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Trƣờng Đaị hoc̣ Khoa hoc̣ Tƣ ̣nhiên; Khoa Điạ chất, 
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Abstract.  

Giới thiệu đặc điểm tự nhiên , kinh tế và xã hội của thị xã Mƣờng Lay 

(Điện Biên): vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, hê ̣thống thủy văn, khí hậu, thảm 

thực vật, sự phân bố dân cƣ , hoạt động giao thông , ... Tìm hiểu phƣơng pháp 

luận (nhâṇ daṇg đối tƣợng phát sinh tai biến , xác định cơ chế phát sinh tai 

biến trƣợt lở, xác định tần suất và thứ tự tai biến ) và các phƣơng pháp nghiên 

cƣ́u (phân tích viêñ thám , khảo sát thực địa , thạch cấu trúc ). Trình bày các 

đặc điểm địa chất của khu vực nghiên cứu : điạ tầng và bối cảnh kiến tạo khu 

vực Tây Bắc : hệ tầng Nậm Cô (NP nc), hệ tầng Nậm Cƣời (S2 – D1 nc), hê ̣

tầng Bản Páp (D1p – D3 fr bp), hê ̣tầng Cẩm Thủy (P3 ct), hê ̣tầng Lai Châu 

(T2l – T3c lc), trầm tích Đê ̣tƣ́ (Q), ... Giới thiệu đăc̣ điểm biến dạng kiến taọ 

và tai biến trƣợt lở liên quan : đăc̣ điểm biến dạng kiến tạo (minh chứng về 

địa mạo, cấu trúc kiến taọ, thạch cấu trúc); đăc̣ điểm tai biến điạ chất trƣơṭ lở 

(lịch sử tai biến trƣợt lở , các kiểu trƣợt trong khu vực nghiên cứu , đánh giá 

các yếu tố phát sinh tai biến trƣợt lở , phân vùng tai biến trƣơṭ lở , dƣ ̣báo  

nhƣ̃ng khu vƣc̣ có nguy cơ trƣơṭ ở cao, môṭ vài biêṇ pháp giảm thiểu). 

 

Keywords. Địa chất học;  Địa chất học cấu tạo;  Mƣờng Lay;  Điện Biên;  

Tai biến trƣợt lở 
 

 

Content. 

Thung lũng Mƣờng Lay (Thị xã Lai Châu cũ) là một thị xã của tỉnh Điêṇ Biên,  

với  hơn 1000 hô ̣dân sống doc̣ hai bên thung lũng . Sau khi công trình lớn đập thủy 

điện Sơn La đƣợc triển khai. Thị xã Mƣờng Lay trở thành khu tái định cƣ của dân 

lòng hồ thủy điện. Cùng với nó là hàng loạt các công trình cơ sở hạ tầng đƣợc xây 

dựng.  
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Măṭ khác nơi đ ây còn là một khu vực có tuyến đƣờng quốc lộ 12 chạy qua. 

Tuyến đƣờng huyết mạch liên thống giữa các tỉnh miền núi Điện Biên, Lai Châu, 

Lào Cai. Viêc̣ đảm bảo không ách tắc vào mùa mƣa do trƣơṭ lở gây ra là cần thiế t. 

Hơn nữa, khi mƣa, nƣớc lòng hồ thủy điện dâng cao sẽ làm dâng mực nƣớc khu vực 

thung lũng Mƣờng Lay.  

Địa bàn nghiên cứu là một trong những nơi hoạt động kiến tạo mạnh và hiện 

nay vẫn đang còn hoạt động mạnh. Hoạt đông kiến tạo đã làm vỏ trái đất trong khu 

vực bị phá hủy mạnh. 

Trên thực tế, khu vực thung lũng này đã xảy ra nhiều tai biến nhƣ: động đất, lũ 

quét, trƣợt lở,… Trong đó, tai biến trƣợt lở có nguy cơ xảy ra cao và trên diện rộng. 

Năm 1990, sạt lở đã cuốn trôi nhà văn hóa của thị xã Lai Châu cũ. 

Vì vậy, học viên chọn đề tài với tiêu  đề : “Nghiên cƣ́u đăc̣ điểm daṇg và 

nguy cơ tai biến trƣơṭ lở khu vƣc̣ thung lũng Mƣờng Lay (Điêṇ Biên )” nhằm 

góp phần làm rõ những yếu tố biến dạng ảnh hƣởng đến tai biến địa chất nói chung 

và tai biến trƣợt lở nói riêng trong khu vực nghiên cứu. Đồng thời cũng dự báo các 

điểm có nguy cơ tai biến cao và các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt tối đa tác động 

của tai biến dọc hai bên thung lũng.  
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CHƢƠNG 1                                                                                       

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HÔỊ 

Khu vƣc̣ nghiên cƣ́u là môṭ thi ̣ xa ̃thuôc̣ tỉnh Đi ện Biên (thị xã Mƣờng Lay ). 

Môṭ nơi có nguy cơ xảy ra tai biến trƣơṭ lở cao , hơn nƣ̃a đây là môṭ khu tái điṇh cƣ 

của dự án hồ thủy điện Sơn La nên số lƣợng dân cƣ tập trung là rất đông . Nhƣ̃ng 

yếu tố tƣ ̣nhiên và hoaṭ đôṇg kinh tế xa ̃hôị  là nhân tố phát sinh tai biến trƣơṭ lở  ở 

khu vƣc̣ này . Vì vậy, cần làm rõ nhƣ̃ng yếu tố tƣ ̣nh iên và hoaṭ đôṇg kinh tế xa ̃hôị 

nhằm phuc̣ vu ̣cho luâṇ giải cơ chế phát sinh và giải pháp phòng tránh . Chính vì vậy 

nôị dung trình bày chỉ tâp̣ trung vào muc̣ tiêu trên . 

1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Phục vụ cho luận giải về tai biến, trong phần này sẽ đề cập đến những vấn đề 

về địa hình, khí hậu, hệ thống thủy văn, lớp phủ thực vật. 

