố không liên tục, phần lớn tập trung trên 

đỉnh của các dải đồi cao và trên các dải núi cao như Đèo Bảo Lộc, Lộc Quảng và Lộc Nam. 

Các cây lấy gỗ ở đây chủ yếu là cây thông, vì vậy nguy cơ trượt lở vẫn ở mức trung bình. 

   Hoạt động kinh tế - xã hội  

Hoạt động kinh tế - xã hội của con người bao gồm: xây dựng các công trình kinh tế 

dân sinh, khu dân cư, canh tác nông, lâm nghiệp, khai thác tài nguyên khoáng sản,… đã tác 

động trực tiếp vào môi trường xung quanh, làm thay đổi chúng theo hướng tích cực và tiêu 

cực. Một mặt những hoạt động đó phục vụ trực tiếp đời sống của con người, mặt khác lại 

gây nên những hiểm hoạ khôn lường cho con người, thúc đẩy tai biến địa chất phát triển. 

- Phát triển mạng lưới giao thông  

 Hoạt động kinh tế của con người tác động trực tiếp vào trượt lở đất là xây dựng 

mạng lưới giao thông. Khi xây dựng đường giao thông, con người tác động trực tiếp, làm 

thay đổi trạng thái môi trường, trong đó, việc thay đổi độ dốc sườn, lớp phủ thực vật,... đã 

làm cho quá trình sườn có điều kiện phát triển, trong đó có quá trình trượt lở đất. Do vậy, 

trong công trình này tiến hành phân tích đánh giá vai trò và mối quan hệ giữa xây dựng 

giao thông với quá trình trượt lở đất ở vùng nghiên cứu là cần thiết và rất quan trọng và có 

thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng qua việc phân tích mật độ giao thông, và mật 

độ giao thông tỉ lệ thuận với trượt lở đất. Đối với thành phố Bảo Lộc, hệ thống giao thông 

rất phát triển, ngoài các đường phố ở trung tâm Thành phố thì đối với Bảo Lộc là một cao 

nguyên cao hơn hẳn so với xung quanh nên thường có nhiều đường đèo, cắt xẻ sườn địa 

hình ở các bậc khác nhau  nên khả năng trượt lở cũng khá cao như tuyến đường 20 (Bảo 

Lộc - Đồng Nai), QL 55 (Bảo Lộc - Bình Thuận). 

 - Phát triển canh tác nông nghiệp 

 Thành phố Bảo Lộc cũng như các huyện khác của tỉnh Lâm Đồng, với điều kiện 

khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ nên rất thuận lợi cho việc phát triển cây hoa màu. 

Chính vì vậy mà người dân ở đây đã không ngừng cải tạo và chỉnh sửa địa hình thuận 

lợi cho việc trồng cây hoa mầu, mà cụ thể là cắt xẻ địa hình sườn thành ruộng bậc 

thang. Việc san ủi tạo ra các ruộng bậc thang đã làm thay đổi sườn địa hình tạo nên các 

vách dốc lớn. Hiện trạng này làm mất cân bằng trọng lực tại các sườn dốc tự nhiên, 

dẫn đến xảy ra trượt lở mái dốc nhân tạo diễn ra phổ biến ở nhiều khu vực. Hầu hết 

vùng đồi thấp và sườn các đồi cao thậm chí sườn các dãy núi quanh Thành phố Bảo 

Lộc và lân cận đều ở trong tình trạng này và đang trở thành những nơi đang tiềm ẩn 

nguy cơ trượt lở. 
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 Thành phố Bảo Lộc là đô thị lớn nhất ở phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng với mật 

độ nhà ở và mật độ tập trung dân cư lớn. Quy hoạch phát triển mở rộng đô thị trên địa 

hình đồi đi đôi với việc tăng dân cư đô thị, nên hầu hết các đồi đều bị san ủi, cắt xẻ 

thành từng bậc để xây dựng nhà ở và các công trình công cộng khác. Hậu quả của hoạt 

động này, phần lớn sườn địa hình khu đô thị bị biến dạng với nhiều vách dốc có nguy 

cơ xuất hiện trượt lở  

 e. Thành phố Gia Nghĩa 

 Độ che phủ thực vật 

Trên địa bàn TP Gia Nghĩa và lân cận, nhìn chung lớp phủ thực vật rất phong 

phú về mặt chủng loại. Đặc điểm phân bố của chúng phụ thuộc vào địa hình, khí hậu 

và đơn vị hành chính cụ thể. Nhìn chung lớp phủ thực vật ở đây gồm có 3 loại: Rừng 

tự nhiên (rừng phòng hộ) tập trung ở khu vực Đắk Song và Đắk Nia bao gồm cây thân 

gỗ lâu năm xen cây bụi. Loại rừng trồng cây lấy gỗ có khai thác thường tập trung ở 

phía Tây vùng nghiên cứu bao gồm các loại như keo, thông. Loại đất trồng cây công 

nghiệp ngắn ngày và hoa màu tập trung ở trung tâm TP và các trung tâm xã, bao gồm 

cafe, dâu, tiêu, cam, nhãn.... Phân tích đánh giá vai trò của lớp phủ thực vật với quá 

trình trượt lở thể hiện thông qua mức độ che phủ của lớp phủ thực vật với khả năng 

hạn chế nguy cơ trượt lở đất. Căn cứ vào số liệu, tài liệu hiện có, lớp phủ thực vật 

trong khu vực nghiên cứu được chia thành các cấp theo mức độ che phủ khác nhau. 

Vùng có độ che phủ rất kém, tỷ lệ che phủ <20%, bao gồm các loại đất trống, 

đất trống có cỏ, đất trống có cây bụi và đất dân cư. Chúng được phân bố trên các dải 

đồi thấp, hoặc sát gần chân sườn… Thảm thực vật thuộc loại này thường tạo thành 

những vùng xen kẽ với khu dân cư hoặc kẹp giữa các dải đồi thấp. Vì vậy mà  nguy cơ 

trượt lở là rất lớn. 

Vùng có độ che phủ trung bình, tỷ lệ che phủ 20-45%, bao gồm các loại đất 

trồng cây công nghiệp, đất nông nghiệp như cây cafe, cây hoa quả và trồng rau,  củ 

quả ngắn ngày. Chúng được phân bố không liên tục, phần lớn tập trung ở các vùng 

trũng và các dải đồi thấp. Thảm thực vật thuộc loại này thường phủ trên những dải đồi, 

sườn núi thấp. Mặc dù lớp phủ thực vật này tương đối dày nhưng lại mỏng và thường 

xuyên lộ trên bề mặt đất vì vậy nguy cơ trượt lở vẫn lớn. 

Vùng có độ che phủ tốt, tỷ lệ che phủ 45-75%, bao gồm các loại đất trồng cây 

lấy gỗ, đất sản xuất lâm nghiệp. Chúng được phân bố không liên tục, phần lớn tập 

trung trên đỉnh của các dải đồi cao và trên các dải núi cao như Đak Tih, Đak Nia. Các 

cây lấy gỗ ở đây chủ yếu là cây thông, vì vậy nguy cơ trượt lở vẫn ở mức trung bình – 

Yếu. 

 Hoạt động kinh tế - xã hội  

 Hoạt động kinh tế - xã hội của con người bao gồm: xây dựng các công trình 

kinh tế dân sinh, khu dân cư, canh tác nông, lâm nghiệp, khai thác tài nguyên khoáng 
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sản,… đã tác động trực tiếp vào môi trường xung quanh, làm thay đổi chúng theo 

hướng tích cực và tiêu cực. Mặc dù, những hoạt động đó phục vụ trực tiếp nâng cao 

đời sống của con người, nhưng đồng thời cũng gây nên những hiểm hoạ tiềm ẩn thúc 

đẩy TLĐ hình thành. 

- Phát triển mạng lưới giao thông  

Phát triển mạng lưới giao thông  tác động trực tiếp vào trượt lở đất. Khi xây 

dựng đường giao thông, con người tác động trực tiếp, làm thay đổi trạng thái môi 

trường, trong đó, việc thay đổi độ dốc sườn, lớp phủ thực vật,... đã làm cho quá trình 

sườn có điều kiện phát triển, trong đó có quá trình trượt lở đất. Do vậy, trong công 

trình này tiến hành phân tích đánh giá vai trò và mối quan hệ giữa xây dựng giao thông 

với quá trình trượt lở đất ở vùng nghiên cứu là cần thiết và rất quan trọng và có thể 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng qua việc phân tích mật độ giao thông, và mật 

độ giao thông tỉ lệ thuận với trượt lở đất. Đối với TP. Gia Nghĩa và lân cận, vì là trung 

tâm tỉnh nên hệ thống giao thông phát triển mạnh và ngày càng mở mang và nâng cấp. 

Thực tế đó, khiến nhiều tuyến đường nội đô cũng như QL hoặc tỉnh lộ hình thành 

nhiều mái dốc cắt xẻ sườn địa hình. Thực trạng này có thể quan sát thấy tuyến QL 28 

đường QL 14 nhiều tuyến giao thông khác ngay cả trong khu vực nội đô và ven đô. 

Nhiều khu vực trên các tuyến giao thông này đã từng xảy ra TL taluy và đương nhiên 

vẫn là nơi tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra. 

 - Phát triển canh tác nông nghiệp 

TP. Gia Nghĩa và lân cận cũng như các trung tâm các huyện khác của tỉnh Đắk 

Nông,  do điều kiện khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ nên rất thuận lợi cho việc phát 

triển cây hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Chính vì vậy mà người dân ở đây đã 

không ngừng cải tạo địa hình để trồng cà phê, hồ tiêu,… Việc tạo vườn canh tác đã 

làm thay đổi sườn địa hình đồng thời tạo ra các vách dốc làm mất cân bằng tự nhiên, 

dẫn đến xảy ra trượt lở sườn dốc. Phần lớn các sườn đồi, núi ở TP. Gia Nghĩa và lân 

cận đều đã và đang cải tạo thành các ruộng bậc thang. Đây là điều kiến thúc đẩy khả 

năng gây trượt lở. Việc đánh giá nguy cơ trượt lở đất do tác đông nhân sinh chủ yếu 

dựa vào hiện trạng sử dụng đất. 

Nhận xét chung 

Sử dụng đất là thể hiện các hoạt động dân sinh nhằm phát triển kinh tế xã hội. 

Tại 5 đô thị nghiên cứu, việc mở mang đô thị để xây dựng các công trình công cộng và 

dân sinh kinh tế đang diễn ra phổ biến và khá mạnh mẽ. Nối bật nhất là phát triển xây 

dựng nhà ở, các khu đô thị, các công trình dịch vụ, mở mang hệ thống giao thông, xây 

dựng vùng canh tác cây trồng công nghệ cao. Các tác động nhân sinh thể hiện mối 

liên quan đến TLĐ ở một số khía cạnh: 
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- Làm biến động cơ cấu sử dụng đất theo hƣớng gia tăng hiệu quả sử dụng 

đất; 

- Gây suy giảm diện tích rừng trồng tự nhiên, thay thế vào đó là đất sử dụng 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao 

- Làm suy giảm độ che phủ thực vật, gia tăng dòng chảy mặt. 

- Cắt xén mái dốc sƣờn đồi gây mất cân bằng sƣờn dốc; 

- Tăng tải trọng lên trên mái dốc bởi các công trình xây dựng; 

- Ngăn cản sự thoát nƣớc bề mặt theo sƣờn dốc; 

- Gây biến động đột ngột dòng chảy mặt cũng mực nƣớc ngầm. 

Việc phát triển nóng kinh tế với những tác động tiêu cực do chính hoạt động này tạo 

ra nêu trên cộng với những điều tra nghiên cứu cơ bản thiết yếu về nền móng công 

trình trƣớc khi triển khai xây dựng đã góp phần dẫn đến một số vụ TLĐ bất thƣờng ở 

thành phố Đà Lạt, thị trấn Lạc Dƣơng, thị trấn Di Linh, thành phố Bảo Lộc, thành phố 

Gia Nghĩa.   
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CHƢƠNG 2 

NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG NGUY CƠ HÌNH THÀNH TRƢỢT LỞ 

 Cảnh báo trượt lở trong các công trình nghiên cứu trước đây đã được xây dựng 

trên cơ sở tích hợp các yếu tố điều kiện nguyên nhân khác nhau và được thể hiện dưới 

dạng bản đồ 1:500.000 cho phạm vi Tây Nguyên (Nguyễn Trọng Yêm, 1998), 

1:250.000 (Nguyễn Xuân Huyên, 2015). Vấn đề cảnh báo nguy cơ trượt đất ở các khu 

vực đô thị trong đề tài TN18/T13 được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu chi tiết hơn 9 

yếu tố điều kiện nguyên nhân gây trượt lở bằng phương pháp tích hợp bản đồ nguy cơ 

9 yếu tố thành phần chúng tôi tiến hành xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt đất ở 

tỷ lệ 1: 25.000 cho ba thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Gia Nghĩa và ở tỷ lệ 1:10.000 cho 

hai khu vực TT. Lạc Dương, TT Di Linh. Đây có thể coi là Bản đồ cảnh báo nguy cơ 

có tính sát thực cao, có thể áp dụng cảnh báo ngắn hạn nếu kết hợp thêm mang lưới đo 

mưa và các hệ thống quan trắc cảnh báo dịch chuyển sườn mái dốc (cả dưới sâu và 

trên bề mặt đất). 

2.1. Khái niệm và phân loại trượt 

2.1.1. Khái niệm 

 Hiện tượng trượt lở (landslides) được các nhà nghiên cứu trên thế giới quan 

niệm là một dạng dịch chuyển của loại vật liệu bất kỳ hướng xuống chân sườn dốc hay 

mái dốc. Đây cũng là khái niệm được sử dụng trong Atlas thiên tai Việt Nam ―Trượt lở 

được hiểu ở đây là các quá trình chuyển động của các khối đất, đá về phía chân sườn 

dốc dưới tác động của trọng lực‖ [12]. 

2.1.2. Phân loại trƣợt 

 Hiện tượng trượt đất đá xảy ra hầu khắp ở các vùng đồi núi trên thế giới, hiện 

tượng này rất đa dạng về kích thước, cấu trúc, điều kiện phát sinh - phát triển và động 

lực của quá trình trượt. Từ đó, các nhà khoa học khi quan tâm và nghiên cứu đã đề 

nghị một số các phân loại theo các dấu hiệu đặc trưng theo cách tiếp cận riêng về hiện 

tượng. Vì lẽ đó, phân loại trượt hiện nay chưa có sự thống nhất mà thường được lựa 

chọn theo cách phù hợp nhất đối với khu vực nghiên cứu mang tính tương đồng. Trong 

phạm vi của đề tài, trượt lở được quan tâm phân loại theo một số tiêu chí sau: theo độ 

sâu mặt trượt (Bảng 2.1); quy mô khối trượt (Bảng 2.2); theo vật liệu và đặc điểm dịch 

trượt với sự bổ sung thông tin theo kiểu chuyển động được đề nghị bởi Varnes mang 

tính dễ nhận dạng và sử dụng rộng rãi, kết hợp phân loại dạng kiến trúc do Lomtadze 

đề xuất để luận giải nguyên nhân và cơ chế hình thành (Bảng 2.3 và 2.4); phân loại tốc 

độ dịch trượt để đánh giá mức độ phát triển quá trình khi quan trắc các khối trượt điển 

hình (Bảng 2.5) . Các tiêu chí phân loại trượt được trình bày như sau:  
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a. Phân loại theo độ sâu phân bố mặt trượt 

 Theo F. P. Xavarensky, 1934 phân loại theo độ sâu mặt trượt như sau: 

Bảng 2.1. Phân loại trượt theo độ sâu phân bố mặt trượt 

Trượt Chiều sâu phân bố mặt trượt (m) 

Bề mặt 

Nông 

Sâu 

Rất sâu 

< 1 

1 - 5 

5 - 20 

> 20 

b. Phân loại theo quy mô khối trượt (theo thể tích) 

Lomtadze, 1977 đề xuất phân loại khối trượt theo quy mô dựa vào thể tích khối 

trượt như sau: 

Bảng 2.2. Phân loại trượt theo quy mô khối trượt 

Phân loại Quy mô Thể tích (m
3
) 

I Rất nhỏ < 10 

II Nhỏ 10 - 200 

III Trung bình 201 - 1.000 

IV Lớn 1.001 - 200.000 

V Rất lớn > 200.000 

c. Phân loại theo vật liệu và đặc điểm dịch trượt 

 Theo Lomtadze, 1970 sử dụng cơ sở phân loại là dạng, phương thức, đặc điểm 

dịch chuyển của các khối đất đá, tức là cơ chế của hiện tượng. 

Bảng 2.3. Phân loại trượt theo dạng, phương thức, đặc điểm dịch chuyển 

Các hiện tƣợng 

trọng lực 
 

Dạng dịch chuyển các khối đất đá 

Loại Dạng 

(1) (2) (3) 

Trượt 

Kiến trúc: 

 

Trƣợt một hoặc nhiều khối tảng đất đá theo 

mặt trƣợt nhƣng không phá huỷ đáng kể cấu 

trúc bên trong của nó: 

 

- Không theo mặt có sẵn 

- Theo mặt có sẵn 

 

- Cắt sâu vào 

 

- Trong đất đá đồng nhất, mặt trượt cung tròn; 

- Trong đất đá không đồng nhất, mặt trượt 

phẳng, bậc thang - phẳng, gợn sóng, nghiêng; 

- Trong đất đá không đồng nhất, mặt trượt cắt 

sâu trong các lớp nằm ngang hoặc nghiêng có 
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dạng phẳng, gãy khúc, không bằng phẳng hoặc 

cung tròn lõm. 

 

Dẻo (luôn luôn là theo 

mặt có sẵn) 

- Trượt thực thụ 

- Trượt - dòng 

- Tuôn chảy 

 

- Trôi chảy 

    Chảy các khối đất đá giống nhƣ thể lỏng 

nhớt theo mặt trƣợt nghiêng 

- Theo mặt trượt nằm bên dưới các lớp bề mặt; 

- Theo máng trũng của dòng chảy 

- Chảy tương đối nhanh và rất nhanh các tầng 

đất đá gần bề mặt; 

- Chảy chậm các tầng đất đá bề mặt và tầng thổ 

nhưỡng  

Dẻo kiến trúc Trƣợt một hoặc nhiều khối tảng đất đá; khi 

dịch chuyển các khối này bị vỡ, vụn và biến 

thành hồ nhƣ thể lỏng nhớt trƣờn theo mặt 

trƣợt. 

Trượt đổ đá Các phụ dạng chuyển tiếp 

của trượt sang đổ đá 

Trượt khối tảng hoặc các khối đất đá; ở sườn 

dốc đứng dạng bậc thang thì sau đó đổ sập 

xuống dưới. 

Đổ đá Đổ đá thực thụ 

 

Sụt đá 

Đổ các khối đất đá ở vết lộ trên sườn dốc vùng 

núi kèm theo lăn, lật nhào và vỡ vụn 

Sụt các tảng, các khối đất đá ở sườn dốc, mái 

dốc của các rãnh đào, bờ mỏ lộ thiên dốc, dốc 

đứng 

Sụt Sụt đá dăm 

Sụt đất vụn, cát 

Sụt vật liệu đá dăm, đá vụn và cát ở sườn dốc và 

mái dốc 

Theo Varnes, 1984 cũng trên cơ sở thành phần kiểu vật liệu và kiểu chuyển 

chuyển khối trượt, theo đó đặc điểm hiện trạng các khu vực nghiên cứu của đề tài được 

phân chia như sau: 

Bảng 2.4. Phân loại trượt theo kiểu chuyển động và vật liệu (rút gọn từ Varnes, 1984 

và áp dụng cho đề tài TN18/T13) 

Kiểu 

chuyển 

động 

Kiểu vật liệu 

Hỗn hợp đất đá (Debris) Đất dính (Earth) 

Đổ 

(Fall) 
DFa 

 

EFa 
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Trượt 

xoay 

(Rotati

onal) 

DRo 

 

ERo 

 

Trượt 

phẳng 

(Transl

ational) 

DTr 

 

ETr 

 

Trượt 

dòng 

(Flow) 

DFl 

 

EFl 

 

Trượt 

kết hợp 

(Comfl

ex) 

Kết hợp hai hay nhiều loại trên 

(DCo/ECo) 

 

d. Phân loại theo tốc độ dịch chuyển  

 Theo Cruden và Varnes, 1996 đề xuất tốc độ dịch chuyển của khối trượt được 

đánh giá như sau: 

Bảng 2.5. Phân loại trượt theo tốc độ dịch chuyển 

Mức độ Mô tả Tốc độ đặc trƣng 

7 Cực kỳ nhanh 5m/s 

6 Rất nhanh 3m/phút 

5 Nhanh 1,8m/giờ 

4 Trung bình 13m/tháng 

3 Chậm 1,6m/năm 

2 Rất chậm 16mm/năm 

1 Cực kỳ chậm < 16mm/năm 
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2.2. Hiện trạng trượt lở 

 Hiện tượng trượt lở đất tại năm khu đô thị lựa chọn nghiên cứu (TP. Đà Lạt, 

TT. Lạc Dương, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng và TP. Gia Nghĩa 

thuộc tỉnh Đắk Nông) chủ yếu xảy ra trong lớp phủ phong hóa; vật liệu trượt được chia 

thành 2 loại là đất lẫn dăm mảnh, hòn, tảng đá kém kết dính [D] và đất dính [E]; nhận 

dạng theo 5 kiểu chuyển động: đổ, sập [Fa]; trượt xoay [Ro]; trượt phẳng [Tr]; trượt 

dòng [Fl] và kết hợp [Co]. Tổng số 197 điểm trượt lở có quy mô từ nhỏ đến lớn được 

xác định trong phạm vi năm khu đô thị tại Bảng 2.6. 

Bảng 2.6. Thống kê số điểm trượt lở theo quy mô phạm vi nghiên cứu  

Địa danh Quy mô Số lượng điểm trượt lở 

TP. Đà Lạt 

Nhỏ 34 

Trung Bình 30 

Lớn 15 

TT. Lạc Dương 

Nhỏ 23 

Trung Bình 12 

Lớn 16 

TT. Di Linh 

Nhỏ 12 

Trung Bình 8 

Lớn 3 

TP. Bảo Lộc 

Nhỏ 7 

Trung Bình 11 

Lớn 6 

TP. Gia Nghĩa 

Nhỏ 4 

Trung Bình 9 

Lớn 7 

Tổng số 197 

2.2.1. Hiện tƣợng trƣợt lở tại khu vực TP. Đà Lạt 

Khu vực TP. Đà Lạt, hiện tượng trượt đất trong vài năm trở lại đây có xu hướng 

xảy ra thường xuyên hơn, rải rác tại các khu vực dân cư tập trung và tuyến đường giao 

thông huyết mạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cộng đồng và chính quyền địa 

phương. Điển hình từ ngày 26/4/ đến ngảy 03/5 năm 2017 sau đợt mưa lớn đầu mùa 

kéo dài, lần lượt xuất hai vị trí trượt lở đất trên địa bàn phường 2 khu dân cư đường 

Nguyễn Văn Trỗi và phường 10 khu dân cư chung cư Đỏ đường Khe Sanh, gây nứt nẻ 

tường nhà và nền đường khiến cho một số hộ dân phải di rời khẩn cấp. Năm 2018, 

trong tháng 6 và tháng 11 tại khu vực dân cư đường Hà Huy Tập, phường 3 đã xuất 

hiện ba điểm trượt lở gây phá hủy tường nhà một số hộ dân; vào tháng 9 cùng năm tại 

tuyến đường Cam Ly thuộc phường 7, đoạn đường giao thông bị phá hủy nghiêm 
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trọng, uy hiếp sự an toàn cho một số hộ dân cư sinh sống dọc theo tuyến đường. Năm 

2020, vào đầu tháng 3 và tháng 6 sau cơn mưa lớn cũng đã ghi nhận ít nhất hai điểm 

trượt lở gây phá hủy tường nhà của một số hộ dân tại khu vực đường Ngô Thì Sỹ 

thuộc phường 4; vào ngày 23/7, sau cơn mưa lớn kéo dài đã xảy ra một số điểm trượt 

lở trên địa bàn thành phố như đường đèo Prenn thuộc phường 3, đường Yersin thuộc 

phường 9, đường Phạm Hồng Thái thuộc phường 10 gây ách tắc giao thông. Nhìn 

chung, vị trí trượt lở trong các khu vực dân cư kể trên đều gắn liền với các hoạt động 

xây dựng, cải tạo chân mái dốc hình thành góc mái dốc lớn hơn trong đất đá kém ổn 

định; khi gặp mưa lớn kéo dài khiến cho trượt lở đất dễ dàng phát triển. Tổng số 79 

điểm trượt lở đất, trong đó 34 điểm có quy mô nhỏ [DTr, Dco, ETr]; 30 điểm quy mô 

trung bình [DFa, DRo, DTr, Dco, EFa, ERo, ETr, EFl, ECo] và 15 điểm quy mô lớn  

[DFa, DTr, Dco, ERo, ETr, ECo] tại bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Phân loại trượt lở theo quy mô, vật liệu và kiểu chuyển động tại khu vực  

TP. Đà Lạt 

Địa 

danh 

Quy mô 

(Lomtadze, 

1977) 

Vật liệu và kiểu chuyển động (Varnes, 1984) 
Tổng 

số 

điểm 

trượt 

Đất lẫn dăm mảnh, hòn, tảng đá 

kém kết dính (D) 
Đất dính (E) 

Đổ Xoay Phẳng Dòng 
Kết 

hợp 
Đổ Xoay Phẳng Dòng 

Kết 

hợp 

DFa DRo DTr DFl DCo 
EF

a 
ERo ETr EFl ECo 79 

TP. Đà 

Lạt 

Nhỏ - - 2 - 3 - - 29 - - 34 

Trung Bình 1 1 4 - 8 1 2 10 2 1 30 

Lớn 1 - 3 - 3 - 2 3 - 3 15 

Trong phạm vi khu vực TP. Đà Lạt, kiểu trượt đặc trưng thường xảy ra là kiểu 

trượt phẳng trong vật liệu đất dính hoặc đất hỗn hợp. Kiểu trượt này xuất hiện vào mùa 

mưa, do vật liệu kém kết dính trên bề mặt sườn dốc bị bão hòa nước gây dịch trượt 

xuống chân sườn dốc, quy mô khối trượt được xác định từ nhỏ đến trung bình. Đáng 

lưu ý, tại một số khu vực có lớp phủ phong hóa dày với thành phần chủ yếu là đất dính 

có khả năng phát triển dạng trượt xoay có quy mô từ trung bình đến lớn.  
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Một số vị trí trượt lở (TL) tại khu vực TP. Đà Lạt 

  
Hình 2.1. TL tại đƣờng Nguyễn Văn Trỗi,  

TP. Đà Lạt; kiểu trƣợt phẳng [ETr] 

(nguồn: Viện Địa chất – VĐC, 2017) 

Hình 2.2. TL tại khu Khe Sanh, TP. Đà Lạt; 

 kiểu trƣợt phẳng [ETr] (nguồn: VĐC, 2018) 

  
Hình 2.3. TL tại đƣờng Hà Huy Tập, TP. Đà Lạt; 

kiểu trƣợt phẳng [ETr] (nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.4. TL tại đƣờng An Tôn, TP. Đà Lạt;  

kiểu trƣợt phẳng [ETr] (nguồn: VĐC, 2018) 

  
Hình 2.5. TL tại khu đô thị An Sơn, TP. Đà Lạt; 

kiểu trƣợt phẳng [ETr] (nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.6. TL tại đƣờng Cam Ly, TP. Đà Lạt; kiểu 

trƣợt kết hợp [ECo] (nguồn: VĐC, 2018) 

  
Hình 2.7. TL tại khu Khe Sanh, TP. Đà Lạt; kiểu 

trƣợt phẳng [ETr] (nguồn: thanhnien.vn, 2020) 

Hình 2.8. TL tại hẻm 27 đƣờng Lê Hồng Phong, Tp. 

Đà Lạt; kiểu trƣợt phẳng [Etr] (nguồn: VĐC, 2020) 
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Hình 2.9. TL tại đƣờng Ngô Thì Sỹ, TP. Đà Lạt; 

kiểu đổ lở [EFa] (nguồn: baolamdong.vn, 2020) 

Hình 2.10. TL tại đƣờng đèo Prenn, Tp. Đà Lạt; 

kiểu trƣợt phẳng [DTr] (nguồn: VĐC, 2018) 

  
Hình 2.11. TL tại đƣờng Cam Ly, Tp. Đà Lạt; 

kiểu trƣợt xoay [DRo] (nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.12. TL tại đƣờng tỉnh lộ 723, Tp. Đà Lạt; 

kiểu đổ lở [DFa] (nguồn: VĐC, 2018) 

  
Hình 2.13. TL tại đƣờng tỉnh lộ 725, Tp. Đà Lạt; 

kiểu kết hợp [DCo] (nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.14. TL tại xã Tà Nung, Tp. Đà Lạt;  

kiểu dòng [EFl] (nguồn: Google Earth, 2018) 

2.2.2. Hiện tƣợng trƣợt lở tại khu vực TT. Lạc Dƣơng 

Khu vực TT. Lạc Dương, hiện tượng trượt lở đất trước đây chủ yếu xảy ra 

nhiều điểm trên các sườn dốc tự nhiên chân núi Langbiang, nơi tập trung dòng chảy tự 

nhiên trên bề mặt có lớp phủ thực vật thưa thớt. Năm 2010, khu vực quy hoạch dân cư 

và hạ tầng cơ sở dọc tuyến đường 19/5, hiện tượng trượt đã bắt đầu xuất hiện trên các 

mái dốc phía sau trường tiểu học Kim Đồng và khu dân cư cho đến nay vẫn thấy nguy 

cơ tiềm ẩn. Trong vài năm gần đây, các khu vực được quy hoạch sử dụng đất cho canh 

tác, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và khu đô thị mới đã bắt đầu chịu sự ảnh 

hưởng lớn của hiện tượng trượt lở đất mỗi khi mùa mưa đến. Đáng lưu ý trong phạm 
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vi thị trấn, tuyến đường được nâng cấp ở rộng từ TT. Lạc Dương nối đường tỉnh lộ 

ĐT723 đã xuất hiện ít nhất năm vị trí có dấu hiệu trượt lở trên mái dốc taluy dương có 

khả năng tiếp tục phát triển; bên cạnh tuyến đường này tại khu quy hoạch đô thị 

Langbiang đã xuất hiện một khối trượt lớn có dấu hiệu dịch trượt vào mùa mưa năm 

2018 và dịch trượt mạnh, gây hư hỏng cho hạ tầng đô thị vào mùa mưa các năm 2019 

và 2020. Tuyến đường Điện Biên Phủ đang được xây dựng và mở rộng, hiện tượng 

trượt đất cũng đã xuất hiện nhiều vị trí trên sườn dốc do mở rộng khu vực canh tác hoa 

màu; vị trí trượt lở nhỏ trên mái dốc không cao tại nhà văn hóa khu phố Đăng Lèn vào 

tháng 11 năm 2018 là một ví dụ rõ nét cho thấy hiện tượng trượt đất luôn tiềm ẩn nguy 

cơ tại khu vực này. Tổng số 45 điểm trượt lở đất, trong đó 23 điểm có quy mô nhỏ 

[Dco, EFa, ETr]; 12 điểm quy mô trung bình [DTr, DFl, Dco, ERo, ETr, EFl, ECo] và 

16 điểm quy mô lớn  [DRo, DFl, Dco, ERo, ETr, ECo] tại bảng 2.8. 

Bảng 2.8. Phân loại trượt lở theo quy mô, vật liệu và kiểu chuyển động tại khu vực TT. 

Lạc Dương 

Địa 

danh 

Quy mô 

(Lomtadze, 

1977) 

Vật liệu và kiểu chuyển động (Varnes, 1984) 
Tổng 

số 

điểm 

trượt 

Đất lẫn dăm mảnh, hòn, tảng đá 

kém kết dính (D) 
Đất dính (E) 

Đổ Xoay Phẳng Dòng 
Kết 

hợp 
Đổ Xoay Phẳng Dòng 

Kết 

hợp 

DFa DRo DTr DFl DCo 
EF

a 
ERo ETr EFl ECo 51 

TT. Lạc 

Dương 

Nhỏ - - - - 1 2 - 20 - - 23 

Trung Bình - - 1 1 1 - 1 6 1 1 12 

Lớn - 1 1 5 4 - 1 3 - 1 16 

Một số vị trí trượt lở (TL) tại khu vực TT. Lạc Dương 

  

Hình 2.15. TL phía sau trƣờng tiểu học Kim 

Đồng, tuyến đƣờng 19/5, TT. Lạc Dƣơng; kiểu 

trƣợt phẳng [DTr] (nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.16. TL phía sau khu dân cƣ, tuyến đƣờng 

19/5, TT. Lạc Dƣơng; kiểu kết hợp [DCo] 

(nguồn: VĐC, 2018) 
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Hình 2.17. TL nhà văn hóa khu dân cƣ Đăng Lèn, 

TT. Lạc Dƣơng; kiểu đổ sập [EFa]  

(nguồn: Viện Địa chất – VĐC, 2018) 

Hình 2.18. TL gần khu dân cƣ Đăng Lèn, TT. Lạc 

Dƣơng; kiểu trƣợt phẳng [ETr]  

(nguồn: VĐC, 2018) 

  

Hình 2.19. TL tại khu đất canh tác, tuyến đƣờng 

Điện Biên Phủ, TT. Lạc Dƣơng; kiểu trƣợt phẳng 

[ETr] (nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.20. TL tuyến đƣờng 723, gần UBND 

huyện, TT. Lạc Dƣơng; kiểu trƣợt phẳng [DTr] 

(nguồn: VĐC, 2018) 

  

Hình 2.21. TL tại khu đô thị LangBiang, gần tỉnh 

lộ 723, TT. Lạc Dƣơng; kiểu trƣợt xoay [DRo] 

(nguồn: VĐC, 2019) 

Hình 2.22. TL trên mái dốc, tỉnh lộ 723, TT. Lạc 

Dƣơng; kiểu đổ, sập [EFa] (nguồn: VĐC, 2019) 
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Hình 2.23. TL phía sau khu dân cƣ tuyến đƣờng 

LangBiang, TT. Lạc Dƣơng; kiểu kết hợp [DCo] 

(nguồn: VĐC, 2019) 

Hình 2.24. TL phía tây nam chân núi LangBiang, 

TT. Lạc Dƣơng; kiểu trƣợt dòng [DFl]  

(nguồn: VĐC, 2019) 

  

Hình 2.25. TL phía tây nam chân núi LangBiang, 

TT. Lạc Dƣơng; kiểu trƣợt dòng [DFl] 

(nguồn: Google Earth, 2018) 

Hình 2.26. TL phía tây nam chân núi LangBiang, 

TT. Lạc Dƣơng; kiểu trƣợt dòng [DFl]  

(nguồn: Google Earth, 2018) 

2.2.3. Hiện tƣợng trƣợt lở tại khu vực TT. Di Linh 

Khu vực TT. Di Linh là khu vực đô thị có diện tích tương đối nhỏ khoảng 25km
2
, 

các khu vực dân cư phát triển trên nền địa hình tương đối thoải của lớp phủ của vỏ phong 

hóa bazan tương đối dày. Hiện tượng trượt lở tuy không rõ nét so với các khu vực ven thị 

trấn nhưng vẫn có nguy cơ tiềm ẩn cao khi hiện tượng trượt lở đất phát sinh. Điển hình tại 

vị trí khu vực dân cư đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi, từ nút giao đường Hai Bà Trưng tới 

nút giao với Quốc lộ 20 xuất hiện hai khối trượt liên kề gây phá hủy nhiều ngôi nhà và 

vườn đất canh tác của một số hộ dân. Hiện tượng trượt phát triển mạnh mẽ nhất vào tháng 

4 năm 2011 tạo vết nứt dạng vòng cung trên bề mặt, rộng chừng 10cm và kéo dài khoảng 

300m; cho đến ngày 06 tháng 5 năm 2015 sau một trận mưa lớn, nứt cũ tiếp tục phát triển 

rộng thành 40cm trên bề mặt khiến cho đoạn đường hạ thấp khoảng 1m và khiến cho nhà 

cửa của 20 hộ dân bị hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đã phải hỗ trợ di rời các hộ 

dân đi nơi khác, tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân vẫn chưa thể di rời hẳn khỏi khu vực. 

Tại một số vị trí khu dân cư khác bề mặt địa hình biểu hiện chưa rõ ràng nhưng có xu 

hướng hạ thấp hơn so với bề mặt địa hình xung quanh, điều này cũng cần hết sức đáng lưu 

ý. Đối với một vài tuyến đường giao thông ngay sát khu vực thị trấn, hiện tượng trượt đất 

cũng đã xuất hiện ở vài điểm mái dốc taluy âm sau mùa mưa đã được khắc phục sự cố 
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bằng cách kè rọ đá chân mái dốc vào năm 2019. Tổng số 23 điểm trượt lở đất, trong đó 12 

điểm có quy mô nhỏ [ETr]; 8 điểm quy mô trung bình [ETr, EFl, ECo] và 3 điểm quy mô 

lớn  [ERo].  

Bảng 2.9. Phân loại trượt lở theo quy mô, vật liệu và kiểu chuyển động tại khu vực TT. 

Di Linh 

Địa 

danh 

Quy mô 

(Lomtadze, 

1977) 

Vật liệu và kiểu chuyển động (Varnes, 1984) 
Tổn

g số 

điểm 

trượt 

Đất lẫn dăm mảnh, hòn, tảng đá 

kém kết dính (D) 
Đất dính (E) 

Đổ Xoay Phẳng Dòng 
Kết 

hợp 
Đổ Xoay Phẳng Dòng 

Kết 

hợp 

DFa DRo DTr DFl DCo EFa ERo ETr EFl ECo 21 

TT. Di 

Linh 

Nhỏ - - - - - - - 12 - - 12 

Trung Bình - - - - - - - 4 2 2 8 

Lớn - - - - - - 3 - - - 3 
 

Một số vị trí trượt lở (TL) tại khu vực TT. Di Linh (nguồn ảnh: Viện Địa chất) 

  

Hình 2.27. TL tại  khu phố 1, TT. Di Linh; kiểu 

trượt xoay [ERo] (2012) 

Hình 2.28. TL phía sau nhà dân, đƣờng Lê Lợi, 

TT. Di Linh; kiểu trƣợt phẳng [ETr] (2018) 

  

Hình 2.29. TL phía sau nhà dân, QL28, TT. Di 

Linh; kiểu trƣợt phẳng [ETr] (2018) 

Hình 2.30 TL tại vƣờn phía sau nhà dân, đƣờng 

Hoàng Diệu, TT. Di Linh; kiểu trƣợt phẳng [ETr] 

(2019) 
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Hình 2.31. TL tại vƣờn phía sau nhà dân và gây nứt trên tƣờng nhà, QL20, TT. Di Linh; 

 kiểu trƣợt phẳng [ETr] (2019) 

  
Hình 2.32. TL ta luy âm đƣờng QL28, TT.  

Di Linh; kiểu trƣợt phẳng [ECo] (2018) 

Hình 2.33. TL trên đất canh tác, TT. Di Linh;  

kiểu trƣợt kết hợp [ECo] (2019) 

  
Hình 2.34. TL ta luy âm đƣờng QL20, sát TT.  

Di Linh; kiểu trƣợt phẳng [ETr] (2019) 

Hình 2.35. Hiện trạng nứt trên tƣờng nhà tại 

đƣờng Nguyễn Văn Trỗi, TT. Di Linh (2019) 

  
Hình 2.36. TL trên đất canh tác tại xã Tân Châu, 

huyện Di Linh; kiểu kết hợp [ECo] (2018) 

Hình 2.37. TL trên QL20 tại đèo Gia Hiệp, huyện 

Di Linh; kiểu kết hợp [ECo] (2018) 
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2.2.4. Hiện tƣợng trƣợt lở tại khu vực TP. Bảo Lộc 

Khu vực TP. Bảo Lộc, hiện tượng trượt lở thường xuất hiện vào mùa mưa trên 

tuyến đường đèo Bảo Lộc thuộc quốc lộ 20, do địa hình sườn dốc có độ dốc lớn với 

lớp phủ vỏ phong hóa kém bền vững. Tuy nhiên, tại khu vực dân cư như phường 

B’lao, phường Lộc Nga và một số vị trí phát triển khu dân cư mới cũng đã xuất hiện 

các điểm trượt đất đáng lo ngại do hoạt động cải tạo bề mặt dưới chân sườn dốc.Cụ 

thể, tháng 7 năm 2013 tại khu dân cư tổ 10 phường B’Lao đã xuất hiện một vị trí có 

các vết nứt lớn xuất hiện trên nền nhà, tường và nền sân vườn phát triển mạnh sau vài 

trận mưa lớn trong tháng 6 và tháng 7. Hiện tượng nứt sụt nền đất ngày càng phát triển 

gây đổ sập tường rào và nhà cửa bị xô nghiêng  khiến cho chính quyền địa phương đã 

buộc di rời 8 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tháng 7 năm 2018 tại khu vực dân cư 

phường Lộc Nga cũng ghi nhận hiện tượng trượt lở đất xảy ra làm hư hỏng nền đường, 

sân vườn , tường và nền nhà của ba hộ dân phía trên sườn dốc sau những cơn mưa lớn. 

Đáng lưu ý, những vị trí xảy ra hiện tượng kể trên đều xuất hiện sau khoảng thời gian 

phía chân sườn dốc có các hoạt động cải tạo bề mặt tạo mái dốc có góc dốc lớn hơn. 

Kết quả điều tra khảo sát cho thấy hiện tượng này cũng đã xuất hiện rải rác ở một vài 

khu dân cư mới dưới chân sườn dốc nhưng chưa được quan tâm do mức độ thiệt hại 

nhỏ. Đối với các khu vực đất canh tác trên sườn dốc, một số bề mặt có biểu hiện biến 

dạng lõm, hạ thấp so với địa hình xung quanh cũng đã được ghi nhận; trong đó một vị 

trí trượt lở đã xuất hiện rõ nét tại tổ 1 xã Lộc Châu sau những cơn mưa vào tháng 7 

năm 2017, khu vườn với chiều rộng khoảng 70m dài khoảng 100m nằm trên dải sườn 

thoải có độ dốc khoảng 15
0
, bị nứt nẻ mạnh tạo thành từng cung có chiều dài khoảng 

10- 20m nối tiếp nhau xuống gần sát chân đồi (lòng suối). Các vết nứt mở rộng từ 10-

50cm và tụt xuống tạo thành từng bậc có độ chênh cao từ 20 cm đến 1m. Tổng số 24 

điểm trượt lở đất, trong đó 7 điểm có quy mô nhỏ [DTr, DCo, ETr, ECo]; 11 điểm quy 

mô trung bình [DTr, DFl, ERo, ETr, ECo] và 6 điểm quy mô lớn  [ERo, ECo]. 

Bảng 2.10. Phân loại trượt lở theo quy mô, vật liệu và kiểu chuyển động tại khu vực 

TP. Bảo Lộc) 

Địa 

danh 

Quy mô 

(Lomtadze, 

1977) 

Vật liệu và kiểu chuyển động (Varnes, 1984) 
Tổng 

số 

điểm 

trượt 

Đất lẫn dăm mảnh, hòn, tảng đá 

kém kết dính (D) 
Đất dính (E) 

Đổ Xoay Phẳng Dòng 
Kết 

hợp 
Đổ Xoay Phẳng Dòng 

Kết 

hợp 

DFa DRo DTr DFl DCo 
EF

a 
ERo ETr EFl ECo 24 

TP. Bảo 

Lộc 

Nhỏ - - 2 - 1 - - 2 - 2 7 

Trung Bình - - 1 1 - - 3 2 - 4 11 

Lớn - - - - - - 5 - - 1 6 
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Một số vị trí trượt lở (TL) tại khu vực TP. Bảo Lộc 

  

Hình 2.38. TL tại khu dân cƣ tổ 11, phƣờng 

B’Lao, TP. Bảo Lộc; kiểu trƣợt xoay [Ero] 

(nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.39. TL gây phá hủy tƣờng nhà tại khu dân 

cƣ tổ 11, phƣờng B’Lao, TP. Bảo Lộc 

 (nguồn: VĐC, 2018) 

  

Hình 2.40. TL tại điểm dân cƣ thuộc xã Lộc Nga, 

(cạnh QL20) TP. Bảo Lộc; kiểu trƣợt xoay [Ero] 

(nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.41. TL gây phá hủy nền sân vƣờn tại điểm 

dân cƣ thuộc xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc; kiểu trƣợt 

xoay [Ero] (nguồn: VĐC, 2018) 

  

Hình 2.42. TL tạo vết nứt lớn trên vƣờn cafe 

thuộc phƣờng Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc; kiểu trƣợt 

xoay [Ero] (nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.43. TL tại khu dân cƣ, xã Đại Lào TP. 

Bảo Lộc; kiểu trƣợt phẳng [ETr] 

 (nguồn: VĐC, 2019) 
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Hình 2.44. TL tại tuyến đƣờng tránh TP. Bảo 

Lộc; kiểu kết hợp [ECo] (nguồn: VĐC, 2018) 

Hình 2.45. TL tại đƣờng đèo Bảo Lộc, TP. Bảo 

Lộc; kiểu kết hợp [DCo] (nguồn: VĐC, 2018) 

  

Hình 2.46. TL tại đƣờng đèo Bảo Lộc, TP. Bảo 

Lộc; kiểu trƣợt phẳng [DTr] (nguồn: VĐC, 2019) 

Hình 2.47. TL tại đƣờng đèo Bảo Lộc, TP. Bảo 

Lộc; kiểu trƣợt phẳng [ETr] (nguồn: VĐC, 2019) 

  

Hình 2.48. TL tại đƣờng đèo Bảo Lộc, TP. Bảo 

Lộc; kiểu kết hợp [DCo]  

(nguồn: tapchigiaothong.vn, 2019) 

Hình 2.49. TL tại đƣờng đèo Bảo Lộc, TP. Bảo 

Lộc; kiểu dòng [DFl]  

(nguồn: Google Earth, 2015) 

2.2.5. Hiện trạng trƣợt lở tại khu vực TP. Gia Nghĩa 

Khu vực TP. Gia Nghĩa, hiện tượng trượt lở chưa ảnh hưởng nhiều đến khu dân cư 

tập trung, chủ yếu xuất hiện trên các tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng cơ sở và 

khu vực đất canh tác. Vị trí xuất hiện trượt lở khá nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường 

Trần Hưng Đạo thuộc trung tâm hành chính của TP từ năm 2014 đến nay vẫn chưa được 

khắc phục hiệu quả; hiện tượng trượt lở xuất hiện trên nền đường đắp có chiều dài khoảng 

200m, gồm khoảng 21 vết nứt kéo dài cắt chéo qua đầu đường phía tây nam. Chiều dài các 

vết nứt quan sát được từ 15 - 70m, nhiều vết nứt có chiều rộng từ 10-20cm và dịch chuyển 
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thẳng đứng với độ chênh cao 5-10cm. Đối với các công trình thủy lợi, các điểm trượt lở 

xuất hiện trên vai đập và lòng kênh dẫn nước không rõ ràng trên thực địa nhưng khá rõ nét 

trên ảnh Google Earth. Một số vị trí trượt lở đất lớn đã xảy ra từ lâu trên các sườn dốc canh 

tác được ghi nhận ở hai xã Quảng Thành và xã Đắk Nia. Tổng số 24 điểm trượt lở đất, trong 

đó 4 điểm có quy mô nhỏ [ETr, ECo]; 9 điểm quy mô trung bình [ERo, ETr, EFl, ECo] và 7 

điểm quy mô lớn  [ERo, ETr, EFl]. 