1.1.1. Vị trí địa lý  

Thị xã Mƣờng Lay nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên. Ranh giới khu vực 

nghiên cứu có phía bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía đông giáp tỉnh Sơn La, phía tây và 

nam giáp huyện Mƣờng Chà. Nơi có quốc lộ 12, tuyến đƣờng huyết mạch nối giữa 

các tỉnh Tây Bắc chạy qua (Hình 1.1). 

1.1.2. Đặc điểm địa hình  

Khu vực này chịu ảnh hƣởng hoạt động kiến tạo của đứt gãy Điện Biên – Lai 

Châu nên địa hình phân ra làm 3 phần rõ rệt theo phƣơng bắc – nam.  

- Địa hình phía đông có dạng tuyến định hƣớng bắc – nam và có độ cao trung 

bình khoảng 800m. Các sƣờn phía đông thƣờng rất dốc (khoảng >45
o
), mức độ phân 

cắt thấp. 

- Địa hình phía tây chia thành các dải đồi thấp, cao trung bình khoảng 500m 

và có hƣớng đông – tây. Địa hình phía tây bị phân cắt mạnh bởi các hệ thống xâm 
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thực. Sƣờn phía tây thoải (30-45
o
) ở các thung lũng xâm thực nhỏ và dốc (50-75

o
) 

tại các taluy đƣờng. 

- Ở giữa là thung lũng rất thấp, nơi tụ thủy của các dòng chảy hai bên sƣờn. 

Đồng thời đây cũng là nơi phát triển nhiều nón phóng vật, các bãi bồi và bậc thềm. 

1.1.3. Hê ̣thống thủy văn 

Đặc điểm thủy văn là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến tai biến 

trƣợt lở, đặc biệt là tại những khu vực mức độ dập vỡ mạnh của đất đá.  

Hệ thống thủy văn trong khu vực nghiên cứu phân dị mạnh. Với sông Nậm 

Lay chảy ở trung tâm thung lũng dọc theo đứt gãy, các hệ thống suối và dòng chảy 

tạm thời phát triển vuông góc với thung lũng. Đặc điểm dòng chảy hai bên sƣờn 

thung lũng cũng phân dị khá rõ nét. 

- Hệ thống dòng chảy ở sườn đông: thƣờng ngắn và dốc, tại đây không quan 

sát đƣợc các nón phóng vật và các dòng chảy này thƣờng bị “đứt” ở đoạn gần thung 

lũng. Do đó, nƣớc và các vật liệu phong hóa không đƣợc mang xuống thung lũng. 

- Hệ thống dòng chảy ở sườn tây: phát triển theo phƣơng địa hình. Có trắc 

diện dọc dốc xấp xỉ 35 - 45
0
 và trắc diện ngang hình chữ “V”. Dòng chảy ở sƣờn tây 

thƣờng kéo dài và thoải hơn sƣờn đông, hoạt động xâm thực sâu là chính. Do chảy 

trên các thành tạo bị phá hủy mạnh nên mức phát triển của hệ thống dòng chảy ở 

đây diễn ra mạnh mẽ và là nơi cung cấp nƣớc và các vật liệu bối tích chính cho sông 

Nậm Lay ở khu vực này.  

Với hệ thống thủy văn tƣơng đối dày đặc, dốc và mực độ xâm thực sâu diễn ra 

mạnh. Đặc biệt, sƣờn tây với cấu trúc đất đá bị phá hủy nát vụn sẽ là điều kiện 

thuận lợi để phát sinh tai biến trƣợt lở, đồng thời có hàng loạt các tai biến khác nhƣ 

lũ quét, lũ bùn đá,… 

1.1.4. Khí hậu 

Trong lịch sử khu vƣc̣ này  đã xảy ra nhiều tai biến địa chất liên quan đến thời 

tiết cực đoan nhƣ lũ quét, lũ bùn đá, trƣợt lở,… gây tổn thất cho các hoạt động phát 

triển.  
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Hai yếu tố khí hậu ảnh hƣởng nhiều nhất đến tai biến trƣợt lở chính là chế độ 

mƣa và cƣờng độ mƣa. 

 - Chế độ mưa: Lƣơṇg mƣa phân bố không đều , tâp̣ trung vào mùa mƣa . Mùa 

mƣa bắt đầu tƣ̀ tháng 4 đến tháng 9, với lƣơṇg mƣa chiếm 85-90% tổng lƣơṇg mƣa 

trong năm. 

Trong các tháng 6,7,8 khi gió mùa xích đaọ phát triển maṇh cũng là thời kỳ 

cao điểm của lƣơṇg mƣa, lƣơṇg mƣa tháng đaṭ 500mm, thâṃ chí 600mm. Đỉnh mùa 

mƣa ở các huyêṇ phía bắc thƣờng rơi vào tháng 6. Tƣ̀ tháng 9 các hệ thống gây mƣa 

đa ̃bắt đầu suy yếu .  

- Cường độ mưa : thƣờng lớn đăc̣ biêṭ là ở các hu yêṇ phía bắc và đông bắc . 

Nhìn chung cả tỉnh Lai Châu cũ có khoảng 5-10 ngày mƣa lớn hơn 50mm/ngày, 2-5 

ngày mƣa rất lớn 100-150mm/ngày. Lƣơṇg mƣa lớn nhất trong 24 giờ trong tỉnh 

không vƣơṭ quá 200-250mm/ngày.  

1.1.5. Thảm thực vật 

Thảm thực vật là yếu tố ảnh hƣởng đáng kể đến tai biến trƣợt lở. Nơi có thảm 

thực vật thƣa thớt là nơi mà bề mặt có thể thấm xuống một cách dễ dàng  (Hình 1.3). 

- Sƣờn đông với các thành tạo chủ yếu là đá cacbonat, sƣờn rất dốc nên mật độ 

thực vật phủ là thấp. Hơn nữa khu vực sƣờn đông không phải là nơi thuận tiện cho 

canh tác và trông cây nên lớp phủ chủ yếu là cây tự nhiên. 

- Sƣờn tây lại đƣợc phủ xanh nhiều hơn do có điều kiện thuận lợi cho cây cối 

phát triển. Với thành phần vật chất chủ yếu là trầm tích, lớp vỏ phong hóa dày cùng 

với mạng lƣới sông suối dày đặc. Tuy nhiên, tại sƣờn tây, với tác động của con 

ngƣời đã làm cho một số nơi trong thung lũng không còn thảm thực vật nhƣ ở các 

taluy đƣờng. 