Bảng 2.11. Phân loại trượt lở theo quy mô, vật liệu và kiểu chuyển động tại khu vực 

TP. Gia Nghĩa 

Địa 

danh 

Quy mô 

(Lomtadze, 

1977) 

Vật liệu và kiểu chuyển động (Varnes, 1978) 
Tổng 

số 

điểm 

trượt 

Đất lẫn dăm mảnh, hòn, tảng đá 

kém kết dính (D) 
Đất dính (E) 

Đổ Xoay Phẳng Dòng 
Kết 

hợp 
Đổ Xoay Phẳng Dòng 

Kết 

hợp 

DFa DRo DTr DFl DCo 
EF

a 
ERo ETr EFl ECo 21 

TP. Gia 

Nghĩa 

Nhỏ - - - - - - - 3 - 1 4 

Trung Bình - - - - - - 2 4 2 1 9 

Lớn - - - - - - 5 1 1 - 7 
 

Một số vị trí trượt lở (TL) tại khu vực TP. Gia Nhĩa (nguồn ảnh Viện Địa chất) 

  

Hình 2.50. TL tại đƣờng Trần Hƣng Đạo, trung 

tâm TP. Gia Nghĩa; kiểu trƣợt xoay [ERo] (2018) 

Hình 2.51. TL gây phá hủy đất canh tác tại xã Đắk 

Nia, TP. Gia Nghĩa; kiểu trƣợt xoay [ERo] (2019) 

  
Hình 2.52. TL gây phá hủy đất canh tác tại xã 

Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa; kiểu trƣợt xoay 

[ERo] (2018) 

Hình 2.53. TL gây phá hủy đƣờng giao thông tại 

xã Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa; kiểu trƣợt xoay 

[ERo] (2018) 
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Hình 2.54. TL gây phá hủy 1 gian nhà tại tuyến 

đƣờng trung tâm TP. Gia Nghĩa (QL14);  

kiểu trƣợt phẳng [ETr] (2018) 

Hình 2.55. TL phía sau dãy nhà trên tuyến đƣờng 

trung tâm TP. Gia Nghĩa (QL14); 

 kiểu trƣợt xoay [Ero] (2018) 

  

Hình 2.56. TL tại tuyến đƣờng giao thông thuộc 

phƣờng Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa; kiểu trƣợt 

xoay [ERo] (2018) 

Hình 2.57. TL tại tuyến đƣờng giao thông thuộc 

phƣờng Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa; kiểu kết 

hợp [ECo] (2018) 

  

Hình 2.58. TL tại tuyến đƣờng giao thông thuộc 

phƣờng Nghĩa Tín, TP. Gia Nghĩa; kiểu trƣợt 

phẳng [ETr] (2018) 

Hình 2.59. TL tại vai phải đập hồ thứ cấp thủy 

điện  Đắk R’Tih, TP. Gia Nghĩa; kiểu trƣợt phẳng 

[ETr] (Nguồn: Google Earth, 2018) 



117 

 

  

Hình 2.60. TL tại sƣờn kênh xả hồ thủy điện Đắk 

Tik, TP. Gia Nghĩa; kiểu dòng [EFl]  

(Nguồn: GE, 2018) 

Hình 2.61. TL tại sƣờn kênh xả hồ thủy điện Đắk 

Tik, TP. Gia Nghĩa; kiểu dòng [EFl]  

(Nguồn: GE, 2018) 

2.3. Phân tích, đánh giá các yếu tố chủ yếu quyết định quá trình trượt lở đất 

Thực tế nghiên cứu về TBĐC nói chung và TLĐ nói riêng các nhà nghiên cứu 

đều cho rằng, quá trình hình thành tai biến TLĐ đều chịu tác động (ảnh hưởng) bởi tập 

hợp các yếu tố điều kiện nguyên nhân. Xét về bản chất nguồn gốc, các yếu tố này có 

thể chia thành 2 nhóm chính (Wang, 2018): 

- Nhóm các yếu tố tự nhiên( địa hình địa mạo, địa chất thạch học, địa chất công 

trình, địa chất thủy văn, khí tượng thủy văn, độ che phủ thực vật,…); 

- Nhóm các yếu tố hoạt động nhân sinh (xây dựng, canh tác nông lâm nghiệp, 

khai thác tài nguyên khoáng sản,…). 

Mỗi nhóm bao gồm tập hợp các yếu tố, và mỗi yếu tố thể hiện vai trò tác động khác 

nhau đối với quá trình hình thành và phát triển tai biến. Bên cạnh đó, số lượng các yếu tố tác 

động gây ra tai biến ở mỗi khu đô thị cũng có sự khác nhau. Vì vậy, vấn đề quan trọng là 

đánh giá và phân định đúng tầm quan trọng khác nhau của các yếu tố đó. Việc đánh giá 

định lượng các yếu tố nguyên nhân khác nhau gây TLĐ, thường thông qua việc xác định 

trọng số, dựa vào thống kê các kết quả đo đạc trong quá trình nghiên cứu hiện trạng, đánh 

giá mối liên hệ của từng yếu tố nguyên nhân của chuyên gia. 

Khi nói hoặc diễn giải về tác nhân gây thiên tai, các nhà nghiên cứu nước ngoài 

cũng như trong nước thường sử dụng các thuật ngữ  khác nhau nhằm phân biệt những 

yếu tố nào là yếu tố có tính tiềm tàng (tồn tại sẵn) và những yếu tố nào trực tiếp gây ra 

tai biến. Có thể dẫn ra vài ví dụ về khái niệm thuật ngữ khác nhau như sau: 

- Yếu tố tác động gián tiếp và yếu tố tác động trực tiếp 

- Yếu tố ảnh hưởng, yếu tố nguyên nhân thiên tai  

- Yếu tố tiềm tàng, yếu tố nguyên nhân trực tiếp,v.v… 

Phân tích và suy rộng ra trên thực tế có thể thấy rằng, điều kiện gây phát sinh TLĐ là 

các điều kiện tự nhiên và hoạt động nhân sinh mang tính chất tác động bổ trợ phá vỡ cân 

bằng của khối đất đá sườn mái dốc gồm: Đặc điểm khí hậu khu vực; Chế độ thủy văn của 
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các hồ nước và các con sông; Địa hình khu vực; Cấu trúc địa chất sườn mái dốc; Hoạt động 

kiến tạo và kiến tạo hiện đại; Hoạt động địa chấn; Điều kiện địa chất thủy văn; Đặc điểm 

tính chất cơ lý của đất đá; Hoạt động xây dựng của con người. 

Nguyên nhân gây trượt là những tác động phá hủy cân bằng trọng lực sườn dốc 

gồm: 1) Tăng độ dốc sườn mái dốc khi khi thi công công trình; 2) Làm giảm độ bền 

của đất đá do bị biến đổi trạng thái vật lý khi tẩm ướt, trương nở, giảm độ chặt, phá 

hủy kết cấu tự nhiên,...; 3)Tác động của áp lực thủy tĩnh, thủy động lên đất đá, gây 

biến dạng thấm (xói ngầm, chảy trôi, cát chảy); 4) Làm biến đổi trạng thái ứng suất 

của đất đá cấu tạo sườn mái dốc; 5) Tác động tăng tải trọng lên trên sườn mái dốc 

(Lomtadze, 1977). 

Mỗi nguyên nhân riêng biệt đều có thể làm mất cân bằng của các khối đất đá 

sườn mái dốc, nhưng thông thường là tác động đồng thời của một số trong những 

nguyên nhân đó. 

Bất luận còn có sự chưa thống nhất về thuật ngữ sử dụng, nhưng hầu như tất cả 

các nhà nghiên cứu đều đồng thuận về quá trình hình thành tai biến đều có sự tham gia 

của các yếu tố sẵn có tiềm tàng và các yếu tố tác động trực tiếp gây nên. Điều kiện và 

nguyên nhân không phải là một, nhưng trên thực tế việc phân tách các khái niệm trên ở 

mức độ nào đó vẫn chỉ là quy ước và rất khó nhận rạng một cách rạch ròi. Ví dụ, ngay 

cùng một yếu tố như hoạt động của con người có khi vừa là điều kiện tiềm tàng mang 

tính chất bổ trợ lại vừa là nguyên nhân trực tiếp gây TL. Mặc dù vậy, kinh nghiệm 

nghiên cứu cho thấy việc phân tách đó rất cần thiết và hợp với logic, bởi lẽ nó giúp 

chúng ta phân tích hiện tượng, dự báo nguy cơ tai biến và chọn các giải pháp phòng 

tránh phù hợp. 

Trên cơ sở phân tích tổng hợp các tài liệu hiện có và khảo sát thực địa cho phép 

đánh giá vai trò của các yếu tố phát sinh TLĐ ở 5 khu đô thị bao gồm nhóm các yếu tố 

địa hình- địa mạo, địa chất-  kiến tạo, địa chất thủy văn, khí hậu thủy văn và hoạt động 

nhân sinh. Nhóm các yếu tố điều kiện nguyên nhân gây ra TLĐ nêu trên gồm tổng số 9 

yếu tố tác nhân tham gia vào quá trình hình thành TLĐ. 

Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của khu vực nghiên cứu, những yếu tố chủ yếu quyết 

định trượt đất đã được lựa chọn là: độ dốc sườn; lượng mưa; loại thạch học công trình; cơ 

cấu sử dụng đất; loại vỏ phong hoá; mật độ nứt nẻ của đất đá; dạng tồn tại nước dưới đất; 

mức độ phân cắt sâu và phân cắt ngang. Mức độ nguy cơ trượt lở theo mỗi yếu tố được 

đánh giá từ rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao; mức độ đánh giá khác nhau trong mỗi 

yếu tố được tính bằng tỷ số giữa phần trăm điểm trượt lở trên phần trăm diện tích đối tượng 

được phân chia của mỗi yếu tố. Tuy nhiên, để bảo đám tính sát thực khách quan hơn, các 

cấp nguy cơ theo yếu tố ảnh hưởng còn được phân tích điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm 

nghiên cứu thực tế. Do đó, mỗi yếu tố có thể được từ 3 đến 5 cấp đánh giá; chủ yếu dựa trên 
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việc phân tích tính chất của các yếu tố ảnh hưởng và phân tích đối sánh sự phát triển của 

trượt lở đã xảy ra với từng bộ phận của các yếu tố đó. 

 2.3.1. Yếu tố độ dốc sƣờn  

Trượt lở là dạng tai biến tự nhiên chỉ xảy ra trên sườn dốc; nói một cách khác, sự 

hình thành của TLĐ phụ thuộc trước hết là vào yếu tố độ dốc sườn. Đây là yếu tố quan 

trọng nhất quyết định sự hình thành tai biến và sự biến động của về quy mô khối trượt 

phụ thuộc vào sự thay đổi về độ dốc của sườn dốc. Về lý thuyết cũng như trên thực tế, 

các khảo sát  nghiên cứu thực địa đều cho thấy rằng, những nơi địa hình có độ dốc cao là 

nơi TLĐ phát triển mạnh và tiềm ẩn nguy cơ TLĐ cũng cao hơn. Vì lẽ đó mà bất cứ sự 

gia tăng độ dốc sườn trong các hoạt động dân sinh đều có khả năng thúc đẩy sự xuất 

TLĐ trên sườn dốc. 

Nhìn chung, phần lớn dựa trên kết quả đánh giá mức độ nguy cơ trượt lở theo yếu 

tố độ dốc cho thấy tại 5 khu đô thị:  

- Khu vực TP. Đà Lạt, TT. Lạc Dương, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc phạm vi sườn 

dốc với độ dốc nhỏ hơn 8
o
 và lớn hơn 35

o
 có mức độ nguy cơ trượt lở theo độ dốc từ rất 

thấp và thấp; mức độ có nguy cơ trượt lở từ trung bình, cao và rất cao nằm trong phạm 

vi sườn dốc có góc dốc từ 8
o
 đến 35

o
 (Hình 2.62, 2.63, 2.64, và 2.65) 

- Khu vực TP. Gia Nghĩa, phạm vi sườn dốc có cấp độ dốc nhỏ hơn 8
o
 cho đến 

15
o
 có mức độ nguy cơ rất thấp và thấp; cấp độ dốc từ 25

o
 - 35

o
 có mức độ trung bình; 

cấp độ dốc từ 15
o
 - 25

o
 và lớn hơn 35

o
 có mức độ nguy cơ theo thứ tự từ cao đến rất cao 

(Hình 2.66). 

Một điều đáng quan ngại là hiện tượng TLĐ hiện ngày càng phổ biến ở phạm vi 

tất cả 5 đô thị do sườn dốc đang bị biến dạng do các hoạt động phát triển kinh tế của con 

người về nhiều lĩnh vực. Hiện tượng nhiều sườn đồi tự nhiên bị cắt xẻ san ủi để mở 

mang hệ thống giao thông, phát triển các khu dân cư tập trung, các vườn hoa trái công 

nghệ cao,…đều dẫn đến sự gia tăng độ dốc sườn trên nhiều khu vực. 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo độ dốc  

khu vực TP. Đà Lạt 

Độ dốc 

(o) 
%S 

Điểm

TL 

% 
Điểm

TL 

%Điể
mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

0-8 29.0 9 11.39 0.39 1 
Rất 

thấp 

8-15 28.3 25 31.65 1.12 7 Cao 

15-25 30.4 37 46.84 1.54 9 
Rất 

Cao 

25-35 105 7 8.86 0.84 5 
Trung 
bình 

>35 1.7 1 1.27 0.78 3 Thấp 
 

 

Hình 2.62. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo cấp độ dốc khu vực TP. Đà Lạt (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo độ dốc 

khu vực TT.Lạc Dương 

Độ 

dốc 

(o) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

Điểm 

TL 

%Điểm

TL/% 
Điểm Nguy 

cơ TL 

0-8 29.65 10 19.61 0.661 1 Rất 
thấp 

8-15 27.94 15 29.41 1.053 5 Trung 

bình 

15-25 29.78 18 35.29 1.185 7 Cao 

25-35 10.71 7 13.73 1.282 9 Rất cao 

>35 1.92 1 1.96 1.021 3 Thấp 

 

 

Hình 2.63. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo cấp độ dốc khu vực TT. Lạc Dƣơng (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo độ dốc  

khu vực TT. Di Linh 

Độ 

dốc 

(o) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

Điểm 

TL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

0-8 42.76 3 13.04 0.31 3 Thấp 

8-15 41.16 4 17.39 0.42 5 
Trung 

bình 

15-25 15.30 13 56.52 3.69 7 Cao 

25-35 0.76 3 13.04 17.20 9 Rất cao 

>35 0.02 0 0.00 0.00 1 
Rất 

thấp 
 

 

Hình 2.64. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo cấp độ dốc khu vực TT. Di Linh (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo độ dốc  

khu vực TP. Bảo Lộc 

Độ 

dốc 

(o) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

Điểm 

TL 

%Điểm

TL

S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

0-8 61.7 2 8.33 0.14 3 Thấp 

8-15 21.3 8 33.33 1.57 5 
Trung 

bình 

15-25 12.4 7 29.17 2.36 7 Cao 

25-35 3.8 7 29.17 7.64 9 Rất cao 

>35 0.8 0 0.00 0.00 1 
Rất 

thấp 
 

 

Hình 2.65. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo cấp độ dốc khu vực TP. Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo độ dốc  

khu vực TP. Gia Nghĩa 

Độ 

dốc 

(o) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

Điểm 

TL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

0-8 40.0 5 25.0 0.63 1 
Rất 

thấp 

8-15 33.1 5 25.0 0.76 3 Thấp 

15-25 19.6 4 20.0 1.02 7 Cao 

25-35 5.8 1 5.0 0.91 5 
Trung 

bình 

>35 1.5 6 25.0 16.34 9 Rất cao 
 

 

Hình 2.66. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo cấp độ dốc khu vực TP. Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 
 

Với các viện dẫn thực tế trên có thể nhận xét rằng, cả 5 đô thị đều nằm trên địa 

hình sườn dốc đồi núi, nên độ dốc sườn là tác nhân quan trọng nhất đóng vai trò quyết 

định gây ra TLĐ. Đồng thời yếu tố độ dốc đang bị biến đổi mạnh dưới áp lực phát 

triển đô thị của con người làm gia tăng góc dốc, đồng nghĩa với sự suy giảm tính cân 

bằng vốn có ở nhiều sườn dốc tự nhiên trên nhiều khu vực.  

Yếu tố độ dốc là nguyên nhân chính đóng vai trò quan trọng nhất trong việc 

hình thành TLĐ ở tất cả các đô thị nghiên cứu. Yếu tố này bị ảnh hƣởng sâu và bị biến 

động nhanh theo chiều hƣớng gia tăng quy mô cả về số lƣợng và diện tích do quá trình 

sử dụng đất đặc thù đa dạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ TLĐ. Với tính chất biến động 

nhanh dƣới các hoạt động của con ngƣời, yếu tố độ dốc đƣợc đánh giá yếu tố ảnh 

hƣởng quan trọng nhất. 

2.3.2. Yếu tố mƣa 

   Mưa có là tác nhân chính trực tiếp gây ra TLĐ. Thiên tai này hầu hết chi xảy ra 

trong mùa mưa và đi cùng với các trận mưa lớn hoặc mưa dài ngày. Trên khu vực 

nghiên cứu, thực tế nghiên cứu xác định, thời kỳ xuất hiện TLĐ hầu như khắp mọi nơi 

đều trùng với những tháng mùa mưa và quá trình TLĐ, đặc biệt phát triển mạnh trong 

những khu vực có cường mưa lớn và tập trung.  

 Mưa là tác nhân có tính biến đổi bất thường và có mối quan hệ với TLĐ thể 

hiện rõ nhất. Vì thế có thể dựa vào sự biến đổi của mưa theo không gian và thời gian 

(lượng mưa trung bình năm, lượng mưa trung bình mùa mưa, cường độ mưa, thời gian 

mưa) để đánh giá vai trò của yếu tố này trong phát sinh các tai biến TLĐ. Vì vậy, yếu 

tố mưa luôn được sử dụng để cảnh báo TLĐ. Tầm quan trọng của mưa thể hiện là tác 

động lên nhiều yếu tố khác và thể hiện ở một số khía cạnh:  

-  Nước mưa thấm xuống đất, làm suy giảm độ bền đất đá trên lớp phủ vỏ phong 

hóa. Tùy thuộc vào độ thấm và độ bão hòa nước của các lớp phủ vỏ phong hóa có thể gia 

tăng thể tích, tính tan rã hay tính trương nở - co ngót ảnh hưởn tới sự cân bằng tự nhiên.  
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- Nước mưa là nguồn cung cấp quan trọng cho nước dưới đất. Lượng mưa lớn 

làm gia tăng áp lực nước lỗ rỗng ở tầng chứa nước, dẫn đến mất ổn định ở sườn dốc và 

gây ra TLĐ lớp đất đá phía trên. Trong các đá nứt nẻ, nhất là các đới dập vỡ kiến tạo 

mực nước trong các khe nứt dâng cao và áp lực thủy tĩnh tác dụng lên thành khe nứt 

cũng tăng lên tương ứng gây mất ổn định sườn dốc và mái dốc. Khi lượng mưa tăng 

cao và tập trung khiến cho mực nước dưới đất tăng đột ngột tạo áp lực đẩy nổi dẫn đến 

nhiều khối trượt trong các đất đá phát sinh, phát triển mạnh mẽ. 

Kết quả phân tích nguy cơ trượt lở theo yếu tố lượng mưa trung bình năm cho 

thấy: 

- Khu vực TP. Đà Lạt, lượng mưa trung bình (LMTB) năm có giá trị biến đổi 

trong khoảng từ 1400 - 1970mm/năm; mức độ nguy cơ trượt lở theo LMTB năm có xu 

hướng tăng dần từ phía đông nam đến phía tây bắc. Theo đó, vùng mưa từ 1400 -

1650mm/năm có mức độ nguy cơ trượt lở từ rất thấp đến thấp; vùng mưa từ 1650 - 

1750mm/năm, từ 1750 - 1850mm/năm và lớn 1850mm/năm có mức độ nguy cơ tăng 

dần từ trung bình, cao và rất cao. 

- Khu vực TT. Lạc Dương với do ảnh hưởng khống chế bởi đỉnh núi cao 

LangBiang, LMTB năm có giá trị biến đổi trong khoảng từ 1940 - 2000mm/năm. 

Vùng mưa lớn nhất từ 1980 - 2000mm/năm ở phía bắc đỉnh núi LangBiang có mức độ 

nguy cơ trượt lở thấp, vùng mưa từ 1940 - 1960mm/năm ở rìa đông nam có nguy cơ 

trượt lở trung bình và vùng mưa từ 1960 - 1980mm/năm tập trung ở phần trung tâm thị 

trấn hướng về phía tây nam là thung lũng Suối Vàng có nguy cơ trượt lở cao. 

- Khu vực TT. Di Linh, lượng mưa trung bình năm có giá trị biến đổi trong 

khoảng từ 1580 - 1700mm/năm; lượng mưa trung bình năm có xu hướng giảm dần từ 

tây sang đông. Dựa trên tỷ số đánh giá cho thấy, vùng mưa phía tây có giá trị từ 1675 - 

1696,8mm/năm chỉ thể hiện nguy cơ TL thấp, vùng mưa phần trung tâm có giá trị từ 

1625 - 1675mm/năm có nguy cơ TL trung bình và vùng mưa phía đông có giá trị từ 

1581 - 1625mm/năm có nguy cơ TL cao. 

- Khu vực TP. Bảo Lộc, lượng mưa trung bình năm có giá trị biến đổi trong 

khoảng từ 2000- 2800mm/năm; lượng mưa TB năm có xu hướng tăng dần theo 

phương đông bắc - tây nam. Mức độ nguy cơ trượt lở được phân chia thành ba cấp từ 

rất thấp đến rất cao tương ứng với xu hướng giảm dần của lượng mưa của khu vực 

nghiên cứu. 

- Khu vực TP. Gia Nghĩa, lượng mưa trung bình năm có giá trị biến đổi trong 

khoảng từ 2200 - 2500mm/năm, LMTB có xu hướng tăng dần theo phương đông bắc - 

tây nam. Mức độ nguy cơ trượt lở được phân chia thành năm cấp từ rất thấp đến rất 

cao tương ứng với xu hướng giảm dần lượng mưa của khu vực nghiên cứu.  
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo lượng mưa trung bình năm   

khu vực TP. Đà Lạt 

LMTB
(mm/n

ăm) 

%S 
Điểm

TL 

% 

Điểm

T 

%Điể

mTL

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

1400-

1550 
16.05 8 10.13 0.63 5 

Trung 

bình  

1550-
1650 

10.03 1 1.27 0.13 1 
Rất 

thấp 

1650-
1750 

14.02 5 6.33 0.45 3 Thấp 

1750-

1850 
30.87 33 41.77 1.35 7 Cao 

1850-

1970 
29.02 32 40.51 1.40 9 

Rất 

cao 
 

 

Hình 2.67. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo lƣợng mƣa trung bình năm khu vực TP. Đà Lạt  

(thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo lượng mưa trung bình năm khu vực 

TT. Lạc Dương 

LMTB(

mm/nă

m) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

Điểm 

TL 

%Điể

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

1940 - 

1960 
12.7 8 16 1.23 5 

Trung

bình 

1960 - 

1980 
42.2 29 57 1.35 7 Cao 

> 1980 45.1 14 27 0.61 3 Thấp 
 

 

Hình 2.68. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo lƣợng mƣa trung bình năm khu vực TT. Lạc Dƣơng  

(thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo lượng mưa trung bình năm  

khu vực TT. Di Linh 

LMTB(

mm/nă

m) 

% 
Điểm

L 

% 

Điểm 

TL 

%Đi

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

1581 - 

1625 
26.2 9 39.1 1.49 7 Cao 

1625 - 

1675 
46.5 12 52.2 1.12 5 

Trung 

bình 

1675 - 

1697 
27.3 2 8.7 0.32 3 Thấp 

 

 

Hình 2.69. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo lƣợng mƣa trung bình năm khu vực TT. Di Linh 

 (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo lượng mưa trung bình năm  

khu vực TP. Bảo Lộc 

LMTB(m

m/năm) 
%S 

Điểm 

TL 

% Điểm 

TL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

2147-

2400 
16.85 6 25.00 1.48 7 Cao 

2400-

2600 
38.52 8 3.33 0.87 3 Thấp 

2600-

2813 
44.63 10 1.67 0.93 5 

Trung 

bình 
 

 

Hình 2.70. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo lƣợng mƣa trung bình năm khu vực TP. Bảo Lộc  

(thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo lượng mưa trung bình năm  

khu vực TP. Gia Nghĩa 

LMTB(m

m/năm) 
%S ĐiểmT 

% 

ĐiểmTL 

%ĐiểmL

/%S 
Điểm 

Nguy cơ 

TL 

<2270 8.8 0 0.0 0.00 1 
Rất 

thấp 

2270 - 
2330 

11.5 0 0.0 0.00 3 Thấp 

2330 - 
2390 

24.6 3 15.0 0.61 5 
Trung 
bình 

2390 - 
2450 

40.8 9 45.0 1.10 7 Cao 

2450 - 
2521 

14.2 8 40.0 2.81 9 Rất cao 
 

 

Hình 2.71. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo lƣợng mƣa trung bình năm khu vực TP. Gia Nghĩa  

(thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Phân bố không gian của lượng mưa ở 5 khu đô thị không đồng đều, nên tác 

nhân mưa đến TLĐ cũng có sự khác nhau. Mặc dù có sự khác nhau về lượng mưa theo 

khu vực nhưng yếu tố mưa được đánh giá là yếu tố thúc đẩy chính hiện tượng trượt lở 

tại năm khu vực nghiên cứu. 

Yếu tô mƣa là nguyên nhân chính gây ra TLĐ. Cả 5 đô thị nghiên cứu đều nằm 

trong vùng có lƣợng mƣa lớn. Phải nhấn mạnh rằng, không chỉ chỉ bản thân yếu tố 

này là yếu tố luôn biến động (thậm chí nhiều khi bất thƣờng khi đi kèm các cơn bão 

lớn), mà nó còn tác động mạnh đến yếu tố đất đá sƣờn dốc làm tăng tính nhạy cảm 

TLĐ gây mất cân bằng trọng lực sƣờn dốc dẫn đến hình thành TLĐ. Vì vậy đây là yếu 

tố chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành TLĐ Với tầm quan trọng 

nhƣ vậy, yếu tố ảnh hƣởng này đƣợc đánh giá là quan trọng thứ hai. 
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2.3.3. Yếu tố địa chất thạch học 

Yếu tố địa chất thạch học có tính quyết định sự hình thành và quy mô phát triển 

của khối TLĐ cả trong lý thuyết lẫn thực tế. Yếu tố thạch học là đặc trưng về độ bền của 

các lớp phủ trên bề mặt đất. Nói đến yếu tố địa chất thạch học là bao hàm cấu trúc địa chất 

và thành phần đất đá (cơ lý, thành phần thạch học- khoáng vật) lớp phủ trên bề mặt, có 

liên quan đến các thành tạo địa chất có nguồn gốc khác nhau (trầm tích, magma, biến 

chất). Độ nhạy cảm tai biến TLĐ và quy mô phát triển phụ thuộc vào đặc tính cơ lý đất 

đá, thành phần và độ dày các lớp đất đá vỏ phong hóa trên bề mặt sườn dốc. 

  Trong tự nhiên, yếu tố địa chất thạch học đồng thời là yếu tố luôn chịu tác động 

của các tác nhân khác khá mạnh mẽ. Trong mối quan hệ với TLĐ, yếu tố địa chất 

thạch học là yếu tố dễ bị biến đổi và biến đổi nhanh dưới tác động ảnh hưởng của nước 

mưa và nước dưới đất. Bên cạnh đó các tác động của con người trong khai thác đất đai 

làm biến động không nhỏ cấu trúc tầng phủ trên mặt đất.  

Từ các kết quả nghiên cứu vai trò yếu tố địa chất thạch học trong mối quan hệ 

TLĐ trên 5 đô thị có thể thấy rằng, phần lớn hiện tượng TLĐ xảy ra với mật độ cao và 

quy mô lớn đều liên quan đến vỏ phong hóa trên các loại thành tạo địa chất chính đó là 

trầm tích, trầm tích phun trào và basalt.  Trên phạm vi thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc 

Dương, trầm tích hệ tầng La Ngà, trầm tích phun trào hệ tầng Đơn Dương có diện phân 

bố rộng và phần lớn các khối trượt lở xảy ra gần đây đều xuất hiện trên lớp vỏ phong hóa 

của các thành tạo này. Trong khi đó, ở thị trấn Di Linh, thành phố Bảo Lộc và Gia Nghĩa 

lại phổ biến trên diện rộng là các thành tạo basalt phong hóa hệ tầng Túc Trưng và Đại 

Nga và gắn với vỏ phong hóa này là nhiều khối trượt điển hình quy mô lớn. Các thành tạo 

trầm tích (hệ tầng Di Linh, La Ngà) diện phân bố hẹp hoặc nằm dưới sâu được phủ bởi 

các thành tạo basalt nêu trên. Tại đới tiếp xúc với lớp vỏ phong hóa nằm trên phổ biến là 

lớp sét có tính chất dễ thấm nước, trơn trượt khi gặp nước. Biểu hiện trượt lở đất ở thị trấn 

Di Linh, phường B Lao thành phố Bảo Lộc và trên các khu vực trực thuộc như đèo Phú 

Hiệp, Lộc Châu,…là những minh chứng về nhận xét này. 

Mặc dù có tính đặc trưng mang tính khu vực về điều kiện địa chất thạch học 

nêu trên, nhưng ở mỗi đô thị, mức độ tác động của yếu địa chất thạch học đến quá 

trình hình thành và phát triển TLĐ cũng thể hiện khác nhau. Những khác biệt này có 

thể xuất phát từ cấu trúc địa chất và chiều dày của lớp vỏ phong hóa, đồng thời còn 

chịu sự chi phối của một số yếu tố khác ở mỗi đô thị. 

Kết quả đánh giá mức độ nguy cơ trượt lở theo yếu tố địa chất thạch học được 

như sau: 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo địa chất thạch học   
khu vực TP. Đà Lạt 

Nhóm 

thạch học 
%S 

Điểm
TL 

% 
Điểm

TL 

%Điể
mTL/

%S 
Điểm 

Nguy 
cơ TL 

Trầm tích 

Đệ tứ 
3.4 3.0 3.8 1.12 0.22 3 

SaK-CK-

BK và riolit 

phong hóa 
(HT-ĐDg) 

45.0 14.0 17.7 0.39 0.08 1 

Đá phiến, 

CK-BK-

SeK phong 
hóa (HT-

LNg) 

18.4 27.0 34.2 1.85 0.37 9 

Đá bazan 
phong hóa 

(HT-XLo) 

4.1 6.0 7.6 1.84 0.37 7 

Đá granito-
gneis 

phong hóa 

(PH-CNa) 

29.0 29.0 36.7 1.27 0.25 5 

 

 

Hình 2.72. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo địa chất thạch học khu vực TP. Đà Lạt  

(thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo địa chất thạch học 
khu vực TT. Lạc Dương 

Nhóm thạch 
học 

%S 
Điểm
TL 

% 

Điểm

TL 

%Điể

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 
cơ TL 

CK-BK phong 

hóa (HT-LNg2) 
3.4 0 0 0.00 3 Thấp 

Đá phiến, BK-

SeK phong hóa 
(HT-LNg1) 

49.3 37 73 1.47 9 
Rất 

cao 

Trầm tích Đệ tứ 5.4 1 2 0.36 5 
Trung 

bình 

Đá granito-

gneis phong hóa 

(PH-CNa) 

5.1 0 0 0.00 1 
Rất 
thấp 

SaK-CK-BK và 
riolit phong hóa 

(HT-ĐDg) 

36.8 13 25 0.69 7 Cao 

 

 

Hình 2.73. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo địa chất thạch học khu vực TT. Lạc Dƣơng 

 (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo địa chất thạch học  

khu vực TT. Di Linh 

Nhóm thạch 

học 
%S 

Điểm

TL 

% 
Điểm

TL 

%Điể
mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

Đá andesit, 
dacite phong 

hóa (HT-ĐBL) 

9.4 3 1.04 1.39 9 
Rất 

cao 

Đá tholeit 

bazan, 
andesitobazan 

phong hóa (HT-

ĐNg) 

57.3 13 56.5 0.99 7 Cao 

Đá basalt olivin 

phong hóa (HT-

TTr) 

33.2 7 0.43 0.91 5 
Trung 
bình 

Đá phiến, CK-
BK-SeK phong 

hóa (HT-LNg) 

0.1 0 0.00 0.00 - Thấp 

  

Hình 2.74. Bản đồ NCTL theo địa chất thạch học khu vực TT. Di Linh thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo địa chất thạch học  

khu vực TP. Bảo Lộc 

Nhóm thạch học %S 
Điểm

TL 

% 

Điểm

TL 

%Điể

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

Đá granitogneis 

phong hóa (PH-

ĐQa) 

0.41 0 0.00 0.00 1 
Rất 
thấp 

Đá andesit, dacite 

phong hóa (HT-

ĐBL) 

17.66 7 29.17 1.65 7 Cao 

Đá phiến, CK-
BK-SeK phong 

hóa (HT-LNg) 

10.56 1 4.17 0.39 3 Thấp 

Sạn kết, cát kết 
phong hóa (HT-

DLi) 

8.53 4 16.67 1.95 9 
Rất 

cao 

Đá granito-gneis 

phong hóa (PH-
CNa) 

6.23 0 0.00 0.00 1 
Rất 

thấp 

Đá tholeit bazan, 

andesitobazan 
phong hóa (HT-

ĐNg) 

32.38 5 20.83 0.64 3 Thấp 

Đá basalt olivin 
phong hóa (HT-

TTr) 

24.23 7 29.17 1.0 5 
Trung 

bình 
 

 

Hình 2.75. Bản đồ NCTL theo địa chất thạch học khu vực TP. Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo địa chất thạch học  

khu vựcTP. Gia Nghĩa 

Nhóm thạch 

học 
%S 

Điểm

TL 

% 

Điểm

TL 

%Điể

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

Đá phiến, 
CK-BK-SeK 

phong hóa 

(HT-LNg) 

6.7 8 40.0 2.40 7 Cao 

Đá basalt 

olivin phong 

hóa (HT-TTr) 

79.4 12 60.0 0.76 5 
Trung 
bình 

Trầm tích Đệ 

tứ 
3.9 0 0.0 0.00 3 Thấp 

 

 

Hình 2.76. Bản đồ NCTL theo địa chất thạch học khu vực TP. Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Trên địa bàn 5 khu đô thị, yếu tố địa chất thạch học thể hiện ở 5 nhóm đá chính: 

nhóm đá phun trào bazan, nhóm trầm tích Đệ Tứ và Neogen, nhóm đá magma xâm 

nhập, nhóm đá trầm tích - phun trào. Các nhóm thạch học này có vai trò và mức độ 

ảnh hưởng của chúng tới TLĐ với các đặc trưng biến đối (trạng thái, tính chất, ...) khi 

gặp nước với khả năng chịu tải trọng khác nhau. Bản thân các nhóm đá có nguồn gốc 

và thành phần khác nhau cộng với sự tác động ảnh hưởng của điều kiện kiến tạo và 

quá trình phong hoá không đồng đều, tạo cho độ nhạy cảm của TLĐ cũng biểu hiện có 

sự khác biệt ở mỗi đô thị.  

 Yếu tố địa chất thạch học là một trong 3 điều kiện cần quyết định quá trình 

TLĐ. Với các đặc điểm thành phần và tính chất cơ lý, hóa lý nêu trên, yếu tố địa chất 

thạch học là yếu tố dễ bị biến đổi mạnh dƣới tác động của nƣớc mƣa. Do vậy, đây 
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chính là một trong 3 nguyên nhân chính gây mất cân bằng sƣờn dốc . Yếu tố địa chất 

thạch học đƣợc đánh giá là yếu tố ảnh hƣởng quan trọng có giá trị từ 3-4.  

2.3.4. Yếu tố sử dụng đất 

Khai thác sử dụng đất dưới áp lực phát triển kinh tế- xã hội trên phạm vi 5 đô 

thị nghiên cứu hiện đang là vấn đề nóng bỏng ở mọi khía cạnh. Nếu như trên phạm vi 

đất ngoài đô thị, mục đích sử dụng đất với cơ cấu tương đối đơn giản. Nhưng đối với 

đất đô thị do giá trị kinh tế cao nên vấn đề khai thác sử dụng đất không chỉ mang tính 

đa dạng hơn mà đồng thời còn có tính đặc thù khá rõ, và mọi loại đất  đều được khai 

thác đến mức tối đa, thậm chí có nơi, có lúc bất chấp các quy định hiện hành. Trong 

mối liên quan với TLĐ ở cả 5 đô thị, 3 loại đất: đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp và đất 

xây dựng là 3 đối tượng bị khai thác bất hợp lý nhất nhìn từ góc độ phòng chống, 

phòng tránh TLĐ. Một số đặc trưng phổ biến nổi lên nhiều nhất như sau: 

1- Về đất lâm nghiệp: Đất lâm nghiệp ở cả 5 đô thị chiếm tỷ lệ không lớn, chủ yếu 

phân bố ở ven đô hoặc xen lẫn những khu đất nông nghiệp. Đây là phần diện tích đang bị 

thu hẹp dần hoặc bị thay thế bởi đất cà phê hoặc các cây công nghiệp ngắn ngày khác. 

Trên diện tích này đất mất độ che phủ, hoặc có độ che phủ nhưng bề mặt bị cày xới liên 

tục nên khả năng hạn chế sự xâm nhập của nước mưa vào sâu trong tầng đất phủ bị giảm 

đi đáng kể. Động thái này tạo điều kiện phát sinh sự mất cân bằng đất đá sườn dốc gây 

nên TLĐ, phổ biến ở phần chân các sườn đồi tự nhiên ở khắp các đô thị. 

2- Về đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp trên các đô thị chủ yếu canh tác cà phê, 

hoa màu, cây trái, hoa công nghệ cao. Về tổng thể các diện tích này đều có độ che phủ 

kém, và các bề mặt sườn dốc tự nhiên hầu hết đã bị biến dạng dưới các hoạt động của 

con người. Các bề mặt sườn dốc hoặc bị tác động mạnh bởi nước mưa xâm nhập mạnh 

vào bề mặt đất, hoặc bị ùn ứ trên các sườn do việc thiếu quy hoạch đồng bộ hệ thống 

thoát nước mặt trên các khu canh tác. Tình trạng này làm gia tăng áp lực nước mặt của 

nước mưa trên các sườn đồi và dần dẫn tới mất độ kết dính của đất đá gây ra TLĐ.  

3- Về hoạt động xây dựng: Hoạt động xây dựng khác đa dạng trước yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội ở tất cả các địa phương. Một số hoạt động chính: mở mang 

hệ thống giao thông đô thị, xây dựng các công trình công cộng các đô thị mới, mở 

rộng và cải tạo mở mang hệ thống hạ tầng cấp thoát nước,….Các hoạt động nhân sinh 

làm gia tăng cấp độ mạnh lên của một số tác nhân thể hiện dưới đây: 

- Tăng độ lớn của các mái dốc trên các sườn dốc tự nhiên do cắt xén san ủi mặt 

bằng xây dựng;  

- Tăng áp lực trọng lực trên các mái dốc bởi các công trình xây dựng hoặc các 

dung chấn do hoạt động của các phương tiện vận tải; 

- Phá hủy lớp phủ thực vật làm gia tăng quá trình xâm nhập nước mặt vào bề mặt 

đất phá vỡ kết cấu bền vững của tầng đất phủ; 

- Gia tăng áp lực cục bộ của nước mặt, nước mưa, nước thải sinh hoạt trên sườn 

dốc, mái dốc trên các khu dân cư do không có hệ thống thoát nước hợp lý và đồng bộ. 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo hiện trạng sử dụng đất  

khu vực TP. Đà Lạt 

Hiện trạng 

SDD 
%S 

Điểm

TL 

% 

Điểm

TL 

%Điể

mTL/

%S 

Điể

m 

Nguy 

cơ TL 

Đất chưa sử 

dụng 
0.61 0 0.00 0.00 1 

Rất 
thấp 

Đất rừng 
sản xuất 

0.10 1 1.27 12.17 9 Rất cao 

Đất rừng 

đặc dụng 
65.47 42 53.16 0.81 3 Thấp 

Đất rừng 
phòng hộ 

0.23 0 0.00 0.00 1 
Rất 

thấp 

Đất ở, giao 

thông 
5.22 10 12.66 2.43 7 Cao 

Đất sông, 

suối 
1.79 1 1.27 0.71 3 Thấp 

Đất cây 
hàng năm 

12.0 10 12.66 1.05 5 
Trung 

bình 

Đất cây lâu 

năm 
11.58 9 11.39 0.98 5 

Trung 
bình 

Đất công 
trình 

2.96 6 7.59 2.57 7 Cao 
 

 

Hình 2.77. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo hiện trạng sử dụng đất khu vực TP. Đà Lạt 
Bảng phân cấp nguy cơ TL theo hiện trạng sử dụng đất  

khu vực TT. Lạc Dương 

Hiện trạng 

SDD 
%S 

ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT
L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

Đất ở 1.5 3 5.88 3.86 9 Rất cao 

Đất chưa sử 

dụng 
17.1 7 13.73 0.80 3 Thấp 

Đất cây 

hàng năm 
10.4 12 23.53 2.26 7 Cao 

Đất rừng 
phòng hộ 

35.3 16 31.37 0.89 3 Thấp 

Đất rừng 

phòng hộ 
19.0 4 7.84 0.41 1 

Rất 

thấp 

Đất rừng tư 

nhiên đặc 
rụng 

5.0 1 1.96 0.39 1 
Rất 

thấp 

Đất cây lâu 
năm 

7.3 6 11.76 1.61 5 
Trung 
bình 

Đất lúa 
nước, mặt 

nước 

4.4 2 3.92 0.89 3 Thấp 

 

 

 

Hình 2.78. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo hiện trạng sử dụng đất khu vực TT. Lạc Dƣơng  

(thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 
Bảng phân cấp nguy cơ TL theo hiện trạng sử dụng đất  

khu vực TT. Di Linh 

Hiện trạng 

SDD 
%S 

ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

Đất chưa sử 

dụng 
0.4 0 0.00 0.00 1 

Rất 

thấp 

Đất rừng 

sản xuất 
0.0 0 0.00 0.00 3 Thấp 

Đất trồng 
lúa 

3.7 1 4.35 1.18 7 Cao 

Đất ở, và 

đất công 
18.1 8 34.78 1.92 9 Rất cao 

Đất cây 

công 
nghiệp lâu 

năm 

77.9 14 60.87 0.78 5 
Trung 
bình 

Hình 2.79. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo hiện trạng sử dụng 

đất khu vực TT. Di Linh (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo hiện trạng sử dụng đất  

khu vực TP. Bảo Lộc 

Hiện trạng 

SDD 
%S 

ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

Đất chưa sử 
dụng 

1.88 3 12.5 6.66 9 Rất cao 

Đất cây 
công 

nghiệp lâu 

năm 

74.68 15 62.5 0.84 5 
Trung 

bình 

Đất nương 

rẫy 
0.39 0 0 0.00 1 

Rất 

thấp 

Đất ở 16.18 3 12.5 0.77 3 Thấp 

Đất rừng 

phòng hộ 
3.37 3 12.5 3.71 7 Cao 

Đất rừng 

sản xuất 
3.50 0 0 0.00 1 

Rất 

thấp 
 

 

Hình 2.80. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo hiện trạng sử dụng đất khu vực TP. Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo hiện trạng sử dụng đất  

khu vực TP. Gia Nghĩa 

Hiện trạng 

SDD 
%S 

ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

Đất cây 

hàng năm 
13.57 4 20.0 1.47 7 Cao 

Đất nương 

rẫy 
2.03 0 0.0 0.00 1 

Rất 

thấp 

Đất cây CN 

lâu năm 
41.23 6 30.0 0.73 3 Thấp 

Đất ở, đất 
công 

3.74 3 15.0 4.01 9 Rất cao 

Đất rừng 

phòng hộ 
6.97 1 5.0 0.72 3 Thấp 

Đất rừng 
sản xuất 

30.52 6 30.0 0.98 5 
Trung 
bình 

Đất mặt 

nước 
1.95 0 0.0 0.00 1 

Rất 

thấp 
 

 

Hình 2.81. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo hiện trạng sử dụng đất khu vực TP. Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng đối với các khu đô thị, hoạt động nhân 

sinh là vô cùng lớn ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố sườn dốc, làm thay đổi  biến động 

tính chất có lý đất đá cấu tạo sườn. Những ảnh hưởng đan xen tương tác với nhau phá vỡ 

tính cân bằng sườn dốc thúc đẩy quá trình hình thành TL sườn dốc.  

Hoạt động nhân sinh phát triển kinh tế ở 5 đô thị là yếu tố có tính đặc thù, đa dạng 

và đang xảy ra rất mạnh gây ra tác động bất thƣởng đến các tác nhân nhân khác gia 

tăng áp lực lên sƣờn dốc làm phá vỡ tính ổn định cân bằng sƣờn dốc tự nhiên. Yếu tố sử 

dụng đất đƣợc đánh giá là yếu tố ảnh hƣởng quan trọng có giá trị là 4.  

2.3.5. Yếu tố vỏ phong hóa 

Yếu tố vỏ phong hóa (VPH)  là một phần của tác nhân địa chất thạch học trong 

mối quan hệ với TLĐ và vai trò của nó gắn liền với quy mô phát triển của các khối 

TLĐ. Phụ thuộc vào nguồn gốc, thành phần và đặc điểm phân bố đá gốc mà hình thành 

các VPH có các thành phần và độ dày khác nhau. Các yếu tố chi phối qua trình hình 

thành các kiểu VPH bao gồm: đá gốc, địa hình, khí hậu, thảm thực vật,.... Những yếu tố 
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cơ bản một mặt làm cho quá trình phong hoá xảy ra với mức độ khác nhau, mặt khác tạo 

ra sự đa dạng về thành phần, cấu trúc, và độ dày của các VPH. 