- Trung tâm thung lũng là nơi dòng sông chảy qua với các bậc thềm và bãi bồi. 

Đây là nơi canh tác chính của cƣ dân trong vùng.  

1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội và nhân văn 

Đối với nghiên cứu này, đặc điểm kinh tế, xã hội và nhân văn cũng đƣợc nhấn 

mạnh vì nó cũng là một trong những điều kiện tác động đến tai biến trƣợt lở.  
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Những đặc điểm cần đƣợc làm rõ: 

- Sự phân bố dân cƣ; 

- Hoạt động giao thông; 

- Hoạt đông dân sinh. 

1.2.3. Hoạt động dân sinh 

Các hoạt động xây dựng nhƣ: nhà cửa, giao thông,… đã làm mất cân bằng 

chân sƣờn là một trong những nguyên nhân gây trƣợt lở. 

Đây là vùng miền núi xa xôi nên nguyên liệu đốt thƣờng thiếu, nhất là vào 

mùa đông giá rét. Cùng với sự tập trung nhiều ngƣời dân tộc thiểu số, với đặc tính 

sinh hoạt mang tính chất riêng.  

Như vậy 

Khu vưc̣ nghiên cứu có lic̣h sử  phát triển địa hình gắn liền với tiềm năng tai 

biến điạ chất .Đặc biêṭ địa hình sườn tây của thung lũng Mường Lay thuận lợi cho 

phát  sinh tai biến trượt lở. Hoạt động của sông suối tác động mạnh mẽ đặc điểm 

sườn, đặc biệt vào mùa mưa sẽ cường hóa tai biến. Cùng với sự giảm về lớp phủ 

thực vật, nhất là ở sườn tây càng làm tăng khả năng phát sinh tai biến trượt lở. 

Hoạt động kinh tế xã hội cũng tác động đáng kể đến sự ổn định của hai bên 

sườn cùng với hoạt động giao thông trên quốc lộ 12 sẽ kích thích nguy cơ tai biến 

trượt lở. 

CHƢƠNG 2                                                                        

PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu biến dạng và tai biến trƣợt lở khu vực thung lũng Mƣờng Lay, 

luận văn đã sử dụng phƣơng pháp luận và các hệ phƣơng pháp sau:  
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2.1. Phƣơng pháp luận 

Tai biến địa chất khu vực miền núi thƣờng là các tai biến tổng hợp và là dẫn 

xuất của nhau (compound geohazard).  

Do đó, để nhận dạng, đánh giá nguy cơ tai biến cần xem xét tổng hợp, bao 

gồm: đặc điểm đối tƣợng phát sinh tai biến (nền địa chất khu vực), cơ chế phát sinh 

tai biến, tần suất và thứ tự tai biến. 

2.1.1. Nhâṇ daṇg đối tượng phát sinh tai biến (nền điạ chất khu vưc̣)  

Đặc điểm đối tƣợng phát sinh tai biến bao gồm nhiều yếu tố  khác nhau. Tuy 

nhiên trong nghiên cứu này chỉ đề cập đến những yếu tố quan trọng nhất là: cấu trúc 

điạ chất, sƣờn dốc, mƣ́c đô ̣gắn kết vâṭ chất. 

a. Cấu trúc điạ chất 

Các bề mặt nhƣ mặt phân lớp, mặt phân phiến, mặt cát khai, đứt gãy, thớ chẻ 

và khe nứt trong các thành tạo thạch học cấu thành sƣờn dốc có thể có ảnh hƣởng to 

lớn đến độ ổn định của sƣờn dốc nếu hƣớng nghiêng của các mặt này phù hợp với 

hƣớng dịch chuyển của sƣờn dốc , nếu măṭ lớp cắm ngƣơc̣ với sƣờn dốc thì se ̃haṇ 

chế sự trƣợt  (Hình 2.1). Các yếu tố này thƣờng đóng vai trò là mặt trƣợt khi dịch 

trƣợt xảy ra ở sƣờn dốc. 

Các cấu trúc địa chất, nhất là các khe nƣ́t, măṭ trƣơṭ và thớ chẻ se ̃làm tăng khả 

năng phong hóa khiến các đá bi ̣ bóc tách ra khỏ i sƣờn dốc se ̃taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị 

cho trƣơṭ lở. 

Cấu trúc uốn nếp làm giảm sƣ́c kháng cắt của đất đá . Hiêṇ tƣơṇg cắt trong quá 

trình uốn nếp có thể tái định hƣớng các khoáng vật trong đới dịch chuyển và khiến 

sƣ́c bền giƣ̃a măṭ các lớp kề nhau giảm . 

b. Sƣờn dốc 
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Độ dốc sƣờn có ảnh hƣởng lớn đến trƣợt lở . Với nhƣ̃ng sƣờn có đô ̣dốc thoải 

(đô ̣nghiêng <40
o
) thƣờng ít xảy ra trƣơṭ , còn những sƣờn có độ dốc lớn (đô ̣

nghiêng >40
0
) có nguy cơ trƣơṭ lở lớn. 

Tốc đô ̣phong hóa ở sƣờn dốc cũng ảnh hƣởng lớn đến trƣơṭ lở . Nhƣ̃ng sƣờn 

không đƣơc̣ phủ xanh hoăc̣ gia cố bởi các công trình  làm cho tốc độ phong hóa 

nhanh hơn, mất tính gắn kết của đá. Khi mƣa xuống sẽ cƣờng dễ gây trƣợt lở. 

Sƣờn dốc sẽ mất cân bằng khi có các tác động nhƣ: đào khoét taluy, sự dâng cao 

mực nƣớc làm bào mòn chân sƣờn sẽ dẫn đến trƣợt lở, đổ lở. Độ ổn định của sƣờn 

dốc ở vách bờ sông, rìa thung lũng, đặc biệt là những nơi sƣờn dốc gần rìa hồ chứa 

cần đƣợc đánh giá một cách kỹ lƣỡng. 