Quá trình phong hoá (cơ học và hóa học), làm cho cấu trúc đất đá bị phá huỷ, suy 

giảm mối liên kết cơ học, và các thành tạo địa chất ban đầu từ chỗ rất cứng trở nên mềm 

bở, dễ bị bão hoà nước và gia tăng tải trọng làm suy giảm tính liên kết của lớp đất đá vỏ 

phong hoá trên các sườn dốc. Hàm lượng sét trong lớp VPH càng lớn thì khả năng TLĐ 

càng cao khi chứa nhóm khoáng vật sét kaolinit, montmorilonit và hydromica, bởi tính 

chất ưa nước cao của chúng sẽ làm cho tính dẻo của các loại đất tăng cao và tính trương 

nở mạnh dẫn đến sự mất ổn định.  

Cả năm đô thị nghiên cứu đều là những nơi có diện phân bố rộng của trầm tích 

phun trào và basalt bị phong hóa mạnh với bề dày lớp vỏ lớn từ vài m đến 20, 30m, 

thậm chí nhiều nơi còn lớn hơn đạt tới 40, 50m. Xét về mối liên quan với TLĐ, thành 

phần vật chất cũng như tính chất cơ lý đất đá đều thể hiện đây đều là đối tượng dễ nhạy 

cảm với TL. Nhưng thực tế cho thấy, tính đa dạng về thành phần nguồn gốc của đá gốc 

cộng với sự chi phối ảnh hưởng của các yếu tố như địa hình, lượng mưa và biến động 

nước ngầm, đã quyết định tính đa dạng của các kiểu vỏ phong hóa và đồng thời tạo ra sự 

khác nhau về mức độ nguy cơ TLĐ ở mỗi kiểu vỏ trên mỗi đô thị. 

Bằng việc nhận dạng diện phân bố của các kiểu VPH phổ biến ở 5 khu đô thị  

gồm: Alferit, Ferrosiallit, Sialferit và Saprolit cùng mối liên hệ giữa các kiểu VPH ảnh 

hưởng tới TLĐ thông qua mật độ của các điểm TLĐ cho ta thấy rằng các mức nguy cơ 

TLĐ . Kiểu VPH có nguy cơ trượt lở rất mạnh và mạnh là các kiểu vỏ Ferrosiallit và 

Sialferit. 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo kiểu vỏ phong hóa   

khu vực TP. Đà Lạt 

Kiểu vỏ 
phong 

hóa 

%S 
Điể

mTL 

% 

Điể

mTL 

%Điểm

TL/%S 

Điể

m 

Nguy 

cơ TL 

AlFe 3.0 0.0 0.0 0.00 1 
Rất 

thấp 

FeSiAl 32.8 26.0 32.9 1.00 7 Cao 

SiAlFe 60.8 52.0 65.8 1.08 9 Rất cao 

Trầm tích 

Đệ tứ (Q) 
3.4 1.0 1.3 0.38 3 Thấp 

  

Hình 2.82. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo kiểu vỏ phong hóa khu vực TP. Đà Lạt (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo kiểu vỏ phong hóa  

khu vực TT. Lạc Dương 

Kiểu vỏ 

phong 

hóa 

%S ĐiểmTL 
% 

ĐiểmTL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy cơ 

TL 

Q 9.4 1 1.96 0.21 5 
Trung 

bình 

SiAlFe1 1.3 0 0.00 0.00 1 Rấtthấp 

SiAlFe2 0.2 0 0.00 0.00 3 Thấp 

FeSiAl1 55.0 43 84.31 1.53 9 Rất cao 

FeSiAl2 32.4 7 13.73 0.42 7 Cao 

Sa 1.7 0 0.00 0.00 1 Rất thấp 

  

Hình 2.83. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo kiểu vỏ phong hóa khu vực TT. Lạc Dƣơng (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo kiểu vỏ phong hóa  

khu vực TT. Di Linh 

Kiểu vỏ 

phong 

hóa 

%S ĐiểmTL 
% 

ĐiểmTL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy cơ 

TL 

AlFe2 31.00 7 30.43 0.98 5 
Trung 

bình 

FeSiAl1 2.87 1 4.35 1.51 9 Rất cao 

AlFe1 54.36 13 56.52 1.04 7 Cao 

Q 11.77 2 8.70 0.74 3 Thấp 
 

 

Hình 2.84. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo kiểu vỏ phong hóa khu vực TT. Di Linh (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo kiểu vỏ phong hóa  

khu vực TP. Bảo Lộc 

Kiểu vỏ 

phong 

hóa 

%S ĐiểmTL 
% 

ĐiểmTL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy cơ 

TL 

AlFe1 38.82 9 37.50 0.97 5 
Trung 

bình 

AlFe2 26.24 8 33.33 1.27 7 Cao 

Sa 0.98 0 0.00 0.00 1 Rất thấp 

SiAlFe2 6.30 5 20.83 3.31 9 Rất cao 

FeSiAl1 27.67 2 8.33 0.30 3 Thấp 
 

 

Hình 2.85. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo kiểu vỏ phong hóa khu vực TP. Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo kiểu vỏ phong hóa  

khu vực TP. Gia Nghĩa 

Kiểu vỏ 

phong 

hóa 

%S ĐiểmTL 
% 

ĐiểmTL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy cơ 

TL 

FeSiAl1 4.7 2 10.0 2.15 7 Cao 

FeSiAl2 11.8 6 30.0 2.53 9 Rất cao 

AlFe2 79.6 12 60.0 0.75 5 
Trung 

bình 

Q 3.9 0 0.0 0.00 3 Thấp 
 

 

Hình 2.86. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo kiểu vỏ phong hóa khu vực TP. Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Như đề cập ở trên, cũng như yếu tố địa chất thạch học, các thành tạo địa chất vỏ 

phong hóa cũng là yếu tố dễ bị biến đổi dưới tác động của nước mưa và nước ngầm ở 

các mức độ khác nhau phụ thuộc vào tính chất và thành phần (nhất là thành phần khoáng 

vật ) của mỗi kiểu vỏ phong hóa .  

Vỏ phong hóa là yếu tố thành phần trong đánh giá tầm quan trọng của đặc điểm 

địa chất thạch học. Đây cũng là một trong những tác nhân chính gây TLĐ. Yếu tố này 

cũng là yếu tố bị biến đổi mạnh dƣớc tác động của nƣớc mƣa, nƣớc ngầm do tính chất 

và đặc điểm thành phần nhạy cảm khi gặp nƣớc. Và vì vậy đây cũng là nguyên nhân 

chính tham gia  góp phần gây mất cân bằng sƣờn dốc dẫn đến hình thành TLĐ. Yếu tố 

này đƣợc đánh giá là yếu tố ảnh hƣởng quan trọng có giá trị từ 5-6. 

2.3.6. Yếu tố mật độ nứt nẻ 

 Yếu tố mật độ nứt nẻ trên bề mặt địa hình là kết quả của chuyển động tân kiến tạo 

và hoạt động phá huỷ đứt gãy kiến tạo, đặc biệt là đứt gãy hoạt động. Ở phạm vi không 

gian lớn bao trùm cả 5 khu vực là diện bị chi phối bởi ảnh hưởng của các đứt gãy 

phương ĐB-TN. Chúng phân cắt khối Lâm Đồng thành các cấu trúc bậc cao có phương 

ĐB-TN. Đứt gãy hoạt động đã phá huỷ đất đá, làm cho độ dính kết của chúng yếu đi, tạo 

điều kiện thuận lợi nhất định thúc đẩy quá trình hình thành TLĐ phát triển.  

Những nghiên cứu của các nhà khoa học chứng minh rằng, mỗi đứt gãy hoạt động 

đều có phạm vi ảnh hưởng của chúng (đới ảnh hưởng động lực đứt gãy). Càng xa trục 

đứt gãy, cường độ hoạt động của đứt gãy giảm dần. Phạm vi ảnh hưởng động lực của 

đứt gãy của mỗi bậc đứt gãy là khác nhau. Đứt gãy có bậc càng cao, phạm vi ảnh hưởng 

của chúng càng hẹp lại. Sự ảnh hưởng của chúng thể hiện các đặc trưng chủ yếu sau 

đây: Phá huỷ gây biến dạng các loại đất đá tạo các đới cá nát, xiết ép vỡ vụn; Phá hủy 

địa hình thể hiện ở các quá trình địa mạo- tân kiến tạo; Hình thành khe nứt hiện đại thể 

hiện ở mật độ khe nứt, đứt gãy; Phân định các bậc kiến trúc; Phá huỷ các đối tượng trên 

bề mặt đất (công trình giao thông, xây dựng dân dụng, đê đập, núi, đồi, ruộng vườn).  
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Kết quả nghiên cứu đặc điểm mật độ nứt nẻ (linement) cho thấy nguy cơ TLĐ có 

mối liên quan chặt chẽ. Tại các khu vực nghiên cứu tiến hành đánh giá mối quan hệ giữa 

mật độ linement với trượt lở. 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ linement 

khu vực TP. Đà Lạt 

Mật 

độ 

(km/k

m2) 

%S 
Điểm

TL 

% 

Điểm

TL 

%Điể

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

<0,5 54.90 35 44.30 0.81 1 
Rất 

yếu 

0,5-
1,0 

20.30 18 22.78 1.12 3 Yếu 

1,0-

1,5 
18.78 19 24.05 1.28 5 

Trung 

bình 

1,5-

2,0 
4.63 5 6.33 1.37 7 Mạnh 

2,0-

3,13 
1.38 2 2.53 1.83 9 

Rất 

mạnh 
 

 

Hình 2.87. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ linement khu vực TP. Đà Lạt 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ linement 

khu vực TT. Lạc Dương 

Mật độ 
(km/km2) 

%S 
Điểm 

TL 
% 

ĐiểmTL 
%Điểm
TL/%S 

Điểm 
Nguy cơ 

TL 

<0,68 13.11 2 3.92 0.30 3 Yếu 

0,68 - 1,42 27.27 2 3.92 0.14 1 Rất yếu 

1,42 - 2,12 25.10 15 29.41 1.17 5 
Trung 

bình 

2,12 - 2,87 24.46 23 45.10 1.84 9 
Rất 

mạnh 

2,87 - 4,85 10.06 9 17.65 1.75 7 Mạnh 
 

 

Hình 2.88. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ linement khu vực TT. Lạc Dƣơng (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ linement 

khu vực TT. Di Linh 

Mật độ 

(km/km2) 
%S 

Điểm

TL 
% ĐiểmTL 

%Điểm

TL/%S 

Điể

m 

Nguy cơ 

TL 

< 0,5 15.63 3 13.04 0.83 5 
trung 

bình 

0,5 - 1,0 22.11 3 13.04 0.59 3 Thấp 

1,0 - 1,5 32.18 12 52.17 1.62 9 Rất cao 

1,5 - 2,0 20.33 5 21.74 1.07 7 Cao 

2,0 - 2,89 9.75 0 0.00 0.00 1 Rất thấp 
 

 

Hình 2.89. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ linement khu vực TT. Di Linh (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ linement  

khu vực TP. Bảo Lộc 

Mật độ 

(km/km2
) 

%S 
ĐiểmT

L 

% Điểm 

TL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy cơ 

TL 

< 0,5 68.75 11 45.83 0.67 3 Thấp 

0,5 - 1,0 9.79 3 12.50 1.28 5 
Trung 

bình 

1,0 - 1,5 18.40 8 33.33 1.81 7 Cao 

1,5 - 2,0 1.78 2 8.33 4.67 9 Rất cao 

2,0 - 2,89 1.28 0 0.00 0.00 1 Rất thấp 
 

 

Hình 2.90. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ linement khu vực TP. Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ linement 

khu vực TP. Gia Nghĩa 

Mật độ 
(km/km2

) 

%S 
ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmTL 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy cơ 

TL 

< 0,5 60.1 5 25.0 0.42 1 
Trung 

bình 

0,5 - 1,0 16.7 5 25.0 1.50 3 Thấp 

1,0 - 1,5 18.5 6 30.0 1.62 5 Cao 

1,5 - 2,0 3.5 3 15.0 4.33 9 
Trung 

bình 

2,0 - 2,7 1.2 1 5.0 4.14 7 Rất cao 
 

 

Hình 2.91. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ linement khu vực TP. Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Mối quan hệ của TLĐ với mật độ linement đã được các nghiên cứu tai biến 

khẳng định cả về mặt cơ sở khoa học và trên thực tế thể hiện ở 2 mặt: 

Các đứt gãy, đới đứt gãy kiến tạo là các đới phá hủy, mà ở đó các thành tạo địa 

chất bị dập vỡ, nứt nẻ suy giảm độ bền. Mật độ đứt gãy đới đứt gãy kiến tạo càng cao 

thì độ bền của khối đất đá càng giảm.  

Đứt gãy kiến tạo còn là đường dẫn để quá trình phong hoá đạt được độ sâu lớn 

hơn, mức độ chứa nước cao hơn. Đới dập vỡ, nứt nẻ của đất đá sinh ra từ các phá hủy 

kiến tạo hoặc phi kiến tạo là những nơi tiềm ẩn nguy cơ TLĐ cao và rất cao. Đánh giá 

mối quan hệ này với sự hình thành hiện tượng TLĐ, các nhà khoa học thường thông 

qua việc tính toán phân tích mật độ dập vỡ nứt nẻ của đất đá do ảnh hưởng đứt gãy. 

Dựa trên cơ sở này chúng tôi lựa chọn chỉ tiêu mật độ đứt gãy (lineamen) để thể hiện 

mức độ nứt nẻ của đất đá. Mật độ đứt gãy kiến tạo được tính toán trên cơ sở phân tích 

bản đồ lineamen. Từ các kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế các điểm TLĐ trên địa 

bàn nghiên cứu trong mối quan hệ với mật độ đứt gãy cho phép làm sáng tỏ và phân 
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cấp ảnh hưởng tới TLĐ trên 5 đô thị. Các điểm hoặc cụm điểm TLĐ quy mô lớn, và 

những nơi tái diễn trượt lở thường phân bố tập trung trong phạm vi mật độ đứt gãy có 

giá trị lớn hơn 0,8 m/km
2
. 

Yếu tố mật độ linement là yếu tố ít biến đổi dƣới tác động của các yếu tố khác. 

Trong mối quan hệ với TLĐ, yếu tố kiến tạo chỉ biểu hiện ở những đới dập vỡ kiến tạo. 

Đây là đới vào mùa mƣa và mà khô có sự biến động về mức nƣớc dƣới đất. Động thái 

nƣớc dƣới đất ở đới này chính là tác nhân làm gia tăng nguy cơ TLĐ ở sƣờn dốc có sự có 

mặt của chúng. Yếu tố này đƣợc đánh giá là yếu tố ảnh hƣởng quan trọng có giá trị là 7. 

2.3.7. Yếu tố nƣớc dƣới đất 

Yếu tố nước dưới đất (NDĐ) có mối quan hệ chặt chẽ với TLĐ, được phản ánh 

trên phạm vi phân bố của các phân vị ĐCTV (phức hệ chứa nước dưới đất). Đây cũng 

là yếu tố góp phần khống chế phạm vi phân bố TLĐ trên các sườn dốc. Những sườn 

dốc được cấu tạo bởi đất đá bở rời cho khả năng thấm nước, điều kiện hình thành TLĐ 

sẽ thuận lợi hơn so với các sườn dốc cấu tạo bởi từ đất đá kém hoặc không thấm nước. 

Ảnh hưởng của nước dưới đất đối với TLĐ thể hiện ở một số khía cạnh:  

- Nước dưới đất biến động đột ngột và dâng cao vào mùa mưa làm gia tăng tải 

trọng và áp lực đẩy nổi trong đất đá bở rời; tạo áp lực thủy động lên thành khe nứt 

trong các đá bị nứt nẻ, gây mất ổn định sườn dốc và mái dốc;  

-  Sự dao động mực nước dưới đất theo mùa khô và mùa mưa làm suy giảm sức 

kháng cắt của đới đất đá có độ bền kém ổn định tồn tại trong sườn dốc, tạo nguy cơ 

trượt lở đối với lớp đất đá phía trên; 

- Tại các khu vực ven hồ chứa nước, áp lực thủy tĩnh một mặt gây tác động đẩy 

nổi đối với đất đá nằm bên dưới mực nước dưới đất đồng thời mặt khác gây mất cân 

bằng trọng lực của đất đá nằm phía trên; 

-  Xuất lộ nước dưới đất trên sườn dốc hay mái dốc dẫn đến xói ngầm cơ học và 

hiện tượng hydrat hóa làm cho đất đá dần suy giảm độ bền theo thời gian dẫn đến mất 

ổn định cho sườn dốc và mái dốc. 

Đặc điểm phân bố nước dưới đất và mức độ giầu nước của các tầng chứa nước 

khác nhau trên khu vực khác nhau phản ảnh mức độ TLĐ  khác nhau. Qua nghiên cứu 

cho thấy mối quan hệ giữa mật độ TLĐ với các phức hệ chứa nước ở các quy mô khác 

nhau, cho thấy: Mức độ TLĐ mạnh và rất mạnh phân bố trên các phức hệ chứa nước lỗ 

rỗng và phức hệ chứa nước khe nứt- lỗ hổng và các đới dập vỡ nứt nẻ kiến tạo. Mối 

quan hệ này chủ yếu liên quan đến mức độ chứa nước của các phức hệ và sự biến động 

của chúng. Mức độ chứa nước cũng như các thông số ĐCTV của chúng thường thay 

đổi mạnh theo không gian trong phạm vi nghiên cứu. Tầng không chứa nước phân bố 

rộng rãi; tầng chứa nước khe nứt- vỉa phân bố ở một số khu vực phân bố các đá trầm 

tích: bột kết, sét kết; đá biến chất và các đá magma xâm nhập, phun trào. 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo dạng tồn tại nước dưới đất  
khu vực TP. Đà Lạt 

Dạng tồn tại 
(Phức hệ - PH) 

%S 
Điểm 
TL 

% 

ĐiểmT

L 

%Điể

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 
cơ TL 

PH chứa nước 

khe nứt (Phun 

trào) 

4.09 4 5.06 1.24 5 
Trung 
bình 

PH chứa nước 
lỗ hổng (Đệ tứ) 

3.38 2 2.53 0.75 3 Thấp 

PH không chứa 

nước (Xâm 
nhập) 

29.47 31 39.24 1.33 7 Cao 

PH không chứa 

nước (Trầm 

tích – phun 
trào) 

44.12 11 13.92 0.32 1 
Rất 

thấp 

PH chứa nước 

khe nứt (Trầm 

tích) 

18.94 31 39.24 2.07 9 Rất cao 

 

 

Hình 2.92. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo dạng tồn tại nƣớc dƣới đất khu vực TP. Đà Lạt 
Bảng phân cấp nguy cơ TL theo dạng tồn tại nước dưới đất  

khu vực TT. Lạc Dương 

Dạng tồn tại 

(Phức hệ - 

PH) 

%S 
ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm
TL/%S 

Điểm 
Nguy cơ 

TL 

PH chứa 

nước lỗ hổng 

(Đệ tứ) 

9.11 1 1.96 0.22 5 
Trung 
bình 

PH không 
chứa nước 

(Xâm nhập-

pha1) 

0.64 0 0.00 - 1 Rất thấp 

PH không 

chứa nước 

(Xâm nhập-
pha2) 

10.01 0 0.00 0.00 3 Thấp 

PH không 

chứa nước 
(Trầm tích – 

phun trào) 

41.01 24 47.06 1.15 7 Cao 

PH chứa 

nước khe nứt 
(Trầm tích) 

39.23 26 50.98 1.30 9 Rất cao 

 

 

 

Hình 2.93. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo dạng tồn tại nƣớc dƣới đất khu vực TT. Lạc Dƣơng (thu nhỏ từ tỷ lệ 

1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo dạng tồn tại nước dưới đất  
khu vực TT. Di Linh 

Dạng tồn tại 

(Phức hệ - 

PH) 

%S 
ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

PH chứa 
nước lỗ hổng 

11.8 2 8.70 0.74 1 
Rất 
thấp 

PH chứa 
nước khe nứt, 

giàu nước 

(Phun trào) 

4.6 1 4.35 0.95 5 
Trung 

bình 

PH chứa 
nước khe nứt, 

nghèo nước 

(Phun trào) 

25.6 5 21.74 0.85 3 Thấp 

PH không 

chứa nước 

(Phun trào) 

5.0 2 8.70 1.73 9 Rất cao 

PH chứa 

nước khe nứt, 

trung bình 
(Phun trào) 

53.1 13 56.52 1.07 7 Cao 

 

 

Hình 2.94. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo dạng tồn tại nƣớc dƣới đất khu vực TT. Di Linh (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo dạng tồn tại nước dưới đất  
khu vực TP. Bảo Lộc 

Dạng tồn tại 

(Phức hệ - 

PH) 

%S 
ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

PH chứa 

nước lỗ hổng 
8.79 3 12.50 1.42 7 Cao 

PH chứa 

nước khe nứt, 

trung bình 

(Trầm tích) 

10.38 1 4.17 0.40 3 Thấp 

PH không 

chứa nước 

(Phun trào) 

17.04 7 29.17 1.71 9 Rất cao 

PH không 

chứa nước 

(Xâm nhập) 

7.67 0 0.00 0.00 1 
Rất 

thấp 

PH chứa 

nước khe nứt, 

nghèo (Phun 

trào) 

56.11 13 54.17 0.97 5 
Trung 

bình 

 

 

Hình 2.95. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo dạng tồn tại nƣớc dƣới đất khu vực TP. Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo dạng tồn tại nước dưới đất  

khu vực TP. Gia Nghĩa 

Dạng tồn tại %S 
ĐiểmT

L 

% 
ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

PH chứa 

nước khe nứt, 

trung bình 

(Trầm tích) 

16.5 9 45.0 2.72 7 Cao 

PH chứa 
nước khe nứt, 

trung bình 

(Phun trào) 

2.1 0 0.0 0.00 3 Thấp 

PH chứa 
nước khe nứt, 

nghèo (Phun 

trào) 

77.5 11 55.0 0.71 5 
Trung 

bình 

PH chứa 

nước lỗ hổng 
3.9 0 0.0 0.00 1 

Rất 

thấp 
 

 

Hình 2.96. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo dạng tồn tại nƣớc dƣới đất khu vực TP. Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ 

1:25.000) 

Đối với khu vực nghiên cứu, do phạm vi phân bố các tầng chứa nước hạn chế, 

nên ảnh hưởng của chúng đối với TLĐ chỉ biểu hiện trên một số vùng nhất định tại TT. 

Di Linh, TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) và TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông). 

Với những kết quả thực tế viện dẫn ở trên cho thấy rằng, yếu tố nƣớc dƣới đất có 

những tác động ở những phạm vi nhất định, nơi có mặt các đới dập vỡ kiến tạo có khả 

năng chứa nƣớc. Trong mối quan hệ với TLĐ, đây là những khu vực xung yếu góp phần 

tạo nên sự hình thành các khối TLĐ trong mùa mƣa. Giá trị  đƣợc đánh giá là yếu tố 

ảnh hƣởng quan trọng có giá trị từ 6 - 7. 

2.3.8. Yếu tố phân cắt sâu địa hình 

Yếu tố phân cắt sâu thể hiện vai trò năng lượng của địa hình. Đây là yếu tố là 

thành phần cấu thành độ dốc địa hình và phản ánh độ dốc địa hìnhchúng. Khi độ cao 

tương đối càng lớn thì năng lượng địa hình càng cao, quá trình dịch chuyển của đất đá 
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xảy ra càng mạnh. Người ta thường thể hiện độ cao tương đối này qua chỉ số phân cắt 

sâu địa hình. Khi tính toán trên GIS chỉ tiêu này được xác định bằng việc tính độ chênh 

cao tại mỗi ô lưới dựa vào mô hình số địa hình (DEM). Bản đồ độ phân cắt sâu địa hình 

được xây dựng trên cơ sở bản đồ địa hình (có đường đồng mức). Trong mối quan hệ với 

TLĐ, vai trò phân cắt sâu địa hình ở mỗi đô thị cũng có sự cũng thể hiện mức độ tác 

động khác nhau. Ở hai đô thị nằm ở đông bắc Lâm Đồng là thành phố Đà Lạt và thị trấn 

Lạc Dương, phạm vi các giá trị phân cắt sâu có ảnh hưởng gia tăng tính nhạy cảm của 

trượt lở phân bố lớn, nhất là thị trấn Lạc Dương. 

Trên cả 5 đô thị, cơ sở tính toán quan hệ tương quan giữa 5 cấp phân cắt sâu địa 

hình ở bản đồ số tỷ lệ 1: 25.000 và kết quả tính toán mật độ TLĐ cho thấy rằng, mức độ 

TLĐ có những biểu hiện khác nhau. Ở mật độ phân cắt sâu địa hình từ 150 m/km
2  

trở 

lên mức độ TLĐ xảy ra mạnh và rất mạnh được ghi nhận ở một số khu vực thuộc phạm 

vi 5 đô thị. Tuy nhiên, ở phần lớn diện tích còn lại mối quan hệ mật độ độ phân cắt sâu 

và mật độ TLĐ không được thể hiện rõ nét. 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt sâu  

khu vực TP. Đà Lạt 

Mức độ 

PCS 

m/km2 

%S 
Điểm

TL 

% 

Điểm

TL 

%Điể

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

17,6-80 11.1 11 13.92 1.25 7 Cao 

80-130 26.4 28 35.44 1.34 9 
Rất 

cao 

130-180 25.7 18 22.78 0.89 5 
Trung 

bình 

180-250 22.0 14 17.72 0.81 3 Thấp 

250-330 11.9 6 7.59 0.64 1 
Rất 

thấp 

330-
445,9 

2.9 2 2.53 0.86 5 
Trung 
bình 

 

 

Hình 2.97. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ phân cắt sâu khu vực TP. Đà Lạt 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt sâu 

khu vực TT. Lạc Dương 

Mức độ 

PCS 
m/km2 

%S 
ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT
L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

40 - 100 21.7 9 17.65 0.81 7 Cao 

100 - 150 48.9 36 70.59 1.44 9 Rất cao 

150 - 200 12.9 3 5.88 0.45 5 
Trung 

bình 

200 - 300 12.4 3 5.88 0.48 3 Thấp 

> 300 4.1 0 0.00 0.00 1 
Rất 

thấp 
 

 
Hình 2.98. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ phân cắt sâu 

khu vực TT. Lạc Dƣơng (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt sâu  

khu vực TT. Di Linh 

Mức độ 

PCS 

m/km2 

%S 
ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

28,3-40 8.3 2 8.70 1.05 5 
Trung 

bình 

40-50 23.0 3 13.04 0.57 1 
Rất 

thấp 

50-60 22.6 4 17.39 0.77 3 Thấp 

60-70 31.2 8 34.78 1.11 7 Cao 

70-85,8 15.0 6 26.09 1.74 9 Rất cao 
 

 

Hình 2.99. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ phân cắt sâu khu vực TT. Di Linh (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt sâu  

khu vực TP. Bảo Lộc 

Mức độ 

PCS 

m/km2 

%S 
ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

3,8-50 40.3 3 12.50 0.31 1 
Rất 

thấp 

50-100 36.2 11 45.83 1.26 5 
Trung 

bình 

100-200 10.1 5 20.83 2.07 7 Cao 

200-300 8.0 1 4.17 0.52 3 Thấp 

300-602 5.3 4 16.67 3.12 9 Rất cao 
 

 

Hình 2.100. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ phân cắt sâu khu vực TP. Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt sâu  

khu vực TP. Gia Nghĩa 

Mức độ 

PCS 

m/km2 

%S 
ĐiểmT

L 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

30-70 20.4 2 10.0 0.49 1 
Rất 
thấp 

70-100 38.8 4 20.0 0.52 1 
Rất 

thấp 

100-150 27.5 6 30.0 1.09 3 Thấp 

150-200 4.9 3 15.0 3.07 7 Cao 

200-250 4.5 4 20.0 4.40 9 Rất cao 

250-325,4 3.9 1 5.0 1.29 5 
Trung 

bình 
  

Hình 2.101. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ phân cắt sâu khu vực TP. Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Những trình bày trên cho thấy rằng, trong mối quan hệ với TLĐ, yếu tố phân cắt 

sâu là tác nhân tham gia với vai trò nhất định trong quá trình hình thành TLĐ. Với vai 

trò ít thể hiện của yếu tố này, tầm quan trọng đƣợc đánh giá có giá trị từ 8 - 9. 
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2.3.9. Yếu tố phân cắt ngang địa hình  

Các đô thị nghiên cứu phần lớn nằm ở các khu vực có địa hình đồi núi thấp với 

sự phân cắt địa hình không lớn. Phân cắt ngang địa hình cũng là yếu tố ảnh hưởng nhất 

định tới TLĐ. Yếu tố mật độ phân cắt ngang thể hiện độ dài mạng sông suối trên đơn vị 

diện tích 1 km
2
. Giá trị này càng lớn thể hiện tính phân cắt ngang càng lớn. Độ phân cắt 

ngang cao và rất cao phân bố khá đều khắp trên phạm vi tất cả các khu vực . Trong mối 

quan hệ với TLĐ, mức độ TLĐ mạnh và rất mạnh với mật độ cao và quy mô lớn phân 

bố ở những nơi có độ phân cắt ngang địa hình với giá trị >1,0 m/km
2
 thể hiện rõ hơn ở 

TT. Lạc Dương và TP. Đà Lạt, TP. Gia Nghĩa, còn ở phần lớn các nơi khác mối quan hệ 

của chúng với TLĐ khá mờ nhạt.  

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt ngang  

khu vực TP. Đà Lạt 

Mức độ 

PCN 

(km/km2) 

%S 
Điểm

TL 

% 

Điểm

TL 

%Điể

mTL/

%S 

Điểm 
Nguy 

cơ TL 

0 - 0.5 33.5 35 44.30 1.32 7 Cao 

0.5 – 1.0 17.9 14 17.72 0.99 5 
Trung 

binh 

1.0 – 1.5 21.7 9 11.39 0.53 1 
Rất 

thấp 

1.5 – 2.0 14.4 9 11.39 0.79 3 Thấp 

2.0 – 2.5 8.2 9 11.39 1.39 9 
Rất 

cao 

2.5 – 5.5 4.4 3 3.80 0.87 3 Thấp 
 

 

Hình 2.102. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ phân cắt ngang khu vực TP. Đà Lạt 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt ngang 

khu vực TT. Lạc Dương 

Mức độ 

PCN 

(km/km2) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

0 - 0.5 36.3 10 19.61 0.54 1 
Rất 

thấp 

0.5 – 1.0 11.6 5 9.80 0.85 3 Thấp 

1.0 – 1.5 16.3 9 17.65 1.09 5 
Trung 

bình 

1.5 – 2.0 16.1 9 17.65 1.10 7 Cao 

2.0 – 2.5 11.7 15 29.41 2.52 9 Rất cao 

2.5 – 3.86 8.1 3 5.88 0.72 1 
Rất 

thấp 

 

 

Hình 2.103. Bản đồ NCTL theo mật độ phân cắt ngang khu vực TT. Lạc Dƣơng (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 
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Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt ngang  
khu vực TT. Di Linh 

Mức độ 

PCN 
(km/km2) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

ĐiểmT
L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

0.02 – 0.8 18.7 7 30.43 1.63 9 Rất cao 

0.8 – 1.5 25.0 6 26.09 1.04 5 
Trung 

bình 

1.5 – 2.0 20.0 3 13.04 0.65 3 Thấp 

2.0 – 2.6 18.0 5 21.74 1.21 7 Cao 

2.6 – 3.3 11.5 1 4.35 0.38 1 
Rất 

thấp 

3.3 – 4.5 6.7 1 4.35 0.65 3 Thấp 
 

 

Hình 2.104. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ phân cắt ngang khu vực TT. Di Linh (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt ngang  

khu vực TP. Bảo Lộc 

Mức độ 

PCN 

(km/km2) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm
TL/%S 

Điểm 
Nguy 
cơ TL 

0 - 0.5 32.8 7 29.17 0.89 5 
Trung 

bình 

0.5 – 1.5 37.3 9 37.50 1.01 7 Cao 

1.5 – 2.5 22.8 7 29.17 1.28 9 Rất cao 

2.5 – 3.5 5.1 1 4.17 0.82 3 Thấp 

3.5 – 8.1 2.0 0 0.00 0.00 1 
Rất 
thấp 

 

 

Hình 2.105. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở theo mật độ phân cắt ngang khu vực TP. Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

Bảng phân cấp nguy cơ TL theo mật độ phân cắt ngang  

khu vực TP. Gia Nghĩa 

Mức độ 

PCN 

(km/km2) 

%S 
Điểm 

TL 

% 

ĐiểmT

L 

%Điểm

TL/%S 
Điểm 

Nguy 

cơ TL 

0 - 0.5 23.7 4 20.0 0.84 5 
Trung 

bình 

0.5 – 1.0 18.7 3 15.0 0.80 3 Thấp 

1.0 – 1.5 29.8 4 20.0 0.67 1 
Rất 

thấp 

1.5 – 2.0 16.5 6 30.0 1.82 9 Rất cao 

2.0 – 4.1 11.3 3 15.0 1.32 7 Cao 
 

 

Hình 2.106. Bản đồ NCTL theo mật độ phân cắt ngang khu vực TP. Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

  Những đề cập ở trên cho nhận xét rằng, cũng như yếu tố phân cắt sâu, yếu tố 

phân cắt ngang ít phản ảnh mối quan hệ với TLĐ một cách rõ ràng và thể hiện vai trò 

tác động không đáng kể. Với vai trò thể hiện như vậy, yếu tố này được đánh giá có vai 

trò quan trọng với giá trị là 9. 
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Đánh giá chung: 

Bằng phương pháp so sánh mức độ quan trọng của từng yếu tố trong mỗi quan hệ 

gây TLĐ, đánh giá mức độ quan trọng của mối yếu tố theo thứ tự từ 1 đến 9 thể hiện 

dưới đây (bảng 2.12).  

Bảng 2.12. Giá trị đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu tố ảnh hưởng tới trượt lở 

các khu vực nghiên cứu 

Yếu tố ảnh hƣởng TP. Đà Lạt 
TT. Lạc 

Dƣơng 
TT. Di Linh TP. Bảo Lộc 

TP. Gia 

Nghĩa 

Độ dốc sườn 

(DDOC) 
1 1 1 1 1 

Lượng mưa 

(LMUA) 
2 2 2 2 2 

Địa chất thạch học 

(DCTH) 
3 3 4 4 4 

Sử dụng đất 

(SDD) 
4 4 4 4 4 

Vỏ phong hóa 

(VPH) 
5 5 6 6 6 

Mật độ linement 

(MD-LN) 
7 7 7 7 7 

Nước dưới đất 

(NDĐ) 
7 7 6 6 6 

Phân cắt sâu 

(PCS) 
8 8 9 9 9 

Phân cắt ngang 

(PCN) 
9 9 9 9 9 

 

Các nguyên nhân chính như độ dốc sườn, lượng mưa, địa chất thạch học, sử 

dụng đất là các yếu tố có vai trò và tầm quan trọng lớn khá tương đồng nhau và hầu 

như không có sự thay đổi theo các đô thị. Các yếu tố còn lại có sự biến động ở các đô 

thị khác nhau. 

2.4. Phân vùng nguy cơ hình thành trượt lở đất tại 05 khu đô thị trọng điểm 

 Để có cơ sở phòng tránh giảm thiểu hiệu quả thiệt hại tai biến trượt lở đất việc xây 

dựng Bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất tại 05 khu vực đô thị trọng điểm là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở những kết quả khảo sát chi tiết lịch sử và hiện trạng 

tai biến và đánh giá mối quan hệ của nó với các yếu tố điều kiện, nguyên nhân; cho phép 

xây dựng bản đồ và nhận dạng mức độ nguy cơ trượt lở đất có thể xảy ra. 

2.4.1. Đánh giá vai trò của các yếu tố thành phần 

Chín yếu tố đã nêu trong mối quan hệ gây trượt đất: Độ dốc địa hình đóng vai trò 

quan trọng nhất, có quan hệ trực tiếp đến sự thay đổi hệ số ổn định. Vai trò quan trọng thứ 

hai là lượng mưa, dưới tác động của nước mưa ngấm xuống đất, một mặt làm tăng khối 
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lượng thể tích, giảm độ bền của đất đá, mặt khác làm tăng áp lực nước thuỷ động và thuỷ 

tĩnh bên trong khối trượt. Tiếp đến là thành phần của đất đá với độ bền của chính chúng và 

chế độ nước ngầm. Tác động của hoạt động nhân sinh được xem xét trên cơ sở mức độ sử 

dụng đất; loại vỏ phong hoá; mức độ dập vỡ, nứt nẻ; sự phân dị và phân cắt địa hình phản 

ánh mức độ bị phá hủy của đất đá, làm suy giảm độ bền kháng cắt của đất đá. Mức độ tác 

động của từng yếu tố trong phát triển trượt lở được đánh giá theo mức độ quan trọng dựa 

trên phương pháp AHP so sánh cặp của Saaty (Bảng 2.13). 

Bảng 2.13. Đánh giá vai trò quan trọng của các yếu tố phát triển trượt lở 

(theo thang so sánh mức độ quan trọng của Saaty) 

      <<< ít quan trọng                                         Quan trọng hơn>>> 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 

Cực 

kỳ 

ít 

Rất vô 

cùng ít 

Rất ít ít vừa Quan 

trọng 

bằng 

nhau 

Quan 

trọng 

hơn 

vừa 

Quan 

trọng 

hơn 

nhiều 

Quan 

trọng 

hơn rất 

nhiều 

Cực kỳ 

quan 

trọng 

Các yếu tố được lựa chọn đánh giá,và mức độ tác động của chúng trong sự phát 

triển trượt lở được phân cấp cụ thể thể hiện qua trọng số của chúng (Bảng 2.13). Trọng 

số thể hiện vai trò của các yếu tố, được xác định qua phương pháp AHP ―so sánh cặp 

thông minh‖ của Saaty. Phương pháp này dựa trên việc xây dựng một ma trận các cặp 

so sánh giữa các yếu tố (Bảng 2.14, 2.16) và xác định trọng số của từng yếu tố (Bảng 

2.15, 2.17). 

Trên thực tế, tính nhất quán (tính vững) một cách hoàn hảo rất hiếm có. Trong 

phương pháp AHP, so sánh trong ma trận đánh giá được được coi là có đủ độ nhất 

quán khi tỷ số nhất quán (consistency ratio - CR) là dưới 10%, thường biến thiên trong 

khoảng 0 - 1. Tỷ số nhất quán là tỷ số giữa chỉ số nhất quán (consistency index - CI) 

và chỉ số ngẫu nhiên (random index - RI). 

 Bảng 2.14. Ma trận tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng khu vực TP Đà lạt 

và TT. Lạc Dương 

Các yếu tố DDOC LMUA DCTH SDD VPH MD-LN NDĐ PCS PCN 

DDOC 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 7.000 7.000 8.000 9.000 

LMUA 0.500 1.000 2.000 3.000 4.000 6.000 6.000 7.000 8.000 

DCTH 0.333 0.500 1.000 2.000 3.000 5.000 5.000 6.000 7.000 

SDD 0.250 0.333 0.500 1.000 2.000 4.000 4.000 5.000 6.000 

VPH 0.200 0.250 0.333 0.500 1.000 3.000 3.000 4.000 5.000 

MD-KN 0.143 0.167 0.200 0.250 0.333 1.000 1.000 2.000 3.000 

NDĐ 0.143 0.167 0.200 0.250 0.333 1.000 1.000 2.000 3.000 
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PCS 0.125 0.143 0.167 0.200 0.250 0.500 0.500 1.000 2.000 

PCN 0.111 0.125 0.143 0.167 0.200 0.333 0.333 0.500 1.000 

Tổng 2.805 4.685 7.543 11.367 16.117 27.833 27.833 35.500 44.000 

Bảng 2.15. Ma trận xác định trọng số các yếu tố ảnh hưởng khu vực TP Đà lạt và TT. 

Lạc Dương 

Các yếu tố DDOC LMUA DCTH SDD VPH MD-LN NDĐ PCS PCN 
Trọng 

số 

DDOC 0.356 0.427 0.398 0.352 0.310 0.251 0.251 0.225 0.205 0.308 

LMUA 0.178 0.213 0.265 0.264 0.248 0.216 0.216 0.197 0.182 0.220 

DCTH 0.119 0.107 0.133 0.176 0.186 0.180 0.180 0.169 0.159 0.156 

SDD 0.089 0.071 0.066 0.088 0.124 0.144 0.144 0.141 0.136 0.111 

VPH 0.071 0.053 0.044 0.044 0.062 0.108 0.108 0.113 0.114 0.080 

MD-KN 0.051 0.036 0.027 0.022 0.021 0.036 0.036 0.056 0.068 0.039 

NDĐ 0.051 0.036 0.027 0.022 0.021 0.036 0.036 0.056 0.068 0.039 

PCS 0.045 0.030 0.022 0.018 0.016 0.018 0.018 0.028 0.045 0.027 

PCN 0.040 0.027 0.019 0.015 0.012 0.012 0.012 0.014 0.023 0.019 

Tỷ số nhất quán CR = 0,044 < 0,1 – Thỏa mãn; trong đó CI = 0,064 và RI = 1,45 
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Bảng 2.16. Ma trận tương quan giữa các yếu tố ảnh hưởng khu vực TT Di Linh, TP. 

Bảo Lộc và TP. Gia Nghĩa 

Các yếu tố DDOC LMUA DCTH SDD VPH MD-LN NDĐ PCS PCN 

DDOC 1.000 2.000 4.000 4.000 6.000 6.000 7.000 9.000 9.000 

LMUA 0.500 1.000 2.000 2.000 4.000 4.000 5.000 7.000 7.000 

DCTH 0.250 0.500 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 5.000 5.000 

SDD 0.250 0.500 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 5.000 5.000 

VPH 0.167 0.250 0.500 0.500 1.000 1.000 2.000 4.000 4.000 

MD-KN 0.167 0.250 0.500 0.500 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 

NDĐ 0.143 0.200 0.333 0.333 0.500 1.000 1.000 3.000 3.000 

PCS 0.111 0.143 0.200 0.200 0.250 0.333 0.333 1.000 1.000 

PCN 0.111 0.143 0.200 0.200 0.250 0.333 0.333 1.000 1.000 

Tổng 2.698 4.986 9.733 9.733 17.000 17.667 22.667 38.000 38.000 

Bảng 2.17 Ma trận xác định trọng số các yếu tố ảnh hưởng khu vực TT Di Linh, TP. 

Bảo Lộc và TP. Gia Nghĩa 

Các yếu tố DDOC LMUA DCTH SDD VPH MD-LN NDĐ PCS PCN 
Trọng 

số 

DDOC 0.371 0.401 0.411 0.411 0.353 0.340 0.309 0.237 0.237 0.341 

LMUA 0.185 0.201 0.205 0.205 0.235 0.226 0.221 0.184 0.184 0.205 

DCTH 0.093 0.100 0.103 0.103 0.118 0.113 0.132 0.132 0.132 0.114 

SDD 0.093 0.100 0.103 0.103 0.118 0.113 0.132 0.132 0.132 0.114 

VPH 0.062 0.050 0.051 0.051 0.059 0.057 0.088 0.105 0.105 0.070 

MD-KN 0.062 0.050 0.051 0.051 0.059 0.057 0.044 0.079 0.079 0.059 

NDĐ 0.053 0.040 0.034 0.034 0.029 0.057 0.044 0.079 0.079 0.050 

PCS 0.041 0.029 0.021 0.021 0.015 0.019 0.015 0.026 0.026 0.024 

PCN 0.041 0.029 0.021 0.021 0.015 0.019 0.015 0.026 0.026 0.024 

Tỷ số nhất quán CR = 0,092 < 0,1 – Thỏa mãn; trong đó CI = 0,133 và RI = 1,45 

2.4.2. Tổng hợp, xử lý tài liệu, xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ trƣợt lở đất tại 05 

khu vực đô thị 

 Trên cơ sở của phương pháp AHP như đã trình bày, các phép phân tích không 

gian trong phần mềm ArcGIS 10.1 cung cấp khả năng phân tích thống kê các dữ liệu 

thuộc tính được kết nối với các dữ liệu không gian, trên cơ sở đó xây dựng bản đồ 

cảnh báo nguy cơ trượt lở. 

 Phương pháp phân tích thống kê cặp biến (bivariate statistical analysis) dựa trên 

khả năng chồng chập các bản đồ trong môi trường ArcMAP. Khi chồng chập bản đồ 

hiện trạng trượt lở (các điểm trượt lở) với các bản đồ yếu tố tự nhiên gây tai biến trượt 

lở (bản đồ độ dốc, phân cắt ngang, phân cắt sâu địa hình, mật độ đứt gãy, bản đồ vỏ 

phong hoá, bản đồ thạch học công trình,  bản đồ sử dụng đất, bản đồ lượng mưa trung 

bình năm và bản đồ địa chất thuỷ văn). Các bản đồ trên được truy cập và quản lý trong 
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môi trường phần mềm GIS được chỉ rõ vị trí không gian là các thông số. Khi phân tích 

thống kê các dữ liệu thuộc tính của bảng trên cho phép tính toán mật độ trượt lở xẩy ra 

đối với mỗi lớp thông tin (ví dụ: các cấp độ dốc; các cấp độ phân cắt ngang, phân cắt 

sâu; cấp độ mật độ nứt nẻ; lượng mưa trung bình năm, diện tích sử dụng đất, tính chất 

địa chất công trình của các loại đất đá khác nhau, bản đồ địa chất thuỷ văn v.v... theo 

diện phân bố). Trên cơ sở giá trị mật độ trượt lở, các lớp thông tin về các bản đồ nhân 

tố kể trên sau đó được phân cấp thành 5 cấp theo mức độ nguy cơ trượt lở. 

Công thức để tính giá trị mật độ có dạng: 

                                                                            NTLi 

MDTLi = ----------- 

                                                                S i 

Trong đó: 

     MDTLi     -  Mật độ trượt lở của lớp thông tin ― i “ nào đó của bản  

đồ  nhân tố ( ví dụ các cấp độ dốc, đới địa động lực ...); 

      NTLi        -  Số điểm trượt lở trong lớp thông tin ― i “; 

      Si            -  Diện tích của lớp thông tin ― i “; 

Bước tiếp theo là việc tích hợp tuyến tính các bản đồ yếu tố có tính đến trọng số 

(vài trò) của mối yếu tố trong quá trình trượt lở theo công thức sau: 














 jj

n

j

swLSI  

Trong đó: LSI - chỉ số nhạy cảm trượt lở (Landslide Susseptibility Index); 

               wj - trọng số của nhân tố j (bản đồ yếu tố j); 

                sj - điểm của nhân tố j (bản đồ yếu tố  j); 

                n - số lượng nhân tố (số lượng bản đồ nhân tố). 

Kết quả xử lý tích hợp bằng phần mềm ArcGIS 10.1 là bản đồ giá trị số với mỗi 

pixel diện tích có một giá trị LSI tương ứng theo công thức trên.  

Để xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở, cần phân chia các giá trị LSI 

trên bản đồ giá trị số thành các cấp nguy cơ phù hợp. 