Tóm lai, sự ổn định của sƣờn dốc cần phải đƣợc xem xét một cách kỹ lƣỡng 

khi tiến hành xây dựng giao thông, nhà cửa gần sƣờn dốc. Các yếu tố địa chất ảnh 

hƣởng đến độ ổn định của sƣờn dốc bao gồm loại đất đá cấu thành nên sƣờn dốc, 

cấu trúc địa chất của sƣờn dốc, nƣớc ngầm và độ lớn của ứng suất tại chỗ,… trong 

đó yếu tố cấu trúc và thành phần đất đá đóng vai trò quan trọng nhất. 

c. Mức độ gắn kết 

Mức độ gắn kết  hay độ bền của đất đá  phụ thuộc vào thành phần kháng vật 

và kiến trúc của nó. Các đá sét rất dễ biến dạng nên sức bền của nó giảm nhanh 

chóng và gây trƣợt, trong khi các khoáng vật kết tinh thƣờng bền hơn. Khi bên trên 

lớp sét là một khối vật chất có tỷ trọng lớn đè lên, gặp trời mƣa, sét nhƣ một lớp bôi 

trơn gây trƣợt lở. 

Những đá có kiến trúc dị hƣớng chẳng hạn nhƣ đá phiến lợp (slate), đá phiến 

và sét bị ép mỏng có sức bền nhỏ nhất theo phƣơng song song với kiến trúc. Vai trò 

của thành phần khoáng vật cũng nhƣ kiến trúc đá đối với sự ổn định của sƣờn dốc 

có thể thể hiện ở quy mô từ toàn bộ sƣờn dốc tới những đới trƣợt nhỏ. Những đới 

trƣợt này đôi khi có chiều rộng chỉ một vài cm cũng có thể ảnh hƣởng to lớn đến độ 

ổn định của sƣờn dốc nếu nó đóng vai trò là mặt trƣợt của khối trƣợt lớn. 



Luâṇ văn thac̣ si ̃khoa hoc̣  Đinh Tiến Dũng 

 9 

Các tính chất của vật liệu liên quan mật thiết nhất tới sự ổn định của sƣờn 

dốc là ma sát, lực gắn kết và tỉ trọng của đất đá. 

Ma sát và lực gắn kết đƣợc thể hiện rõ nhất trên biểu đồ mối quan hệ ứng 

suất tiếp tuyến với ứng suất pháp tuyến trên hình 2.3 Biểu đồ này là giản lƣợc các 

kết quả thí nghiệm thu đƣợc khi một mẫu đá chứa một loại mặt gián đoạn nào đó 

chịu một hệ lực tác động gây dịch trƣợt dọc theo mặt gián đoạn này. Ứng suất tiếp ụ 

cần thiết để gây ra dịch trƣợt tăng theo sự tăng của ứng suất pháp ú. Độ dốc của 

đƣờng liên hệ ứng suất tiếp và ứng suất pháp định ra một góc ma sát ө. Nếu mặt 

gián đoạn này lúc đầu gắn kết hoặc nếu nó gồ ghề, một giá trị tới hạn của ứng suất 

tiếp cần phải đạt đƣợc để gây ra dịch trƣợt khi ứng suất pháp bằng 0. Giá trị ban đầu 

của sức kháng cắt này gọi là lực gắn kết c của bề mặt. 

Mối quan hệ giữa ứng suất tiếp và ứng suất pháp cho bề mặt đá nhất định có 

thể thể hiện bằng biểu thức: 

τ  = c + σ Tan ө 

2.1.2. Xác định cơ chế phát sinh tai biến trượt lở 

Trƣợt đất xảy ra khi lực gây trƣợt của trọng lực vƣợt qua độ bền của đất đá nói 

chung hoặc vƣợt quá ở các bề mặt hoặc trong các đói yếu đang tồn tại. 

Tai biến trƣợt lở thuộc loại tai biến địa động lực và xảy ra nhanh, gây hậu quả 

nghiêm trọng. 

Các nguyên nhân gây ra trƣợt lở: 

- Tăng cao độ dốc của sƣờn, mái dốc. 

- Làm biến đổi độ bền đất đá. 

- Làm mất cân bằng chân sƣờn dốc. 

- Tăng tải trọng lên sƣờn dốc, dao động địa chất, vi chấn. 

Mỗi một nguyên nhân trên đều gây ra trƣợt lở. Tuy nhiên có những tai biến 

trƣợt lở là tổng hợp của nhiều nguyên nhân. 
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2.1.3. Xác định tần suất và thứ tự tai biến 

Tần suất của tai biến thể hiện ở số lần xảy ra tai biến trong một đơn vị thời 

gian và trên một khu vực. Do đó, cần thống kê laị đa ̃có bao nhiêu trâṇ trƣơṭ lở xảy 

ra trong môṭ thời gian nhất điṇh nhằ m xác điṇh tần suất xảy ra tai biến trong môṭ 

khu vƣc̣ cu ̣thể. 

Thƣ́ tƣ ̣xảy ra tai biến trƣơṭ lở phu ̣thuôc̣ vào nhiều yếu tố .  

Khi đôṇg đất xảy ra se ̃gây ra rung đôṇg , tại những nơi đất đá xung yếu sẽ dễ 

gây trƣơṭ lở . Có khi sau nhƣ̃ng trâṇ mƣa lớn làm cho đất đá baõ hòa nƣớc cũng gây 

trƣơṭ lở,...  

Để thực hiện công trình nghiên cứu này theo hƣớng đề ra cần sử dụng các 

nhóm phƣơng pháp nghiên cứu sau: nhóm phƣơng pháp nhận dạng đặc điểm nền 

địa chất khu vực và nhóm phƣơng pháp xác định cơ chế phát sinh trƣợt lở. 

2.2. Các phƣơng pháp nghiên cƣ́u 

2.2.1. Nhóm phương pháp nhận dạng tính chất cơ lý nền địa chất khu vực 

2.2.1.1. Phƣơng pháp phân tích viêñ thám 

Đây là một phƣơng pháp phân tích tổng quan về khu vực nghiên cứu để xác 

định đƣợc khu vực phân bố thạch học có thành phần khác, nghiên cƣ́u quy luâṭ phân 

bố không gian của các đƣ́t gaỹ ; phân cấp đƣ́t gaỹ khi kết hơp̣ với các số liêụ khác ; 

nghiên cƣ́u cớ chế dic̣h trƣơṭ , đăc̣ biêṭ là dic̣h  trƣơṭ ngang ; nghiên cƣ́u biểu hiêṇ 

hoạt động của đứt gãy. 