Nguyên tắc và phương pháp phân chia các cấp nguy cơ từ các giá trị LSI như 

sau: Ngưỡng để phân cấp bản đồ trượt lở giá trị số được lựa chọn sau khi thực hiện xử 

lý thống kê bản đồ giá trị số, kết quả cho ta đường cong tích luỹ xác suất. Từ các thông 

số thống kê, đường cong tích luỹ xác suất trên cho phép lựa chọn 5 cấp (rất thấp, thấp, 

trung bình, cao và rất cao ) để phân chia nguy cơ trượt lở đất các khu vực nghiên cứu. 

2.4.3. Đánh giá nguy cơ trƣợt lở đất tại 05 khu đô thị 

 Nguy cơ trượt lở đất năm đô thị gồm 3 thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc, Gia Nghĩa 

và 2 thị trấn Lạc Dương và Di Linh được luận giải trên cơ sở Bản đồ nguy cơ phân 
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theo các cấp từ rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao. Để tiện hình dung về nguy cơ 

TL theo diện phân bố, có thể gộp phân tích theo 3 nhóm cấp: nguy cơ cao (C) và rất 

cao (RC), nguy cơ trung bình (TB) và nguy cơ thấp (T) và rất thấp (RT). Thông 

thường khi đánh giá nhận xét về nguy cơ TL, ngoài việc phân tích theo các cấp, các 

nhà nghiên cứu tai biến tập trung phân tích đối với các khu vực có nguy cơ cao và rất 

cao, vì đây là phạm vi dễ phát sinh TL khi bị các yếu tố bên ngoài tác động, đồng thời 

đưa ra những khuyến cáo để người dân và chính quyền địa phương có giải pháp phòng 

tránh và ứng phó kịp thời. Dưới đây là những phân tích đánh giá đối với từng đô thị. 

a. Đánh giá mức độ nguy cơ trượt lở đất tại khu vực TP. Đà Lạt 

 Thành phố Đà Lạt gồm 12 phường và 4 xã với diện tích là 394,64km
2
. Phân 

tích bản đồ biểu đồ phân bố nguy cơ TL thành phố Đà Lạt có thể thấy rằng, về tổng thể 

không gian, nguy cơ C và RC chiếm trên 1/3 diện tích (34%) toàn thành phố, tập trung 

chủ yếu ở nửa phía tây bắc và phân bố rải rác với tỷ lệ nhỏ hơn ở phần còn lại. 

Cấp nguy cơ RC: Có diện phân bố chiếm 15,8% diện tích toàn thành phố. So 

với diện tích của mỗi xã phường, cấp nguy cơ này có tỷ lệ phân bố biến động khá lớn 

từ xấp xỉ 0% ở xã Xuân Trường, Trạm Hành đến 46,61% ở phường 7. Tỷ lệ phân bố ở 

một đơn vị thấp hơn, biến động từ 30- 40% có 4 đơn vị gồm Phường 5, 6, 8, 12. 

Cấp nguy cơ C: Có diện phân bố xấp xỉ 19% toàn thành phố. Theo địa bàn các 

đơn vị hành chính, diện phân bố của cấp nguy cơ này cũng biến động trong giới hạn 

khá lớn, nhỏ nhất là 1% ở xã Trạm Hành và lớn nhất 48% ở xã Tà Nung và tiếp sau là 

phường 5 (30, 41%) và phường 11 (29%). Các đơn vị còn lại có diện phân bố cấp này 

nhỏ hơn, thay đổi từ vài % đến < 20% diện tích mỗi đơn vị. 

Cấp nguy cơ TB: diện phân bố chiếm khoảng xấp xỉ 25% tổng diện tích toàn 

thành phố, phân bố đều khắp ở các phường xã. Địa bàn phân bố lớn nhất trên 50% là 

phường 6, phân bố > 20% là phường 5 và xã Tà Nung; các phường xã còn lại có diện 

phân bố cấp nguy cơ này dao động từ 20- 30%.  

Cấp nguy cơ T: chiếm 26,40% tổng diện tích thành phố. Theo địa bàn mỗi 

phường xã, tỷ lệ phân bố thấp nhất ở phường 6 (4,42%), ngược lại tỷ lệ phân bố lớn 

nhất ở phường 1 (60,45%). Ở mức tỷ lệ nhỏ hơn, phường 9 và xã Xuân Trường có diện 

phân bố xấp xỉ nhau khoảng 45% và tiếp sau là Trạm Hành (38%). Các phường xã còn 

lại,  diện phân bố NCT chủ yếu chiếm tỷ lệ dao động từ 20- 30%.  

Cấp nguy cơ RT: Diện phân bố chiếm tỷ lệ thấp hơn so với cấp nguy cơ TL nêu 

trên khoảng 13,77%. Cấp nguy cơ này không ghi nhận được ở các phường xã như: 

phường 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Tỷ lệ phân bố của cấp nguy cơ rất thấp cũng thay đổi rất 

lớn theo các cấp phường xã, từ thấp nhất xấp xỉ 1% ở xã Tà Nung và lớn nhất ở 2 xã 
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Xuân Trường và Trại Hành (30,97%). Các đơn vị phường xã còn lại, cấp nguy cơ này 

biến động từ trên 10% đến xấp xỉ 20%. 

 

Hình 2.107. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở đất khu vực thành phố Đà Lạt (thu nhỏ từ tỷ lệ 1:25.000) 

 

STT Mức độ 

nguy cơ 

Diện tích 

phân bố 

(ha) 

Phần 

trăm 

diện tích 

phân bố 

(%) 

1 Rất thấp 5439.31 13.77 

2 Thấp 10428.27 26.40 

3 Trung bình 9941.48 25.17 

4 Cao 7448.63 18.86 

5 Rất cao 6238.58 15.80 

Tổng số 39496.27 100.00 
 

 

 

Hình 2.108. Biểu đồ nguy cơ trƣợt lở đất theo phần trăm diện tích (%) khu vực TP. Đà Lạt 

  



150 

 

Bảng 2.18. Mức độ nguy cơ trượt lở đất theo phần trăm diện tích (%) tại các phường, xã thuộc khu vực TP. Đà Lạt 

Mức 

độ 

nguy 

cơ 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

X. 

Xuân 

Thọ 

X. 

Tà 

Nung 

X. 

Xuân 

Trƣờn

g 

X. 

Trạm 

Hành 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Rất 

thấp 
0.00 0.00 18.62 22.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.87 8.09 0.00 18.17 0.92 30.97 30.97 5439.31 

Thấp 60.45 28.33 30.77 20.90 18.63 4.42 13.17 28.90 45.22 16.94 19.67 19.47 23.36 22.60 45.25 38.00 10428.27 

Trung 

bình 
16.86 47.16 34.25 23.22 15.55 58.89 20.54 26.27 38.06 39.54 33.32 24.05 28.61 14.64 20.33 30.00 9941.48 

Cao 18.99 7.67 7.76 21.93 30.41 4.02 19.69 14.87 7.52 17.75 29.03 18.94 18.51 48.01 3.44 1.02 7448.63 

Rất cao 3.70 16.85 8.60 11.59 35.41 32.67 46.61 29.96 9.20 13.90 9.90 37.55 11.35 13.83 0.00 0.01 6238.58 

Ghi chú: P – Phƣờng, X - Xã 

 

Hình 2.109. Biểu đồ nguy cơ trƣợt lở đất theo phần trăm diện tích (%) tại các phƣờng, xã thuộc khu vực TP. Đà Lạt 
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b. Đánh giá mức độ nguy cơ trượt lở đất tại khu vực TT. Lạc Dương 

Thị trấn Lạc Dương là trung tâm hành chính quan trọng của huyện Lạc Dương, 

nằm sát phía bắc thành phố Đà Lạt, có diện tích 70,61km
2
. Về tổng thể, đây là thị trấn 

có nguy cơ TLĐ cao và rất cao chiếm tỷ lệ khá lớn xấp xỉ 40%, phân bố rộng khắp 

trên ¾ diện tích toàn thị trấn. So sánh giữa các cấp nguy cơ có thể thấy rằng, cấp nguy 

cơ rất cao và rất thấp, cấp nguy cơ trung bình và cao có diện phân bố gần tương đương 

nhau. Đáng lưu tâm nhất là phần đông nam của thị trấn, một chỏm phía rìa bắc, rìa tây 

nam là những nơi phạm vi phân bố nguy cơ rất cao, cao và trung bình chiếm ưu thế 

gần như tuyệt đối. 

Cấp nguy cơ RC: chiếm tỷ lệ 13,98% diện tích toàn thị trấn. Cấp nguy cơ này 

phân bố rộng trên khoảng ¾ diện tích, trong đó tập trung ở phần đông nam, tây nam và 

phía bắc; phần còn lại hoặc vắng mặt hoặc có diện phân bố hạn chế.  

Cấp nguy cơ C: chiếm tỷ lệ xấp xỉ ¼ (25,85%) diện tích thị trấn. Cũng như cấp 

rất cao diện phân bố của cấp nguy cơ này cũng khá lớn và cũng ghi nhận tập trung chủ 

yếu phân bố tập trung ở phần trung tâm thị trấn trên phạm vi xấp xỉ ½ tổng diện tích. 

Diện phân bố của cấp nguy cơ này thường tạo nên các dải kéo dài theo hướng đông 

bắc tây nam. 

Cấp nguy cơ TB: chiếm tỷ lệ 28,63% diện tích toàn thị trấn. Diện phân bố của 

cấp nguy cơ này khá đều khắp trên toàn thị trấn, nhưng chủ yếu tập trung ở phần trung 

tâm và tây nam; ở các phần còn lại phân bố rải rác với diện tích không lớn. 

Cấp nguy cơ T: chiếm tỷ lệ xấp xỉ 1/5 diện tích toàn thị trấn (19,31%)Cấp nguy 

cơ thấp phân bố chủ yếu đều khắp trên nửa phần tây trên một số nơi ở phần rìa phía 

nam. 

Cấp nguy cơ RT: chiếm tỷ lệ 12,24% diện tích toàn thị trấn. Phân bố chủ yếu ở 

phần tây bắc và tập trung ở khu vực ven rìa thị trấn. Diện phân bố của cấp nguy cơ này 

thường tạo nên các dải, dải lớn nhất có hướng đông bắc tây nam kéo dài trên 10 km từ 

rìa đông bắc xuống rìa tây nam thị trấn. 
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Hình 2.110. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở đất khu vực thị trấn Lạc Dƣơng  

(thu nhỏ từ tỷ lệ 1:10.000) 

STT Mức độ 

nguy cơ 

Diện tích 

phân bố 

(ha) 

Phần 

trăm 

diện tích 

phân bố 

(%) 

1 Rất thấp 855.3 12.24 

2 Thấp 1349.1 19.31 

3 Trung bình 2000.4 28.63 

4 Cao 1806.5 25.85 

5 Rất cao 976.7 13.98 

Tổng số 6988.0 100.00 
 

 

 

 

 
Hình 2.111. Biểu đồ nguy cơ trƣợt lở đất theo phần trăm diện tích (%) khu vực TT. 

Lạc Dƣơng 
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c. Đánh giá mức độ nguy cơ trượt lở đất tại khu vực TT. Di Linh 

Thị trấn Di Linh là trung tâm hành chính quan trọng của huyện Di Linh, thuộc 

tỉnh Lâm Đồng, có diện tích khoảng 25km
2
. Về tổng thể, đây là thị trấn có nguy cơ 

TLĐ cao và rất cao chiếm tỷ lệ khá lớn xấp xỉ trên 30%, phân bố tập trung ở phần 

trung tâm thị trấn. So sánh giữa các cấp nguy cơ có thể thấy rằng, cấp nguy cơ trung 

bình và nguy cơ cao có diện phân bố tương đương nhau (tỷ lệ xấp xỉ  24%). Đáng lưu 

tâm nhất là khu vực phía đông nam của phần trung tâm thị trấn nơi có diện phân bố 

gần như tuyệt đối của cấp nguy cơ rất cao, cao và trung bình. 

Cấp nguy cơ RC: chiếm tỷ lệ 10,06% diện tích toàn thị trấn. Cấp nguy cơ rất 

cao phân bố chủ yếu ở phần trung tâm của thị trấn, ở những phần còn lại đông bắc và 

tây nam phân bố rải rác 

Cấp nguy cơ C: chiếm tỷ lệ trên 1/5 diện tích toàn thị trấn (21,73%). Cũng như 

cấp nguy cơ rất cao, diện phân bố của cấp nguy cơ này cũng tập trung ở phần trung 

tâm thị trấn và phân bố rải rác ở những phân còn lại. Diện phân bố cấp nguy cơ cao 

thưởng có dạng dài hoặc cánh cung kéo dài. 

Cấp nguy cơ TB: chiếm tỷ lệ xấp xỉ gần 1/4 diện tích toàn thị trấn (24,50%). 

Phân bố đều khắp trên 2/3 diện tích, phân bố tập trung ở phần trung tâm, phần tây nam 

thị trấn. Đặc điểm phân bố phần lớn là dạng dải, cánh cung kéo dài hoặc các chỏm có 

kích thước khác nhau. 

Cấp nguy cơ T: chiếm tỷ lệ xấp xỉ gần 1/4 diện tích toàn thị trấn (24,32%). 

Phân bố chủ yếu ở phần đông bắc và phần tây nam thị trấn. Ở phần trưng tâm diện 

phân bố hạn hẹp. Ở phần đồng bắc diện phân bố thường là những dải cánh cung hẹp 

kéo dài, còn ở phần phía tây nam diện phân bố tập trung tạo những khu vực có diện 

tích lớn. 

Cấp nguy cơ RT: chiếm tỷ lệ xấp xỉ gần 1/5 diện tích toàn thị trấn (19,38%). 

Cấp nguy cơ rất thấp có diện phân bố chủ yếu ở phần đông bắc, tiếp đến là ở phần tây 

nam và ở nửa tây bắc của phần trung tâm thị trấn. Diện phân bố của cấp nguy cơ này 

hầu như chỉ có dạng dải hoặc cánh cung kéo dài với diện tích khác nhau. 
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Hình 2.112. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở đất khu vực thị trấn Di Linh (thu nhỏ từ tỷ lệ 

1:10.000) 

 

STT Mức độ 

nguy cơ 

Diện tích 

phân bố 

(ha) 

Phần 

trăm 

diện tích 

phân bố 

(%) 

1 Rất thấp 356.99 19.38 

2 Thấp 448.01 24.32 

3 Trung bình 451.28 24.50 

4 Cao 400.35 21.73 

5 Rất cao 185.40 10.06 

Tổng số 1842.03 100.00 
 

 

 

 

Hình 2.113. Biểu đồ nguy cơ TLĐ theo phần trăm diện tích (%) khu vực TT. Di Linh 
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d. Đánh giá mức độ nguy cơ trượt lở đất tại khu vực TP. Bảo Lộc 

Thành phố Bảo Lộc gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 6 phường và 5 

xã với diện tích 232,2 km
2
. Xét theo không gian phân bố nguy cơ TLĐ cao và rất cao 

tập trung chủ yếu ở các xã nằm ở phía nam và rìa tây bắc thành phố. Phân tích Bản đồ 

nguy cơ TL và biểu đồ minh giải theo các đơn vị, các cấp nguy cơ TL phân bố theo 

không gian thành phố như sau: 

Cấp nguy cơ RC: chiếm tỷ lệ 4,12% diện tích toàn thành phố. Tính trên tổng 

diện tích mối xã phường trực thuộc có thể thấy rằng, diện phân bố lớn ở xã Đại Lào, 

thứ đến là Đam Bri rồi Lộc Châu với tỷ lệ % diện tích từ 12% đến xấp xỉ trên dưới 

3%. Các đơn vị còn lại cấp nguy cơ này có diện không đáng kể thường < 1% diện tích 

mỗi đơn vị. 

Cấp nguy cơ C: Có diện tích phân bố chiếm 17,17 % diện tích toàn thành phố. 

Cũng như cấp nguy cơ rất cao, 3 xã nêu trên cũng là các đơn vị có cấp nguy cơ cao có 

tỷ lệ phân bố lớn nhất từ 30- 20%. Ở các phường xã còn lại, cấp nguy cơ cao phân bố 

từ dưới 10% tổng diện tích, trong đó những đơn vị có diện phân bố nhỏ nhất từ 1-3% 

là xã Lộc Nga, phường Tiến Lộc, phường 1, 2. 

Cấp nguy cơ TB: Có diện  phân bố 26,91% tổng diện tích thành phố. Ở địa bàn 

các đơn vị trực thuộc diện phân bố thay đổi từ < 8% ( phường 1) đến 38% ( xã Đam 

Bri), trong đó đa phần chiếm từ 20 - 30% diện tích ở mỗi đơn vị; có 3 xã phường có 

diện tích từ  10% đến 20% là xã Lộc Nga, xã Lộc Tiến và phường 2. 

Cấp nguy cơ T: có diện phân bố chiếm khoảng 32% diện tích thành phố. Theo 

các đơn vị phường xã, diện phân bố của cấp nguy cơ này thay đổi  từ thấp nhất ở xã 

Đại Lào (16,39%) đến cao nhất ở phường Lộc Phát (54,43%%) và nhỏ hơn là phường 

B’Lao. Các đơn vị hành chính còn lại, phần lớn có tỷ lệ thay đổi từ trên 30% đến 40%, 

chỉ có 2 xã tỷ lệ này nhỏ hơn là Lộc Châu (25,37%) và Đại Lào (16,39%). 

Cấp nguy cơ RT: chiếm tỷ lệ 19,81% diện tích toàn thành phố. Tỷ lệ phân bố 

của cấp nguy cơ này thay đổi trong biên khá lớn từ nhỏ nhất 5,62% ở xã Đam Bri đến 

lớn nhất xấp xỉ 59% ở phường 1. Phường Lộc Tiến và phường 2 là là 2 đơn vị có tỷ lệ 

phân bố nguy cơ này là 47,79% và 40,38%; ít hơn là xã Lộc Nga 32,41%; phường Lộc 

Sơn và xã Lộc Thanh là xấp xỉ 25%; xã Đại Lào và phường B’Lao khoảng 13% - 14%. 
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Hình 2.114. Bản đồ nguy cơ trƣợt lở đất khu vực thành phố Bảo Lộc (thu nhỏ từ tỷ lệ 

1:25.000) 

STT 
Mức độ 

nguy cơ 

Diện tích 

phân bố 

(ha) 

Phần 

trăm 

diện tích 

phân bố 

(%) 

1 Rất thấp 4607.87 19.81 

2 Thấp 7443.31 31.99 

3 Trung bình 6261.28 26.91 

4 Cao 3995.13 17.17 

5 Rất cao 958.15 4.12 

Tổng số 23265.75 100.00 
 

 

 

Hình 2.115. Biểu đồ nguy cơ TLĐ theo phần trăm diện tích (%) khu vực TP. Bảo Lộc 
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Bảng 2.19. Mức độ nguy cơ trượt lở đất theo phần trăm diện tích (%) tại các phường, xã thuộc khu vực TP. Bảo Lộc 

Mức độ  

nguy cơ 

X. Lộc 

Nga 

X. Lộc 

Thanh 

P. Lộc 

Phát 

X. Đam 

Bri 

P. 1 P. Lộc 

Sơn 

P. B'lao P. 2 P. Lộc 

Tiến 

X. Lộc 

Châu 

X. Đại 

Lào 

Rất thấp 32.41 24.92 14.34 5.62 58.97 25.18 12.64 40.39 47.79 19.92 12.96 

Thấp 46.59 42.01 54.43 31.16 31.05 29.53 48.07 39.72 38.54 25.37 16.39 

Trung bình 17.13 24.58 24.59 37.81 8.55 35.79 33.90 18.19 11.78 28.51 27.51 

Cao 3.79 7.55 6.59 21.96 1.43 9.34 4.95 1.70 1.89 23.83 30.87 

Rất cao 0.08 0.94 0.05 3.46 0.01 0.16 0.44 0.00 0.00 2.37 12.26 

Ghi chú: P – Phƣờng, X - Xã 

 

Hình 2.116. Biểu đồ nguy cơ trƣợt lở đất theo phần trăm diện tích (%) tại các phƣờng, xã thuộc khu vực TP. Bảo Lộc 
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e. Đánh giá mức độ nguy cơ trượt lở đất tại khu vực TP. Gia Nghĩa 

Thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 6 phường và 

2 xã với diện tích đất đai là 28.267,08 ha. Xét theo không gian  pân bố nguy cơ TL cao 

và rất cao tập trung ở nửa phía Tây Nam thành phố. Phân tích bản đồ nguy cơ TL và 

các biểu đồ minh giải đi kèm theo địa bàn các đơn vị hành chính trực thuộc cho thấy 

những đặc trưng dưới đây: 

Cấp nguy cơ RC: chiếm tỷ lệ gần 7% tổng diện tích thành phố. Theo địa bàn 

mỗi đơn vị cấp xã, phường, cấp nguy cơ này chiếm tỷ lệ phân bố không lớn chỉ < 1%. 

Riêng xã Đắk Nia và phường Nghĩa Tân ở phía Tây Nam thành phố có tỷ lệ phân bố 

NCRC lớn nhất là 17,33% và 10,08%.  

Cấp nguy cơ C: chiếm 17,36% tổng diện tích thành phố. Tỷ lệ phân bố của cấp 

nguy cơ cao thay đổi trong phạm vi không lớn lắm từ thấp nhất ở phường Quảng 

Thành ( 7,87%) đến lớn nhất ở phường Nghĩa Thành và xã Đắk Nia (xấp xỉ 27%). Ba 

đơn vị có tỷ lệ phân bố tương đương, xấp xỉ 17% là phường Nghĩa Tân, phường Đắk 

R
/
Moan và phường Nghĩa Phú. Tỷ lệ phân bố NCC ở phường Nghĩa Trung chiếm gần 

9%. 

Cấp nguy cơ TB: chiếm tỷ lệ phân bố 29,20% tổng diện tích toàn thành phố. Tr 

lệ phân bố lớn nhất ghi nhận ở phường Nghĩa thành ( 55,35%), thấp nhất ở phường 

Quảng Thành ( 20,13%). Các đơn vị còn lại có tỷ lệ phân bố NCTB ít thay đổi, chủ 

yếu từ xấp xỉ 30% đến 40%, riêng ở Nghĩa Phú tỷ lệ này cao hơn một chút. 

Cấp nguy cơ T: có diện phân bố lớn nhất so với bốn cấp còn  lại với tỷ lệ là 

3,55% diện tích toàn thành phố. Về tổng thể so sánh giữa các xã phường, tỷ lệ phân bố 

NCT có chênh lệch đột biến. Tỷ lệ phân bố NCT nhỏ ghi nhận được ở phường Nghĩa 

Thành (14,97%), sau đó ở xã Đắk Nia (22,20%). Tỷ lệ phân bố lớn nhất là ở phường 

Nghĩa Trung (49,67%). Tỷ  lệ phân bố NCT tương đương,  xấp xỉ 40% là 2 đơn vị: xã 

Đắk RMoan (40,34%) và phường Nghĩa Đức (38,73%) và xấp xỉ trên 30% là 3 

phường xã : Phường Quảng Thành (33,12%), phường Nghĩa Phú (31,75%), phường 

Nghĩa Tân (32,72%) 

Cấp nguy cơ RT: Có tỷ lệ phân bố là 15,04% tổng diện tích toàn thành phố. Về 

tổng thể, theo địa bàn các đơn vị phường xã trực thuộc tỷ lệ phân bố nguy cơ cấp này 

có biến động lớn. Tỷ lệ phân bố NCRT lớn nhất ghi nhận ở phường Quảng Thành 

(38,11%) và nhỏ nhất ở phường Nghĩa Trung (1,48%), sau đó là phường Nghĩa Thành. 

Ở mức trung bình (xấp xỉ 20%), NCRT phân bố ở phường Nghĩa Đức. Ở phường 

Nghĩa Tân và xã Đắk Nia, tỷ lệ phân bố tương đương nhau chiếm khoảng xấp xỉ 5%. 
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Hình 2.117. Bản đồ NCTL đất khu vực thành phố Gia Nghĩa (thu nhỏ từ tỷ lệ1:25.000) 

STT 
Mức độ 

nguy cơ 

Diện tích 

phân bố 

(ha) 

Phần 

trăm 

diện tích 

phân bố 

(%) 

1 Rất thấp 4252.78 15.04 

2 Thấp 8919.13 31.55 

3 Trung bình 8253.77 29.20 

4 Cao 4906.85 17.36 

5 Rất cao 1934.55 6.84 

Tổng số 28267.08 100.00 
 

 

. 

 
Hình 2.118. Biểu đồ nguy cơ trƣợt lở đất theo phần trăm diện tích (%) khu vực TP. 

Gia Nghĩa 
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Bảng 2.20. Mức độ nguy cơ trượt lở đất theo phần trăm diện tích (%) tại các xã thuộc khu vực TP. Gia Nghĩa 

Mức độ nguy cơ 
P. Quảng 

Thành 

P. Nghĩa 

Phú 

P. Nghĩa 

Thành 

P. Nghĩa 

Đức 

P. Nghĩa 

Tân 

P. Nghĩa 

Trung 

X.  

Đắk 

R'Moan 

X.  

Đắk Nia 
Tổng Diện tích 

Rất thấp 38.11 9.15 2.25 19.95 4.91 1.48 6.20 4.62 4252.78 

Thấp 33.12 31.75 14.97 38.73 32.72 49.67 40.34 22.20 8919.13 

Trung bình 20.13 41.24 55.35 28.98 34.56 39.62 34.83 28.88 8253.77 

Cao 7.87 17.03 26.80 12.08 17.73 9.08 17.40 26.98 4906.85 

Rất cao 0.77 0.84 0.62 0.27 10.08 0.15 1.22 17.33 1934.55 

 

Hình 2.119. Biểu đồ nguy cơ trƣợt lở đất theo phần trăm diện tích (%) tại các phƣờng, xã thuộc khu vực TP. Gia Nghĩa 



161 

 

Nhận xét chung: 

Thành phố Đà Lạt: Khu vực nguy cơ cao và rất cao chiếm trên 1/3 diện tích 

(34%) toàn thành phố, tập trung chủ yếu ở nửa phía Tây Bắc thành phố và đồng thời 

phân bố rải rác với tỷ lệ nhỏ hơn ở phần còn lại. Cấp nguy cơ rất cao chiếm 15,8%. 

Các xã phƣờng phân bố lớn là Trạm Hành, tỷ lệ thấp dần là các phƣờng 7, 5, 6, 8, 12. 

Cấp nguy cơ cao có diện phân bố xấp xỉ 19%, diện phân bố nhỏ nhất là 1% ở xã Trạm 

Hành và lớn nhất 48% ở xã Tà Nung, ở mức độ tiếp sau là các phƣờng  5 và 11. Các 

đơn vị còn lại có nguy cơ cao từ vài % ớ các mức độ khác nhau. 

Thị trấn Lạc Dƣơng: Đây là thị trấn có nguy cơ TLĐ cao và rất cao chiếm tỷ lệ 

khá lớn xấp xỉ 40%, phân bố rộng khắp trên ¾ diện tích toàn thị trấn. Đáng lƣu tâm 

nhất là phần đông nam của thị trấn, một chỏm phía rìa bắc, rìa tây nam là những nơi 

phạm vi phân bố nguy cơ rất cao, cao chiếm ƣu thế. Cấp nguy cơ rất cao chiếm tỷ lệ 

13,98%, diện phân bố rộng trên khoảng ¾ diện tích, trong đó tập trung ở phần đông 

nam, tây nam và phía bắc; phần còn lại hoặc vắng mặt hoặc có diện phân bố hạn chế. 

Cấp nguy cơ cao chiếm tỷ lệ 25,85%. Diện phân bố cũng khá lớn tập trung chủ yếu ở 

phần trung tâm.  

Thị trấn Di Linh: Về tổng thể, đây là thị trấn có nguy cơ TLĐ cao và rất cao 

chiếm tỷ lệ khá lớn xấp xỉ >30%, phân bố tập trung ở phần trung tâm thị trấn. Đáng 

lƣu tâm nhất là khu vực phía đông nam của phần trung tâm thị trấn nơi có diện phân 

bố lớn của cấp nguy cơ rất cao, cao. Cấp nguy cơ rất cao chiếm tỷ lệ 10,06%. Diện 

phân bố chủ yếu ở phần trung tâm thị trấn, ở những phần còn lại đông bắc và tây nam 

phân bố rải rác. Cấp nguy cơ cao chiếm tỷ lệ 21,73%. Diện phân bố thƣởng có dạng 

dài hoặc cánh cung kéo dài, tập trung ở phần trung tâm thị trấn và phân bố rải rác ở 

những phần còn lại.       

  Thành phố Bảo Lộc: Diện phân bố cấp nguy cơ TLĐ cao và rất cao tập trung 

chủ yếu ở các xã nằm ở phía nam và rìa tây bắc thành phố. Cấp nguy cơ rất cao chiếm 

tỷ lệ 4,12%. Diện phân bố lớn ở xã Đại Lào, thứ đến là Đam Bri rồi Lộc Châu với tỷ lệ 

% từ 12% đến dƣới 3%. Các đơn vị còn lại cấp nguy cơ này có diện không đáng kể 

thƣờng < 1% diện tích mỗi đơn vị. Cấp nguy cơ cao có diện tích phân bố chiếm 17,17 

%. Cũng nhƣ cấp nguy cơ rất cao, 3 xã nêu trên có tỷ lệ từ 30- 20%. Ở các phƣờng xã 

còn lại, đa phần có diện phân bố dƣới 10%.  

Thành phố Gia Nghĩa: Xét theo không gian phân bố nguy cơ TL cao và rất cao 

tập trung ở nửa phía Tây Nam thành phố. Cấp nguy cơ rất cao chiếm tỷ lệ gần 7%. 

Các xã Đắk Nia và phƣờng Nghĩa Tân ở phía Tây Nam thành phố có tỷ lệ phân bố lớn 

nhất là 17,33% và 10,08%. Cấp nguy cơ cao chiếm 17,36%, phân bố nhỏ nhất ở 

phƣờng Quảng Thành,  phƣờng Nghĩa Trung chiếm gần 8- 9% đến lớn nhất ở phƣờng 

Nghĩa Thành và xã Đắk Nia (xấp xỉ 27%). Ba địa phƣơng có tỷ lệ xấp xỉ 17% là 

phƣờng Nghĩa Tân, phƣờng Đắk R
/
Moan và phƣờng Nghĩa Phú. 
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CHƢƠNG 3 

 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ HÌNH THÀNH 

KHỐI TRƢỢT ĐIỂN HÌNH TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ 

 Trong phạm vi năm khu đô thị nghiên cứu, đề tài đã lựa chọn một khối trượt 

điển hình tại mỗi khu đô thị để tiến hành khảo sát, nghiên cứu chi tiết nhằm làm sáng 

tỏ nguyên nhân và cơ chế hình thành hiện tượng trượt lở. Các khối trượt được lựa chọn 

có quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao đang tác động trực tiếp đến công trình dân sinh, 

hạ tầng cơ sở quan trọng tại mỗi khu vực đô thị. Hệ phương pháp nghiên cứu được áp 

dụng bao gồm: thu thập cơ sở thông tin, đo vẽ mô tả chi tiết hình thái khối trượt, xác 

định bề dày lớp phủ phong hóa, phân tích tính chất cơ lý đặc trưng, quan trắc theo chu 

kỳ độ dịch chuyển ngang của khối đất và dao động mực nước dưới đất, mô hình hóa 

tính toán hệ số ổn định của khối trượt theo các trạng thái vật lý khác nhau và xác định 

phạm vi phân bố đới yếu phát sinh mặt trượt. Tổng hợp kết quả các số liệu phân tích, 

đánh giá theo trình tự logic làm cơ sở khoa học xác định nguyên nhân trực tiếp, yếu tố 

thúc đẩy chính quá trình trượt lở; góp phần cung cấp số liệu chính xác phục vụ thiết kế 

các giải pháp công trình phòng, tránh tai biến TLĐ phù hợp, hiệu quả. 

3.1. Nghiên cứu khối trượt điển hình tại khu vực thành phố Đà Lạt 

3.1.1. Thông tin chung 

Vị trí khảo sát số hiệu DLA-06, tọa độ X = 108°23'48.33"E, Y =  

11°58'48.19"N. Vị trí trượt lở trên tuyến đường Cam Ly, Khu Măng Lin, phường 7, 

thành phố Đà Lạt. Khu vực xảy ra trượt lở nằm ở cuối đường Cam Ly, gần ngã 3 nối 

với tuyến đường Ankoret đi khu du lịch Thung Lũng Vàng, hồ Đankia - Suối Vàng. 

Mật độ phương tiện lưu thông qua tuyến đường này khá lớn. Đoạn đường đã xảy ra 

hiện tượng trượt lở đất nhiều lần trong nhiều năm gần đây. 

Ghi nhận từ chính quyền địa phương cho biết, dấu hiệu trượt đã xuất hiện từ 

ngày 14/9/2018 sau nhiều ngày mưa liên tục đến sáng 28/9/2018, mái dốc taluy âm tạo 

thành một cung trượt ăn sâu vào lòng đường từ 2 -3m. Khối trượt có chiều dài khoảng 

30m, chiều rộng đỉnh trượt khoảng 20m. Cung trượt tạo một hàm ếch bên dưới nền 

đường, vị trí này nằm ở mép trái của bồn thu nước. Toàn bộ đất đá từ bên trên dịch 

chuyến thẳng xuống chân sườn (lòng khe suối). Trên mặt đường xuất hiện nhiều vết 

nứt kéo dài dọc theo nền đường về phía đông nam. Hiện nay, tuyến đường đã được xây 

dựng kè mái dốc và cho các phương tiện lưu thông trở lại. 

Cũng theo ghi nhận từ những hộ dân sinh sống tại đoạn giữa của cung đường 

đồng thời cũng là đỉnh của bồn thu nước, hiện tượng trượt lở đất đã xảy ra nhiều lần tại 

các vị trí khác nhau của đoạn đường này; do đó chính quyền địa phương đã xây dựng 
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hai biển cảnh báo sạt lở đất vào những năm khác nhau. Để tránh nguy hiểm cho người 

dân, một tuyến đường dân sinh đã được mở ở phía trên đỉnh sườn dốc khoảng 30m. 

Vào năm 2006, chính quyền địa phương đã phải xây dựng kè đá, dài khoảng 70m cho 

mái dốc taluy âm, đào đất giảm tải cho mái dốc taluy dương phía trên. Tuy nhiên, sau 

những đợt mưa lớn nền đường vẫn cho thấy hiện tượng biến dạng, trên sườn dốc phía 

taluy âm tồn tại 2 rãnh xói sâu lớn; cho thấy nguy cơ tiếp tục xảy ra trượt lở đất. Do 

đó, đã lựa chọn vị trí này để tiếp tục nghiên cứu chi tiết nguy cơ trượt lở đất. 

Khối trượt hình thành trên đỉnh của bồn thu nước, có bề mặt địa hình biến đổi 

mạnh với độ dốc sườn biến đổi từ 25 - 45
o
. Kích thước khối trượt có chiều dài khoảng 

từ 70m, chiều rộng khoảng từ 70 - 80m, chiều cao khoảng 30m; hướng dịch trượt 

chung 85
o
. 

Địa hình có nguồn gốc xâm thực - bóc mòn, điểm cao tương đối của sườn dốc 

là 1516m và thấp nhất tương đối là 1483m, độ chênh cao khoảng 33m; độ dốc chung 

của sườn khoảng 15
o
 đến 35

o
. Mái dốc taluy dương và âm của đoạn được bị cải tạo có 

góc dốc > 45
o
. Phía trên taluy dương là khu vực thôn Măng Lin với khoảng 60 hộ dân 

sinh sống, phía dưới taluy âm là khu vực canh tác của các hộ dân. Lớp phủ thực vật 

gần như không có, thưa thớt các cây bụi và cây thông lâu năm (Hình 3.1). 

 
a) 
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b)  

Hình 3.1. a) Hình thái sƣờn dốc tại vị trí trƣợt lở trên ảnh vệ tinh (Google Earth, 

2019); b) Toàn cảnh vị trí trƣợt lở tại thôn Măng Lin (Nguồn: VĐC, 2019) 

3.1.2. Đặc điểm cấu trúc sƣờn dốc tại khối trƣợt 

Khu vực trượt lở nằm trên lớp phủ phong hóa của phức hệ Ankoret - Cà Ná, có 

tuổi Kreta muộn (K2ac); bao gồm các loại đá xâm nhập: granit alaskit, granit sáng màu 

hạt nhỏ - vừa (bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000).  

Nghiên cứu cấu trúc sườn dốc xuất hiện khối trượt bằng nhóm phương pháp 

khảo sát địa vật lý có đặc điểm như sau: Cấu trúc đất đá vị trí nghiên cứu được chia 

thành 3 phần rõ rệt: phần trên cùng là lớp có vận tốc truyền sóng thấp với bề dày 

khoảng 10-12m, lớp này có bề dày khá ổn định từ phần trên đỉnh dốc cho xuống đến 

chân sườn dốc. Lớp thứ hai có vận tốc lớn hơn lớp thứ nhất, lớp này có bề dày khoảng 

25-27m phần thân sườn dốc và mỏng dần về phía chân sườn dốc chỉ còn khoảng 7-8m. 

Phần đáy của mặt cắt là lớp có vận tốc truyền lớn nhất, có khả năng phân bố phạm vi 

đá gốc, lớp này nhô cao ở phần chân mái dốc (Hình 3.3). 

Cấu trúc sườn dốc được xác định chi tiết bề dày và có đặc điểm địa chất công trình 

như sau (Hình 3.2 và Hình 3.4): 

+ Lớp 1:  Đất sét pha  màu nâu hồng, xám trắng, trạng thái dẻo cứng; có bề dày 

nhỏ chỉ từ 0.5-1.5m. 

+ Lớp 2: Đất sét pha màu nâu hồng, xám trắng, trạng thái dẻo mềm; có chiều dày 

biến đổi từ 8.0-10.0m. 

+ Lớp 3: Đất sét pha màu nâu vàng, xám nâu, trạng thái dẻo mềm; có chiều dày 
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biến đổi từ 7.0-12.5m. 

+ Lớp 4: Đất sét pha nâu vàng xám trắng, trạng thái dẻo cứng; có chiều dày biến 

đổi từ 7.0m tại HK-ML1 và 11.5m tại hố khoan HK-ML2. 

+ Lớp 5: Đất sét pha nâu vàng xám trắng, trạng thái nửa cứng. Các hố khoan chưa 

khoan qua đáy lớp nên chưa xác định chiều dày. 

 

 

a) Lớp 1:  Đất sét pha  màu nâu hồng, xám trắng, 

trạng thái dẻo cứng 

b) Lớp 2:  Đất sét pha màu nâu hồng, xám trắng, trạng 

thái dẻo mềm 

  
c) Lớp 3: Đất sét pha màu nâu vàng nâu trắng, trạng 

thái dẻo mềm 

d) Lớp 4: Đất sét pha nâu vàng xám trắng, trạng thái 

dẻo cứng 

 
e) Lớp 5: Đất sét pha nâu vàng xám trắng, trạng thái nửa cứng 

Hình 3.2. Hình ảnh các lớp đất đá tại khối trƣợt khu Măng Lin - P.7 - TP. Đà Lạt 
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Hình 3.3. Mặt cắt địa chấn tuyến T1 khu vực Măng Lin 

 

Hình 3.4. Mặt cắt địa chất công trình thân khối trƣợt tại khu Măng Lin - thành phố Đà 

Lạt. 

 Mặt cắt cấu trúc sườn dốc được xây dựng trên cơ sở tài liệu địa vật lý về cơ bản 

đã cung cấp bức tranh toàn cảnh với 3 lớp đặc trưng có vận tốc truyền sóng khác biệt. 

Mức độ chính xác về bề dày và đặc điểm thành phần các lớp đã được tài liệu khoan 

khảo sát ĐCCT bổ sung và phân chia rõ hơn với 5 lớp đặc trưng làm sáng tỏ đặc điểm 

cấu trúc sườn dốc vị trí nghiên cứu. 
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A - Mái dốc bị phá hủy B - Đường nhựa bị lún 

nứt  

C - Rãnh xói trên suòn 

dốc 

D - Khe rãnh xuất lộ gân 

chân sườn dốc 

E - Bề mặt chân sườn dốc 

bị xáo trộn  

 

Hình 3.5. Mặt cắt khối trƣợt tại Khu Măng Lin, phƣờng 7, TP. Đà Lạt

Đường dân 

sinh 

Đường Cam 

Ly 

A 
B 

Rãnh xói 

C 

D 

E Ao nước 

Tây Đông Hướng trượt 

90
o
 

Lớp sét pha àu nâu hồng, 

xám trắng 

Lớp sét pha màu nâu vàng, xám nâu 

Lớp sét pha màu nâu vàng, xám trắng 
Ống vách đo dịch chuyển 

ngang trong hố khoan 
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3.1.3. Đánh giá một số đặc trƣng độ bền các lớp đất theo chiều sâu 

Thiết lập sự biến đổi theo chiều sâu của độ ẩm W (%), lực dính kết C (kG/cm
2
), 

góc ma sát trong φ (độ) từ kết quả phân tích mẫu thí nghiệm các lớp đất tại hai hố 

khoan HK-ML2 và HK-ML3 dọc theo thân khối trượt nhằm nhận định đới yếu đã tồn 

tại trong thân khối trượt dựa trên sự biến đổi của ba thông số cơ bản này. 

Trong HK-ML2 trên (Hình 3.6a) độ ẩm có giá trị gần lớn nhất là 35.1% ở độ 

sâu khoảng -16m, lực dính kết có giá trị nhỏ nhất và góc ma sát trong cũng có giá trị 

tương đối thấp  tại (Hình 3.6b,c). Một trí khác tại độ sâu -28m cũng cần lưu ý khi các 

giá trị của ba thông số trên cũng có sự suy giảm trong lớp.  

Đối với hố khoan HK-ML3 có cao độ thấp hơn 8m so với HK-ML2 trên (Hình 

3.7a) độ ẩm có giá trị thấp nhất là 29,3 ở độ sâu khoảng -10m, nhưng lực dính kết C và 

góc ma sát trong lại có giá trị thấp nhất là 0,142 và 13
o
13’ thể hiện trong (Hình 3.7b,c). 

Một vị trí khác cũng đáng lưu ý tại độ sâu -16m khi các giá trị của ba thông số trên 

cũng có sự suy giảm so với lớp. Trong mặt cắt ĐCCT (Hình 3.4) phạm vi đới yếu hầu 

hết thuộc lớp số 3 là sét pha màu nâu vàng nâu trắng, trạng thái dẻo mềm, có chiều dày 

biến đổi từ 7.0-12.5m. 

   
a) b) c) 

Hình 3.6. Biểu đồ biến đổi: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) góc ma sát trong theo chiều 

sâu tại hố khoan HK-ML2 
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a) b) c) 

Hình 3.7. Biểu đồ biến đổi: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) góc ma sát trong theo chiều 

sâu tại hố khoan HK-ML3 

Theo kết quả phân tích thành phần khoáng vật các mẫu đất trong lỗ khoan thuộc 

khu vực Măng Lin, đất có thành phân khoáng vật chủ yếu là thạch anh (50-70%), 

kaolinit (15-40%), ngoài ra còn có sự xuất hiện của illit (2-10%), goethit, gibbsit, 

mica, felspat. Khoáng vật illit, goethit, gibbsit chủ yếu xuất hiện ở phân trên của cột 

địa tầng, khoáng vật mica và felspat chủ yếu nằm ở phần dưới, từ độ sâu >20m. Sự 

xuất hiện của các khoáng vật giàu sắt minh chứng cho quá trình phong hóa mạnh mẽ ở 

phần trên, tích tụ các oxyt sắt. 

Số liệu quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan HK-ML3 (chân khối trượt) 

cho khoảng giá trị dao động nhỏ (Bảng 3.1). Chiều sâu mực nước ngầm ở mức thấp 

nhất đo được ngày 07/5/2020 (đầu mùa mưa) là -1,9m tính từ miệng hố khoan xuống 

dưới và ở mức cao nhất ngày 30/8/2020 (giữa mùa mưa) là -1.0m, chênh lệch 0,9m; 

mực nước có xu hướng giảm trờ lại khi chiều sâu đo được là -1.5m ngày 02/1/2021 

(đầu mùa khô). Như vậy, theo mặt cắt ĐCCT tại vị trí nghiên cứu mực nước ngầm tồn 

tại trong lớp 3 vào mùa mưa và mùa khô, ít chịu ảnh hưởng của nước mưa và nước 

mặt thấm từ trên xuống qua các lớp đất. 
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Bảng 3.1. Chiều sâu mực nước ngầm quan trắc tại hố khoan HK-ML3  

Hố 

khoan 

Chiều sâu mực nước ngầm (m) 

 

07/5 

2020 

30/8 

2020 

22/9 

2020 

02/01 

2021 

HK-

ML3 
-1.9 -1.0 -1.2 -1.5 

Mức độ ổn định khối trượt được đánh giá thông qua tính toán hệ số ổn định (Fs) 

bằng mô hình Geoslope/W với các chi tiêu độ bền kháng cắt ở các trạng thái tự nhiên, 

bão hòa 5h và 24h của các lớp đất đá trên sườn dốc (Hình 3.8). Kết quả tính cho thấy ở 

điều kiện tự nhiên khối trượt ổn định với hệ số ổn định trượt Fs có giá trị là 1.952, 

1.527, 1.557.  Kết quả tính toán với các chỉ tiêu kháng cắt ở điều kiện bão hoà 5 giờ và 

24h cho thấy sườn có ổn định tạm thời, giá trị Fs (5h) bằng 1.141, 1.026, 1.013 và Fs 

(24h) có giá trị bằng 1.090, 0.977, 0.969. Giá trị Fs ở trên được tính toán thứ tự lần 

lượt theo các pháp Bishop, Janbu, Ordinary (Bảng 3.2, 3.3 và Hình 3.8 a,b,c). 

Bảng 3.2. Giá trị chỉ tiêu trung bình các lớp đất phục vụ tính toán hệ số ổn định theo 

các trạng thái vật lý khác nhau 

. Trạng thái vật lý 
Khối lượng  

thể tích (g/cm
3
) 

Lực dính kết  

C (kG/cm
2
) 

Góc ma sát  

trong φ (độ) 

Lớp 1-2 

Tự nhiên 1.84 0.146 11.47 

Bão hòa 5h 1.88 0.133 7.48 

Bão hòa 24h 1.88 0.089 9.33 

Lớp 3 

Tự nhiên 1.81 0.166 15.09 

Bão hòa 5h 1.89 0.110 10.28 

Bão hòa 24h 1.81 0.091 11.24 

Lớp 4-5 

Tự nhiên 1.83 0.209 16.02 

Bão hòa 5h 1.88 0.117 11.24 

Bão hòa 24h 1.85 0.105 12.03 
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Bảng 3.3. Xác định hệ số ổn định sườn dốc (Fs) theo các kịch bản 

TT Kịch bản Trạng thái 

vật lý 

Hệ số ổn định 

Bishop Janbu Ordinary 

1 Trường hợp 1 Tự nhiên 1.952 1.527 1.557 

2 Trường hợp 2 Bão hòa 5h 1.141 1.026 1.013 

3 Trường hợp 3 Bão hòa 24h 1.090 0.977 0.969 

 Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo được 

thực hiện như sau: chu kỳ I [14/1/2020], II [08/5/2020], III [30/8/2020], IV 

[21/9/2020] và V [08/11/2020] tại hình 3.8d. Mức độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc 

theo chu kỳ V ở các độ sâu cho thấy: -3m (10mm), -10m (8mm), -16m (7,5mm) và 

đáng lưu ý tại -31,5m (4mm) (Hình 3.8d). 

 
a) trạng thái tự nhiên 

 
d) chu kỳ quan trắc 

 
b) trạng thái bão hòa 5h 

 
c) trạng thái bão hòa 24h 

Hình 3.8. a),b),c) Kết quả mô hình tính hệ số ổn định theo các trạng thái vật lý; d) 

Biểu đồ theo dõi độ dịch chuyển 
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3.1.4. Luận giải 

Qua công tác điều tra khảo sát hiện trạng cho thấy khối trượt có kiểu trượt dạng 

kết hợp trong đất khá đồng nhất. Hình thái khối trượt đã bị biến đổi mạnh do hoạt 

động cải tạo lại bề mặt sau khi trượt lở xảy ra. 