Trên ảnh có thể thấy đƣợc khu vực phân bố đá cacbonat thƣờng có địa hình lồi 

lõm, trạm trổ và có nhiều vách kiến tạo. Còn địa hình đƣợc cấu tạo bởi trầm tích lục 

nguyên thƣờng mềm mại, uốn lƣợn và có nhiều khe rãnh xâm thực (Hình 2.4). 

Lineament – đƣ́t gaỹ là các kiến trúc daṇg tuyến tính thể hiêṇ rất rõ trên các 

ảnh vệ tinh và ảnh máy bay , đƣơc̣ hiểu là nhƣ̃ng thế điạ chất trẻ , dạng tuyến , có 
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chiều rôṇg nhỏ hơ n rất nhiều so với chiều dài , chúng biểu hiện khá rõ trên bề mặt 

Trái Đất. 

Nhƣ̃ng dấu hiêụ chính để giải đoán lineament  – đƣ́t gaỹ bao gồm hình ảnh , 

kích thƣớc, đô ̣xám ảnh và hoa văn ảnh , còn có dấu hiệu nhƣ hình hài , kiến trúc và 

nhƣ̃ng dấu hiêụ khác đƣơc̣ sƣ̉ duṇg nhƣ nhƣ̃ng dấu hiêụ bổ trơ .̣ 

2.2.1.2. Phƣơng pháp khảo sát thực địa 

Đây là một phƣơng pháp không thể thiếu trong nghiên cứu địa chất.  

Đối với nghiên cứu biến dạng và tai biến trƣợt lở liên quan cần phải khảo sát 

thực địa nhằm phát hiện ra những yếu tố tác động đến quá trình trƣợt, vị trí có nguy 

cơ trƣợt lở, đặc biệt là những vị trí có nguy cơ trƣợt cao từ đó có một cách nhìn cụ 

thể nhất để đƣa ra những biện pháp phòng tránh giảm thiểu. 

Trƣớc khi đo đặc điểm lộ, cần phải quan sát tổng thể để xác định yếu tố cấu 

trúc, độ dốc sƣờn, các yếu tố có thể ảnh hƣởng đến trƣợt lở tại điểm đó, chụp ảnh ở 

những góc độ cần thiết và bao toàn bộ khu vực có thể bị ảnh hƣởng sau khi trƣợt. 

Sau đó, mô tả thành phần đất đá, mức độ gắn kết, mức độ phong hóa, đo các yếu tố 

thế nằm, đứt gãy chạy qua, thảm thực vật phủ, độ xói mòn, sự xuất lộ nƣớc. 

Đồng thời cần có sự ghi chép về quy mô sƣờn dốc, độ dốc sƣờn, định hƣớng 

sƣờn dốc so với các công trình có thể bị ảnh hƣởng bởi trƣợt lở. 

2.2.2. Nhóm phương pháp xác định cơ chế phát sinh 

2.2.2.1. Phƣơng pháp thạch cấu trúc 

Là một trong những phƣơng pháp nguy cơ trƣợt đá là tập hợp có hệ thống và 

trình diễn các số liệu địa chất theo cách nào đó thuận tiện nhất cho việc đánh giá và 

dễ dàng truy nhập trong khâu phân tích .  

Thể hiêṇ các khối trƣơṭ lở ở daṇg mô hình ngƣời ta thƣờng đƣa các thông số đo đƣơg̣ 

lên các mạng lập thể. Các mạng này cho phép phân tích ba chiều các mặt gián đoạn trong 

khối đá. Phân tích lƣới lập thể thƣờng đƣợc coi là phân tích động hình học.  
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CHƢƠNG 3 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU VỰC NGHIÊN CỨU  

Trong chƣơng này, các mô tả về đặc điểm địa chất khu vực nhằm phục vụ cho 

nghiên cứu biến dạng và tai biến trƣợt lở. Do đó, các mô tả về địa chất chỉ nhấn 

mạnh vào vị trí, thành phần thạch học, tính chất cơ lý, đặc điểm cấu trúc của hệ 

tầng. Các đặc điểm về quan hệ địa tầng, tuổi, lịch sử tiến hóa sẽ không đề cập ở đây. 

3.1. Điạ tầng 

3.1.1. Hê ̣tầng Bản Páp (D1p – D3 fr bp) 

Trong khu vực nghiên cứu, hệ tầng Bản Páp phân bố với một diện tích lớn ở 

sƣờn đông thung lũng Mƣờng Lay.  

Đá cacbonat ở hệ tầng Bản Páp có dạng khối, đôi chỗ bị hoa hóa do hoạt động 

kiến tạo. Xuất hiện nhiều vách kiến tạo rất dốc, đôi chỗ gần nhƣ dốc đứng. Tuy 

nhiên, tại sƣờn này ít xảy ra tai biến trƣợt lở do cấu trúc rắn chắc của đá. 

3.1.2. Hê ̣tầng Cẩm Thủy (P3 ct) 

Hệ tầng Cẩm Thủy phân bố ngay dƣới hệ tầng Bản Páp (theo phân bậc độ cao 

địa hình), tạo thành một dải định hƣớng song song với đá vôi Bản Páp và một phần 

nhỏ ở góc Đông Nam khu vực nghiên cứu. 

Các thành tạo của hệ tầng này dọc sƣờn đông thung lũng Mƣờng Lay ít có 

nguy cơ trƣợt. 

3.1.3. Hê ̣tầng Lai Châu (T2l – T3c lc) 

Hệ tầng Lai Châu phân bố thành dải khá rộng ở khu vực sƣờn tây thung lũng 

Mƣờng Lay. Và dân cƣ sinh sống phần lớn trên các thành tạo của hệ tầng này. 

Các thành tạo của hệ tầng Lai Châu bị hoạt động kiến tạo mạnh mẽ qua nhiều thời kì 

phá hủy, làm cho hoạt động phong hóa nhanh, lớp vỏ phong hóa dày, nhiều nơi bị phá hủy 

nát vụn và bị biến chất serixit. 
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 Do đất đá bị phá hủy mạnh mất tính liên kết, cùng với nó là hoạt động san lấp 

mặt bằng, tạo taluy đƣờng làm cho các sƣờn trở nên rất dốc, không có lớp phủ thực 

vật, mất tính cân bằng trên sƣờn. Nên tai biến trƣợt lở có nguy cơ xảy ra cao tại các 

thành tạo của hệ tầng Lai Châu. 

3.1.4. Hệ tầng Nậm Cô (NP nc) 

Hệ tầng Nậm Cô phân bố khối lƣợng nhỏ ở phía tây khu vực nghiên cứu. 

Các thành tạo của hệ tầng Nậm Cô trong khu vực nghiên cứu ít có nguy cơ 

xảy ra tai biến. 

3.1.5.Hệ tầng Nậm Cười (S2 – D1 nc) 

Hệ tầng  Nâṃ Cƣời phân bố thành dải theo hƣớng bắc nam doc̣ phía tây khu 

vƣc̣ nghiên cƣ́u. Đƣợc phân chia với hệ tầng Lai Châu bởi đứt gãy Pac Ma [10]. 

Hê ̣tầng nằm khá xa đới đƣ́t gaỹ Điêṇ Biên – Lai Châu nên không phải đối 

tƣơṇg nghiên cƣ́u chính trong luâṇ văn. 

3.1.6. Trầm tích Đê ̣tứ (Q) 

Trầm tích Đê ̣tƣ́ phân bố ở thung lũng dọc theo suối Nậm Lay và một số ít ở 

các sông suối nhỏ trong khu vực nghiên cứu. 

Thành phần thạch học chủ yếu : dăm, cuôị, sạn lẫn bộ t, sét hỗn tạp . Thành 

phần trầm tích gần với đá gốc. 

Các công trình xây dựng trên trầm tích Đệ tứ , nhất là các tuyến giao thông với 

lƣơṇg xe đi laị nhiều gây ruṇg đôṇg se ̃dê ̃gây ra trƣơṭ lở , sâp̣ ở taluy âm. 

3.2. Bối cảnh kiến taọ khu vƣc̣ Tây Bắc 

3.2.1. Đặc điểm kiến tạo 

Đoaṇ đƣ́t gaỹ trong khu vƣc̣ nghiên cƣ́u thuôc̣ đới đƣ́t gaỹ Điêṇ Biên – Lai 

Châu. Vào giai đoạn Trias muộn đến Creta đứt gãy này nằm trong mảng Nam 

Trung Hoa đa ̃đƣơc̣ gắn kết với mảng Đông Dƣơng taọ thành môṭ khối luc̣ điạ thống 

nhất. Các hoạt động kiến tạo trong giai đoạn đoạn này chịu ảnh hƣởng bởi hoạt 
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đôṇg va chaṃ giƣ̃a mảng Bắc Trung Hoa và với mảng Nam Trung Hoa . Với sƣ ̣va 

chạm này đã làm c ho khối Đông Dƣơng nguyên thủy bi ̣ đẩy về phía đông nam . 

Kèm theo nó là sự hình thành hàng loạt các hoạt động kiến tạo khác trong đó có một 

phần của sƣ ̣kiến Yến Sơn mà đánh dấu là sƣ ̣xuất hiêṇ của đƣ́t gaỹ Điêṇ Biên – Lai 

Châu [Matcalfe, 2006,2009]. 

Tiếp theo đó là thời kỳ bình ổn kiến taọ (khoảng 65 – 55 triêụ năm)[17]. Điạ 

hình khu vực đƣợc nâng lên và bị bóc mòn rộng khắp tạo nên bề mặt san bằng Đông 

Dƣơng.  

Trong giai đoaṇ Kainozoi vâṇ đôṇ g kiến taọ của khu vƣc̣ chiụ ảnh hƣởng bởi 

mảng Thái Bình Dƣơng ở phía đông, mảng Ấn – Úc ở phía tây và nam .  

Đặc biệt sau khi mảng Ấn – Úc di chuyển về bắc và đụng độ với mảng Âu – Á 

tạo dãy Hymalaya , khối Đông Dƣơng bi  ̣dồn nén và di chuyển về phía Đông Nam 

đồng thời sinh ra quá trình tách giañ mở Biển Đông khoảng từ 32-16 triệu năm 

trƣớc đây [Tapponier và nnk, 1986]. 

Đa số các đƣ́t gaỹ trong lañh thổ Viêṭ Nam đều điṇh hƣớng theo phƣơng tây 

bắc – đông nam. Tuy nhiên, đƣ́t gaỹ Điêṇ Biên – Lai Châu điṇh hƣớng theo phƣơng 

bắc nam. Đới đứt gãy trải qua nhiều thời kì hoạt động khác nhau và để lại nhiều pha 

biến daṇg với mƣ́c đô ̣khác nhau . Trong đó, các pha biến dạng dẻo (thƣờng cổ hơn) 

và các pha biến dạng giòn (thƣờng trẻ hơn) 

Trong giai đoaṇ Kainozoi , với pha kiến taọ Hymalaya đa ̃tác đôṇg lên toàn 

khu vƣc̣ Đông Nam Á và hâu nhƣ các đƣ́t gaỹ lớn đều trải qua hai thời kì kiến taọ 

trong giai đoaṇ này: 

- Pha sớm diễn ra vào khoảng 32 – 16 triệu năm đi với hoạt động thúc trồi địa 

khối Đông Dƣơng về phía đông nam và mở ra biển đông vào thời kỳ này. Trên lục 

địa hoạt động này đặc trƣng bằng chuyển động trƣợt bằng trái của đới đứt gẫy sông 

Hồng và trƣợt phải của đới đứt gẫy Điện Biên – Lai Châu. 
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- Pha muộn diễn ra vào Miocen (5 triệu năm) trở lại đây, hoạt động của pha 

này đi với chuyển động trƣợt phải của đới đứt gẫy sông Hồng, tƣơng ứng với trƣợt 

trái của đới đứt gẫy Điện Biên - Lai Châu. 