Các phương pháp khảo sát địa vật lý và khoan khảo sát địa chất công trình đã 

làm sáng tỏ cấu trúc sườn dốc với đặc trưng tồn tại lớp phủ phong hóa dày hơn 36m 

trên nền đá gốc. Kết quả phân tích đặc trưng độ bền đất đá theo chiều sâu cho thấy tồn 

tại đới yếu nằm trong lớp số 3 tiếp giáp với lớp số 4; mực nước ngầm theo quan trắc 

chu kỳ thể hiện sự dao động nhỏ và tác động chủ yếu tại chân sườn dốc, phần thân 

khối trượt chịu ảnh hưởng chủ yếu của nước mặt và hệ thống thoát nước tập trung.  

Nguyên nhân trực tiếp gây trượt ở vị trí nghiên cứu được đánh giá là do độ bền 

của đất phong hóa tồn tại trong khoảng độ sâu -16m (HK-ML2) đến -10m (HK-ML3) 

có độ bền kháng cắt nhỏ, đặc trưng bởi giá trị thấp nhất theo chiều sâu. Đáng lưu ý, 

các lớp đất tồn tại trong thân sườn dốc có mức độ suy giảm độ bền mạnh theo kết quả 

phân tích thí nghiệm ở trạng thái bão hòa nước. Sự tồn tại của các khoáng vật ưa nước 

kaolinit (15-40%) và illit (2-10%) trong thành phần lớp phong hóa tại đây cũng bổ 

sung thêm cho đánh giá này. Trên thực tế, hệ thống thu và thoát nước bề mặt vào mùa 

mưa kém hiệu quả đã gây rò rỉ khiến cho các lớp đất bị tẩm ướt tạo thành dòng thấm, 

biểu hiện là xuất hiện một vài khe rãnh xói sâu phát triển trên sườn dốc. Bên cạnh đó, 

dưới tác động của hoạt động cải tạo bề mặt, khai đào chân sườn dốc của con người làm 

gia tăng góc dốc lớn làm mất sự cân bằng và thúc đẩy hình thành khối trượt.  

Cơ chế hình thành khối trượt được nhận định như sau: trên bề mặt sườn dốc đã 

xuất hiện các khe rãnh xói do các dòng thấm tạm thời hoạt động mạnh vào mùa mưa. 

Độ ẩm các lớp đất tăng lên đáng kể làm gia tăng khối lượng thể tích và suy giảm độ 

bền đáng kể, tại đới yếu trong thân sườn dốc sức chống cắt của đất không cản trở nổi 

sự dịch chuyển của lớp đất phía trên và hình thành mặt trượt.  Quá trình dịch trượt xảy 

ra từ từ đến khi một cân bằng mới được thiết lập, khối trượt tạm thời ngưng nghỉ hoạt 

động. Theo thời gian dưới tác động của tải trọng, độ bền của đới yếu tiếp tục suy giảm 

làm lực giữ giảm đi so với lực trượt và như vậy lại phát sinh dịch chuyển. Quá trình 

dịch trượt sẽ phát triển nhanh và mạnh hơn khi đới yếu chịu tác động của nước, lúc 

này tính kháng cắt giảm dần dẫn đến phá hủy. 

 Hiện tại, bề mặt địa hình vẫn được bảo tồn tương đối tốt với lớp thực vật đang 

tồn tại cho thấy khối trượt tạm thời ổn định. Tuy nhiên, trong lòng khối đất đã tồn tại 

một sự dịch chuyển trượt tương đối theo một số đới yếu đã xuất hiện bên trong. Sau 

lần dịch chuyển gần nhất, xuất hiện thêm vết nứt ngang mới trên thân khối trượt. Kết 

quả quan trắc đo chuyển vị ngang trong hố khoan theo chu kỳ đã ghi nhận sự dịch 

trượt tại 4 khoảng độ sâu như đã trình bày. 

 Khối trượt có dạng trượt kết hợp trong đất loại sét tương đối đồng nhất, dạng 

trượt này thường kết hợp giữa kiểu trượt phẳng trên bề mặt và kiểu trượt xoay sẽ xuất 

hiện khi các đới yếu bị suy giảm sức kháng cắt khi nước có đủ điều kiện thấm sâu vào 

thân khối trượt.  
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Một số hình ảnh khối trượt điển hình tại phường 7, thành phố Đà Lạt 

Phần đỉnh khối trƣợt 

  
Phần thân khối trƣợt 

  

  
Phần chân khối trƣợt 
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3.2. Nghiên cứu khối trượt điển hình tại khu vực thị trấn Lạc Dương 

3.2.1. Thông tin chung  

Vị trí khảo sát có số hiệu DLU19-24, tọa độ X = 108°26'40.86"E, Y =  12° 

1'10.74"N. Vị trí xuất hiện trượt lở đất thuộc khu quy hoạch đô thị LangBiang (tên gọi 

khác khu đô thị Vạn Xuân), thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Khu quy hoạch đô thị mới có diện tích khoảng 30ha, nằm bên phải của tuyến đường 

nối trung tâm thị trấn Lạc Dương với QL-27C. Tại góc phía đông của khu đô thị, khối 

trượt xuất hiện trên đỉnh sườn dốc dịch trượt theo hướng chung 265
o
 ; đã phá hủy nền 

đường, hệ thống thoát nước, mạng lưới điện và ảnh hưởng đến hai công trình xây 

dựng. 

Khối trượt mới hình thành trên thân của khối trượt cổ có bề mặt lõm sâu so với 

bề mặt địa hình xung quanh, gương trượt cổ cao khoảng 10m, chiều rộng khoảng 

160m. Thân khối trượt cổ xuất hiện vết nứt mới rộng khoảng 10cm, dạng cung, trùng 

với hướng dịch trượt đã phát triển. Khối trượt mới có kích thước chiều dài khoảng từ 

140 - 145m, chiều rộng khoảng từ 90 - 95m; độ dốc sườn tự nhiên 20-25
o
, cải tạo bề 

mặt biến đổi góc mái dốc > 70
o
. 

Hiện tượng dịch trượt có dấu hiệu xuất hiện vào đầu mùa mưa 2019, sau khi 

khu đô thị được cải tạo bề mặt để hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tháng 12/2019, hiện tượng 

trượt tiếp tục phát triển mạnh gây phá hủy nền đường và hệ thống cống thoát nước của 

khu đô thị. Trong phạm vi khối trượt xuất hiện nhiều mạch nước rò rỉ trên thân và chảy 

thành dòng tại chân khối trượt. Hoạt động dịch trượt vẫn tiếp tục xảy ra và gây biến 

dạng nền đường và ảnh hưởng một số công trình xây dựng. 

Địa hình - địa mạo: Khu vực vị trí nghiên cứu nằm trong một bồn thu nước lớn 

với diện tích khoảng 100ha, hướng dòng chảy chính 242 độ.Vị trí cao nhất của địa 

hình khoảng 1650m và thấp nhất khoảng 1500m; độ dốc địa hình biến đổi mạnh từ 8 - 

35 độ, có nơi > 45 độ. Sườn dốc địa hình chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của quá trình xâm 

thực sâu - bóc mòn tạo nên bề mặt địa hình hiện tại với hình thái sườn lõm chiếm ưu 

thế, đi kèm với nhiều khe rãnh của dòng chảy tạm thời. Lớp phủ thực vật trên đỉnh 
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sườn dốc chủ yếu là rừng thông trưởng thành, đường kính khoảng 20 - 25cm; phạm vi 

thân khối trượt và sườn dốc xung quanh là vườn trồng cây cà phê. 

 

Hình 3.9. Vị trí điểm trƣợt DLU19-24 trên ảnh Google Earth; hình thái sƣờn dốc 

đƣờng màu trắng, ranh giới khối trƣợt cổ hình màu xanh, ranh giới khối trƣợt mới 

hình màu đỏ 

 

Hình 3.10. Toàn cảnh khối trƣợt tại khu đô thị LangBiang, thị trấn Lạc Dƣơng 
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E - Chân khối trượt bị đẩy 

trồi 

D - Khe nứt phá hủy và 

hạ thấp 20cm  

C - Bề mặt mái dốc sau 

cải tạo bị phá hủy 

B - Khe nứt ngang khối 

trượt rộng 10cm 

A - Vách trượt thứ cấp 

phát triển 

 

Hình 3.11. Mặt cắt khối trƣợt tại khu đô thị LangBiang, thị trấn Lạc Dƣơng 
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3.2.2. Đặc điểm cấu trúc sƣờn dốc tại khối trƣợt 

Vị trí khảo sát chi tiết nằm trong thành tạo địa chất thuộc hệ tầng Đơn Dương, 

có tuổi Kreta muộn (K2đd), bao gồm các loại đá phun trào: dacite, rhyodacite, rhyolite, 

andesit-dacite và tuff của chúng, các đá trầm tích xen lẫn phun trào (bản đồ địa chất tỷ 

lệ 1:50.000). 

Nghiên cứu cấu trúc sườn dốc xuất hiện khối trượt bằng nhóm phương pháp 

khảo sát địa vật lý có đặc điểm như sau: Cấu trúc địa chất tầng nông khu vực này được 

chia thành 3 lớp với phần trên cùng có vận tốc truyền sóng thấp, lớp này có bề dày xấp 

xỉ 10m hoặc sâu hơn ở phần trên của sườn dốc, đại diện cho lớp đất phong hóa bở rời. 

Lớp thứ hai có vận tốc lớn hơn lớp thứ nhất và dao động trong khoảng 1000 m/s đến 

2100 m/s. Lớp này có bề dày khá lớn, đạt đến khoảng 25 mét ở phần cuối tuyến đo, 

tuy nhiên phần giữa tuyến đo lớp này mỏng hơn khá nhiều do lớp thứ ba (lớp đá gốc) 

tại khu này trồi lên cao hơn. Lớp thứ ba là đá gốc rắn chắc vận tốc truyền sóng khá 

lớn, có trị số hơn 2100 m/s (Hình 3.12). 

 

Hình 3.12. Cấu trúc sƣờn dốc qua mặt cắt địa chấn  

Đặc điểm phân bố các lớp đất như sau (Hình 3.14): 

- Lớp 1:  Sét pha lẫn sạn màu nâu hồng, nâu vàng, trạng thái dẻo cứng. Lớp này 

phân bố hầu hết phía bên trên bề mặt khối trượt có chiều dày từ 3.0m tại hố khoan HK-

LD2 đến 5.5m tại HK-LD5; 

- Lớp 2: Sét pha lẫn sạn màu nâu vàng xám xanh. Trạng thái dẻo cứng (phần 

trên lẫn mảnh đá): Lớp này cũng phân bố rộng khắp khu vực nghiên cứu, thành phần 

chủ yếu là sét pha lẫn nhiều mảnh đá phong hóa, có bề dày từ 7.5m tại HK-LD2 đến 

11.0m tại HK-LD5 càng về phía chân khôi trượt bề dày càng lớn; 

- Lớp 3: Sét pha lẫn sỏi sạn mảnh đá màu nâu vàng xám xanh. Trạng thái cứng: 

Lớp này có bề dày 2.5m tại HK-LD5 đến 7.0m tại HK-LD2; 

- Lớp 4: Đá riolit ít nứt nẻ: Lớp này xuất hiện ở phía dưới của mặt cắt, bề dày 
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có diện phân bố rộng khắp khu vực nghiên cứu, thành phần chủ yếu là đá cát kết 

phong hóa, nứt nẻ mạnh. 

  
a) Lớp 1: Sét pha lẫn sạn màu nâu hồng, nâu 

vàng, trạng thái dẻo cứng 

b) Lớp 2: Sét pha lẫn sạn màu nâu vàng xám 

xanh 

 
 

c) Lớp 3: Sét pha lẫn sỏi sạn mảnh đá màu 

nâu vàng xám xanh 
d) Lớp 4: Đá Riolit ít nứt nẻ 

Hình 3.13. Hình ảnh các lớp đất đá tại khối trƣợt  tại khu đô thị LangBiang, thị trấn 

Lạc Dƣơng 
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Hình 3.14. Mặt cắt địa chất công trình tại khối trƣợt khu đô thị LangBiang, thị trấn 

Lạc Dƣơng. 

Mặt cắt cấu trúc sườn dốc được xây dựng trên cơ sở tài liệu địa vật lý về cơ bản 

đã cung cấp bức tranh toàn cảnh với 3 lớp đặc trưng có vận tốc truyền sóng khác biệt. 

Mức độ chính xác về bề dày và đặc điểm thành phần các lớp đã được tài liệu khoan 

khảo sát ĐCCT bổ sung và phân chia rõ hơn với 4 lớp đặc trưng làm sáng tỏ đặc điểm 

cấu trúc sườn dốc vị trí nghiên cứu.  

3.2.3. Đánh giá một số đặc trƣng độ bền các lớp đất theo chiều sâu 

Thiết lập sự biến đổi theo chiều sâu của độ ẩm W (%), lực dính kết C (kG/cm
2
), 

góc ma sát trong φ (độ) từ kết quả phân tích mẫu thí nghiệm các lớp đất tại hai hố 

khoan HK-LD1 và HK-LD5 dọc theo thân khối trượt nhằm xác định đới yếu đã tồn tại 

trong thân khối trượt. Ba thông số cơ bản này ảnh hưởng rất lớn đến độ bền kháng cắt 

của đất, biến đổi theo chiều sâu vị trí nghiên cứu. Bởi, độ ẩm trong đới yếu tăng, các chỉ 

tiêu kháng cắt giảm dần dẫn đến phá hủy. 

Trong HK-LD2 trên (Hình 3.15a) độ ẩm có giá trị lớn nhất là 43.2% ở độ sâu 

khoảng -9m, lực dính kết và góc ma sát trong có giá trị nhỏ nhất (Hình 3.15b, c). Đối 

với HK-LD5 (Hình 3.16a) độ ẩm có giá trị trung bình là 42.2% ở độ sâu khoảng -14m, 

lực dính kết có giá trị nhỏ nhất và góc ma sát trong cũng có giá trị tương đối nhỏ thể 

hiện trong (Hình 3.16b,c). Trong mặt cắt ĐCCT (Hình 3.14) phạm vi đới yếu thuộc 
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lớp số 2 là sét pha lẫn sạn màu nâu vàng xám xanh, có bề dày lớp biến đổi từ 7,5 - 

11m. 

   
a) b) c) 

Hình 3.15. Biểu đồ biến đổi: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) góc ma sát trong theo chiều 

sâu tại hố khoan HK-LD2 

   
a)  b) c) 

Hình 3.16. Biểu đồ biến đổi: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) góc ma sát trong theo chiều 

sâu tại hố khoan HK-LD5 

Thành phần khoáng vật của các lớp gồm có thạch anh (50-70%) và kaolinit (11-

30%) là các khoáng vật chiếu ưu thế trong thành phần khoáng vật các mẫu đất. Các 

khoáng khác Goethit, Illit, Sepiolit, Gibbsit, Felspat, Hematit, Montmorilonit, 

Amphibol, Chlorit phân bố không đều trên toàn bộ cột địa tầng lỗ khoan. Đặc biệt, 
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trong mẫu ở vị trí -9m, hàm lượng khoáng vật thạch anh chỉ còn 19%, hàm lượng 

kaolinit tăng lên 32%, sepiolit và amphibol cũng có hàm lượng đáng kể. 

Theo kết quả quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan HK-LD1 và HK-LD5 

khoảng giá trị dao động mực nước ngầm lớn (Bảng 3.4). Tại hố khoan HK-LD1 (thân 

khối trượt), chiều sâu mực nước ngầm đo được ngày 07/5/2020 (đầu mùa mưa) là -

10,3m tính từ miệng hố khoan xuống và dâng cao 9m tại ngày 22/9/2020 (giữa mùa 

mưa) khi mực nước ngầm đo được là -1.3m; mực nước có xu hướng giảm trở lại khi 

chiều sâu đo được là -5.2m tại ngày 02/1/2021 (đầu mùa khô). Mức độ biến động 

chiều sâu mực nước ngầm đo được tại HK-LD5 (chân khối trượt) có xu thế tương 

đồng và biến động trong khoảng 5m từ đầu mùa mưa đến giữa mùa mưa và giảm dần 

khi mùa khô quay trở lại. Như vậy, theo mặt cắt ĐCCT tại vị trí nghiên cứu mực nước 

ngầm dao động chủ yếu trong lớp 1 và lớp 2 trong mùa mưa và tồn tại trong lớp 3 vào 

mùa khô, có quan hệ trực tiếp với nước mưa và nước mặt.  

Bảng 3.4. Chiều sâu mực nước ngầm quan trắc tại hố khoan HK-LD1 và HK-LD5 

Hố 

khoan 

HK-LD1 

(thân khối trượt) 

HK-LD5 

(chân khối trượt) 

Chu 

kỳ 

quan 

trắc 

Chiều sâu mực nước ngầm (m) Chiều sâu mực nước ngầm (m) 

07/5 

2020 

30/8 

2020 

22/9 

2020 

02/01 

2021 

07/5 

2020 

30/8 

2020 

22/9 

2020 

02/01 

2021 

-10.3 -3.9 -1.3 -5.2 -6.0 -1.5 -1.2 -2.5 

Biều 

đồ 

biến 

đổi 

mực 

nước 

ngầm 

  
Mức độ ổn định khối trượt được đánh giá thông qua việc tính toán hệ số ổn định 

(Fs) bằng mô hình Geoslope/W với các chi tiêu độ bền kháng cắt ở các trạng thái tự 

nhiên, bão hòa 5h và 24h của các lớp đất đá trên sườn dốc (Hình 3.17). Kết quả tính 

cho thấy ở điều kiện tự nhiên khối trượt ổn định với hệ số ổn định trượt Fs có giá trị là 

1.382, 1.333, 1.343.  Kết quả tính toán với các chỉ tiêu kháng cắt ở điều kiện bão hoà 5 

giờ, sườn ổn định tạm thời, giá trị Fs (1.135, 0.952, 0.951), và mất ổn định hoàn toàn ở 

trạng thái bão hòa 24h, giá trị  Fs (0.853, 0.716, 0.694). Giá trị Fs ở trên được tính toán 
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thứ tự lần lượt theo các pháp Bishop, Janbu, Ordinary (Bảng 3.5, 3.6 và Hình 3.17). 

Bảng 3.5. Giá trị chỉ tiêu trung bình các lớp đất phục vụ tính toán hệ số ổn định theo 

các trạng thái vật lý khác nhau 

. Trạng thái vật lý 
Khối lượng  

thể tích (g/cm
3
) 

Lực dính kết  

C (kG/cm
2
) 

Góc ma sát  

trong φ (độ) 

Lớp 1 

Tự nhiên 1.64 0.165 12.13 

Bão hòa 5h 1.72 0.139 11.21 

Bão hòa 24h 1.92 0.121 11.38 

Lớp 2 

Tự nhiên 1.74 0.171 12.05 

Bão hòa 5h 1.91 0.143 12.04 

Bão hòa 24h 1.81 0.121 11.42 

Lớp 3 

Tự nhiên 1.87 0.291 18.02 

Bão hòa 5h 2.01 0.161 15.42 

Bão hòa 24h 2.01 0.073 10.44 

Lớp 4 Đá gốc ít nứt nẻ 

Bảng 3.6: Xác định hệ số ổn định sườn dốc (Fs) theo các kịch bản 

TT Kịch bản Trạng thái vật lý 
Hệ số ổn định 

Bishop Janbu Ordinary 

1 Trường hợp 1 Tự nhiên 1.382 1.333 1.343 

2 Trường hợp 2 Bão hòa 5h 1.135 0.952 0.951 

3 Trường hợp 3 Bão hòa 24h 0.853 0.716 0.694 

 

Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo được 

thực hiện như sau: chu kỳ I [14/1/2020], II [08/5/2020], III [30/8/2020], IV 

[21/9/2020] và V [08/11/2020]. Mức độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc được theo chu 

kỳ V tại độ sâu -6m là 125mm, tại -8m là 45mm, tại -12,5m là 20mm (Hình 3.17d).  
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a) trạng thái tự nhiên 

 
d) chu kỳ quan trắc 

 
b) trạng thái bão hòa 5h 

 
c) trạng thái bão hòa 24h 

Hình 3.17 a,b,c) Kết quả mô hình tính hệ số ổn định theo các trạng thái vật lý; d) Biểu 

đồ theo dõi độ dịch chuyển 

3.2.4. Luận giải 

Các phương pháp khảo sát địa vật lý và khoan khảo sát địa chất công trình đã 

làm sáng tỏ cấu trúc sườn dốc với đặc trưng tồn tại lớp phủ phong hóa dày khoảng 

20m trên nền đá gốc rắn chắc. Kết quả phân tích đặc trưng độ bền đất đá theo chiều 

sâu cho thấy tồn tại đới yếu nằm trong lớp số 2 tại khoảng độ sâu -9m (HK-LD2) và 

lớp số 3 tại khoảng -14m (HK-LD5). Mực nước ngầm dao động từ độ sâu -1,3m vào 

mùa mưa và giảm xuống độ sâu -10,3m vào mùa khô theo kết quả quan trắc chu kỳ 

(HK-LD1), ảnh hưởng trực tiếp tới lớp nêu trên. Hệ số ổn định tính toán theo mô hình 

cho thấy khối trượt hoàn toàn mất ổn định ở trạng thái bão hòa 5h và 24h. Như vậy, 

nguyên nhân tự nhiên gây trượt tại vị trí nghiên cứu bao gồm: sườn dốc tự nhiên có độ 
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dốc lớn; lớp phủ phong hóa bị suy giảm độ bền mạnh khi gặp nước; áp lực nước thủy 

động ảnh hưởng tới sự ổn định trong thân khối trượt. Các yếu tố tác động chính thúc 

đẩy dịch trượt đó là: hoạt động giảm tải lớp đất dày phía chân sườn dốc; mưa lớn kéo 

dài nước ngấm xuống đất làm gia tăng tải trọng bản thân và áp lực nước trong thân 

khối trượt. 

Cơ chế hình thành được nhận định như sau: Sườn dốc tự nhiên có độ dốc 20 - 

25
o
 với lớp phủ vỏ phong hòa dày khoảng 20m, đã từng xảy ra trượt lở; sau đó giảm 

tải phần chân mái dốc tạo 2 bậc địa hình mới chênh cao 4-5m với góc mái dốc hơn 

70
o
. Hoạt động giảm tải đã được Lomtadze năm 1977 đánh giá đất loại sét sẽ giảm độ 

chặt dưới tác dụng của lực đàn hồi và có thể kèm theo hiện tượng hydrat hóa và trương 

nở; những sự biến đổi trạng thái vật lý như vậy ở chân sườn dốc, làm cho phần tựa sẽ 

suy giảm độ bền của đất dẫn đến giảm độ ổn định sườn dốc. Trên thực tế, điều này có 

thể nhận thấy rõ trên các tuyến đường giao thông mới mở, mái dốc khai đào với góc 

dốc tối ưu sau một thời gian sẽ bắt đầu xuất hiện các vị trí biến dạng bề mặt hay trượt 

lở nhỏ trên bề mặt mái dốc, rọ đá kè chân mái dốc bị biến dạng mạnh. Điều này là phù 

hợp trong trường hợp vị trí nghiên cứu. Đáng lưu ý, nước ngầm tồn tại, rò rỉ quanh 

năm ở phần chân sườn dốc, mực nước ngầm dao động chênh lệch 9m trong thân sườn 

dốc là điều kiện thúc đẩy hiện tượng hydrat hóa và xói ngầm về mặt cơ học, làm cho 

các lớp đất bão hòa suy giảm độ bền kháng cắt theo thời gian. Kết quả thí nghiệm độ 

bền mẫu bão hòa nước giảm cho thấy lớp số 2 và 3 có khả năng này. Tại độ sâu -9m, 

hàm lượng kaolinit là khoáng vật có khả năng trương nở tăng lên 32%, hàm lượng các 

khoáng vật khác giảm đi, ảnh hưởng nhiều đến tính chất cơ lý của mẫu đất bổ sung 

thêm cho nhận định. Mưa lớn kéo dài đóng vai trò thúc đẩy mạnh mẽ, khối lượng thể 

tích tự nhiên của đất gia tăng do bị tẩm ướt trong thời gian dài. Khi đó, sức kháng cắt 

của lớp đất có giá trị nhỏ không thắng được lực cắt do trọng lượng bản thân của các 

lớp phía trên, bắt đầu phát sinh sự phá hủy theo mặt yếu dẫn đến hình thành khối trượt. 

Trên bề mặt địa hình của các khối trượt phần dưới vách trượt chính vẫn được 

bảo tồn tương đối tốt với lớp thực vật đang tồn tại. Điều này, chỉ ra rằng trong thân 

khối trượt đã tồn tại một sự có dịch chuyển trượt tương đối giữa hai phần của khối 

theo một mặt yếu đã xuất hiện tồn tại bên trong và như vậy một khối trượt đã được 

hình thành. Mặt yếu này chính là mặt trượt của khối trượt. Sau lần dịch chuyển đầu, 

khối trượt lập lại một sựtrạng thái cân bằng, nhưng do tác động của hoạt động giảm tải 

chân sườn dốc đã làm cho khối trượt bị kích hoạt trở lại, xuất hiện các vết nứt ngang 

mới trên thân khối trượt cũ. Kết quả quan trắc đo chuyển vị ngang trong hố khoan theo 

chu kỳ đã ghi nhận sự dịch trượt lớn nhất xảy ra tại khoảng độ sâu từ -6 đến -8m, nhỏ 

hơn tại -10m và có dấu hiệu dịch trượt tại -12m. Dưới tác động của áp lực nước lỗ 
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rỗng vào mùa mưa dịch trượt phát triển nhanh hơn, tạo các vết nứt mở rộng và sụt lún 

bề mặt và ổn định dần vào mùa khô. 

Khối trượt có dạng trượt xoay trong trong đất có chứa dăm mảnh đá với các bậc 

trượt thứ cấp xuất hiện và nén ép, đẩy trồi tại chân khối trượt. Hình thái khối trượt thể 

hiện rõ nét đỉnh trượt, thềm trượt, vách trượt chính và vách trượt phụ, mép trượt trái - 

phải và chân khối trượt. Sự dịch chuyển trượt tương đối giữa hai phần của khối theo 

một mặt yếu đã xuất hiện tại độ sâu -12m, các tác động thúc đẩy tiếp theo làm kích 

hoạt quá trình dịch trượt và phát sinh một mặt yếu khác tại khoảng độ sấu sâu nông 

hơn; đặc trưng cho kiểu trượt xoay trong lớp phủ vỏ phong hóa. 

Một số hình ảnh khối trượt điển hình khu vực thị trấn Lạc Dương 

Phần đỉnh khối trượt 

  

  
Phần thân khối trượt 
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Phần chân khối trượt 

  

  

3.3. Nghiên cứu khối trượt điển hình tại khu vực thị trấn Di Linh  

3.3.1. Thông tin chung 

 Vị trí khảo sát có số hiệu DLI-11, tọa độ X = 108°4'2.85"E, Y =  

11°34'27.95"N. Vị trí xảy ra trượt lở đất tại đầu đường Nguyễn Văn Trỗi nối ra Quốc 

lộ 20, thuộc địa bàn khu phố 1, thị trấn Di Linh. Hiện tượng nứt trượt đất đã có dấu 

hiệu xảy ra trên địa bàn thị trấn Di Linh từ năm 2004 và phát triển mạnh vào các năm 
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2011, 2015. Khối trượt xuất hiện trên sườn dốc có hướng thấp dần từ đông sang tây, 

được giới hạn theo vết nứt chính có dạng vòng cung, hướng xuống thung lũng đầu 

nguồn hồ Tây Di Linh. Đường Nguyễn Văn Trỗi cắt ngang thân khối trượt chịu ảnh 

hưởng lớn với vết nứt cắt ngang đường có chiều rộng khoảng 15cm; đường Hai Bà 

Trưng giao vuông góc với đường Nguyễn Văn Trỗi và chịu ảnh hưởng một phần với 

các vết nứt nhỏ hơn.  

 Năm 2004, người dân địa phương đã ghi nhận các dấu hiệu của khe nứt nhưng 

chưa rõ ràng. Cuối tháng 4/2011, khe nứt phát triển, lúc đầu chỉ rộng khoảng 2 cm, đến 

ngày 04/5/2011 vết nứt đã rộng 20cm và kéo dài khoảng 200m, cắt qua sườn đồi, vườn 

cà phê, sân nhà, đường Nguyễn Văn Trỗi kéo dài xuống phía chân đồi. Nhiều nhà dân 

trong phạm vi khối trượt bị xé nền, nứt tường. Vết nứt đoạn cắt qua đường Nguyễn 

Văn Trỗi có độ rộng trên bề mặt 5 cm. Khe nứt phát triển xuống sườn đồi càng mở 

rộng hơn. Đáng chú ý, có 3 khe nứt lớn cắt qua đường: một khe nứt cắt qua đường Hai 

Bà Trưng gần khu vực giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi và hai khe nứt ở phía 

bắc và phía nam đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi tạo thành dạng cung dịch trượt theo 

hướng chung 280
o
[5] . 

Chiều ngày 06/5/2015, theo ghi nhận của UBND thị trấn Di Linh, trên địa bàn thị 

trấn Di Linh có mưa lớn, kéo dài hơn một giờ đồng hồ, hiện tượng nứt, trượt đất ở 

đoạn đầu đường Nguyễn Văn Trỗi nối với quốc lộ 20 xuất hiện trở lại. Vết nứt có bề 

rộng hơn 40cm, gây sụt, gãy đường, làm cho mặt đường hai bên khe nứt có độ chênh 

xấp xỉ một mét. Nứt, trượt đất gây ảnh hưởng đến trên 20 hộ đang sinh sống tại khu 

vực này, đặc biệt làm hư hỏng nặng nhà ở của 16 hộ gia đình, gây tâm lý hoang mang 

lo sợ cho cộng đồng dân cư tại khu phố 1. Một số hộ gia đình đã được di rời, tuy nhiên 

trong phạm vi ảnh hưởng của khối trượt thứ hai vẫn có một số họ dân sinh sống. Do 

đó, khối trượt này cần được tiếp tục quan trắc, theo dõi sự phát triển để có biện pháp 

xử lý thích hợp. 

 Khu vực trượt lở đất xảy ra tại phần đỉnh và sườn phải của đầu nguồn thung 

lũng phát triển theo phương tây bắc (345
o
) chảy vào hồ Tây của thị trấn Di Linh. Độ 

cao tương đối của khu vực nghiên cứu từ 937m - 970m, độ chênh cao khoảng 33m. 

Địa hình có nguồn gốc xâm thực - bóc mòn, lòng thung lũng xâm thực đầu nguồn có 

trắc diện ngang hình chữ U (Hình 3.18a), trắc diện dọc khá thoải, mở rộng và thấp dần 

về phía Hồ Tây với góc dốc lòng từ 5 - 7
o
 (Hình 3.18b). Sườn dốc ở phần đỉnh và hai 

bên thung lũng có góc dốc biến đổi từ 25
o
-50

o
, xuất hiện nhiều khe rãnh xói của các 

dòng chảy tạm thời vào mùa mưa. Dòng suối nhỏ hẹp đóng vai trò thu nước mặt, nước 

ngầm và nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư từ 2 phía sườn từ đường Nguyễn Văn 

Trỗi và đường QL 20. 
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a) b) 

 

c)  

Hình 3.18. Hình thái thung lũng xâm thực thƣợng nguồn hồ Tây thuộc thị trấn Di 

Linh: a) Trắc diện ngang thung lũng; b) Trắc diện dọc thung lũng. Nguồn ảnh: Google 

Earth; c) Vị trí vết nứt chính nhìn về chân sƣờn dốc 

3.3.2. Đặc điểm hình thái, cấu trúc địa chất tại khối trƣợt 

Tại khu vực nghiên cứu, hai khối trượt phát triển cạnh nhau, tạo bề mặt tuyến 

đường lượn sóng.   

Khối trượt thứ nhất nằm gần QL 20, đỉnh cung trượt nằm phía trên taluy dương, 

sau dãy nhà mặt đường Nguyễn Văn Trỗi, cách mặt đường khoảng 30m, hướng dịch 

trượt về phía Tây bắc ( 290
0
). Khoảngdịch trượt theo chiều thẳng đứng xác định trên 

đường Nguyễn Văn Trỗi khoảng 1,5m. Kích thước khối trượt thứ nhất: chiều dài từ 85 

- 90m, chiều rộng từ 80 - 85m, chiều cao khoảng 15m, hướng dịch trượt là 290
o
. 

Khối trượt thứ hai nằm ở phần ngã ba đường Nguyễn Văn Trỗi và Hai Bà Trưng 

Hướng dịch 

trượt 265
o 

Vết nứt chính 

đã được che lấp
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có hướng dịch trượt về phía Tây (265
0
) với đỉnh cung trượt nằm gần với đường Hai Bà 

Trưng với khoảng dịch trượt theo chiều thẳng đứng khoảng 1m. Kích thước khối trượt 

thứ hai: chiều dài từ 120 - 125m, chiều rộng từ 90 - 95m, chiều cao khoảng 15m, 

hướng dịch trượt chủ yếu 265
o
. Đề tài tiến hành nghiên cứu chi tiết cho vị trí này do 

vẫn còn một số hộ dân tiếp tục sinh sống trong phạm vi ảnh hưởng của khối trượt. 

Lớp đất phủ bề mặt là các sản phẩm phong hóa phát triển trên đá bazan thuộc hệ 

tầng Đại Nga có tuổi Neogen (N2đn), đá có thành phần biến đổi từ bazan tholeit - 

plagiobazan - bazan olivin kiềm. Chiều dày của đá bazan tại đây từ 30-40m đến 300m 

theo tài liệu địa chất. Vỏ phong hóa phát triển trên đá dày khoảng từ 8-31m, phía trên 

là đới phong hóa triệt để, tơi xốp có mầu nâu đỏ, phía dưới là đới bán phong hóa bóc 

vỏ dạng cầu, dập vỡ nứt nẻ có chứa nước ngầm. 

Cấu trúc sườn dốc xuất hiện khối trượt được nghiên cứu, khảo sát bằng các 

phương pháp địa vật lý, các kết quả được thể hiện trên mặt cắt điện trở suất (ĐTS) khu 

vực nghiên cứu (Hình 3.19). Trị số ĐTS của các lớp đất đá thay đổi từ vài chục đến 

gần 1000 (Ohm.m). Nhìn chung, giá trị ĐTS trên phản ánh môi trường gồm 2 lớp 

chính: Lớp phía trên có trị số ĐTS cao  hơn phân bố đến chiều sâu khoảng hơn 20 mét, 

thể hiện môi trường phong hóa rời rạc có sự phân dị ĐTS khá cục bộ. Lớp phía dưới 

phân bố từ chiều sâu khoảng 20 mét trở xuống có trị số ĐTS thấp hơn, xấp xỉ 100 

(Ohm.m). Đây có thể là môi trường của đá cứng có giá trị ĐTS thấp. Trên mặt cắt địa 

vật lý có sự xuất hiện một đới có phạm vi từ điểm D19 đến điểm D23, đới này có khả 

năng liên quan đến hiện tượng sụt dễ nhận thấy khi khảo sát ngoài thực địa. 

 

Hình 3.19. Mặt cắt điện trở suất dọc theo thân khối trƣợt tại thị trấn Di Linh 

Tại khu vực nghiên cứu đã tiến hành khoan các lỗ khoan HK-DL1 và HK-DL2, 
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mặt cắt địa chất công trình được thành lập theo tuyến HK-DL1 - HK-DL2 (Hình 3.21). 

Theo tài liệu khảo sát địa chất công trình, đặc điểm phân bố các lớp đất như sau: 

- Lớp 1: Đất lấp: sét pha lẫn rễ cây cỏ, bề dày trung bình 0.5m; 

- Lớp 2: Đất sét pha màu nâu gụ, nâu hồng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng, 

bề dày lớp 2 từ 7.8m tại HK-DL2 đến 9.8m tại HK-DL1. Trong lớp 2 có thể phân ra 

phụ lớp 2A có thành phần là đất sét pha màu nâu đỏ, nâu vàng lẫn ít sạn, trạng thái dẻo 

cứng bề dày nhỏ hơn 2.0m nằm phía dưới của lớp 2; 

- Lớp 3: Đất sét pha màu nâu gụ, nâu xám lẫn ít sạn, trạng thái dẻo mềm, bề dày 

từ 9.0-11.0m. Trong lớp 3 có xuất hiện  các thấu kính sét (Lớp 3A) có thành phần là 

đất sét pha màu nâu gụ, nâu xám lẫn ít sạn, trạng thái dẻo chảy, bề dày khoảng 1-1,5m; 

- Lớp 4: Đất sét pha màu xám trắng, xám vàng, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng, 

bề dày 10.0m; 

- Lớp 5: Đá bazan rắn chắc, ít nứt nẻ, xuất hiện ở phía dưới của mặt cắt, có diện 

phân bố rộng khắp khu vực nghiên cứu. 

 
 

a) Lớp 2:  Đất sét pha màu nâu gụ, nâu hồng, trạng 

thái dẻo cứng đến nửa cứng 

b) Lớp 2A: đất sét pha màu nâu đỏ, nâu vàng lẫn ít 

sạn, trạng thái dẻo cứng 

 
 

c) Lớp 3: Đất sét pha màu nâu gụ, nâu xám lẫn ít sạn, 

trạng thái dẻo mềm 

d) Lớp 4: Đất sét pha màu xám trắng, xám vàng, trạng 

thái dẻo mềm - dẻo cứng 
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e) Lớp 5: Đá bazan rắn chắc, ít nứt nẻ 

Hình 3.20. Hình ảnh các lớp đất đá tại khối trƣợt thị trấn Di Linh 
 

 

Hình 3.21. Mặt cắt địa chất công trình tuyến HKDL1 - HKDL2  

Mặt cắt cấu trúc sườn dốc được xây dựng trên cơ sở tài liệu địa vật lý đã sơ bộ xác 

định 2 lớp đặc trưng có trị số điện trở suất khác biệt. Mức độ chính xác về bề dày và 

đặc điểm thành phần các lớp đã được tài liệu khoan khảo sát ĐCCT bổ sung và phân 

chia rõ hơn với 5 lớp đặc trưng làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc sườn dốc tại vị trí 

nghiên cứu (Hình 3.22). 
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E - Cống thoát nước bị 

gãy vỡ 
D - Cầu thang bị sụt 

C - Bề mặt địa hình hạ 

thấp 

B - Khe nứt trên tường 

nhà  

A - Vách trượt chính hạ 

thấp 40cm 

 

Hình 3.22. Mặt cắt khối trƣợt khu phố 1, thị trấn Di Linh

Đường Nguyễn 

Văn Trỗi 

A 
B 

D 

C 

E 

Đông Tây 
Hướng trượt 

285
o
 

Nhà dân 

Ống vách đo dịch 

chuyển ngang 
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3.3.3. Đánh giá một số đặc trƣng độ bền các lớp đất theo chiều sâu 

Biểu đồ sự biến đổi theo chiều sâu của độ ẩm W (%), lực dính kết C (kG/cm
2
), 

góc ma sát trong φ (độ) được thiết lập từ kết quả phân tích mẫu thí nghiệm các lớp đất 

tại hai hố khoan HK-DL1 và HK-DL2 dọc theo thân khối trượt. Kết quả được sử dụng 

để phân tích, nhận định đới yếu tồn tại trong thân khối trượt. 

Trong HK-DL1 (Hình 3.23a), độ ẩm có giá trị lớn từ 52,9 - 55,3% ở khoảng độ 

sâu từ -8 đến -10m, lực dính kết có giá trị nhỏ từ 0.204 đến 0.216 kG/cm
2 

và góc ma 

sát trong cũng có giá trị thấp từ 13
o
09’ đến 15

o
07’. Đáng lưu ý, độ ẩm có giá trị lớn 

nhất từ 73,7 - 89,3% ở khoảng độ sâu từ -21.3 đến -25m, lực dính kết có giá trị nhỏ 

nhất từ 0.177 đến 0.193 kG/cm
2 

và góc ma sát trong cũng có giá trị thấp từ 10
o
44’ đến 

12
o
56’, theo thứ tự (3.23b,c). Phạm vi này nằm trong lớp số 2 là Đất sét pha màu nâu 

gụ, nâu hồng, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng; và lớp số 4 là lớp sét pha màu xám 

trắng, xám vàng, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng, chiều dày khoảng 10m và tiếp giáp 

với lớp số 3 ở phía trên mặt cắt. 

Tại hố khoan HK-DL2, có cùng cao độ và cách HK-DL1 khoảng 16m, gần về phía 

đỉnh sườn dốc, độ ẩm có giá trị cao 51.2% ở độ sâu khoảng -8m (Hình 3.24a), lực dính 

kết và góc ma sát trong có giá trị thấp nhất là 0,105 kG/cm
2 

và 7
o
35’, theo thứ tự 

(3.24b,c). Tại độ sâu -12m, giá trị độ ẩm là 50%; lực dính kết và góc ma sát trong là 

0,105 kG/cm
2 

và 10
o
32’. Trong khoảng độ sâu từ -8m đến -12m, giá trị độ ẩm lớn, các 

đặc trưng kháng cắt biến đổi ít và có giá trị nhỏ.  

Trên mặt cắt ĐCCT (Hình 3.21), phạm vi các đới yếu hầu hết thuộc lớp số 3 là sét 

pha màu nâu vàng nâu trắng, trạng thái dẻo mềm, có chiều dày biến đổi từ 7.0-12.5m. 

Phạm vi này là nơi tiếp giáp giữa lớp số 2 là lớp sét pha màu nâu gụ, nâu hồng, trạng 

thái dẻo cứng đến nửa cứng và lớp số 3 là sét pha màu nâu gụ, nâu xám lẫn ít sạn, 

trạng thái dẻo mềm.  
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a) b) c) 

Hình 3.23. Biểu đồ biến đổi theo chiều sâu tại HK-DL1: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) 

góc ma sát trong  

   

a) b) c) 

Hình 3.24. Biểu đồ biến đổi theo chiều sâu tại HK-DL2: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) 

góc ma sát trong  

Thành phần khoáng vật chủ yếu các mẫu đất trong lỗ khoan DL-HK1 là kaolinit 

(phổ biến từ 30-50%), goethit (12-20%), ít anatas, hematit, magnetit,… Thạch anh, 

hematit, gibbsit chỉ xuất hiện ở phía trên của cột địa tầng trong khi đó montmorilonit 

chỉ xuất hiện ở phần dưới sâu (>15m). Đặc biệt montmorilonit đôi khi chiếm đến trên 

80% thành phần khoáng vật. Đây là các mẫu nằm trong các tầng sét có tính trương nở 

rất cao khi gặp nước và ảnh hưởng nhiều đến đặc trưng cơ lý của các mẫu đất. 
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Kết quả quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan HK-DL2 (Bảng 3.7); gần 

đỉnh khối trượt) cho thấy khoảng giá trị dao động mực nước ngầm khá lớn. Chiều sâu 

mực nước ngầm ở mức thấp nhất đo được ngày 09/5/2020 (đầu mùa mưa) là -10,2m và 

ở mức cao nhất ngày 27/8/2020 (giữa mùa mưa) là -5.0m tính từ miệng hố khoan 

xuống dưới, chênh lệch 5,2m; mực nước có xu hướng giảm trở lại vào đầu mùa khô, 

chiều sâu đo được là -7,8m ngày 07/1/2021. Như vậy, mực nước ngầm dao động chủ 

yếu trong lớp 2 vào mùa mưa và tồn tại trong lớp 3 vào mùa khô; nước ngầm chịu ảnh 

hưởng mạnh của nước mưa và nước mặt thấm từ trên xuống dưới. 

Bảng 3.7. Biểu đồ biến đổi mực nước ngầm tại hố khoan HK-DL2 

Hố 

khoan 

Chiều sâu mực nước ngầm (m) 

 

09/5/ 

2020 

27/8/ 

2020 

25/9/ 

2020 

07/01/ 

2021 

HK-

DL2 -10.2 -5.0 -5.3 -7.8 

Đánh giá mức độ ổn định khối trượt được tiến hành thông qua mô hình tính 

toán hệ số ổn định trượt (Fs) với các chỉ tiêu độ bền kháng cắt ở các trạng thái tự 

nhiên, bão hòa 5h và 24h của các lớp đất đá trên sườn dốc (3.25). Kết quả tính cho 

thấy ở điều kiện tự nhiên khối trượt ổn định với hệ số ổn định trượt Fs có hệ số bằng 

2.466, 2.202, 2.124.  Khi đất bị bão hoà một phần, bão hoà 5 giờ, hệ số ổn định  Fs 

bằng 1.478, 1.363, 1.236. Khi đất ở trạng thái bão hoà 24h, khối trượt ở trạng thái mất 

ổn định hoàn toàn, giá trị  Fs bằng 0.800, 0.741, 0.681. Giá trị Fs ở trên được tính toán 

thứ tự lần lượt theo các pháp Bishop, Janbu, Ordinary (Bảng 3.8, 3.9, Hình 3.25). 

Bảng 3.8. Giá trị chỉ tiêu các lớp đất phục vụ tính toán hệ số ổn định theo các trạng 

thái vật lý khác nhau  

. Trạng thái vật lý 
Khối lượng  

thể tích (g/cm
3
) 

Lực dính kết  

C (kG/cm
2
) 

Góc ma sát  

trong φ (độ) 

Lớp 1-2 

Tự nhiên 1.66 0.198 13.24 

Bão hòa 5h 1.66 0.159 16.24 

Bão hòa 24h 1.66 0.105 8.20 

09/5/20 

27/8/20 
25/9/20 

07/1/21 



196 

 

. Trạng thái vật lý 
Khối lượng  

thể tích (g/cm
3
) 

Lực dính kết  

C (kG/cm
2
) 

Góc ma sát  

trong φ (độ) 

Lớp 3 

Tự nhiên 1.66 0.169 14.06 

Bão hòa 5h 1.66 0.079 7.35 

Bão hòa 24h 1.66 0.048 4.09 

Lớp 4-5 

Tự nhiên 1.66 0.175 13.32 

Bão hòa 5h 1.66 0.119 10.57 

Bão hòa 24h 1.66 0.056 7.12 

Bảng 3.9. Bảng tính hệ số ổn định sườn dốc theo các kịch bản 

TT Kịch bản Trạng thái vật lý 
Hệ số ổn định 

Bishop Janbu Ordinary 

1 Trường hợp 1 Tự nhiên 3.040 2.723 2.632 

2 Trường hợp 2 Bão hòa 5h 1.650 1.533 1.361 

3 Trường hợp 3 Bão hòa 24h 0.895 0.836 0.753 

 

Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo được 

thực hiện như sau: chu kỳ I [02/1/2020], II [09/5/2020], III [27/8/2020], IV 

[25/9/2020] và V [07/1/2020]. Mức độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc được theo chu 

kỳ V tại độ sâu -3m (5mm), tại -10m (3mm) và tại -15m (1,5mm) (Hình 3.25d).   
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a) trạng thái tự nhiên 

 

 
d)  

 

b) trạng thái bão hòa 5h 

 

c) trạng thái bão hòa 24h 

Hình 3.25 a),b),c) Kết quả mô hình tính hệ số ổn định theo các trạng thái vật lý; d) 

Biểu đồ theo dõi dịch chuyển 

3.3.4. Luận giải 

Các phương pháp khảo sát địa vật lý và khoan khảo sát địa chất công trình đã 

làm sáng tỏ cấu trúc khối trượt tại khu phố 1 (thị trấn Di Linh). Tổng chiều dày các lớp 

đất hơn 22m, phía dưới là đá bazan có kết cấu rắn chắc. Kết quả phân tích, đánh giá 

đặc trưng độ bền kháng cắt theo chiều sâu cho thấy sự tồn tại một số lớp đất có độ bền 

kháng cắt nhỏ tại khoảng độ sâu từ -8m đến -15m của sườn dốc; các lớp đất đều có khả 

năng suy giảm độ bền ở trạng thái bão hòa theo kết quả thí nghiệm. Mực nước ngầm 

dao động từ độ sâu -5m vào mùa mưa và giảm xuống  độ sâu-10m vào mùa khô theo 

kết quả quan trắc chu kỳ. Hệ số ổn định tính toán theo mô hình cho thấy khối trượt 

hoàn toàn mất ở định ở trạng thái bão hòa 24h. Từ đó, cho phép xác định hai nguyên 



198 

 

nhân tự nhiên tại đây bao gồm: lớp phủ phong hóa bị suy giảm độ bền mạnh khi gặp 

nước; áp lực nước thủy động tác động trong thân khối trượt. Các yếu tố tác động chính 

thúc đẩy dịch trượt đó là: hoạt động xây dựng nhà cửa làm tăng tải trọng trên sườn 

dốc; mưa lớn kéo dài độ ẩm tăng, độ bền của đất giảm. 

Cơ chế hình thành được nhận định như sau: Sườn dốc tự nhiên có độ dốc thoải 

15 - 20
o
; lớp phủ vỏ phong hòa dày, có tồn tại một số lớp xen kẹp có độ bền kháng cắt 

nhỏ và biến đổi tiêu cực khi gặp nước. Vị trí nghiên cứu nằm trong khu vực có lượng 

mưa trung bình năm lớn từ 1.500-1.600mm, thường tập trung vào mùa mưa. Mưa ảnh 

hưởng trực tiếp tới dao động mực nước ngầm với chênh lệch khoảng 5m giữa mùa khô 

và mùa mưa. Mực nước ngầm dao động tác động vào phạm vi các lớp đất trong 

khoảng chiều sâu này, dẫn đến độ ẩm gia tăng và độ bền kháng cắt suy giảm; đặc biệt 

đối với lớp đất có độ bền kháng cắt nhỏ. Theo Lomtadze năm 1977, sự tẩm ướt - tháo 

khô theo mùa được lặp đi lặp lại nhiều lần theo thời gian cùng với hoạt động chất tải 

lên sườn dốc như đã đề cập càng làm cho lớp đất bên dưới suy giảm kết cấu tự nhiên. 

Mưa lớn kéo dài gây tẩm ướt các lớp đất trên sườn dốc tới bão hòa, khối lượng thể tích 

tự nhiên của đất tăng lên bởi khối lượng nước lấp đầy lỗ rỗng trong đất. Lúc đó, sức 

kháng cắt của lớp đất có giá trị nhỏ bị suy giảm mạnh, nhỏ hơn lực cắt do trọng lượng 

bản thân của các lớp phía trên bắt đầu phát sinh sự phá hủy theo mặt yếu dẫn đến hình 

thành khối trượt. 

Năm 2004, các vết nứt đã xuất hiện với kích thước nhỏ, biểu hiện của trượt chưa 

rõ ràng, khối trượt ở trạng thái giới hạn. Tháng 4 năm 2011, tổng lượng mưa đo được 

trước 10 ngày là 110mm tại trạm Di Linh. Điều này đã thúc đẩy quá trình trượt phát 

triển mạnh mẽ. Các vết nứt phát triển với kích thước lớn hơn và khối trượt lại đạt đến 

trạng thái cân bằng mới. Sau thời gian ổn định tạm thời, khối trượt đã tái hoạt động 

vào ngày 06/5/2015 khi lượng mưa lớn đo được là 55mm. Như vậy, điều kiện cân 

bằng bị phá vỡ chủ yếu do sự suy giảm sức kháng cắt của lớp đất sét bão hòa nước 

mặc dù độ dốc của sườn dốc không lớn. 

 Bề mặt thân khối trượt gây nứt nẻ  có dạng trượt xoay, dịch trượt sâu trong thân 

khối trượt tại phần phần tiếp giáp giữa lớp đất phía trên có độ bền kháng cắt nhỏ nhiều  

hơn so với lớp đất phía dưới; cơ chế phá hủy cắt và chịu tác động của áp lực thủy động 

biến đổi trong mùa mưa. 
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Một số hình ảnh khối trượt điển hình khu vực thị trấn Di Linh 

Phần đỉnh khối trƣợt 

  

  
Phần thân khối trƣợt 

  

  
Phần chân khối trƣợt 
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3.4. Nghiên cứu khối trượt điển hình tại khu vực thành phố Bảo Lộc. 

3.4.1. Thông tin chung 

Vị trí khảo sát số hiệu BLO-01, tọa độ X = 107°48'32.47"E, Y =  11°32'6.11"N. 

Khu vực trượt lở nằm trong khu dân cư tổ 11 phường B’lao, thành phố Bảo Lộc. Khu 

vực trượt lở đất nằm trong phạm vi bồn thu nước có dòng chảy theo hướng chính 185
o
 

vào hồ thủy lợi phía sau Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng. Vị trí xảy ra trượt 

nằm trên sườn dốc phía phải của dòng chảy này, có mức độ tập trung dân cư cao. 

Hiện tượng nứt đất gây sụt lún bề mặt đã xảy ra trên địa bàn phường B’ Lao, thành 

phố Bảo Lộc từ tháng 7/2013. Các vết nứt lớn xuất hiện trên nền nhà, tường và nền sân 

vườn phát triển mạnh sau các đợt mưa lớn trong tháng 6 và tháng 7 tại khu vực. Tháng 

8/2013, chính quyền địa phương đã buộc di rời 8 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nhất do 

hiện tượng nứt sụt nền đất ngày càng phát triển gây đổ sập tường rào và nhà cửa bị xô 

nghiêng. Khe nứt lớn kéo dài trên 60m theo dạng hình cung, chiều rộng vết nứt từ 5cm 

đến 30cm, sụp sâu khoảng 0.5m đến 1m so với bề mặt địa hình cũ. Đỉnh cung trượt 

nằm gần sát đỉnh đồi, lòng cung dịch trượt theo hướng 95
o
 xuôi theo sườn dốc có địa 

hình thấp dần từ tây sang đông. 

Năm 2018, theo điều tra khảo sát của nhóm nghiên cứu, các vết nứt cũ vẫn còn và 

tiếp tục xuất hiện một số khe nứt nhỏ trên tường nhà sau khi đã gia cố những năm 

trước. Chiều rộng khe nứt khoảng 10-20cm, chân khối trượt lộ ra các thành tạo là sét, 

sét pha mầu nâu vàng, trắng đục, xen kẹp lớp mỏng dăm sạn. Đây chính là lớp vỏ 

phong hóa từ đá gốc cuội-sỏi kết, cát kết, sét kết, bentonit, điatomit thuộc hệ tầng Di 

Linh tuổi Neogen (N). Lòng suối chân sườn dốc phát hiện thấy các tảng đá gốc của hệ 

tầng này. Trên bề mặt lớp sét tại ranh giới giữa lớp phong hóa của đá gốc và lớp VPH 

của đá basalt, vẫn thấy có nước chảy rỉ thành dòng nhỏ chảy xuống suối. Rõ ràng hiện 

tượng trượt ở đây vẫn còn tiếp tục trong mùa mưa và mặt trượt có dạng cung và là 

ranh giới giữa lớp sét dẻo của đá gốc sét kết, bột kết và lớp vỏ phong hóa basalt. 

Địa hình có nguồn gốc bóc mòn - xâm thực, lòng thung lũng có trắc diện ngang 

dạng chữ V (Hình 3.26a), trắc diện dọc thoải, thu hẹp dần về phía hồ thu nước với góc 

dốc lòng từ 5 - 10
o 

(Hình 3.26b). Sườn dốc hai bên bồn thu nước thoải 5 - 10
o
, mức độ 
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cắt sâu không lớn khoảng 15-20m. Đây chính là một phần của bề mặt cao nguyên 

basalt Bảo Lộc-Di Linh. Khối trượt nằm trên sườn dốc có hướng thấp dần từ tây sang 

đông, được giới hạn theo vết nứt chính gần đỉnh sườn dốc có dạng vòng cung, lòng 

cung hướng xuống dưới chân sườn dốc hướng 100
o
. Chân sườn dốc là nơi đã từng khai 

thác để lấy đất san lấp mặt bằng, tạo thành mái dốc có góc dốc biến đổi từ 5 - 60
o
. 

Đỉnh trượt nằm ở phía tây trong khu dân cư 11, phường B’ Lao. Mép trượt phải nằm ở 

phía nam, mép trượt trái nằm ở phía bắc của sườn dốc. Thân khối trượt còn xuất hiện ít 

nhất 3 khe nứt phụ song song với vết nứt chính trên đỉnh tạo thành 2 bậc địa hình bị hạ 

thấp so với với bề mặt ban đầu. 

  

a) b) 

 

c)  

Hình 3.26. Hình thái thung lũng bồn thu nƣớc khu vực phƣờng B’ Lao: a) Trắc diện 

ngang thung lũng từ vị trí khối trƣợt; b) Trắc diện dọc thung lũng - nguồn ảnh: 

Google Earth; c) Vách trƣợt thứ cấp trên đỉnh sƣờn dốc 

3.4.2. Đặc điểm cấu trúc sƣờn dốc tại khối trƣợt 

Khối trượt có chiều dài khoảng từ 140 - 145m, chiều rộng khoảng từ 130 - 135m, 

Bề mặt tự nhiên  

bị hạ thấp 
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chiều cao khoảng 20m; độ dốc sườn biến đổi mạnh từ 10 - 60
o
 do khai đào tạo góc dốc 

lớn tại chân mái dốc; hướng dịch trượt là 100
o
. 

Lớp phủ trên vỏ phong hóa đá phun trào đá basalt thuộc hệ tầng Túc Trưng (N2 - 

Q1 tt) bị phong hóa mạnh tạo thành các vật liệu gồm cát pha, sét pha mầu nâu đỏ, 

vàng, chiều dày khoảng từ 10 - 11m. Lớp này phủ trực tiếp lên trên thành tạo đá trầm 

tích lục nguyên, ranh giới tiếp giáp giữa hai thành tạo, đất bị tẩm ướt và có hiện tượng 

thấm rỉ nước. Thành tạo đá trầm tích lục nguyên lộ ra dưới lòng suối, bao gồm thành 

tạo đá sét kết, mầu trắng phân lớp dày, bột kết mầu nâu vàng, cát kết đá thuộc hệ tầng 

Di Linh tuổi Neogen không phân chia (N). Đá này bị phong hóa khá mạnh nhiều chỗ 

thành sét cao lanh dẻo quánh. Các tích tụ aluvi phân bố dọc theo suối với chiều dày 

mỏng, với thành phần là cát hạt thô, xen các thành phần cát pha bở rời. 

Nghiên cứu cấu trúc sườn dốc xuất hiện khối trượt bằng nhóm phương pháp khảo sát 

địa vật lý có đặc điểm như sau: Cấu trúc địa chất tầng nông khu vực này được chia thành 3 

lớp với phần trên cùng có vận tốc truyền sóng thấp < 900m/s, lớp này có bề dày khoảng 

10m ở phần đỉnh và mỏng dần phía chân sườn dốc, đại diện cho lớp đất phong hóa bở rời. 

Lớp thứ hai có vận tốc lớp hơn lớp thứ nhất và dao động trong khoảng 900m/s đến 1500 

m/s; lớp này có bề dày khoảng 15m, phân bố đều trên sườn dốc. Lớp thứ ba là đá gốc rắn 

chắc vận tốc truyền sóng khá lớn, có trị số hơn 1500m/s (Hình 3.27). 

 

Hình 3.27. Mặt cắt địa chấn thể hiện cấu trúc sƣờn dốc tại TP. Bảo Lộc 

Đặc điểm phân bố các lớp đất như sau (Hình 3.29): 

- Lớp 1:  Đất phủ mỏng, sét pha lẫn rễ cây cỏ, đất trồng cây; bề dày < 0,3m 

- Lớp 2: Đất sét pha màu nâu gụ, nâu hồng, trạng thái dẻo mềm. Lớp này phân 

bố đều trong sườn dốc, có chiều dày từ 10.5m tại hố khoan HK-BL4 đến 10.8m tại 

HK-BL2. 

- Lớp 3: Đất sét ghi xanh, xám xanh, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng. Lớp này 

phân bố đều bên dưới lớp 2 trong thân sườn dốc, có chiều dày từ 9.0m tại hố khoan 
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HK-BL2 đến 9.1m tại HK-BL4; 

- Lớp 4: Đất sét màu ghi xanh lẫn sạn, xen kẹp sét màu xám đen, trạng thái nửa 

cứng - cứng. Lớp này phân bố đều bên dưới lớp 3 trong thân sườn dốc, có chiều dày từ 

8.0m tại hố khoan HK-BL2 đến 10m tại HK-BL4; 

- Lớp 5: Đá gốc cát kết rắn chắc ít nứt nẻ. 

 
 

a) Lớp 2:  Đất sét pha màu nâu gụ, nâu hồng, lẫn 

sạn, trạng thái dẻo mềm 

b) Lớp 3: Đất sét ghi xanh, xám xanh, trạng thái dẻo 

mềm - dẻo cứng 

 
 

c) Lớp 4: Đất sét màu ghi xanh xen kẹp sét màu xám 

đen, trạng thái nửa cứng - cứng 

d) Lớp 5: Đá cát kết rắn chắc ít nứt nẻ 

Hình 3.28. Hình ảnh các lớp đất đá tại khối trƣợt TP. Bảo Lộc 
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Hình 3.29. Mặt cắt địa chất công trình tuyến HKBL2 - HKBL4 

Mặt cắt cấu trúc sườn dốc được xây dựng trên cơ sở tài liệu địa vật lý đã chia rõ 

3 lớp đặc trưng có vận tốc truyền sóng khác biệt. Mức độ chính xác về bề dày và đặc 

điểm thành phần các lớp đã được tài liệu khoan khảo sát ĐCCT bổ sung và phân chia 

rõ hơn với 5 lớp đặc trưng làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc sườn dốc vị trí nghiên cứu 

(Hình 3.30). 
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A - Vách trượt chính B - Vách trượt thứ cấp C - Khe nứt sụt 
D - Cống trên thân trượt 

bị phá hủy 

E - Chân khối trượt xuất 

lộ nước 

 

Hình 3.30. Mặt cắt khối trƣợt khu dân cƣ tổ 11 phƣờng B’lao, thành phố Bảo Lộc

A 

E 

D 

B 

C Lớp sét pha màu nâu gụ  

Lớp sét ghi xanh, xám xanh 

Lớp sét màu ghi xanh lẫn sạn 

Đá gốc cát kết 

Hướng trượt 

100
o
 

Tây Đông 

Nhà dân Ống vách đo 

dịch chuyển 

ngang 
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3.4.3. Đánh giá một số đặc trƣng độ bền các lớp đất theo chiều sâu 

 Thiết lập sự biến đổi theo chiều sâu của độ ẩm W (%), lực dính kết C (kG/cm
2
), 

góc ma sát trong φ (độ) từ kết quả phân tích mẫu thí nghiệm các lớp đất tại hai hố 

khoan HK-BL2 và HK-BL4 dọc theo thân khối trượt nhằm nhận định đới yếu đã tồn 

tại trong thân khối trượt dựa trên sự biến đổi của ba thông số cơ bản này. 

 Trên 2 hình 3.31a (HK-BL2)  và hình 3.32a (HK-BL4) theo thứ tự, độ ẩm có giá 

trị là 55.4% và 22.4% ở khoảng độ sâu -10m, lực dính kết cùng có giá trị nhỏ nhất 

0.183 và 0.139, góc ma sát trong cũng có giá trị thấp tương ứng 12
o
56’ và 11

o
10’ tại 

(Hình 3.31b,c và Hình 3.32b,c). Phạm vi này nằm trong lớp số 3 là đất sét ghi xanh, 

xám xanh, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng; có chiều dày khoảng 9m tại cả hai hố 

khoan. 

   

a) b)  c) 

Hình 3.31. Biểu đồ biến đổi: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) góc ma sát trong theo chiều 

sâu tại hố khoan HK-BL2 
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a) b)  c) 

Hình 3.32. Biểu đồ biến đổi: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) góc ma sát trong theo chiều 

sâu tại hố khoan HK-BL4 

Phía trên địa tầng lỗ khoan, thành phần khoáng vật thạch anh không nhiều (9%) 

và có mẫu không tồn tại, goethit và gibbsit và ilmenit chỉ có trong phần này. Phía dưới 

lỗ khoan từ độ sâu 11m xuống phía dưới, các khoáng vật chiếm ưu thế là thạch anh 

(33-68%), kaolinit và mica, hàm lượng montmorillonit khá nhỏ, chủ yếu từ dưới 1% 

đến 6%. Ở đây có sự thay đổi rõ rệt về thành phần phần khoáng vật, trên và dưới độ 

sâu khoảng 11m, minh chứng cho sự thay đổi đất đá của các hệ tầng. 

Kết quả quan trắc mực nước ngầm theo chu kỳ trong hố khoan HK-BL4 (Bảng 

3.10 - thân khối trượt) ghi nhận mực nước ngầm tồn tại và dao động khoảng 1m trong 

lớp số 3. Chiều sâu mực nước ngầm ở mức thấp nhất đo được ngày 07/1/2021 (mùa 

khô) là -8,0m tính từ miệng hố khoan xuống dưới và ở mức cao nhất ngày 25/9/2020 

(giữa mùa mưa) là -7.0m. 
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Bảng 3.10. Bảng biến đổi độ sâu mực nước ngầm 

Hố 

khoan 

Chiều sâu mực nước ngầm (m) 

 

9/5 

2020 

27/8 

2020 

25/9 

2020 

07/01 

2021 

HK-

BL4 
-7.5 -7.1 -7.0 -8.0 

Đánh giá mức độ ổn định khối trượt được tiến hành thông qua mô hình tính 

toán hệ số ổn định trượt (Fs) với các chỉ tiêu độ bền kháng cắt ở các trạng thái tự 

nhiên, bão hòa 5h và 24h của các lớp đất đá trên sườn dốc (Hình 3.33). Kết quả tính 

cho thấy ở điều kiện tự nhiên khối trượt ổn định với hệ số ổn định trượt Fs dao động từ 

1.835, 1.773, 1.786.  Khi đất bị bão hoà nước một phần, bão hoà 5 giờ, hệ số ổn định  

Fs bằng 1.302, 1.263, 1.263. Khi đất ở trạng thái bão hoà 24h, khối trượt ở trạng thái 

mất ổn định, giá trị  Fs bằng 0.946, 0.918, 0.916. Giá trị Fs ở trên được tính toán thứ tự 

lần lượt theo các pháp Bishop, Janbu, Ordinary (Bảng 3.11, 3.12, Hình 3.33a,b,c). 

Bảng 3.11. Giá trị chỉ tiêu trung bình các lớp đất phục vụ tính toán hệ số ổn định theo 

các trạng thái vật lý khác nhau  

TT Trạng thái vật lý 
Khối lượng  

thể tích (g/cm
3
) 

Lực dính kết  

C (kG/cm
2
) 

Góc ma sát  

trong φ (độ) 

Lớp 1-2 

Tự nhiên 1.64 0.191 12.06 

Bão hòa 5h 1.73 0.152 12.28 

Bão hòa 24h 1.71 0.095 9.52 

Lớp 3 

Tự nhiên 1.74 0.261 17.16 

Bão hòa 5h 1.69 0.148 12.53 

Bão hòa 24h 1.75 0.133 9.36 

Lớp 4 

Tự nhiên 1.45 0.326 21.15 

Bão hòa 5h 1.68 0.295 17.29 

Bão hòa 24h 1.55 0.362 21.51 

 

09/5/20 

27/8/20 25/9/20 

07/1/21 
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Bảng 3.12. Bảng tính hệ số ổn định sườn dốc theo các kịch bản 

TT Kịch bản Trạng thái vật lý 
Hệ số ổn định 

Bishop Janbu Ordinary 

1 Trường hợp 1 Tự nhiên 1.835 1.773 1.786 

2 Trường hợp 2 Bão hòa 5h 1.302 1.263 1.263 

3 Trường hợp 3 Bão hòa 24h 0.946 0.918 0.916 

Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo được 

thực hiện như sau: chu kỳ I [08/1/2020], II [09/5/2020], III [27/8/2020], IV 

[25/9/2020] và V [07/1/2021] tại …d. Mức độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc theo chu 

kỳ V ở các độ sâu cho thấy: -10.5m (4,8mm), -15m (1,9mm)(Hình 3.33d). 

 

a) trạng thái tự nhiên 

 

 
d)  

 

b) trạng thái bão hòa 5h 

 

c) trạng thái bão hòa 24h 

Hình 3.33 a),b),c) Kết quả mô hình tính hệ số ổn định theo các trạng thái vật lý; d) 

Biểu đồ theo dõi dịch chuyển 
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3.4.4. Luận giải  

Các phương pháp khảo sát địa vật lý và khoan khảo sát địa chất công trình đã 

làm sáng tỏ cấu trúc khối trượt tại khu dân cư tổ 11, phường B’ Lao (TP. Bảo Lộc). 

Tổng chiều dày các lớp đất hơn 24m, phía dưới là đá cát kết rắn chắc. Kết quả phân 

tích, đánh giá đặc trưng độ bền kháng cắt theo chiều sâu cho thấy sự tồn tại của lớp đất 

có độ bền kháng cắt nhỏ tại khoảng độ sâu khoảng -10m của sườn dốc. Lớp này nằm 

dưới mực nước ngầm theo kết quả quan trắc chu kỳ xác định ở độ sâu -7m vào mùa 

mưa và giảm xuống  độ sâu -8m vào mùa khô; hiện tượng thấm rỉ nước chảy thường 

xuyên phía chân mái dốc. Hệ số ổn định tính toán theo mô hình cho thấy khối trượt ổn 

định ở điều kiện tự nhiên và hoàn toàn mất ổn định ở trạng thái bão hòa 5h và 24h.  

Từ đó, cho phép xác định nguyên nhân tự nhiên tại đây bao gồm: biến đổi trạng 

thái ứng suất chân sườn dốc; áp lực nước thủy động tác động trong thân khối trượt; lớp 

phủ phong hóa tồn tại lớp đất có độ bền kháng cắt nhỏ. Các yếu tố tác động chính thúc 

đẩy dịch trượt đó là: hoạt động giảm tải lớp đất dày hơn 10m phía chân sườn dốc; mưa 

lớn kéo dài nước ngấm xuống đất làm gia tăng tải trọng bản thân và áp lực nước trong 

thân khối trượt. 

Cơ chế hình thành được nhận định như sau: Sườn dốc tự nhiên có độ dốc thoải 

10 - 15
o
 và lớp phủ vỏ phong hòa dày; sau đó giảm tải phần chân mái dốc tạo 3 bậc địa 

hình mới chênh cao 4-5m với góc mái dốc hơn 60
o
. Tương đồng như vị trí khối trượt 

LangBiang, hoạt động giảm tải chân sườn dốc của đất đá loại sét sẽ làm giảm độ chặt 

dưới tác dụng của lực đàn hồi; dẫn đến suy giảm độ bền của đất dẫn đến giảm độ ổn 

định sườn dốc. Mức nước ngầm tồn tại trong thân sườn dốc luôn vận động và rò rỉ 

quanh năm ở phần chân sườn dốc là điều kiện thúc đẩy hiện tượng hydrat hóa và xói 

ngầm về mặt cơ học, làm cho các lớp đất bão hòa suy giảm độ bền kháng cắt theo thời 

gian; kết quả thí nghiệm độ bền mẫu bão hòa nước cho thấy lớp số 2 có khả năng này. 

Trong thân khối trượt, hàm lượng thạch anh tăng lên rất lớn tại độ sâu (-11m) chỉ rõ vị 

trí tiếp giáp giữa lớp 2 và lớp 3 là ranh giới giữa hai lớp đất có nguồn gốc khác nhau, 

bổ sung cho kết quả nghiên cứu về nguyên nhân trượt trước đây [1]. Lớp bên dưới có 

độ bền kháng cắt lớn hơn lớp phía trên (theo kết quả phân tích chỉ tiêu cơ lý và thành 

phần khoáng vật). Vào mùa mưa, nước thấm xuống thân khối trượt trong thời gian dài 

làm gia tăng khối lượng thể tích tự nhiên nhưng bị khống chế bởi mặt lớp số 3 ít bị 

thấm nước hơn do đó hình thành mặt trượt, dấu hiệu dịch trượt được xác nhận bằng số 

liệu quan trắc chuyển vị tại vị trí này.   

Hiện tượng nứt đất gây sụt lún bề mặt đã xảy ra trên địa bàn phường B’ Lao, 
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thành phố Bảo Lộc những ngày đầu tháng 7/2013, sau hoạt động giảm tải chân sườn 

dốc diễn ra năm trước đó. Các vết nứt lớn xuất hiện trên nền nhà, tường và nền sân 

vườn phát triển mạnh sau các đợt mưa lớn, lượng mưa đo được tại trạm Bảo Lộc trong 

các tháng thời điểm trước và sau khi xảy ra là 254mm, 441mm và 447 mm (tháng 5, 6  

và 7). Như vậy, điều kiện cân bằng bị phá vỡ chủ yếu do sự suy giảm độ chặt chân 

sườn dốc và áp lực nước thủy động gia tăng dẫn đến suy giảm độ bền của đất do ảnh 

hưởng của xói ngầm và trương nở đất. 

Khối trượt có dạng trượt xoay điển hình với quy mô lớn, dịch trượt từ từ gây 

phá hủy các công trình dân sinh trên đỉnh và thân khối trượt. Thời gian tác động mạnh 

vào mùa mưa. 

Một số hình ảnh khối trượt điển hình khu vực thành phố Bảo Lộc 

Phần đỉnh khối trƣợt 

  

  
Phần thân khối trƣợt 
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Phần chân khối trƣợt 
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 3.5. Nghiên cứu khối trượt điển hình tại khu vực TP. Gia Nghĩa 

3.5.1. Thông tin chung 

 Điểm khảo sát số hiệu GNA-01, tọa độ X = 107°40'23.64"E, Y = 

11°59'32.77"N. Vị trí khu vực trượt lở nằm trên đường Trần Hưng Đạo, là đầu mối 

giao thông đến một số cơ quan, đơn vị thuộc khu hành chính Sùng Đức và khu hành 

chính TP. Gia Nghĩa. Khu vực nứt, trượt đất nằm trên dải đồi có độ dốc khoảng từ 20
o
 

- 25
o
. Chiều dài sườn dốc tự nhiên khoảng 160m; chênh cao địa hình khoảng 35m. 

Dòng suối cấp 1 là dòng chảy tạm thời chạy dọc theo chân sườn dốc. Khối trượt có 

chiều dài từ 85 - 90m, chiều rộng từ 155 - 160m, chiều cao khoảng 17m; mái dốc taluy 

biến đổi từ 55 - 60
o
 có kè lát mái, hướng dịch trượt 75

o
. Hệ thống thoát nước trong 

thân mái dốc phía dưới chân đã bị xô lệch, có nhiều vết nứt. Chân mái dốc của đoạn 

đường nằm ở giữa sườn dốc tự nhiên là rãnh xói sâu khoảng 2m, là lòng dẫn thu nước 

tập trung của hệ thống thoát nước cho đoạn đường. 

 Năm 2012, tuyến đường Trần Hưng Đạo được thi công men theo sườn dốc của 

dải đồi thoải, bằng biện pháp đào và đắp trên nền đất cũ. Cấp thiết kế là đường phố 

chính với bề rộng nền đường bao gồm cả dải phân cách là 20m, vỉa hè mỗi bên là 4m. 

Sau khi được bàn giao vào tháng 7 năm 2014, đoạn đường này đã có dấu hiệu lún nứt. 

Đến năm 2017, xuất hiện một số vị trí lún kèm theo nứt nghiêm trọng, chính quyền địa 

phương đã lập rào chắn không cho các phương tiện tiếp tục lưu thông, đến nay vẫn 

chưa được khắc phục hiệu quả. 

 Đoạn đường bị lún nứt có chiều dài khoảng 200m, gồm 21 vết nứt kéo dài cắt 

chéo qua đầu đường phía tây nam theo phương từ 170
0
 - 220

0
. Chiều dài các vết nứt 

quan sát được từ 15 - 70m, nhiều vết nứt có chiều rộng từ 10-20cm và dịch chuyển 

thẳng đứng với độ chênh cao 5 -10cm. Vị trí vết nứt lớn tại cọc C95 trên mặt cắt ngang 

(Tài liệu hoàn công, 2012), phần đất đắp dày nhất là 12m ở phần đỉnh và 17m ở phần 

chân sườn dốc (Hình 3.34). 

 Các biểu hiện nứt, trượt trên trùng khớp với vết nứt khá rõ của khối trượt được 

phát hiện trên ảnh vệ tinh Google Earth năm 2006. Khối trượt cũ có vết nứt dạng vòng 

cung gần đỉnh sườn dốc, hướng phát triển 102
o
. Xu thế dịch trượt của khối trượt hiện 

nay phát triển theo mép phải của khối trượt cũ, hướng dịch chuyển 75
o
 (Hình 3.34). 
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a) b) 

 
c)  

 Hình 3.34. Vị trí khối trƣợt xác định trên ảnh vệ tinh Google Earth năm 2006: a) ảnh 

ban đầu, b) ảnh nhận dạng (đƣờng màu trắng là vị trí tuyến đƣờng Trần Hƣng Đạo 

hiện nay); c) toàn cảnh phạm vi xảy ra trƣợt lở 

3.5.2. Đặc điểm cấu trúc sƣờn dốc tại khối trƣợt 

Khối trượt hình thành trên lớp đất đắp và lớp phủ phong hóa đá bazan. Ở gần đỉnh 

lộ vách cao khoảng 5m, có thành phần đất đá như sau: phần trên cùng là cát pha, sét 

pha xen lẫn kết vón sắt màu nâu đỏ, nâu vàng dày khoảng 5 - 10 m, phần dưới là basalt 

bán phong hóa (còn giữ nguyên kiến trúc của đá basalt gốc) dày > 1m. Ở các khu vực 

lân cận cũng quan sát thấy vách có chiều dày vỏ phong hóa khoảng 20-30m ở sườn 

đồi. Bên dưới lớp vỏ phong hóa triệt để là đới bán phong hóa còn giữ nguyên kiến trúc 

đá gốc (bazan phong hóa đồng tâm). 

Cấu trúc sườn dốc xuất hiện khối trượt được nghiên cứu bằng các phương pháp 

Hướng dịch 
trượt 102 độ 

Hướng dịch 
trượt 75 độ 
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khảo sát địa vật lý (Hình 3.35). Đặc điểm cấu trúc sườn dốc vị trí nghiên cứu được 

chia thành 3 lớp: phần trên cùng là lớp có vận tốc truyền sóng thấp < 750m/s, bề dày 

khoảng 11-13m, lớp này có bề dày khá ổn định từ phần trên đỉnh dốc cho xuống đến 

chân sườn dốc. Lớp thứ hai có vận tốc lớn hơn lớp thứ nhất từ 750 đến 1000m/s, bề 

dày khoảng 26-28m, phân bố đều trên sườn dốc. Phần dưới của mặt cắt là lớp có vận 

tốc truyền lớn nhất, có khả năng phân bố phạm vi đá gốc, lớp này nhô cao ở phần chân 

mái dốc. 

 

Hình 3.35. Mặt cắt địa chấn T5 tại đoạn đƣờng Trần Hƣng Đạo 

Tại khu vực nghiên cứu đã tiến hành khoan 04 hố khoan HK-GN1, HK-GN2 HK-

GN3 và HK-GN4; mặt cắt địa chất công trình được thành lập theo tuyến HK-GN1 - 

HK-GN2 dọc thân khối trượt (Hình 3.37). Theo tài liệu khảo sát địa chất công trình, 

đặc điểm phân bố các lớp đất như sau: 

- Lớp 1: Đất sét pha lẫn đá sạn, cây cỏ…thành phần không đồng nhất, có bề dày 

nhỏ, từ 0.5-1.0m; 

- Lớp 2: Đất sét - sét pha màu nâu đỏ, nâu gụ, xám xanh lẫn sạn, chiều dày biến 

đổi từ 9.5m tại hố khoan HK-GN2 đến 15.0m tại hố khoan HK-GN1 (đất đắp); 

- Lớp 3: Đất sét pha màu nâu xám nâu gụ, nâu đỏ, ghi xanh, trạng thái dẻo cứng 

- nửa cứng, chiều dày biến đổi từ 23.7m tại hố khoan HK-GN1 đến 26.0m tại hố khoan 

HK-GN2; 

- Lớp 4: Đá bazan ít nứt nẻ. 
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a) Lớp 2:  Đất sét - sét pha màu nâu đỏ, nâu gụ, xám 

xanh lẫn sạn, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng 

b) Lớp 3: Đất sét pha màu nâu xám nâu gụ, nâu đỏ, 

ghi xanh, trạng thái dẻo cứng - nửa cứng 

 

c) Lớp 4: Đất bazan ít nứt nẻ 

Hình 3.36. Hình ảnh các lớp đất đá tại khối trƣợt TP. Gia nghĩa 

Mặt cắt cấu trúc sườn dốc được xây dựng trên cơ sở tài liệu địa vật lý đã sơ bộ xác 

định 3 lớp đặc trưng có vận tốc truyền sóng khác biệt. Mức độ chính xác về bề dày và 

đặc điểm thành phần các lớp đã được tài liệu khoan khảo sát ĐCCT bổ sung và phân 

chia rõ hơn với 4 lớp đặc trưng làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc sườn dốc tại vị trí 

nghiên cứu (Hình 3.38). 
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Hình 3.37. Mặt cắt ngang tuyến HKGN1 - HKGN3 
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A - Khe nứt chính xuất 

hiện trên đỉnh sườn dốc, 

đã được khắc phục 

B - Các khe nứt phụ phát 

triển trên nền đường 

C - Cống thu nước bị nứt 

vỡ 

D - Mương xả nước tập 

trung xuống thân sườn 

dốc 

E - Rãnh xói sâu lộ đá 

hộc 

 Hình 3.38. Mặt cắt khối trƣợt đƣờng Trần Hƣng Đạo, TP. Gia Nghĩa  

A B 

C 

D 

Đá hộc kè trong 

thân mái dốc 

E 

Hướng 

dịch trượt 

Ống vách đo dịch 

chuyển ngang 
Tây 

Đông 

Hướng dịch 

trượt 75
o 
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3.5.3. Đánh giá một số đặc trƣng độ bền các lớp đất theo chiều sâu 

Biểu đồ sự biến đổi theo chiều sâu của độ ẩm W (%), lực dính kết C (kG/cm
2
), 

góc ma sát trong φ (độ) được thiết lập từ kết quả phân tích mẫu thí nghiệm các lớp 

đất tại hai hố khoan HK-GN1 và HK-GN2 dọc theo thân khối trượt. Kết quả được 

sử dụng để phân tích, nhận định đới yếu tồn tại trong thân khối trượt. 

Trong HK-GN1 (Hình 3.39a), độ ẩm có giá trị lớn nhất từ 35.16% ở khoảng độ sâu 

từ -15.7m, lực dính kết có giá trị nhỏ nhất từ 0.121kG/cm
2 

và góc ma sát trong cũng có 

giá trị thấp từ 8
o
13’ (Hình 3.39b, c). Phạm vi này nằm trong lớp số 2 (đất đắp) là lớp sét - 

sét pha màu nâu đỏ, nâu gụ, xám xanh lẫn sạn, có chiều dày biến đổi từ 9.5m đến 15.0m, 

tiếp giáp với lớp số 3 (đất tự nhiên) ở phía dưới mặt cắt. Ba thông số này tại độ sâu -21m 

cũng có giá trị tương tự 34,35%; 0,135 kG/cm
2
,  10

o
17’ trong lớp số 3. 

 Tại hố khoan HK-GN2, cách HK-GN1 khoảng 25m về phía chân mái dốc và 

có cao độ thấp hơn khoảng 12m,  độ ẩm có giá trị cao (45%) ở độ sâu khoảng -21m 

(Hình 3.40a), lực dính kết và góc ma sát trong có giá trị nhỏ là 0,225kG/cm
2 

và 

14
o
38’, theo thứ tự (3.40b,c). Tại độ sâu -12m, giá trị độ ẩm là 50%; lực dính kết và 

góc ma sát trong là 0,105 kG/cm
2 

và 10
o
32’. Phạm vi này nằm trong lớp số 3 (đất tự 

nhiên) là sét pha màu nâu xám nâu gụ, nâu đỏ, ghi xanh, trạng thái dẻo cứng - nửa 

cứng. Đáng lưu ý, tại độ sâu -37m, ba thông số này cũng cho giá trị thấp tương tự 

43,31%; 0,230 kG/cm
2
, 10

o
03’. 

   
a) b)  c) 

Hình 3.39. Biểu đồ biến đổi: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) góc ma sát trong theo 

chiều sâu tại hố khoan HK-GN1 
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a) b)  c) 

Hình 3.40. Biểu đồ biến đổi: a) độ ẩm; b) lực dính kết; c) góc ma sát trong theo 

chiều sâu tại hố khoan HK-GN2 

Thành phần khoáng vật chủ yếu là kaolinit (phổ biến từ 20%- 60%), gibbsit 

và goethit. Đặc biệt trong cột địa tầng lỗ khoan, thành phần khoáng vật gibbsit chỉ 

xuất hiện ở phần trên đến độ sâu 27m với hàm lượng lớn từ 20 - 80%, magnetit chỉ 

xuất hiện từ độ sâu 27m trở xuống và tăng cao (>30%) từ độ sâu 34m trở xuống. 

Các thành phần khác gồm có goethit, ilmenit và hematit với hàm lượng nhỏ, từ 1 

đến 8%. 

Kết quả quan trắc mực nước ngầm theo chu kỳ trong hố khoan HK-GN3 

(Bảng 3.13 - thân khối trượt) ghi nhận mực nước ngầm tồn tại và dao động khoảng 

13m trong lớp số 2 và 3. Chiều sâu mực nước ngầm ở mức thấp nhất đo được ngày 

10/5/2020 (đầu mùa mưa) là -34m và ở mức cao nhất ngày 27/8/2020 (giữa mùa 

mưa) là -21m, tính từ miệng hố khoan xuống dưới. 
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Bảng 3.13. Bảng biến đổi độ sâu mực nước ngầm 

Hố 

khoan 

Chiều sâu mực nước ngầm (m) 

 

10/5 

2020 

27/8 

2020 

25/9 

2020 

07/01 

2021 

HK-

GN2 
-34 -21 -24 -31.5 

Mức độ ổn định khối trượt được đánh giá thông qua việc tính toán hệ số ổn 

định (Fs) bằng mô hình Geoslope/W với các chi tiêu độ bền kháng cắt ở các trạng 

thái tự nhiên, bão hòa 5h và 24h của các lớp đất đá trên sườn dốc (Hình 3.41). Kết 

quả tính cho thấy ở điều kiện tự nhiên khối trượt ổn định với hệ số ổn định trượt Fs 

có giá trị là 1.435, 1.175, 1.107.  Kết quả tính toán với các chỉ tiêu kháng cắt ở điều 

kiện bão hoà 5 giờ, sườn bắt đầu mất ổn định, giá trị Fs bằng 0.927, 0.771, 0.728, và 

mất ổn định hoàn toàn ở trạng thái bão hòa 24h, giá trị  Fs bằng 0.865, 0.706, 0.675. 

Giá trị Fs ở trên được tính toán thứ tự lần lượt theo các pháp Bishop, Janbu, 

Ordinary (Bảng 3.14, 3.15, Hình 3.41a,b,c). 

Bảng 3.14. Giá trị chỉ tiêu trung bình các lớp đất phục vụ tính toán hệ số ổn định 

theo các trạng thái vật lý khác nhau  

. Trạng thái vật lý 
Khối lượng  

thể tích (g/cm
3
) 

Lực dính kết  

C (kG/cm
2
) 

Góc ma sát  

trong φ (độ) 

Lớp 1-2 

Tự nhiên 1.75 0.213 12.77 

Bão hòa 5h 1.82 0.196 13.20 

Bão hòa 24h 1.82 0.091 9.50 

Lớp 3 

Tự nhiên 1.71 0.227 13.90 

Bão hòa 5h 1.71 0.191 11.24 

Bão hòa 24h 1.72 0.157 10.30 

 

  

10/5/20 

27/8/20 

25/9/20 

07/1/21 



222 

 

Bảng 3.15. Bảng tính hệ số ổn định sườn dốc theo các kịch bản 

TT Kịch bản Trạng thái vật lý 
Hệ số ổn định 

Bishop Janbu Ordinary 

1 Trường hợp 1 Tự nhiên 1.435 1.175 1.107 

2 Trường hợp 2 Bão hòa 5h 0.927 0.771 0.728 

3 Trường hợp 3 Bão hòa 24h 0.865 0.706 0.675 

Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo 

được thực hiện như sau: chu kỳ I [07/1/2020], II [10/5/2020], III [27/8/2020], IV 

[25/9/2020] và V [07/1/2021] tại (Hình 3.37d). Mức độ dịch chuyển tăng dần từ trên 

xuống dưới; độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc được tại độ sâu -39.5m. Kết quả đo 

dịch chuyển so với chu kỳ I cho thấy, chu kỳ II gần như không biến đổi, chu kỳ III 

có độ dịch chuyển 23mm; chu kỳ IV không thay đổi; chu kỳ V là 28mm. Điểm nút 

bất thường không dịch chuyển tại độ sâu -14m do lớp đá hộc kè trong thân mái dốc 

(theo thiết kế tuyến đường) khống chế sự biến dạng của ống vách. Kết quả này phù 

hợp với kết quả trong nghiên cứu của Timothy D. Stark, 2008 (Hình 3.41d).  
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a) trạng thái tự nhiên 

 

b) trạng thái bão hòa 5h 

 

c) trạng thái bão hòa 24h 

Hình 3.41 a),b),c) Kết quả mô hình tính hệ số ổn định theo các trạng thái vật lý; d) 

Biểu đồ theo dõi dịch chuyển 

3.5.4. Luận giải 

Các phương pháp khảo sát địa vật lý và khoan khảo sát địa chất công trình đã 

làm sáng tỏ cấu trúc khối trượt tại đoạn đường Trần Hưng Đạo, TP. Gia Nghĩa. 

Tổng chiều dày các lớp đất hơn 40m, trong đó đất đắp dày 17m và đất sườn tự 

nhiên dày 23m, phía dưới là đá bazan có kết cấu rắn chắc. Kết quả phân tích, đánh 

giá đặc trưng độ bền kháng cắt theo chiều sâu cho thấy lớp đất sườn tự nhiên độ bền 

thấp tại khoảng độ sâu từ -21m và từ -37 đến -39m của sườn dốc. Mực nước ngầm 

dao động từ độ sâu -21m vào mùa mưa và giảm xuống độ sâu -34m vào mùa khô 
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theo kết quả quan trắc chu kỳ, ảnh hưởng trực tiếp tới lớp nêu trên. Hệ số ổn định 

tính toán theo mô hình cho thấy khối trượt hoàn toàn mất ở định ở trạng thái bão 

hòa 5h và 24h. Từ đó, cho phép xác định hai nguyên nhân tự nhiên tại đây bao gồm: 

lớp phủ phong hóa sườn tự nhiên bị suy giảm độ bền mạnh khi có nước; áp lực 

nước thủy động ảnh hưởng tới sự ổn định trong thân khối trượt. Các yếu tố tác động 

chính thúc đẩy dịch trượt đó là: hoạt động xây dựng đường giao thông làm tăng tải 

trọng trên sườn dốc dẫn đến mất sự ổn định; nước mưa theo các hệ thống thu – thoát 

nước đã bị phá vỡ thấm vào thân mái dốc làm độ ẩm và tải trọng bản thân tăng, độ 

bền của đất giảm. 

Cơ chế hình thành được nhận định như sau: Sườn dốc tự nhiên có độ dốc 20 

- 25
o
 với lớp phủ vỏ phong hòa dày, đã xuất hiện dấu hiệu trượt lở tự nhiên trước 

đó. Tại chân sườn dốc, lớp đất tự nhiên có độ bền kháng cắt nhỏ, phân bố ở dưới 

sâu, hoạt động đắp cao tuyến đường làm gia tăng tải trọng lên thân sườn dốc. Vai 

trò thúc đẩy chính là do ảnh hưởng của mức nước ngầm tồn tại trong thân sườn dốc 

có dao động lớn (chênh lệch 13m theo quan trắc). Áp lực nước thủy động sinh ra 

trong thời gian này làm cho hiện tượng hydrat hóa và xói ngầm về mặt cơ học càng 

có điều kiện phát triển. Kết quả thí nghiệm sức kháng cắt của mẫu bão hòa nước 

trong lớp số 3 cho thấy sự suy giảm độ bền của lớp đất vốn đã giá trị nhỏ. Thành 

phần khoáng vật kaolinit chiếm 56,5% cho thấy khả năng trương nở cao trong lớp 

này theo kết quả phân tích thí nghiệm. Mưa lớn kéo dài đóng vai trò thúc đẩy mạnh 

mẽ sự mất ổn định sườn dốc bởi khối lượng thể tích tự nhiên của đất gia tăng do bị 

tẩm ướt trong thời gian dài. Khi đó, sức kháng cắt của lớp đất có giá trị nhỏ không 

đủ để chống tại tác dụng của lực cắt do trọng lượng bản thân của các lớp phía trên 

gây ra và bắt đầu phát sinh sự phá hủy theo mặt yếu dẫn đến hình thành mặt trượt. 