3.2.2. Đặc điểm cấu trúc địa chất khu vưc̣ nghiên cứu 

Hoạt động kiến tạo mạnh mẽ và trải qua nhiều giai đoạn đã quyết định đặc 

điểm cấu trúc địa chất của thung lũng Mƣờng Lay. 

Đứt gãy Điện Biên – Lai Châu điṇh hƣớng bắc nam kéo dài tƣ̀ Trung Quốc 

qua Viêṭ Nam và sang Lào . Hoạt động kiến tạo của đứt gãy đã  làm phá hủy cấu trúc 

điạ chất trong khu vƣc̣ nó đi qua . Tạo ra hàng loạt các cấu trúc tách giãn , kéo toạc, 

sụt lún có nơi rộng tới 10 km nhƣ trũng Điêṇ Biên [6]. Trong khu vƣc̣ nghiên cƣ́u , 

không chỉ có tác đôṇg của đới đƣ́t  gãy Điện Biên – Lai Châu mà còn bi ̣ ảnh hƣởng 

bởi nhƣ̃ng đƣ́t gaỹ lớn mang tính chất khu vƣc̣ nhƣ các đƣ́t gaỹ theo phƣơng tây bắc 

– đông nam, đăc̣ biêṭ là đƣ́t gaỹ Sông Hồng . 

Hoạt động kiến tạo mạnh mẽ của đứt gãy Điện Biên – Lai Châu đa ̃làm biến 

đổi cấu trúc của các thành taọ trong đới . Phía tây của đứt gãy các đá hầu nhƣ bị 

nghiền vuṇ và phong hóa không còn giƣ̃ đƣơc̣ cấu trúc ban đầu . Nhiều nơi đá không 

bị nghiền vụn nhƣng bị ép phiến, uốn nếp, thay đổi thế nằm gần nhƣ thẳng đƣ́ng .  

Bên phía đông đƣ́t gaỹ đá vôi hầu nhƣ không bi ̣ phá hủy nhƣng bi ̣ hoa hóa và 

xuất hiêṇ nhiều vách kiến taọ . Ở phần sƣờn thấp hơn là đất đá thuộc hệ tầng Cẩm 

Thủy. Tuy nhiên, do hoạt động kiến tạo làm cho phần đá vôi của hệ tầng Bản Páp 

rơi xuống phần sƣờn này. Do đó, đất đá ở những sƣờn này là hỗn hợp của sản phẩn 

phong hóa tƣ̀ hê ̣tầng Cẩm Thủy, Bản Páp và các khối tảng của đá vôi Bán Páp . 

CHƢƠNG 4                                                                                              

ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG KIẾN TẠO VÀ TAI BIẾN TRƢỢT 

LỞ LIÊN QUAN 

Với mục tiêu của đề tài nghiên cứu về biến dạng kiến tạo và tai biến trƣợt lở 

liên quan. Đề tài đi sâu nghiên cứu cấu trúc do những hoạt động biến dạng trẻ nhất 
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và từ đó đi đến luận giải tai biến trƣợt lở liên quan tới đới phá hủy hiện đại này. 

Trong chƣơng này sẽ trình bày về các minh chứng của hoạt động biến dạng kiến tạo 

trẻ nhất và tai biến trƣợt lở liên quan. 

4.1. Đặc điểm biến dạng kiến tạo 

4.1.1. Minh chứng về địa mạo 

a. Đặc điểm địa mạo sƣờn đông khu vực nghiên cứu 

Các sƣờn đổ lở với độ dốc trên 40
0
 chiếm tới gần 40% diện tích sƣờn phạm vi 

phía đông. Do có độ dốc địa hình lớn nên giá trị mức độ chia cắt sâu trong khu vực 

tƣơng đối cao, mức năng lƣợng địa hình lớn. Tuy nhiên, mật độ chia cắt ngang ở 

đây lại đối ngƣợc hoàn toàn với chia cắt sâu khi mật độ sông, suối, mƣơng xói,… 

rất nghèo nàn. Đặc điểm kiến tạo khu vực nghiên cứu này đƣợc đặc trƣng bởi đứt 

gãy sông Nậm Lay, tầm ảnh hƣởng của đứt gãy này lên nền địa hình sƣờn đông khu 

vực nghiên cứu là rất lớn khi nó hình thành lên các đới xiết ép, các đứt gãy kéo 

theo. Do đó, đặc trƣng địa mạo sƣờn đông khu vực nghiên cứu là các vách thành tạo 

do đứt gãy với độ dốc lớn, các vách này hầu hết nằm trên hệ tầng Bản Páp với nền 

thạch học chính là đá vôi, vôi sét và đƣợc phân bố ở khu vực phía trên (Tại các phần 

cao của dải núi). Một đặc điểm địa mạo nổi bật nữa là các sƣờn bóc mòn nằm chủ 

yếu trong hệ tầng Cẩm Thủy với vị trí tƣơng quan trong không gian là nằm dƣới so 

với các vách kiến tạo đổ lở nói trên (Khoảng trên dƣới 600m đổ xuống thung lũng 

sông Nâṃ Lay). Nhƣ vậy, nổi bật đặc điểm địa mạo của phần phía Đông khu vực 

nghiên cứu là các vách đổ lở do kiến tạo và các sƣờn bóc mòn, hai đơn vị địa mạo 

này đã chiếm hầu hết diện tích của phạm vi nghiên cứu. 