Hiện tượng nứt và sụt lún lặp đi lặp theo năm, rõ ràng nhất khi mùa mưa đến. 

 Tháng 7 năm 2014 là thời điểm có dấu hiệu lún nứt, tổng lượng mưa lớn đo 

được tại trạm Đắk Nông các tháng trước đó là 266mm, 244mm, 438mm (tháng 4, 5, 

6), trong tháng là 386mm và các tháng sau đó là 246mm, 346mm, 124mm (tháng 

8,9,10). Tổng lượng mưa đến thời điểm xảy ra và cộng dồn đến hết tháng 10 lần 

lượt là 1334mm và 2049mm. Các năm tiếp theo 2015, 2016 và 2017, tổng lượng 

mưa đo được là 1793mm, 1803mm và 2337mm (từ tháng 4 đến 10). Hiện tượng 

trượt xảy ra mạnh mẽ hơn năm 2017 và cho đến nay dịch trượt vẫn chưa có dấu 

hiệu dừng lại.  

Trong phạm vi ảnh hưởng của khối trượt, ngoài nền đường bị hạ thấp theo 

vết nứt chính, hạ tầng xây dựng khác không bị ảnh hưởng, xáo trộn bề mặt. Điều 

này chỉ ra rằng trong lòng khối đất đã tồn tại một sự dịch chuyển trượt tương đối 
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giữa hai phần của khối theo một mặt yếu đã xuất hiện bên trong, tại độ sâu -39.5m 

tiếp giáp với đá gốc (theo tài liệu quan trắc), đặc trưng cho kiểu trượt xoay bám theo 

bề mặt đá gốc. 

Một số hình ảnh khối trượt điển hình tại đường Trần Hưng Đạo, TP. Gia Nghĩa 

Phần đỉnh khối trƣợt năm 2018 

 
(nguồn: baogiaothong.vn) 

 
(nguồn: baogiaothong.vn) 

  
Phần đỉnh khối trƣợt năm 2019 
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Toàn cảnh phía chân sƣờn dốc 
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Nhận xét chung: 

- Năm khối trƣợt điển hình đƣợc lựa chọn nghiên cứu tại năm khu đô thị 

trọng điểm, phát triển trên lớp phủ vỏ phong hóa của các thành tạo chính nhƣ: trầm 

tích - phun trào (TT. Lạc Dƣơng), xâm nhập (TP. Đà Lạt), phun trào bazan (TT. Di 

Linh, TP. Gia Nghĩa) và phun trào bazan tiếp xúc với trầm tích (TP. Bảo Lộc). 

- Các khối trƣợt nêu trên đều có quy mô lớn, các đới yếu có khả năng phát 

sinh mặt trƣợt tồn tại sâu trong thân khối trƣợt hình thành kiểu trƣợt xoay và trƣợt 

kết hợp. Quá trình tích lũy năng lƣợng ban đầu và phát sinh dịch trƣợt rất khó phát 

hiện cho đến khi có biểu hiện rõ rệt trên bề mặt đã gây phá hủy nền  và ảnh hƣởng 

nghiêm trọng đến các công trình hạ tầng và dân sinh. Vì vậy, trong phạm vi khu vực 

nghiên cứu trong thời gian tới cần lƣu ý tới các vị trí có điều kiện tƣơng tự.  

- Đối với mỗi khối trƣợt, làm sáng tỏ các nguyên nhân chính và điều kiện 

thúc đẩy là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy, tổ hợp các phƣơng pháp nghiên cứu 

nhằm xác định cấu trúc sƣờn dốc (PP. đo địa chấn và đo điển trở suất); đánh giá 

đặc điểm địa tầng, độ bền lớp đất đá, loại khoáng vật sét tồn tại (PP. khoan khảo 

sát ĐCCT, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý đất đá, phân 

tích rơnghen - nhiệt); mức độ và chiều sâu dịch chuyển các lớp đất kết hợp số liệu 

dao động của nƣớc dƣới đất (PP. quan trắc dịch chuyển ngang trong hố khoan và 

quan trắc mức nƣớc theo chu kỳ); đánh giá mức độ ổn định khối trƣợt (mô hình 

kiểm toán hệ số ổn định sƣờn dốc bằng phần mềm chuyên dụng) đã đƣợc áp dụng 

trong đề tài. Từ đó, xác định chính xác các mặt yếu trong thân khối trƣợt và dự báo 

khả năng trƣợt lở có thể xảy ra. Tổng hợp thông tin và cơ sở dữ liệu làm cơ sở khoa 

học cho việc luận giải cơ chế hình thành tại mỗi khối trƣợt nhằm xây dựng các biện 

pháp công trình phù hợp, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. 
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CHƢƠNG 4 

 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO SỚM  

TRƢỢT LỞ ĐẤT 

Cảnh báo sớm được hiểu là đưa ra khuyến cáo trước về khả năng xảy ra một 

hiện tượng tai biến. Việc sử dụng các thông tin đúng đắn để cảnh báo sớm là một 

yếu tố quan trọng trong việc quản lý rủi ro trong đó bao gồm các hành động như  

khoanh vùng và dự báo, truyền thông cảnh báo, phòng chống thảm họa và kế hoạch 

di trú cộng đồng [79]. Do đó, một hệ thống cảnh báo hiệu quả bao gồm việc xác 

định và tính toán quá trình, truyền thông cảnh báo và biện pháp đối phó của cộng 

đồng. Hơn nữa hệ thống cảnh báo sớm phải được gắn với cộng đồng địa phương để 

đảm bảo tính hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Theo văn phòng ủy ban quốc tế về 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai [150], hệ thống cảnh báo sớm được xác định là một tập hợp 

những yếu tố cần thiết để thiết lập, phổ biến và cảnh báo những thông tin hữu ích 

đến người dân, cộng đồng và tổ chức về một hiểm họa để chuẩn bị và có những 

hành động đối phó thích hợp với thời gian đủ để giảm nhẹ tối đa thiệt hại.  

Hệ thống cảnh báo sớm được phát triển đối với nhiều rủi ro thiên tai trong đó 

gồm các hiện tượng thời tiết cực đoan, lũ lụt, động đất, phun trào núi lửa, hạn hán, 

trượt đất. Bốn hợp phần chủ yếu của hệ thống cảnh báo sớm được xác định là [148, 

149]:  

1. Những hiểu biết về hiểm họa có thể xảy ra với một cộng động 

2. Khảo sát và cảnh báo về hiểm họa; 

3. Phổ biến và truyền thông những cảnh báo để cộng đồng có thể hiểu; 

4. Biện pháp đối phó thích hợp. 

Như vậy, vai trò quan trọng của các hệ thống quan trắc cảnh báo tai biến 

nhằm cung cấp các số liệu dự báo hiện tượng có thể xảy ra một cách kịp thời để 

cảnh báo và áp dụng các giải pháp phù hợp bảo vệ cộng đồng và tài sản, không có 

khả năng ngăn chặn các hiện tượng tiếp tục phát sinh phát triển [2, 10]. 

4.1. Lựa chọn công nghệ và thiết bị quan trắc  

Tổng hợp, tham khảo các phương pháp quan trắc và cảnh báo trượt lở đã 

được áp dụng phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam cho thấy các thông số chủ yếu 

được sử dụng phổ biến để cảnh báo trượt lở cho khu vực là ngưỡng cảnh báo dựa 

trên thời gian và cường độ mưa (Hình 4.1). Các ngưỡng cảnh báo đều được xác lập 
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biến đổi trong phạm vi rộng và sử dụng dựa trên kinh nghiệm mang tính địa phương 

cao. Vì vậy, các ngưỡng cảnh báo cần được xem xét, cập nhật thường xuyên dựa 

trên các phân tích kết quả thực tế trong thời gian đủ lớn để có cảnh báo hiệu quả [4, 

8, 50, 78].  Đối với vị trí cụ thể, các thông số được sử dụng phổ biến là độ dịch 

chuyển trên bề mặt và sâu trong đất có tính đến ảnh hưởng của áp lực nước lỗ rỗng 

và lượng mưa nhằm cảnh báo kịp thời hiện tượng dịch chuyển khối đất đá [2, 10, 

19]. 

 

Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ quan trắc trƣợt lở đất đƣợc áp dụng cho khu vực và vị 

trí khối trƣợt cụ thể trên thế giới và Việt Nam theo Kwan, 2012 

Dựa vào điều kiện thực tế và khả năng áp dụng các công nghệ quan trắc, đề 

tài sử dụng công nghệ quan trắc cho vị trí khối trượt và khu vực nghiên cứu như sau 

(Hình 4.2): 

- Đối với vị trí khối trượt: Kết quả quan trắc dịch chuyển ngang trong hố 

khoan theo chu kỳ tại 05 vị trí khối trượt đã tiến hành nghiên cứu có đặc điểm 

chung là mặt yếu phân bố sâu trong lớp phủ vỏ phong của khối trượt và chủ yếu 

chịu sự tác động của nước dưới đất vào mùa mưa. Sự dịch chuyển từ từ trong thân 

khối trượt tích lũy theo thời gian rất khó nhận biết, cho đến khi chịu tác động mạnh 

của yếu tố ảnh hưởng sẽ diễn ra nhanh hơn và gây biến dạng bề mặt. Vì vậy, cần áp 

dụng công nghệ quan trắc độ dịch chuyển ngang trong hố khoan kết hợp đo áp lực 

nước lỗ rỗng và lượng mưa tại vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc trượt tự động. Hình 

thành mô hình quan trắc cảnh báo trượt tự động tại các vị trí khối trượt cụ thể. Trên 

cơ sở đó, hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống trạm quan trắc cảnh báo trượt tự 
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động tại khu đô thị LangBiang thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đối với khu vực nghiên cứu: Mô hình cảnh báo trượt lở cho khu vực theo 

không gian (bản đồ nguy cơ, bản đồ rủi ro, bản đồ hệ số ổn định Fs, …) và theo 

cường độ và thời gian yếu tố tác động (ngưỡng mưa, ngưỡng độ ẩm, ngưỡng mực 

nước,…) đã được nghiên cứu và thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Mô hình cảnh 

báo trượt cho khu vực theo không gian bằng phương thức trực quan hóa bản đồ 

cảnh báo nguy cơ trượt lở kết hợp với bản đồ địa hình, bản đồ ảnh vệ tinh, cở dữ 

liệu hiện trạng và mạng lưới dự báo lượng mưa được thể hiện trên website có ưu 

điểm dễ dàng truyền tải thông tin cơ sở ban đầu về vị trí các cấp có nguy cơ trượt lở 

cho nhà quản lý và người quan tâm. Xây dựng mô hình về cường độ và thời gian 

ảnh hưởng của yếu tố tác động tại các khu vực cần thiết lập chuỗi số liệu chi tiết đủ 

lớn và chính xác (vị trí, thời điểm xảy ra và thời gian quan trắc) như tại các nước 

trên thế giới được trình bày ở trên. Tại khu vực nghiên cứu, mô hình cảnh báo trượt 

lở theo ngưỡng mưa chưa đủ điều kiện áp dụng, bởi mới chỉ có một số ít trạm quan 

trắc mưa có thời gian từ những năm 70 trở lại đây với lượng mưa thông kê theo 

ngày; trên thực tế trượt lở đất có thể xuất hiện chỉ vài giờ với cường độ mưa lớn. 

Đồng thời, để có thể đề xuất được ngưỡng mưa gây trượt lở cần thiết phải có thông 

kê các sự kiện trượt lở chi tiết về không gian và thời gian xuất hiện với số liệu thống 

kê sự kiện đủ dài từ 5-10 năm. Hiện nay, thông kê các sự kiện này tại khu vực 

nghiên cứu chưa đầy đủ để có thể tiến hành đánh giá sát thực. Do đó, bước đầu thiết 

lập mô hình hệ thống cảnh báo trượt lở cho phạm vi khu vực nghiên cứu hiển thị 

bản đồ nguy cơ và các dữ liệu khác trên nền tảng hệ thống thông tin website làm cơ 

sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo. 
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Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống quản lý về công nghệ quan trắc và mô hình cảnh báo trƣợt 

lở đất đƣợc áp dụng cho khu vực và vị trí khối trƣợt của đề tài TN18/T13 

4.2. Luận chứng, hướng dẫn kỹ thuật và thiết kế xây dựng hệ thống quan trắc 

trượt tự động và mô hình quan trắc trượt tự động tại vị trí khối trượt 

 Trong mục này, đề tài tập trung mô tả chi tiết công tác thiết lập và xây dựng 

Hệ thống quan trắc trượt tự động đã hoàn thiện theo đề cương phê duyệt, áp dụng 

tại khối trượt khu đô thị LangBiang, thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Các vị trí 

khối trượt ở khu vực TP. Đà Lạt, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc và TP. Gia Nghĩa do 

chưa có điều kiện hoàn thiện hệ thống vì vậy chỉ dừng lại ở giai đoạn thiết kế công 

nghệ hệ thống quan trắc trượt tự động. 

4.2.1. Luận chứng, hƣớng dẫn kỹ thuật và thiết kế xây dựng hệ thống quan trắc 

trƣợt tự động 

Các bước cần tiến hành xây dựng hệ thống quan trắc trượt tự động tại khối 

trượt như sau: 

Bước 1:. Lựa chọn vị trí, phân tích đánh giá nguy cơ trượt của vị trí cụ thể, 

lựa chọn công nghệ quan trắc phù hợp. 

 Bước 2: Khảo sát, lắp đặt ống vách quan trắc chu kỳ xác định phạm vi mặt 

trượt có thể xảy ra. 

 Bước 3: Thiết kế lắp đặt, vận hành thử nghiệm hệ thống quan trắc và triển 

khai lắp đặt tại hiện trường. 

 Bước 4: Lắp đặt các thiết bị đo mưa, độ ẩm cùng hệ thống ghi đo tự động và 

các thiết bị điều khiển - liên lạc từ xa. 
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 Bước 5: Theo dõi, quan trắc và xác lập các ngưỡng dự báo và cảnh báo, dự 

đoán khả năng dịch trượt (mô hình dự báo). 

a. Cơ sở lựa chọn vị trí lắp đặt trạm quan trắc và cảnh báo trượt tự động 

 Diễn biến dịch trượt trong các khối đất đá tại các bờ dốc bao gồm:  

1) Sự xuất hiện dịch động tương đối của đất đá qua các mặt trượt hình thành 

trong các bờ dốc khi sự mất cân bằng lực trong mái dốc.  

2) Biên độ của dịch trượt và tốc độ dịch chuyển của đất đá tại các độ sâu 

khác nhau có thể được xác định bằng quan trắc độ nghiêng tại các đoạn của một ống 

vách chuyên dụng (thông thường bằng nhựa hoặc bằng nhôm) được lắp đặt trong 

một hố khoan đặt trong thân của sườn dốc có tiềm năng dịch trượt. Đáy của ống 

vách được đặt vào độ sâu ổn định, nằm dưới mặt trượt tiềm năng.   

3) Khi hiện tượng trượt đất xuất hiện, khối đất bên trên của mặt trượt sẽ dịch 

trượt theo mái dốc gây ra biến dạng ống vách, làm thay đổi độ nghiêng và tiết diện 

của ống vách với các mức độ khác nhau; mức độ biến dạng của ống vách đặt tại 

chân mái dốc lớn hơn so với ống vách đặt gần đỉnh trượt (Hình 4.3a). Biến dạng này 

trong các môi trường đất đá phong hóa (các sườn đồi, núi) và các bờ đắp nhân tạo 

(đê, đập, nền đường) thường diễn biến theo thời gian, ít mang tính đột biến. Việc 

ghi đo chính xác độ nghiêng của ống vách theo độ sâu một cách định kỳ giúp ta 

theo dõi diễn biến dịch trượt và xác định mặt phá hủy tại các sườn dốc một cách 

đáng tin cậy và kịp thời. 

 

 

 

 

a) b) 

 Hình 4.3. a) Tƣơng tác giữa ống vách đo chuyển vị ngang và dịch trƣợt dƣới nền đất; b) 
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 Khu đô thị LangBiang được quy hoạch xây dưng trên sườn dốc với diện tích 

khoảng 30ha phía chân núi Lang Biang thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện lạc Dương, 

tỉnh Lâm Đồng. Hạ tầng cơ sở đang dần được hoàn thiện phục vụ cho khu dân cư, 

bệnh viện, trường học và khu vui chơi cộng đồng. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng 

quy hoạch đã tác động mạnh mẽ thúc đẩy phát triển khối trượt lớn trên sườn dốc 

gây phá hủy một phần hệ thống hạ tầng cơ sở, đe dọa đến một số công trình dân 

sinh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Để làm sáng tỏ nguy cơ trượt lở đất có thể tiếp 

tục xảy ra hệ thống trạm quan trắc cảnh báo trượt tự động đã được lắp đặt. 

 Dựa trên kết quả nghiên cứu đã được trình bày tại mục 3.1 đã xác định được 

đới phá hủy của đất đá trong thân khối trượt xuất hiện tại khoảng độ sâu từ -6.0m 

đến -12m. Khối trượt có xu hướng hoạt động mạnh vào mùa mưa do chịu ảnh 

hưởng lớn của mực nước ngầm dâng cao khoảng 9m so với mùa khô theo số liệu 

quan trắc chu kỳ. Để quan trắc được sự dịch chuyển lớn nhất và sự biến đổi áp lực 

nước lỗ rỗng của mực nước ngầm lớn nhất trong phạm vi khối trượt, vị trí đặt các 

thiết bị quan trắc được lựa chọn nằm trong thân và gần về phía chân của khối trượt. 

b. Khảo sát, lắp đặt ống vách quan trắc chu kỳ xác định phạm vi mặt trượt có thể 

xảy ra  

 Tại vị trí trạm quan trắc đã được lựa chọn, trong các ngày từ 04/1/2020 đến 

13/1/2020, 05 hố khoan khảo sát điều kiện địa chất công trình từ 16,5m đến 29,5m 

đã được tiến hành. Trong đó, tại thân khối trượt khoan khảo sát HK-LD2 (đặt ống 

vách đo chuyển vị) và HK-LD3; tại vách hai bên khối trượt khoan khảo sát HK-

LD1 (đặt ống quan trắc mực nước) và HK-LD4 và tại chân khối trượt HK-LD5 

khoan khảo sát và lắp đặt ống quan trắc mực nước. 

b.1. Lắp đặt và ghi đo ống vách đo chuyển vị ngang bằng các thiết bị ghi đo xách 

tay để xác định vị trí của mặt trượt 

 Hố khoan LD4 tại vị trí đặt trạm quan trắc, ống vách quan trắc được lắp đặt 

đến độ sâu 29,5 m, đáy ống vách được đặt vào lớp đá cứng rắn chắc với giả thiết 

rằng đáy ống vách nằm dưới mặt trượt sâu nhất có thể xảy ra tại khu vực nghiên 

cứu. Theo phân tích ổn định mái dốc, độ sâu này đảm bảo nằm dưới mặt trượt và 

trong tầng đá ổn định. Các ống vách quan trắc được sử dụng là loại ống vách bằng 

nhựa ABS đường kính ống 70 mm, chiều dài mỗi đoạn 3,05 m; được phay bốn rãnh 

bên trong cách nhau 90
o
 một cách rất chính xác (độ xoắn của rãnh ≤ 0,330/ 3,05m). 

Các đoạn ống vách được lắp đặt trong hố khoan từ bề mặt đến độ sâu ổn định nằm 

dưới mặt trượt theo qui trình được trình bày tại Hình 4.4. 



234 

 

 

1. Làm sạch dung dịch khoan và mảnh vỡ trong hố khoan. Hạ ống gắn nắp bịt vào 

phần đáy của ống vách;  

2. Nối các ống vách bằng khớp nối chuyên dụng, lắp đặt ống vách tới chiều sâu 

thiết kế trong hố khoan. 

3. Giữ ống vách đầy nước để chống lại sự đẩy nổi và hạn chế vữa chảy vào. Hạ ống 

phun vữa và lắp đầy khoảng trống giữa ông vách và thành hố khoan. 

4. Đổ thêm vữa lên đỉnh của hố khoan và lắp đặt hộp bảo vệ. Sau đó, ghi các số đọc 

ban đầu xác lập chu kỳ đầu tiên. 

Hình 4.4. Qui trình lắp đặt ống vách đo nghiêng (chuyển vị ngang) trong hố khoan 

 Thiết bị đo độ nghiêng trong hố khoan inclinometer được Stanley Wilson 

phát minh năm 1958 tại Mỹ được cấu tạo bởi hai tốc kế (servo accelerometer) để đo 

độ nghiêng theo hai phương vuông góc trong mặt phẳng nằm ngang. Thiết bị đã 

được đưa vào sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quan trắc địa kỹ thuật - công trình và 

liên tục được cải tiến để tăng độ ổn định, độ chính xác, độ nhạy, tính tiện lợi trong 

ghi đo, tạo điều kiện cho việc ghi đo tự động và giảm giá thành cũng như giảm kích 

thước của bộ thiết bị. Hai tốc kế bên trong đầu dò sẽ đo độ nghiêng của ống vách 

theo hai phương vuông góc với nhau trong mặt phẳng; trong đó hướng đo chính A0 

phải song song với với hướng dịch trượt của khối (Hình 4.3b). 
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Thiết bị đo chuyển vị ngang theo nguyên lý đo độ nghiêng loại xách tay 

được cấu tạo bao gồm: a) một đầu dò độ nghiêng có chứa hai tốc kế theo hai 

phương của mặt phẳng nằm ngang và 2 hàng bánh xe trên một mặt phẳng; chiều dài 

tổng thể 653mm; khoảng cách giữa 2 bánh xe bằng 500mm; đầu dò có độ nhạy +/- 

0,02mm / 500mm; b) một máy ghi đo xách tay để ghi đo các tốc kế của đầu dò và c) 

cáp ghi đo nối đầu dò với máy ghi đo. Sau khi ống vách được lắp đặt, đầu dò nối 

với máy ghi đo bên trên được hạ xuống ống vách theo rãnh A0 (song song với 

hướng dịch động chính của khối trượt - thông thường theo hướng dốc) để đo và lưu 

độ nghiêng của ống vách tại các độ sâu cách nhau 0.5 m từ đáy ống vách. Sơ đồ tính 

toán dịch động ngang theo nguyên lý độ nghiêng được trình bày tại Hình 4.5. 

. 

 

Hình 4.5.  Sơ đồ ghi đo độ dịch chuyển trong ống vách bằng hệ thống đo nghiêng 

xách tay 

Thiết bị đo chuyển vị ngang cầm tay được sử dụng tại các vị trí quan trắc do 

hãng Geokone, một hãng chế tạo các thiết bị các thiết bị đo nghiêng inclinometer có 

độ chính cao và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Độ chính xác của hệ thống thiết 

bị đạt đến +/-6mm /25 mét ống vách; độ nhạy +/- 0,02mm/500mm (Hình 4.6). 

Cáp tín hiệu 

Thiết bị ghi 

đo xách tay 

Vị trí  

ống vách 

Khoảng 

cách giữa 

lần ghi đo 

Trục ban 

đầu 

Rãnh định 

hướng 

Bánh xe  

định hướng 
Đầu đo 

nghiêng 

Đầu đo 

nghiêng 

Khớp nối  

ống vách 

Hố khoan 

Ống vách 

Vật liệu  

lấp đầy 

Độ dịch chuyển 
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a) Bộ thiết bị đo 

nghiêng xách 

tay 

b) Đầu đo 

nghiêng trong 

ống vách 

c) Cuộn dây cáp tín 

hiệu kết nối đầu đo, 

dài 50m 

d) Thiết bị cải đặt phần mềm 

ghi đo kết nối bluetooth 

Hình 4.6. Thiết bị quan trắc dịch chuyển ngang trong ống vách bằng hệ thống đo 

nghiêng xách tay sử dụng cho đề tài TN18/T13 

b.2. Quan trắc đo dịch chuyển ngang trong ống vách theo chu kỳ  

Quan trắc theo chu kỳ là bước làm quan trọng góp phần đánh giá sự dịch 

chuyển của khối trượt, xác định được sự dịch chuyển từng phần của khối trượt theo 

chiều sâu. Từ kết quả đo chu kỳ giúp cho việc đánh giá mức độ nguy hiểm của khối 

trượt, quyết định số lượng của các cảm biến tự động để lắp đặt cố định, chiều sâu 

lắp đặt các cảm biến đó. 

Các số liệu sẽ được máy ghi đo lưu theo các tệp. Các tệp số liệu về độ 

nghiêng của ống vách qua các lần đo sẽ được so sánh với tệp số liệu đầu tiên và so 

sánh với nhau để xác định dịch chuyển tương đối của ống vách (của đất đá quanh 

ống vách) qua các chu kỳ đo (Hình 4.7). 

 

Hình 4.7. Ghi đo dịch chuyển và thiết lập số liệu trong ống vách theo chu kỳ  

Số liệu 
các tệp 

ghi đo 
theo 

chu kỳ 

Ống vách 

lắp đặt trong 

hố hoan 

Mặt 
trượt 

Vị trí xác định 

dịch trượt 
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Quá trình ghi đo số liệu của mỗi lần đo được thực hiện theo các bước sau 

đây: 

- Chuẩn bị máy: kiểm tra lượng pin và độ ẩm trong máy theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật của nhà sản xuất. 

- Nối đầu đo vào dây đo và dây đo vào máy, nhập các thông số của công 

trình, vị trí quan trắc, độ sâu, ngày tháng thực hiện quan trắc. 

- Hạ đầu đo đã được nối vào đầu đo và máy đọc xuống đáy ống đo theo rãnh 

hướng A0 - A180. Các bánh xe của đầu đo được  kết nối bởi lò xo tạo điều kiện 

thuận lợi đưa đầu đo vào các rãnh của ống vách giúp phần giữ chặt bánh xe chạy 

trong rãnh định hướng. 

- Các thông số như chiều sâu, độ ổn định của thiết bị được hiển thị trên thiết 

bị màn hình cảm ứng, sau khi dấu hiệu số liệu đã ổn định, bấm máy nhập số liệu. 

- Theo thiết kế của nhà sản xuất khoảng cách mỗi bước đo 50cm. Đầu đo 

được hạ tới điểm sâu nhất của ống vách sau đó kéo đầu đo lên dấu vạch tương ứng 

với miệng ống. Trên cáp thiết bị có ghi sẵn chiều dài cáp tín hiệu giúp cho việc xác 

định chiều sâu một cách dễ dàng, giữ cho đến khi xuất hiện tín hiệu của số liệu ổn 

định, ấn ghi số liệu. 

- Kéo đầu đo lên vị trí tiếp theo và thực hiện các thao tác tương tự cho đến 

hết chiều dài ống đo. 

- Lặp lại quá trình đo, sau khi quay ngược đầu đo 180
0
. Dịch chuyển đầu đo 

dọc theo ống đo sẽ cho hình ảnh đường cong chuyển vị ngang của hố khoan theo 

chiều sâu. Đáy của ống đo chính là mốc đo, là cơ sở để xác định các chuyển dịch tại 

các vị trí đo phía trên, do vậy đáy của ống đo phải đảm bảo điều kiện không được 

dịch chuyển. 

Các kết quả ghi đo cho thấy diễn biến dịch trượt tại khối trượt khu đô thị 

LangBiang Town vẫn đang tiếp tục, mặc dù với tốc độ rất chậm và phần lớn các 

dịch trượt dạng từ biến đều xảy ra vào mùa mưa. Kết quả quan trắc đo chu kỳ vào 

các tháng 5, 8, 9 và 11 (trước, giữa và sau mùa mưa) đã ghi nhận tại các độ sâu -

6.5m, -9.5m, -13m xuất hiện các điểm biến dạng đặc trưng cho sự dịch trượt trong 2 

lớp đất khác nhau. Đồng thời, mực nước ngầm thấp nhất ghi nhận vào tháng 5 tại -

10.3m (HK-LD1) và tại - 6m (HK-LD5); mực nước cao nhất vào tháng 9 tại tại -

1.3m (HK-LD1) và tại - 1.2m (HK-LD5). Độ sâu xuất hiện mặt trượt ghi nhận được 

bằng quan trắc chuyển vị ngang trong hố khoan phù hợp với kết quả sơ bộ phân tích 

ổn định của mái dốc tại mục 3.1. Khả năng chịu lực của các lớp đất - đá phong hóa 
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phía dưới cao hơn các lớp đất phong hóa hoàn toàn trên bề mặt không tạo điều kiện 

cho mặt trượt tiến sâu hơn cao độ của chân khối trượt gây hiện tượng đẩy trồi phía 

dưới chân. 

 

 

a) Thực địa ghi đo dịch chuyển ngang theo chu kỳ 
b) Số liệu ghi đo dịch chuyển 

ngang theo chu kỳ  

Hình 4.8. Công tác ghi đo dịch chuyển ngang ống vách đặt trong hô khoan theo chu 

kỳ tại TT. Lạc Dƣơng  

c. Thiết kế lắp đặt, vận hành thử nghiệm hệ thống quan trắc và triển khai lắp đặt tại 

hiện trường 

c.1. Lắp đặt các thiết bị đo chuyển vị ngang (inclinometer) loại cố định trong hố 

khoan tại vị trí mặt trượt xác định 

Từ kết quả đo chu kỳ như đã trình bày ở trên kết hợp phân tích mặt cắt 

ĐCCT (Hình 3.14 phía trên), đã xác định vị trí của 05 đầu đo dịch chuyển ngang 

(MEM - cảm biến đo nghiêng gắn bánh xe định hướng dài 340mm) cố định tại hố 

khoan HK-LD2 (đã lắp ống vách và tiến hành đo chu kỳ) trong 3 lớp đất nhằm thu 

được số liệu chuyển vị tương đối giữa các lớp đất với nhau, từ trên xuống dưới như 

sau: độ sâu từ -6m đến -6.5m (MEM-5) và từ -8m đến -8.5m (MEM-4)  [lớp số 2]; 

từ -10m đến -10.5m (MEM-3) và từ -12,5m đến -13.0m (MEM-2) [lớp số 2]; từ -

17m đến -17.5m (MEM-1) [lớp số 4 - tương đối ổn định phía dưới đới dịch trượt]; 

bánh xe định hướng cố định tại độ sâu từ -20m đến -20.5m [lớp số 5 - trong đá gốc 

rắn chắc]. 
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Thiết bị đo chuyển vị ngang loại cố định (MEM) được cấu tạo bởi một hoặc 

hai cảm biến thuỷ chuẩn điện tử đo độ nghiêng theo một hoặc hai hướng trong mặt 

phẳng nằm ngang. Các cảm biến thủy chuẩn điện tử được chứa trong một ống thép 

không rỉ, có hai cụm bánh xe giúp cho việc lắp đặt và định vị cảm biến trong ống 

vách đo nghiêng và được nối với cáp tín hiệu để đấu nối vào hệ thống ghi đo tự 

động. Các bánh xe được đặt theo rãnh A0 (bánh xe trên [A-] theo hướng dịch 

chuyển chủ đạo của khối trượt) trong ống vách đo chuyển vị ngang. Cấu tạo của hệ 

thống và nguyên tắc tính toán dịch chuyển được minh họa tại Hình 4.9. 

Các đầu đo được nối với nhau bằng các đoạn thanh nối cứng bằng thép 

không rỉ (inox-304) để tạo ra một thanh liên kết  giữa các thiết bị đo dịch chuyển 

[chiều dài cơ sở], từ trên xuống dưới như sau: từ MEM-5 [1.660mm] MEM-4 

[1.660mm] MEM-3 [2.160mm] MEM-2 [4.160mm] MEM-1 [2.260mm] bánh xe 

định hướng cố định. 

Tương tự như khi đo chuyển vị ngang trong hố khoan bằng máy ghi đo 

chuyển vị ngang xách tay, chuyển vị ngang của ống vách đo nghiêng do dịch động 

của đất đá qua mặt trượt được tính toán từ sự thay đổi độ nghiêng của đoạn ống 

vách tại vị trí mặt trượt. Các thiết bị đo chuyển vị ngang loại cố định được sử dụng 

do hãng Geokon, có dải đo +/- 10
o
; độ nhạy 0,04 mm/m; độ chính xác 0,1 mm /m. 

Các thiết bị được nối sẵn với cáp tín hiệu theo chiều dài thiết kế và được hiệu chuẩn 

tại nhà máy trước khi xuất xưởng với các hệ số hiệu chuẩn được xác định riêng cho 

từng đầu đo. 

 

  
a)  b) 
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c) d)  

Hình 4.9. a) Nguyên tắc tính toán dịch chuyển và cấu tạo của hệ thống đo chuyển vị 

ngang loại cố định trong hố khoan; b) Lắp ráp thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống 

thiết bị đo chuyển dịch ngang trong phòng, c) Lắp ráp thiết bị tại hiện trƣờng, d) 

Công tác lắp đặt thiết bị trong hố khoan có ống vách chuyên dụng 

 Độ lệch của cụm cảm biến và thanh đo có chiều dài cơ sở định trước được 

tính theo công thức tổng quát sau đây.  

Độ lệch đơn vị mm/m = C5. EL
5
 + C4. EL

4
 + C3. EL

3
 + C2. EL

2 
+ C1. EL + C0

  

Độ lệch (mm) = Độ lệch đơn vị mm/m x chiều dài đo cơ sở  

Độ dịch chuyển của ống vách tại một vị trí được xác định bằng hiệu số độ 

lệch xác định tại một lần đo so với độ lêch tại lần đo ban đầu, sau khi lắp đặt thiết bị 

trong ống vách hoặc hiệu số độ lệch giữa hai lần đo kế tiếp. 

Độ dịch chuyển = Độ lệch hiện tại - Độ lệch ban đầu 

Cáp tín hiệu của các cảm biến đo độ nghiêng nêu trên được đấu nối vào bộ 

ghi đo tự động đặt trên bề mặt. 

Kết quả quan trắc tự động sẽ được trình bày cụ thể tại tiểu mục 4.2.3 của báo 

cáo. 

c.2. Lắp đặt hai thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng (piezometer – PZ) cố định trong hố 

khoan  

Theo số liệu quan trắc đo chu kỳ vào các tháng 5, 8, 9 và 11 (trước, giữa và 

sau mùa mưa) đã ghi nhận mực nước ngầm thấp nhất vào tháng 5 tại -10.3m (LD1) 

và tại - 6m (LD5); mực nước cao nhất vào tháng 9 tại tại -1.3m (LD1) và tại - 1.2m 

(LD5). Dựa theo mặt cắt ĐCCT tại vị trí nghiên cứu, mực nước ngầm  có quan hệ 

trực tiếp với nước mưa và nước mặt. Sự dao động mức nước chủ yếu trong lớp 1 và 
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lớp 2 vào mùa mưa và tồn tại trong lớp 3 vào mùa khô,. Tiến hành thiết kế và lắp 

đặt 02 thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng tại các độ sâu từ –8m đến -8.5m [lớp số 2] và 

từ -15m đến -15.5m [lớp số 3] nhằm quan trắc sự thay đổi của áp lực nước bên 

trong và bên dưới đới phá hủy và xác lập thời điểm dịch trượt do tác động của áp 

lực nước lỗ rỗng. Các cảm biến được chôn trong các hố khoan theo qui trình lắp đặt 

được trình bày tại hình 4.10. Các cảm biến gắn với cáp tín hiệu được đấu nối vào hệ 

thống ghi đo tự động của hệ thống. 

 

1. Bão hòa piezometer bằng nước không chứa bọt khí. Thả đầu đo cùng dây cáp xuống hố 

khoan đã được thổi rửa sạch tới vị trí thiết kế 

2. Thả cát hạt trung xuống hố khoan bao quanh đầu đo. 

3. Thả viên bentonite tạo nút chặn cách ly bên trên lớp cát 

4. Bơm vữa xi măng - bentonite trám phần còn lại của hố khoan. 

5. Kết thúc phụt vữa, làm hộp hoặc ống bảo vệ, treo đầu cáp lên cao đảm bảo đầu cáp luôn 

được khô ráo 

Hình 4.10. Qui trình lắp đặt đầu đo áp lực nƣớc lỗ rỗng (piezometer) loại dây rung 

trong hố khoan 

Các cảm biến đo áp lực nước lỗ rỗng được sử dụng là lọai piezometer dây 

rung; có độ chính xác; độ nhạy cao; có khả năng phản hồi rất nhanh đối với các thay 
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đổi áp lực nước kẽ rỗng trong đất và có khả năng được ghi đo tự động. Piezometer 

(PZ) chuyển đổi áp lực nước thành tín hiệu tần số thông qua một màng cảm biến và 

một sợi dây thép căng nối với màng cảm biến. PZ được thiết kế và chế tạo để khi có 

sự thay đổi áp suất tác động lên màng cảm biến thì sự căng của dây sẽ thay đổi. Khi 

bị kích hoạt bởi một cuộn nam châm, sợi dây thép sẽ rung với một tần số tự nhiên 

của nó. Sự rung của sợi dây tại gần cuộn nam châm sẽ tạo ra một tín hiệu tần số, tín 

hiệu này được truyền đến bộ phận ghi đo (4.11). Thiết bị ghi đo xử lý tín hiệu và 

đưa ra số liệu. Các thông số hiệu chuẩn được xây dựng từ quan hệ giữa áp suất tác 

động lên màng đo với tín hiệu tần số trở lại bộ phận ghi đo sẽ đảm bảo cho các số 

hiện có độ chính xác rất cao và có thể được sử dụng để chuyển đổi thành đơn vị đo 

mong muốn. 

 
 

a) b) 

  
c)  d) 

  
e) 

Hình 4.11: a) Sơ đồ cấu tạo của đầu đo áp lực nƣớc lỗ rỗng (piezometer-PZ) loại dây 
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rung; b) Hai đầu đo PZ của hệ thống, c) Hiệu chỉnh kỹ thuật hai đầu đo PZ tại hiện 

trƣờng; d) Lắp đặt PZ trong hố khoan quan trắc thủy văn; e) Các viên bentonit 

đƣợc thả trong hố khoan. 

Các PZ loại dây rung kèm theo cáp tín hiệu được sử dụng do hãng Geokone 

chế tạo, dải đo áp lực -3.5 đến 70 m cột nước; độ chính xác đến +/- 0.1% của dải đo. 

Các PZ có chứa các cảm biến đo nhiệt độ RTD hoặc Thermistor để cung cấp các giá 

trị nhiệt độ của môi trường phục vụ cho việc hiệu chỉnh các số đo tần số - áp lực. 

Nước thấm qua đầu lọc tạo đầu cảm biến tác động vào màng ngăn, sẽ làm giảm lực 

căng của dây dẫn đến tần số rung giảm. Quan hệ giữa áp lực và các giá trị tần số 

rung được xác định bằng công thức tổng quát sau đây: 

Số đọc Áp lực = Ax
2
 + Bx + C 

Trong đó: x là số đọc tần số Hz; A; B; C là các hệ số trong bảng hiệu chuẩn 

của từng đầu đo. 

Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động tại vị trí nghiên cứu 

được trình bày tại Hình 4.12. 
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Hình 4.12. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trƣợt tự động tại khu đô thị 

LangBiang, TT. Lạc Dƣơng 

Kết quả quan trắc tự động sẽ được trình bày cụ thể tại tiểu mục 4.2.3 của báo 

cáo. 
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d. Lắp đặt các thiết bị đo mưa, độ ẩm cùng hệ thống ghi đo tự động và các thiết bị 

điều khiển - liên lạc từ xa 

Một máy đo mưa được lắp đặt cùng hệ thống ghi đo tự động và mô-đem điện 

thoại kết nối giữa máy tính PC đặt từ xa với hệ thống ghi đo tự động đã được lắp đặt 

cùng với các thiết bị đo độ nghiêng trong hố khoan. 

Máy đo mưa TE525 MM do hãng Texas Electronics chế tao tại Mỹ là loại 

máy đo mưa hoạt động theo nguyên lý cốc lật điện từ. Nước mưa được hứng qua 

phễu có đường kính 25.4 mm xuống một cốc chứa được hiệu chuẩn tương ứng với 

lượng mưa 0.1 mm. Khi nước mưa được hứng qua phễu chảy xuống đầy cốc, chiếc 

cốc sẽ lật, làm bật công tắc điện từ, gây ra một xung điện, xung điện này sẽ được 

ghi đo bởi máy ghi đo tự động. 

Toàn bộ các thiết bị quan trắc tự động đã được lắp đặt hoàn thiện hệ thống 

quan trắc tự động tại khối trượt khu đô thị LangBiang Town, bao gồm (Hình 4.13): 

05 thiết bị đo tự động chuyển vị ngang cố định (thông qua đo độ nghiêng) trong ống 

vách; 02 thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất; 01 thiết bị đo độ ẩm của đất; 01 

máy đo mưa điện từ và 01 và pin mặt trời. 

  

a) Lắp đặt thiét bị đo độ ẩm của đất 
b) Lắp đặt cốc đo mưa và pin mặt trời 

kết nối với hệ thống 

  

c) Bộ xử lý số liệu CR1000 d) Modem thu-phát sóng truyền số liệu 
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e) Bộ thiết bị ghi số liệu được bảo quản 

trong hộp kín và 2 lớp hộp cứng bảo vệ 

f) Hệ thống trạm quan trắc trượt tự động 

được hoàn thiện  

Hình 4.13. Công tác lắp đặt hệ thống trạm quan trắc trƣợt lở đất tại khu đô thị 

LangBiang, TT. Lạc Dƣơng, tỉnh Lâm Đồng 

Các thiết bị được đấu nối và ghi đo tự động bởi một thiết bị CR1000 cùng các 

thiết bị ngoại vi do hãng Campbell Scientific Inc. chế tạo tại Mỹ. Đây là một thiết bị tích 

hợp bởi các mô-đun đo với độ chính xác cao các cảm biến hoạt động theo nguyên lý điện 

thế - dòng điện - xung điện - tần số (thông qua một adaptor dây rung)- nhiệt độ… và một 

bộ vi xử lý để điều khiển việc ghi đo và lưu số liệu từ các cảm biến. Bộ ghi đo và vi xử lý 

CR1000 tương thích với hầu hết các thiết bị quan trắc địa kỹ thuật, thủy văn, môi trường 

hiện có trên thế giới. Tổng số các cảm biến mà bộ ghi đo tự động CR1000 có thể quản lý 

lên đến 96 với sự trợ giúp của các bảng mở rộng kênh đo 16/32 kênh (Bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Các thông số kỹ thuật chính của bộ ghi đo và vi xử lý CR1000 

Số kênh đo 12 

Khả năng lưu số liêu 60.000 số đo 

Đầu vào Analogue  

a. Dải đo: 

b. Độ phân dải: 

c. Độ chính xác: 

 

 2,5 mV   2,5 V 

0,33 V  333 V 

 0.1 % dải đo hoặc tốt hơn 

Đầu vào dạng xung 

a. Tín hiệu: 

b. Dải đo: 

 

2x8 bit hoặc1x16 bit 

16 kHz cho số liệu đầu vào 8 bit  

500 kHz cho số liệu đầu vào16 bit  

Đầu vào dạng tần số 

a. Dải đo: 

b. Độ phân dải: 

c. Độ chính xác: 

 

0  200 kHz 

35 nS/chu kỳ đo được 

 0,01 % của số đọc 

Cổng liên lạc RS232 - 9600 baud 

Giao diện với cáp quang Có sẵn 

Nguồn điện sử dụng Ắc qui 12VDC 
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Các thông số môi trường hoạt động 

a. Nhiệt độ: 

b. Độ ẩm: 

 

- 25
0
C đến 50 

0
C 

Không ngưng tụ 

Bộ ghi đo số liệu tự động CR1000 có thể sử dụng nhiều hình thức kết nối. Hệ 

thống trạm quan trắc trượt tự động được sử dụng 2 hình thức để thu số liệu bao 

gồm:  

1) Kết nối trực tiếp tại trạm bằng cáp giao diện (đã được sử dụng trong quá 

trình thử nghiệm sau khi lắp đặt hệ thống trên hiện trường). 

2) Kết nối trực tuyến với trang chủ được thiết kế để lưu giữ số liệu (server) 

bằng modem điện thoại truyền tải về các loại máy tính (để bàn hoặc xách tay). Liên 

lạc bằng sóng điện thoại thông qua một mô-đem chuyên dụng COM210 kết nối với 

CR1000, các số liệu trực tuyến được đẩy lên server và truy cập, lưu giữ số liệu trên 

máy tính tại văn phòng bằng internet - đây là hình thức liên lạc hiện đang được áp 

dụng cho trạm quan trắc tại vị trí nghiên cứu do vị trí đặt trạm được phủ sóng điện 

thoại ổn định. Đây là một trong các cách thức liên lạc đơn giản, hiệu quả để xây 

dựng mạng lưới quan trắc tự động tại rất nhiều nơi về một trung tâm quản lý dữ 

liệu. 

Trên hiện trường, bộ ghi đo - vi xử lý CR1000 hoạt động được nhờ một 

nguồn điện một chiều 12VDC được cấp bởi một ăc-qui. Việc duy trì điện trong ăc-

qui được thực hiện bởi một bộ nạp cắm với nguồn điện pin mặt trời.  

Toàn bộ các thiết ghi đo và nguồn được chứa trong một hộp tổng đài hiện 

trường kín đảm bảo chịu được các tác động của môi trường; có khả năng cách nhiệt 

tốt để đảm bảo nhiệt độ bên trong hộp không vượt quá giá trị cho phép đối với máy 

ghi đo CR1000. 

Hệ thống được lập trình ghi đo - thu thập và xử lý số liệu tại một máy tính 

đặt cách xa khu vực trạm sử dụng một số phần mềm quản lý bộ ghi đo - vi xử lý 

CR1000, bao gồm: 1) LoggerNet (phiên bản được nâng cấp từ phần mềm PC208W 

quản lý bộ ghi đo CR1000). 2) RTDM (Real Time Datalogger Monitoring) - hiển 

thi số đo theo thời gian thực. 

Việc lập trình riêng biệt cho trạm đo trên cở sở các phần mềm trên đây đã 

được tiến hành trên các máy tính PC, sau đó các phần mềm được xây dựng chuyên 

dụng LoggerNet cho trạm đo đã được gửi tới bộ ghi đo -vi xử lý CR1000 đặt tại 

trạm đo trên hiện trường. Việc ghi đo, lưu số liệu thô sẽ được CR1000 thực hiện 

theo một chu kỳ lập sẵn bởi phần mềm LoggerNet nêu trên. Trong thực tế, các chu 

kỳ đo có thể được thực hiện từ 1 phút/lần 1 giờ/lần đến 1 ngày/lần hoặc 2 tuần, 1 
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tháng/lần đo. Hệ thống trạm quan trắc tự động được lắp đặt thiết lập chu kỳ ghi đo 1 

giờ/lần. 

Các số liệu chính cần theo dõi  được ghi đo cập nhật liên tục tại trạm bao 

gồm (Bảng 4.2): 

1. Điện thế của nguồn điện vận hành và Nhiệt độ của bộ ghi đo CR1000. 

2. Lượng mưa tính theo giờ (mm/h) 

 4. Áp lực nước lỗ rỗng tại độ sâu -8m và 15, m cùng các giá trị nhiệt độ.  

5. Giá trị độ lệch và giá trị dịch chuyển đo được trong ống vách tại các độ sâu 

-6m, -8m, -10m, -12,5m và -17m. 

Một số việc lưu ý trước khi lắp đặt trạm: 

- Hệ thống theo thiết kế trước khi đưa ra hiện trường lắp đặt cần tiến hành 

lắp ráp thử ngiệm kiểm tra tín hiệu đầu đo, kết nối thiết bị phụ trợ, đánh giá tính ổn 

định hệ thống kết nối với bộ thu phát sóng dữ liệu và hệ thống truyền tải – tiếp nhận 

nhằm đảm bảo các thiết bị vận hành tốt và lắp đặt thuận lợi. 

- Thiết kế hệ thống quan trắc mưa và pin mặt trời trong điều kiện tối ưu, 

không bị che khuất bởi công trình, cây cối xung quanh. 

- Sau khi lắp đặt cần theo dõi liên tục các thông số đảm bảo hệ thống vận 

hành ổn định, đánh giá và hiệu chỉnh để hệ thống trạm quan trắc hoạt động hiệu 

quả.  
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Bảng 4.2. Một số thông số chính cần theo dõi từ số liệu thu được từ trạm quan trắc  

tại khu đô thị LangBiang, thị trấn Lạc Dương 
Thời gian 

Ngày/thàng/năm 
Số tệp Điện 

thế 
(V) 

Nhiệt 
độ  
(C) 

Lượn
g  

mưa 
(mm) 

Độ dịch chuyển các cảm biến (mm) Độ lệch các cảm biến  
(mm) 

Nhiệt độ  
cảm biến  
đo áp lực  
nước (C) 

Áp lực  
nước 

lỗ rỗng 
(m) 

Thể tích  
nước  

trong đất 

TIME RECOR
D 

Batter
y 

PTemp 
 

TE52
5 
 

DIFL
1 

DIFL
2 

DIFL
3 

DIFL
4 

DIFL
5 

ACCDIF
L1 

ACCDIF
L2 

ACCDIF
L3 

ACCDIF
L4 

ACCDIF
L5 

AVW2
00 

CH1 
TEMP 

AVW2
00 

CH2 
TEMP 

P1 
(m_H20) 

P2 
(m_H20) 

VWC 
(m3/m3) 

28/02/2021 
23:59:11 1235 12.9 18.7 0 

-
0.63 6.25 

-
0.51 1.51 

-
0.92 -0.63 5.63 5.12 6.63 5.71 19.78 20.38 9.20 1.56 0.07 

28/02/2021 
22:59:11 1234 12.9 19.3 0 

-
0.64 6.33 

-
0.51 1.52 

-
0.91 -0.64 5.69 5.18 6.70 5.79 19.78 20.38 9.20 1.57 0.07 

28/02/2021 
21:59:11 1233 12.9 20.2 0 

-
0.62 6.26 

-
0.55 1.49 

-
0.92 -0.62 5.64 5.09 6.58 5.67 19.78 20.38 9.20 1.56 0.07 

28/02/2021 
20:59:11 1232 13.0 21.6 0 

-
0.63 6.22 

-
0.49 1.49 

-
0.93 -0.63 5.59 5.10 6.59 5.66 19.78 20.38 9.20 1.56 0.07 

28/02/2021 
19:59:10 1231 13.0 23.7 0 

-
0.62 6.22 

-
0.49 1.50 

-
0.92 -0.62 5.59 5.10 6.60 5.67 19.78 20.38 9.20 1.56 0.07 

28/02/2021 
18:59:11 1230 13.0 27.1 0 

-
0.64 6.21 

-
0.51 1.46 

-
0.91 -0.64 5.57 5.06 6.52 5.62 19.78 20.38 9.19 1.55 0.07 

28/02/2021 
17:59:11 1229 13.0 30.9 0 

-
0.64 6.31 

-
0.53 1.50 

-
0.92 -0.64 5.67 5.14 6.64 5.72 19.78 20.38 9.19 1.55 0.07 

28/02/2021 
16:59:11 1228 13.1 30.4 0 

-
0.62 6.22 

-
0.51 1.48 

-
0.89 -0.62 5.60 5.09 6.57 5.68 19.78 20.38 9.18 1.55 0.07 

28/02/2021 
15:59:11 1227 13.5 29.3 0 

-
0.62 6.21 

-
0.51 1.49 

-
0.91 -0.62 5.59 5.07 6.56 5.65 19.78 20.38 9.19 1.55 0.07 

28/02/2021 
14:59:11 1226 13.5 29.8 0 

-
0.66 6.35 

-
0.52 1.48 

-
0.88 -0.66 5.69 5.16 6.65 5.77 19.78 20.38 9.19 1.56 0.07 

28/02/2021 
13:59:11 1225 13.5 29.2 0 

-
0.71 6.23 

-
0.52 1.47 

-
0.91 -0.71 5.53 5.01 6.48 5.57 19.78 20.38 9.20 1.56 0.07 

28/02/2021 
12:59:11 1224 13.6 28.4 0 

-
0.68 6.20 

-
0.50 1.48 

-
0.88 -0.68 5.53 5.03 6.51 5.63 19.78 20.38 9.20 1.57 0.07 

28/02/2021 
11:59:11 1223 14.0 27.6 0 

-
0.66 6.14 

-
0.49 1.49 

-
0.93 -0.66 5.48 5.00 6.48 5.55 19.78 20.38 9.21 1.58 0.07 

28/02/2021 
10:59:11 1222 14.1 24.7 0 

-
0.67 6.18 

-
0.54 1.48 

-
0.92 -0.67 5.51 4.97 6.45 5.53 19.78 20.38 9.22 1.58 0.07 

28/02/2021 
09:59:11 1221 13.8 21.6 0 

-
0.64 6.08 

-
0.49 1.51 

-
0.90 -0.64 5.45 4.96 6.46 5.56 19.78 20.38 9.22 1.58 0.07 

28/02/2021 
08:59:11 1220 13.5 17.7 0 

-
0.62 6.10 

-
0.52 1.51 

-
0.92 -0.62 5.48 4.96 6.47 5.55 19.78 20.38 9.22 1.58 0.07 

28/02/2021 
07:59:11 1219 13.1 15.6 0 

-
0.62 6.13 

-
0.46 1.49 

-
0.88 -0.62 5.51 5.06 6.55 5.66 19.78 20.38 9.22 1.58 0.07 
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4.2.2. Thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trƣợt tự động tại các vị trí khối trƣợt khác 

a. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động tại thôn Măng Lin, phường 

7, TP. Đà Lạt. 

 - Lựa chọn vị trí: Vị trí quan trắc đặt trên thân khối trượt, bên cạnh đường Cam 

Ly phía chân sườn dốc để thu nhận các dấu hiệu dịch trượt nông cảnh báo cho tuyến 

đường và dịch trượt sâu cảnh báo cho phạm vi dân cư xung quanh. Mô tả chi tiết vị trí 

đã thực hiện tại mục 3.1. 

 - Cơ sở xây dựng thiết kế:   

+ Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo 

được thực hiện như sau: chu kỳ I [14/1/2020], II [08/5/2020], III [30/8/2020], IV 

[21/9/2020] và V [08/11/2020] tại …d. Mức độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc theo 

chu kỳ V ở các độ sâu cho thấy: -3m (10mm), -10m (8mm), -16m (7,5mm) và đáng 

lưu ý tại -31,5m (4mm) (Hình 3.8d). 

+ Số liệu quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan tại độ sâu -9m đến -10m. 

Mực nước dao động giữa mùa khô và mùa mưa là 0,9m (Bảng 3.1). 

 - Thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động: 

Các thiết bị quan trắc tự động dự kiến lắp 

đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động 

tại khối trượt thôn Măng Lin, P.7, TP. Đà 

Lạt:  

- 05 thiết bị đo tự động chuyển vị ngang 

cố định (thông qua đo độ nghiêng) trong 

ống vách;  

- 01 thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng trong 

đất;  

- 01 máy đo mưa điện từ và 01 và pin mặt 

trời. 

- 01 bộ ghi đo CR1000 và 01 moderm 

thu-phát truyền số liệu bằng sóng điện 

thoại (4G). 

 

Hình 4.14. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trƣợt tự động tại thôn Măng 

Lin, phƣờng 7, TP. Đà Lạt 
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b. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động tại khu phố 1, thị trấn Di 

Linh 

- Lựa chọn vị trí: Vị trí quan trắc đặt trên thân khối trượt, bên cạnh đường 

Nguyễn Văn Trỗi sát khu vực nhà dân vẫn tiếp tục sinh sống để thu nhận các dấu hiệu 

dịch trượt cảnh báo cho các hộ dân xung quanh. Mô tả chi tiết vị trí đã thực hiện tại 

mục 3.3. 

 - Cơ sở xây dựng thiết kế: 

+ Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo 

được thực hiện như sau: chu kỳ I [02/1/2020], II [09/5/2020], III [27/8/2020], IV 

[25/9/2020] và V [07/1/2020]. Mức độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc được theo chu 

kỳ V tại độ sâu -3m (5mm), tại -10m (3mm) và tại -15m (1,5mm) (Hình 3.25d). 

+ Số liệu quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan tại độ sâu -5m vào mùa 

mưa đến -10,2m vào mùa khô. Mực nước dao động giữa hai mùa là 5,2m (Bảng 3.7). 

 - Thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động: 

Các thiết bị quan trắc tự động dự 

kiến lắp đặt hoàn thiện hệ thống 

quan trắc tự động tại khối trượt khu 

phố 1, thị trấn Di Linh:  

- 04 thiết bị đo tự động chuyển vị 

ngang cố định (thông qua đo độ 

nghiêng) trong ống vách;  

- 02 thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng 

trong đất;  

- 01 máy đo mưa điện từ và 01 và 

pin mặt trời. 

- 01 bộ ghi đo CR1000 và 01 

moderm thu-phát truyền số liệu 

bằng sóng điện thoại (4G). 

 

Hình 4.15. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trƣợt tự động  

tại khu phố 1, thị trấn Di Linh 
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c. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động tại khu dân cư tổ 11 

phường B’lao, thành phố Bảo Lộc 

- Lựa chọn vị trí: Vị trí quan trắc đặt trên thân khối trượt, gần phạm vi khu vực 

dân cư vẫn đang tiếp tục sinh sống để thu nhận các dấu hiệu dịch trượt cảnh báo cho 

các hộ dân. Mô tả chi tiết vị trí đã thực hiện tại mục 3.4. 

 - Cơ sở xây dựng thiết kế: 

+ Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo 

được thực hiện như sau: chu kỳ I [08/1/2020], II [09/5/2020], III [27/8/2020], IV 

[25/9/2020] và V [07/1/2021] tại …d. Mức độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc theo chu 

kỳ V ở các độ sâu cho thấy: -10.5m (4,8mm), -15m (1,9mm)(Hình 3.33d). 

+ Số liệu quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan tại độ sâu -7m vào mùa 

mưa đến -8m vào mùa khô. Mực nước dao động giữa hai mùa là 1m (Bảng 3.10). 

 - Thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động: 

Các thiết bị quan trắc tự động dự 

kiến lắp đặt hoàn thiện hệ thống 

quan trắc tự động tại khối trượt khu 

dân cư tổ 11 phường B’lao, thành 

phố Bảo Lộc:  

- 03 thiết bị đo tự động chuyển vị 

ngang cố định (thông qua đo độ 

nghiêng) trong ống vách;  

- 01 thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng 

trong đất;  

- 01 máy đo mưa điện từ và 01 và 

pin mặt trời. 

- 01 bộ ghi đo CR1000 và 01 

moderm thu-phát truyền số liệu 

bằng sóng điện thoại (4G). 

 

Hình 4.16. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc tự động tại khối trƣợt khu dân cƣ tổ 11 

phƣờng B’lao, TP. Bảo Lộc 
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d. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động tại đường Trần Hưng Đạo, 

TP. Gia Nghĩa 

- Lựa chọn vị trí: Vị trí quan trắc đặt trên thân khối trượt, phạm vi bề mặt mái 

dốc taluy âm để thu nhận các dấu hiệu dịch trượt cảnh báo cho đơn vị quản lý. Mô tả 

chi tiết vị trí đã thực hiện tại mục 3.5. 

 - Cơ sở xây dựng thiết kế: 

+ Số liệu độ chuyển dịch ống vách đo nghiêng theo 05 chu kỳ [thời gian] đo 

được thực hiện như sau: chu kỳ I [07/1/2020], II [10/5/2020], III [27/8/2020], IV 

[25/9/2020] và V [07/1/2021] tại (Hình 3.37d). Mức độ dịch chuyển tăng dần từ trên 

xuống dưới; độ dịch chuyển lớn nhất quan trắc được tại độ sâu -39.5m ở chu kỳ V là 

28mm và các độ sâu có biến dang lớn ở -12m, - 16,5m và -32,0m. (Hình 3.41d) . 

+ Số liệu quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan tại độ sâu -21m vào mùa 

mưa đến -34m vào mùa khô. Mực nước dao động giữa hai mùa là 13m (Bảng 3.13). 

 - Thiết kế hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động: 

Các thiết bị quan trắc tự động dự kiến lắp 

đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc tự 

động tại khối trượt đường Trần Hưng 

Đạo, TP. Gia Nghĩa:  

- 05 thiết bị đo tự động chuyển vị ngang 

cố định (thông qua đo độ nghiêng) trong 

ống vách;  

- 02 thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng trong 

đất;  

- 01 máy đo mưa điện từ và 01 và pin 

mặt trời. 

- 01 bộ ghi đo CR1000 và 01 moderm 

thu-phát truyền số liệu bằng sóng điện 

thoại (4G). 

 

Hình 4.17. Sơ đồ thiết kế hệ thống quan trắc tự động tại khối trƣợt 

đƣờng Trần Hƣng Đạo, TP. Gia Nghĩa. 
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4.2.3. Mô hình quan trắc cảnh báo trƣợt tự động tại khối trƣợt 

 Từ công tác khảo sát, nghiên cứu lựa chọn vị trí, kết quả quan trắc chu kỳ, thiết 

kế vị trí lắp đặt cảm biến với nguyên lý hoạt động thiết bị đi kèm; đề tài TN18.T13 đã 

hoàn thiện hệ thống mô hình quan trắc cảnh báo trượt tự động tại khu đô thị 

LangBiang Town, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (Hình 4.12). 

Các vị trí khác tại TP. Đà Lạt, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng và TP 

Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, các khối trượt được lựa chọn nghiên cứu đã hoàn thiện thiết 

kế công nghệ quan trắc nhưng chưa có điều kiện tài chính triển khai lắp đặt thực tế. 

Hệ thống quan trắc tự động tại khối trượt khu đô thị LangBiang Town cung cấp  

số liệu các thông số lượng mưa, áp lực nước lỗ rỗng, độ dịch chuyển ngang ,…, trực 

tuyến tại trạm quan trắc trên website theo chu kỳ đo 1 giờ/lần với 24 tệp số liệu/ngày 

(Hìn 4.18). Dữ liệu quan trắc cho phép truy xuất theo thời gian từ thời điểm đo ban 

đầu đến thời điểm đo hiện tại dưới định dạng file CVS, EXCEL, XML phục vụ công 

tác phân tích, đánh giá quá trình hiện tượng phát triển theo thời gian và xác lập ngưỡng 

cảnh báo độ dịch chuyển. Mức độ tin cậy phục thuộc vào thời gian quan trắc đủ dài đi 

kèm với các thông số quan trắc có sự biến đổi rõ ràng. 

 

Hình 4.18. Giao diện hiển thị các thông số ghi đo trên website quan trắc cảnh báo 

trƣợt tự động tại vị trí nghiên cứu 

 Công tác quan trắc cảnh báo trượt tự động phát hiện tức thời hiện tượng dịch 

chuyển dựa trên các biểu đồ mô phỏng sự biến đổi các thông số được hiển thị theo 
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thông số quan trắc như sau: Mức độ dịch chuyển tích lũy tại thời điểm đo của các cảm 

biến đo nghiêng ở các độ sâu quan trắc tại Hình 4.19a; các giá trị biến đổi của nhiệt độ 

và lượng mưa trong 24h của ngày đo tại Hình 4.19b; các giá trị biến đổi của áp lực 

nước lỗ rỗng trong 24h của ngày đo tại Hình 4.19c; các giá trị độ dẫn điện và độ chứa 

ẩm của đất trên bề mặt trong 24h của ngày đo tại Hình 4.19d.  

 
a) Biểu đồ giá trị dịch chuyển tích lũy tại thời điểm đo 

(mm) 

 
b) Biểu đồ biến đổi giá trị lượng 

mưa và nhiệt độ 24h của ngày đo 

 
c) Áp lực nước lỗ rỗng tại cảm biến PZ1 và PZ2 

 
d) Độ dẫn điện và chứa ẩm của 

đất trên bề mặt 

Hình 4.19. Biểu đồ các thông số quan trắc đƣợc thể hiển trực tuyến trên website phục 

vụ công tác cảnh báo trƣợt đất tự động tại vị trí nghiên cứu  

 Từ cơ sở khoa học đã được trình bày và mô hình hệ thống quan trắc trượt tự 

động đã được hoàn thiện, các thông số quan trắc thu được, phân tích mối quan hệ giữa 

lượng mưa với áp lực nước lỗ rỗng và mối quan hệ giữa áp lực nước lỗ rỗng và độ 

dịch chuyển để phục vụ công tác cảnh báo hiệu quả trong quá trình vận hành hệ thống 

quan trắc cảnh báo trượt tự động đã được xây dựng tại vị trí nghiên cứu. Kết quả xử lý 

số liệu quan trắc ban đầu ghi nhận có hai lớp dịch trượt từ 11/11/2020 đến ngày 

4/3/2021 trong mùa khô tại độ sâu -8m (6,8mm) và -12,5m (5,9mm) như hình 4.20./ 



256 

 

 

Hình 4.20. Kết quả quan trắc mức độ dịch trƣợt tại hệ thống trạm quan trắc trƣợt tự 

động tại khu đô thị LangBiang, TT. Lạc Dƣơng, huyện Lạc Dƣơng, tỉnh Lâm Đồng 

Đánh giá kết quả mô hình quan trắc trượt tự động đã hoàn thiện với phân tích 

dữ liệu bước đầu thu được từ ngày 12/11/2020  đến  ngày 27/2/2021 cho thấy sau mùa 

mưa kết thúc khoảng tháng 10/2020, mưa rải rác không đáng kể khiến cho áp lực nước 

lỗ rỗng (PWP) đã có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, từ ngày 28/11 đến 01/12/2020 do 

ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh đã gây mưa tại khu vực thị trấn Lạc Dương ; trong 

4 ngày lượng mưa đo được mỗi ngày tại trạm lần lượt là 20, 83, 33 và 10 (mm/ngày), 

tổng lượng mưa ghi nhận là khoảng 146mm. PWP bắt đầu có sự gia tăng sau ngày 

mưa thứ nhất và đạt cực đại sau 3 ngày đầu mưa với tổng lượng mưa khoảng 136mm, 

giá trị tăng từ 3.1 đến 3.9 tại PZ2[-8m] và từ 10.7 đến 11.8 tại PZ1[-15m] và xuất hiện 

sự dịch chuyển đáng kể lần lượt là 2.0, 2.5 (mm) tại vị trí MEM 5[-6m] và MEM 4[-

8m], mức độ dịch chuyển không đáng kể tại MEM 3[-10m] và 2[-12,5m], không ảnh 

hưởng tới MEM 1[-17m]. Điểm đáng lưu ý là sau 35 ngày chỉ xuất hiện mưa nhỏ rải 

rác PWP bắt đầu có xu hướng giảm trở lại, cụ thể đến ngày 08/1/2021 PWP suy giảm 

đáng kể lần lượt là 2.8 tại PZ2 và 10.4 tại PZ1 thì sự dịch chuyển lại xuất hiện tại 

MEM 3[-10m] và 2[-12,5m] và thúc đẩy MEM 5[-6m] và MEM 4[-8m] cùng dịch 

trượt. Biểu hiện rõ nét nhất là vào ngày 24/1/2021 cả 4 MEM trên đều có xu thế dịch 

chuyển tương đồng với độ dịch chuyển tích lũy từ 2.5-3.5(mm). Nhận thấy, trong khối 

trượt xuất hiện hai mặt trượt trong hai lớp đất đá khác nhau. 
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Xu thế dịch trượt được nhận định như sau, tại vị trí nghiên cứu mưa có quan hệ 

trực tiếp với nước ngầm, đặc trưng rõ nét nhất là khi lượng mưa gia tăng đã gây biến 

đổi tức thời giá trị áp lực nước lỗ rỗng trong thân khối trượt; áp lực nước lỗ rỗng 

tăng/giảm đều có khả năng làm cho dịch trượt xảy ra. Trên biểu đồ tương quan có thể 

chia ra 3 xu thế phát triển: thứ nhất, khi PWP tăng khiến cho lớp đất số 2 suy giảm độ 

bền gây dịch trượt; thứ hai, khi PWP giảm đáng kể tại lớp số 3 trong đó thành phần đất 

chứa nhiều mảnh dăm vụn của đá sắp xếp lại khiến dịch trượt xảy ra trong lớp này; thứ 

ba, khi PWP dần ổn định các lớp đất xu thế thiết lập lại trạng thái cân bằng. Đến một 

thời điểm thích hợp khi có một biến cố mới trạng thái cân bằng sẽ mất đi và như vậy 

lại phát sinh dịch chuyển. Biến cố mới được đề xuất lần đầu tiên tại vị trí này là khi 

lượng mưa đạt giá trị trong khoảng từ 100mm – 140mm trong khoảng 3 ngày liên tục 

tại vị trí nghiên cứu, tương ứng với kết quả ban đầu ghi nhận sự dịch chuyển của khối 

trượt. (Hình 4.21). 

 

Hình 4.21. Xu thế dịch trƣợt theo số liệu quan trắc từ ngày 11/11/2020 đến ngày 

04/3/2021 
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Như đã trình bày ở trên, đối với bất kỳ một mô hình quan trắc trượt nào cũng 

cần phải thu thập một chuỗi số liệu đủ lớn nhằm phản ánh đặc trưng của sự dịch 

chuyển rõ nét mới có thể thiết lập được giá trị cảnh báo tin cậy. Vì vậy, với số liệu ban 

đầu như phân tích sẽ chỉ được xem xét là nhận định và cần theo dõi trong thời gian tiếp 

theo. 

4.2.4. Mô hình quan trắc cảnh báo trƣợt lở cho khu đô thị 

 Hệ thống mô hình quản lý được thiếp lập trên giao diện website nhằm trực quan 

hóa các kết quả nghiên cứu, các dữ liệu liên quan đến hiện tượng trượt lở và cung cấp 

các thông số quan trắc trực tiếp từ vị trí quan trắc trượt lở tự động giúp cho nhà quản 

lý, người sử dụng dễ dàng truy cập và quản lý thông tin về hiện tượng phục vụ tốt hơn 

công tác cảnh báo nguy cơ trượt lở đất trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. Hệ thống 

có thể được mở rộng về phạm vi quan trắc khi có các nghiên cứu tiếp theo và cung cấp 

các dữ liệu trực quan khác để hoàn thiện hơn về mô hình quản lý này.  

a. Các bước tiến hành và cấu trúc hệ thống mô hình cảnh báo trượt lở khu vực 

 Các bước tiến hành bao gồm các bước cơ bản như sau: 

 Bước 1: Thiết kế và xây dựng giao diện, truy xuất thông tin cảnh báo trượt lở 

đất đá trên nền tảng web GIS cho trang thông tin trượt đất (website). 

 Bước 2: Trực quan hóa các lớp thông tin cơ sở (modules): vị trí trượt lở đã xảy 

ra và có khả năng phát sinh trên nền địa hình cơ sở, ảnh vệ tinh; mạng lưới trạm quan 

trắc mưa; lớp bản đồ nguy cơ trượt lở đất đá, lớp bản đồ phân vùng mưa, …; vị trí 

trạm quan trắc trượt tự động đối với khối trượt cụ thể. 

 Bước 3: Thiết kế và xây dựng giao diện cập nhật và truy xuất thông tin các lớp 

thông tin cơ sở: vị trí trượt lở (tọa độ, mô tả, quy mô, phân loại trượt, ảnh chụp…); 

mạng lưới trạm đo mưa (thông tin dự báo thời tiết); lớp cảnh báo nguy cơ theo cấp độ 

(rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao); phân vùng mưa (lượng mưa phổ biến theo 

vùng), …; kết nối trạm quan trắc trượt tự động đối với khối trượt cụ thể (các thông số 

quan trắc). 

 Bước 4: Thiết lập cơ sở thông tin (module) dự báo, cảnh báo theo không gian 

và thời gian. 

Cấu trúc hệ thống thông tin cảnh báo trượt đất đá 

 A - Cấu phần quản lý dữ liệu:  

+ Lưu trữ dữ liệu 

+ Cơ sở dữ liệu và tích hợp dữ liệu 

+ Trực quan hóa dữ liệu 
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+ Giao diện quản lý  

B - Cấu phần xử lý dữ liệu: 

+ Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu 

+ Giám sát phát hiện biến đổi 

+ Mô hình hóa dữ liệu 

+ Dự báo và dự đoán 

C - Cấu phần truyền tải thông tin: 

+ Cung cấp thông tin trực quan 

+ Cảnh báo thông tin trực tiếp. 

b. Mô hình quan trắc cảnh báo trượt lở cho khu vực nghiên cứu  

 Như trên đã nêu, mục tiêu của Hệ thống quan trắc cảnh báo TL đô thị là nhằm 

đưa ra các thông tin sớm về khả năng sự cố trên toàn địa bàn đô thị. Từ kết quả nghiên 

cứu và kinh nghiệm của Thế giới và của Việt Nam trong thời gian vừa qua, với điều 

kiện Việt Nam hiện tại, chúng tôi cho rằng một mô hình hệ thống quản lý và quan trắc 

cảnh báo TL cần phải được xây dựng dựa trên các kết quả quan trắc cảnh báo tại từng 

điểm và kết quả cảnh báo nguy cơ theo diện ở từng đô thị một cách trực quan giúp cho 

nhà nghiên cứu, nhà quản lý và người sử dụng tiệp cận thông tin một cách dễ dàng. 

A- Cơ sở dữ liệu thông tin cơ bản 

 - Hiển thị dữ liệu nền địa hình và ảnh vệ tinh toàn cầu của Google Map. Môi 

trường thông tin đa dạng tùy theo mức độ phóng to/thu nhỏ của bản đồ: tên quốc gia, 

vùng biển, tên đơn vị hành chính (thành phố, phường/xã), tên đường giao thông (quốc 

lộ, tỉnh lộ, đường/phố), tên địa điểm (cơ quan hành chính, điểm tiện ích),….  

- Hiển thị dữ liệu thông tin thời tiết: thông tin dự báo thời tiết cập nhật liêu tục 

được cung cấp miễn phí bởi World Weather Online; các thông tin dự báo thời tiết 

được truy xuất bao gồm mục: Chọn trạm là khu vực cần quan trắc; chọn thời gian quan 

trắc từ ngày  … đến ngày …; chọn dữ liệu hiển thị - lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió; chọn loại đồ thị hiển thị  - lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió. Vị trí trạm 

khí tượng World Weather Online: hiển thị trên nền bản đồ Google Map.   

B- Cơ sở dữ liệu khoa học xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo TL đô thị 

- Hiển thị dữ liệu hiện trạng phân bố các khối trượt tại 05 đô thị và lân cận cung 

cấp cho người sử dụng thông tin vị trí trượt lở đã được ghi nhận hiển thị trên nền bản 

đồ Google Map (ký hiệu, địa điểm, đặc điểm, kiểu vật liệu, phân loại trượt, thời gian, 

hình ảnh) 

- Hiển thị dữ liệu bản đồ cảnh báo TL 05 đô thị gồm 3 thành phố: Đà Lạt, Bảo 

Lộc Gia Nghĩa và hai thị trấn Lạc Dương, Di Linh. Bản đồ được coi là nền cơ sở cảnh 
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báo nguy cơ trượt lở được hiển thị theo phạm vi không gian khu vực nghiên cứu trên 

nền bản đồ Google Map, chia thành 5 cấp mức độ nguy cơ có màu đặc trưng: rất thấp - 

màu xanh nước biển, thấp - màu xanh lá cây, trung bình - màu vàng, cao - màu da 

cam, rất cao - màu đỏ. 

 - Hiển thị vị trí trạm quan trắc tự động và đo chu kỳ đặt tại các khối trượt đã 

thực hiện trên bản đồ. Kết nối dữ liệu trực tuyến hệ thống trạm quan trắc trượt tự động 

tại vị trí đã lắp đặt, chi tiết các thông số như đã trình bày tại mục 4.2.2; hiển thị số liệu 

quan trắc đo chu kỳ. Các thông tin quan trắc cảnh báo phải thường xuyên, nhất là trong 

các tháng mưa lớn trên khu vực. 

Hệ thống cảnh báo trượt lở được mô hình hóa trực quan trên nền tảng website 

có giao diện đơn giản, dễ sử dụng và hữu ích cho người sử dụng (Hình 4.22). Cấu trúc 

thông tin của website gồm có các thẻ chính:  

1) Giới thiệu - thông tin sơ lược hệ thống quan trắc.  

2) Bản đồ - truy xuất các loại bản đồ được cung cấp.  

3) Thời tiết - cập nhật thông tin dự báo thời tiết dạng số liệu và biểu đồ theo 

thời gian.  

4) Quan trắc - truy cập số liệu đo trực tuyến tại trạm quan trắc trượt tự động và 

đo chu kỳ.  

5) Liên hệ - thông tin đơn vị thực hiện, đơn vị quản lý.  

6) Liên kết - có thể kết nối và chia sẻ thông tin tới các mạng xã hội và website 

khác. v.v. 

 

Hình 4.22. Giao diện website mô hình hệ thống quản lý và cảnh báo trƣợt lở do đề tài 

TN18.T13 thực hiện 
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a) Hiển thị khu vực nghiên cứu và vị trí trượt 

lở trên nền địa hình 

b) Hiển thị thông tin vị trí trượt lở trên nền 

ảnh vệ tinh 

  
c) Hiển thị thông tin bản đồ nguy cơ trượt lở 

TP. Đà Lạt 

d) Hiển thị thông tin bản đồ nguy cơ trượt lở 

TT. Lạc Dương 

  
e) Hiển thị thông tin bản đồ nguy cơ trượt lở 

TT. Di Linh 

f) Hiển thị thông tin bản đồ nguy cơ trượt lở 

TP. Bảo Lộc 

 
 

g) Hiển thị thông tin bản đồ nguy cơ trượt lở 

TP. Gia Nghĩa 

h) Hiển thị dự báo mưa tại các khu vực theo 

lượng mưa và biểu đồ mưa 

Hình 4.23. Các tính năng hiển thị và truy xuất thông tin dành cho ngƣời sử dụng 

C- Phương thức vận hành:  

Để hoàn thiện mô hình nhằm cung cấp thông tin cảnh báo trượt lở kịp thời, hiệu 

quả cần xây dựng Trung tâm điều hành và liên kết mở rộng mạng lưới trạm quan trắc 

khí tượng trực tiếp tại khu vực.  

- Trung tâm điều hành có trách nhiệm theo dõi cập nhật thông tin về các sự kiện 

trượt lở cụ thể (vị trí, thời gian, quy mô) được quan trắc tự động và các thông tin do 

các cộng tác viên hoặc người dân cung cấp, xử lý thông tin và đưa ra cảnh báo sớm 

đến các nhà quản lý và cộng đồng trước khi xảy ra sự cố. Trung tâm điều hành đặt tại 
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đơn vị phụ trách Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. 

+ Đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm điều hành, đòi hỏi phải là những người 

được đào tạo, am hiểu về thiên tai TLĐ, có kỹ năng cập nhật, sử lý dữ liệu quan trắc 

cảnh báo TL từ hệ thống mạng trạm. Cán bộ Trung tâm điều hành là những người có 

trách nhiệm đưa ra nhận định về khả năng và mức đô ảnh hưởng của TL trên phạm vi 

quan trắc đến Ban Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai Bão lũ để phát lện cảnh báo. 

+ Cộng tác viên quan trắc tại chỗ có trách nhiệm phát hiện các dấu hiệu bất 

thường xuất hiện mới trên phạm vi khối trượt và lân cận. Các dấu hiệu liên quan với 

quá trình trượt lở sườn mái dốc thường gặp là các vết nứt, sụt xuất hiện trên mặt đất, 

đường xá, tường sân nhà, nứt vỡ, dịch chuyển các hệ thống cấp thoát nước; công trình 

xây dựng, cây cối bị đổ hoặc nghiêng, héo lá,…Các dấu hiệu bất thường này cần được 

quan trắc cụ thể về kích thước, quy mô phát triển. 

- Xây dựng mạng lưới trạm quan trắc đo mưa, và hệ thống mạng lưới lỗ khoan 

có lắp đặt các thiết bị đo tự động về dịch chuyển đất đá, áp lực nước lỗ rỗng dưới sâu. 

Thiết bị quan trắc tự động không nhất thiết phải lặp đặt trên tất cả hệ thống trạm quan 

trắc, mà có thể lựa chọn lắp đặt một số khối trượt điển hình, đại diện cho các khu vực 

nguy cơ cao và rất cao. Các số liệu quan trắc quan trắc tự động dưới sâu và các dấu 

hiệu bất thường ghi nhận trên mặt đất phải được cập nhật liên tục về Trung tâm điều 

hành, nhất là trong các tháng mùa mưa. 

Nhận xét chung 

- Từ cơ sở khoa học vững chắc đã đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới và trong nƣớc 

áp dụng, các mô hình cảnh báo trƣợt lở theo không gian và vị trí cụ thể với hệ thống 

thiết bị có độ chính xác cao đã đƣợc lựa chọn phù hợp áp dụng tại phạm vi khu vực 

nghiên cứu. 

- Đối với khối trƣợt điển hình đã đƣợc hoàn thiện hệ thống quan trắc cảnh báo 

trƣợt tự động, các số liệu ghi đo tự động ban đầu đã chỉ rõ mối quan hệ giữa mức độ 

dịch chuyển ngang (đơn vị tính mm) với sự biến đổi áp lực cột nƣớc đo đƣợc trong hố 

khoan (mH2O) và diễn biến lƣợng mƣa (theo giờ) tại vị trí lắp đặt; cho thấy mô hình 

hệ thống quan trắc cảnh báo trƣợt tự đƣợc lựa chọn hoạt động có độ chính xác cao 

với chuỗi số liệu cập nhật liên tục(24h/ngày). 

- Quy trình thiết kế hệ thống quan trắc trƣợt lở tự động tại vị trí cụ thể đƣợc 

luận chứng rõ ràng kết hợp cơ sở dữ liệu đáng tin cậy trong quá trình khảo sát, quan 

trắc hiện tƣợng phục vụ thiết kế hệ thống quan trắc. Công tác lắp đặt thiết bị công 

nghệ tại hiện trƣờng đƣợc mô tả chi tiết bổ sung cho quy trình lắp đặt các hệ thống 

trạm quan trắc trƣợt lở tự động đo dịch chuyển ngang và áp lực nƣớc dƣới đất trong 
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hố khoan. 

- Đối với khu vực nghiên cứu, mô hình cảnh báo trƣợt lở từ các cơ sở dữ liệu 

khoa học về nguy cơ trƣợt lở đã đƣợc trực quan hóa trên nền tảng website trực tuyến, 

cung cấp thông tin các vị trí trƣợt lở và các cấp theo bản đồ cảnh báo nguy cơ trƣợt lở 

tại phạm vi nghiên cứu phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý và phòng chống tai 

biến trƣợt lở đất có thể xảy ra trong phạm vi khu vực nghiên cứu. 

Từ những trình bày ở trên, có thể nhấn mạnh rằng, việc xây dựng hệ thống 

trang thông tin điện tử cung cấp thông tin cảnh báo nguy cơ TLĐ đối với 5 đô thị 

nghiên cứu là bƣớc đi cần thiết phục vụ công tác quan trắc cảnh báo nguy cơ trƣợt lở 

đất của địa phƣơng; tạo tiền đề về cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo đề 

xuất ngƣỡng cảnh báo theo các yếu tố thúc đẩy chính. Trang thông tin cảnh báo đƣợc 

tích hợp hệ thống quan trắc trƣợt tự động tại vị trí khối trƣợt nguy hiểm với các số liệu 

đo trực tiếp, liên tục cập nhật 1 giờ/ 1 lần là mô hình hệ thống quản lý tai biến trƣợt lở 

đất thiết thực và hiệu quả cho địa phƣơng. Bên cạnh đó, hệ thống còn có thể mở rộng 

thêm các thông tin kiến thức trong phòng, tránh và giảm thiểu tại biến trƣợt lở. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

KẾT LUẬN 

1. Trong phạm vi khu vực nghiên cứu, trượt lở đất xảy ra trong lớp phủ vỏ 

phong hóa của các thành tạo địa chất có nguồn gốc xâm nhập, phun trào, trầm tích 

phun trào và trầm tích; tuổi từ Kreta đến Đệ tứ. Tổng số 197 điểm trượt lở được mô tả 

chi tiết và phân loại thành 05 kiểu trượt chính (đổ lở, xoay, phẳng, dòng và kết hợp) 

với 02 kiểu vật liệu chính (đất đá hỗn hợp và đất dính). Quy mô trượt lở được chia 

thành 3 cấp: nhỏ, trung bình và lớn. Đáng lưu ý, kiểu trượt xoay và kiểu kết hợp có 

quy mô lớn chiếm 23,8% trong phạm vi nghiên cứu gây ảnh hưởng lớn đến công trình 

dân sinh, hạ tầng cơ sở và đất khai thác. 

2. Đánh giá nguy cơ trượt lở đất trong phạm vi 05 khu đô thị nghiên cứu dựa  

trên 09 yếu tố điều kiện, nguyên nhân; xác định 04 yếu tố nguyên nhân mang tính 

quyết định đến mất sự cân bằng sườn dốc là: sự phân bố độ dốc địa hình, lượng mưa 

phân bố theo không gian, nguồn gốc địa chất thạch học, hoạt động khai thác sử dụng 

đất. Các yếu tố khác có mức độ tác động nhất định, đóng vai trò góp phần phát sinh, 

thúc đẩy quá trình trượt lở đất. 

3. Đánh giá định lượng các yếu tố ảnh hưởng và xây dựng 45 bản đồ nguy cơ 

trượt lở thành phần để thành lập 05 bản đồ cảnh báo nguy cơ TLĐ tỷ lệ 1:25.000 cho 

03 thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc và Gia Nghĩa) và tỷ lệ 1:10.000 cho hai thị trấn (Lạc 

Dương và Di Linh). Mức độ cảnh báo nguy cơ phản ảnh ở 5 cấp (rất thấp, thấp, trung 

bình, cao và rất cao) theo không gian. Thống kê diện phân bố nguy cơ TLĐ cao và rất 

cao cho thấy, diện phân bố của hai cấp nguy cơ này khá lớn ở TP. Đà Lạt (34%), TT. 

Lạc Dương (39%), TT. Di Linh (32%); tỷ lệ phân bố nhỏ hơn ở TX. Gia Nghĩa (25%) 

và TP. Bảo Lộc (21%). Riêng đối với đơn vị hành chính cấp TP mức độ nguy cơ được 

thống kê tới các cấp hành chính trực thuộc (phường, xã). 

4. Kết quả nghiên cứu 05 khối trượt đã làm sáng tỏ nguyên nhân chính bao 

gồm: sườn dốc có góc dốc lớn hoặc góc dốc bị biến đổi do hoạt động cải tạo bề mặt, sự 

suy giảm sức kháng cắt của đất khi gặp nước, tác động áp lực nước thủy động trong 

thân khối trượt, các lớp đất cấu tạo sườn dốc bị thay đổi trạng thái ứng suất. Các yếu tố 

thúc đẩy chính là lượng mưa lớn trong mùa mưa; hoạt động nhân sinh cải tạo bề mặt 

địa hình. Tác động đan xen của một số nguyên nhân và yếu tố thúc đẩy chính đã được 

xác định bằng các phương pháp nghiên cứu phù hợp làm cơ sở luận giải cơ chế hình 

thành các khối trượt. 

5. Đề tài sử dụng thiết bị công nghệ quan trắc tự động hiện đại, có độ chính xác 

cao đã được áp dụng trên thế giới trong quan trắc khối trượt có quy mô lớn với mặt 
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trượt phát triển sâu. Hệ thống quan trắc hoàn thiện bao gồm thiết bị đo dịch chuyển 

ngang, thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng và thiết bị đo mưa tại vị trí nghiên cứu. Số liệu 

ghi nhận được độ dịch chuyển 6,8mm và 5,9mm tại hai lớp phát sinh mặt trượt khi có 

sự gia tăng áp lực nước lỗ rỗng sau 3 ngày mưa ngay trong mùa khô. Từ đó, hình 

thành mô hình hệ thống quan trắc cảnh báo trượt lở tự động được thiết lập dựa trên 

mối quan hệ giữa lượng mưa  áp lực nước lỗ rỗng  độ dịch chuyển tại khối trượt 

quan trắc.  

6.  Mô hình cảnh báo trượt lở đất cho 05 khu đô thị là hệ thống được xây dựng 

trên nền tảng website đã trực quan hóa cơ sở dữ liệu về hiện trạng TL, bản đồ cảnh báo 

nguy cơ TL kết hợp thông tin dự báo lượng mưa; đồng thời tích hợp hệ thống quan 

trắc cảnh báo trượt lở tự động. Mô hình có khả năng cung cấp những thông tin nhanh, 

sát thực giúp các nhà quản lý, cộng đồng dân cư (nhất là ở các khu vực nguy cơ TL 

cao và rất cao), kịp thời có những ứng phó cần thiết để giảm thiểu thiệt hại. 

7. Các mô hình cảnh báo TLĐ cho khu vực và quan trắc cảnh báo trượt tự động 

tại  khối trượt cụ thể lần đầu tiên được đề tài TN18/T13 xây dựng bằng phương thức 

kết nối mạng internet, dễ truy cập trực tiếp trên nhiều thiết bị cho phạm vi các TP. Đà 

Lạt, TT. Lạc Dương, TT. Di Linh, TP. Bảo Lộc và TP. Gia Nghĩa. Các mô hình được 

xây dựng trên cơ sở khoa học kết hợp với các tài liệu điều tra khảo sát phù hợp với 

điều kiện thực tế của khu vực. 

KIẾN NGHỊ  

1. Tai biến trượt lở xảy ra thời gian gần đây không chỉ ở 05 đô thị nghiên cứu 

mà còn ở nhiều khu vực miền núi của Việt Nam rõ ràng đã chịu sự tác động rất lớn của 

con người khi khai thác và sử dụng lãnh thổ. Do đó, công tác quy hoạch phát triển xây 

dựng công trình và sử dụng đất hợp lý cần được nâng cao hơn nữa bằng các nghiên 

cứu xây dựng bản đồ cảnh báo trượt lở ở tỷ lệ lớn (từ 1:10.000 đến 1:25.000) nhằm 

kiểm soát tốt nguy cơ TL. Công việc đó chỉ thành công khi xác định được mức độ 

nguy cơ có thể xảy ra để áp dụng các giải pháp và biện pháp công trình phòng, tránh 

trượt lở phù hợp. 

2. Đối với các khối trượt cụ thể có nguy cơ cao ảnh hưởng tới cộng đồng cần áp 

dụng tối thiểu tổ hợp các phương pháp nghiên cứu đã được trình bày trong nội dung 

báo cáo để có thể xác định chính xác chiều sâu mặt trượt và luận giải được nguyên 

nhân, yếu tố thúc đẩy và cơ chế hình thành. Đây là cơ sở khoa học để các đơn vị quản 

lý, chức năng thiết kế biện pháp phòng chống phù hợp, có hiệu quả. 

3. Hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động tại TT. Lạc Dương mới được vận 

hành từ tháng 11/2020, đã thu nhận được chuỗi số liệu tốt nhưng chưa đủ dài để có 
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đánh giá chi tiết và đưa ra ngưỡng cảnh báo dịch chuyển gây biến dạng bề mặt phù 

hợp. Do đó, đề tài kiến nghị tiếp tục duy trì và theo dõi trong thời gian tiếp theo.  

4. Trên thế giới và ở một ít nơi tại Việt Nam, nghiên cứu trượt lở ở quy mô 

khác nhau được áp dụng nhiều công nghệ quan trắc. Trong đó, thiết bị quan trắc 

chuyển vị ngang cùng với quan trắc các thông số liên quan có tính ưu việt và thường 

được sử dụng cho những khối trượt có quy mô lớn với mặt trượt phân bố sâu trong 

sườn dốc. Kết quả thu được từ hệ thống quan trắc cảnh báo trượt tự động của đề tài 

TN18/T13 là minh chứng cụ thể để tiếp tục triển khai hệ thống này tại các vị trí khối 

trượt đã nghiên cứu cũng như nhân rộng ra các khu vực khác, dần hình thành mạng 

lưới quan trắc cảnh báo TL tự động cho khu vực Tây Nguyên. 

5. Mô hình cảnh báo trượt lở cho phạm vị 05 khu đô thị đã bước đầu xây dựng 

được cơ sở dữ liệu bằng bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở. Tuy nhiên, cần triển khai 

những nghiên cứu tiếp theo nhằm xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu trượt lở chính 

xác (vị trí, diễn biến, thời điểm xảy ra, quy mô, kiểu trượt,…) với thời gian đủ dài 

nhằm đề xuất ngưỡng cảnh báo trượt lở theo lượng mưa phù hợp. Trên cơ sở nền tảng 

website đã thực hiện, kiến nghị tiếp tục nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ  

tỷ lệ lớn tại các khu vực và địa phương khác bổ sung và thiết lập hệ thống cơ sở dữ 

liệu cảnh báo trượt lở cho khu vực Tây Nguyên và tiến đến cấp quốc gia. 

Tai biến trượt lở tại Việt Nam đang đòi hỏi các nhà khoa học đa ngành trong 

lĩnh vực địa chất, khí tượng, vật lý địa cầu, địa lý, … trả lời các câu hỏi liên quan như 

dự báo vị trí, thời điểm xảy ra hiện tượng một cách cụ thể. Việc ứng dụng những tiến 

bộ khoa học kỹ thuật trong quan trắc kết hợp kết quả nghiên cứu về tai biến địa chất để 

tích hợp dữ liệu trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin là hướng đi đúng đắn 

trong nghiên cứu dự báo trượt lở. Từ đó, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đáp 

ứng yêu cầu phòng, chống tai biến địa chất và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng hệ 

thống cảnh báo sớm thiên tai nguy hiểm trượt lở là yêu cầu khách quan cần sớm được 

tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và áp dụng rộng rãi. 
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