 Như vậy, với đặc điểm địa mạo của sườn đông như mô tả ở trên có thể thấy 

rằng khu vực sườn đông sẽ ít có nguy cơ tai biến trượt lở. 

b. Đặc điểm địa mạo sƣờn tây khu vực nghiên cứu 

Do đặc điểm độ dốc và độ cao địa hình nhỏ hơn khu vực phía Đông nhƣ trên 

đã nói nên địa hình mang tính mềm mại, hài hòa hơn. Phía Tây thung lũng sông lại 
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có đặc trƣng là dạng khối. Dọc theo thung lũng sông Nâṃ Lay  là các khối núi lớn 

với mật độ chia cắt cao, các khối núi này liên hoàn, nối tiếp nhau tạo cho địa hình 

sự uốn lƣợn một cách mềm mại và có tính liên tục. Hệ thống thủy văn nơi đây dày 

đặc với nhiều sông, suối, khe rãnh xâm thực,…, về tổng quan chúng đƣợc xắp xếp 

theo dạng cành cây. Từ đó, ta thấy rằng nền địa mạo khu vực nổi bật lên là các sƣờn 

bóc mòn tổng hợp và các sƣờn xâm thực, chúng chiếm tỷ lệ diện tích lớn trong khu 

vực nghiên cứu. Bên cạnh sƣờn bóc mòn, các sƣờn xâm thực cũng là một đơn vị địa 

mạo chiếm tỷ lệ lớn trong khu vực nghiên cứu, sự xuất hiện thƣờng xuyên của các 

sƣờn xâm thực đƣợc giải thích bởi mật độ chia cắt ngang địa hình tƣơng đối lớn.  

Như vậy, với đặc điểm địa mạo của sƣờn tây sẽ có nhiều nơi có khả năng xảy 

ra tai biến trƣợt lở. Đó là những nơi cửa sông suối nhỏ đổ ra sông Nậm Lay, những 

sƣờn xâm thực, bóc mòn của sƣờn tây. 

c. Khu vực thung lũng kiến tạo sông Nậm Lay 

Nổi bật lên trong khu vực là dạng địa hình tích tụ với các bãi bồi, thềm tích tụ 

deluvi, aluvi, proluvi ở phần dƣới chân sƣờn.  

d. Kết luận chung về đặc điểm địa mạo khu vực nghiên cứu 

Địa mạo khu vực nghiên cứu phân ra làm hai dạng địa hình có những nét đặc 

trƣng riêng biệt và có phần đối lập nhau. Địa hình phía sƣờn tây có dạng khối với sự 

chuyển tiếp mềm mại, địa hình phía Đông có độ cao lớn hơn, địa hình dạng dải kéo 

dài dọc thung lũng sông. Sƣờn đông có độ dốc địa hình lớn, mức độ chia cắt sâu 

lớn, mức độ chia cắt ngang nhỏ, khu vực sƣờn tây thì ngƣợc lại với mật độ chia cắt 

ngang rất lớn, tuy nhiên mức độ chia cắt sâu và độ dốc địa hình lại nhỏ hơn so với 

sƣờn đông. S 

4.1.2. Minh chứng về cấu trúc kiến taọ  

Phân tích cấu trúc ở tỷ lê ̣lớn có thể thấy khu vƣc̣ nghiên cƣ́u đƣợc phân chia 

ra làm 3 phần rõ rệt:  
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- Phần trung tâm là nơi đƣ́t gaỹ cắt qua làm phá hủy hoàn toàn đấ t đá và đƣơc̣ 

trầm tích Đê ̣tƣ́ phủ lên trên; 

- Sƣờn phía tây đƣ́t gaỹ là các trầm tích thuôc̣ hê ̣tầng Lai Châu . Trải qua 

nhiều hoaṭ đôṇg kiến taọ maṇh mẽ , thành phần vật chất của dải này không còn giữ 

đƣơc̣ hiêṇ traṇg ban đầu mà bị phá hủy nát vụn , nhiều nơi bi ̣ xerisit hóa maṇh. 

- Sƣờn phía đông đƣ́t gaỹ là các trầm tích – phun trào của hê ̣tầng Cẩm Thủy 

và trầm tích cacbonat thuộc hệ tầng Bản Páp . Với tác duṇg của hoaṭ đôṇg kiến taọ , 

phần đá vôi bị hoa hóa và địa hình xuất hiện những vách dốc đứng (nhƣ đa ̃trình bày 

trên phần điạ maọ ). Các trầm tích – phun trào của hê ̣tầng Cẩm Thủy bi ̣ phá hủy và 

phong hóa maṇh. Trên sƣờn có lâñ cả thành phần cacbonat  của đá vôi Bản Páp. 

Trên ảnh vệ tinh chúng ta cũng có thể thấy rõ đƣợc sự phá hủy của hai bên 

sƣờn đứt gãy. Sƣờn tây, với thành phần chủ yếu là trầm tích lục nguyên, bị phá hủy 

thành đới nát vụn, tạo điều kiện cho xâm thực và phong hóa mạnh hơn. Địa hình 

thƣờng thấp và mềm mại hơn sơ với sƣờn đông. 

Ngƣợc lại, sƣờn đông với thành phần là đá cacbonat rắn chắc, hoạt động của 

đứt gãy tạo nên các vách rất dốc, địa hình cao hơn sƣờn tây và có dạng tuyến kéo 

dài theo phƣơng đứt gãy. Địa hình thƣờng trạm trổ phía trên đỉnh do quá trình karst 

hóa. 

Minh chứng về sự dịch chuyển trái còn đƣợc thể hiện qua các cấu trúc nhỏ 

thông qua phân tích cấu trúc thạch học của những mẫu thu thập đƣợc trong khu vực 

nghiên cứu.  

Cấu trúc dạng đuôi ngựa của một bên đứt gãy và cấu trúc uốn nếp vò nhàu của 

cánh còn lại minh chứng cho sự chuyển dịch trái của đứt gãy. 

Từ cấu trúc uốn nếp với mặt trục thẳng đứng đến cấu trúc pyrit biến dạng 

hình cá hay cấu trúc Crochon có mặt trục thẳng đứng đều minh chứng cho chuyển 

động trƣợt bằng trái (Hình 4.13). 

Biểu hiện trƣợt trái còn đƣợc thể hiện qua việc phân tích lát mỏng thạch học. 
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 19 

4.1.3. Minh chứng về thạch cấu trúc 

Tất cả tính chất của đất đá ở trên có sư ̣thay đổi do sư ̣biến daṇg kiến taọ gây 

ra. Nó quyết định đến nguy cơ trươṭ lở bên caṇh các cấu trúc lớn. Các đặc điểm này 

đươc̣ trình bày ở phần tiếp sau đây. 

4.2. Đặc điểm tai biến địa chất trƣợt lở. 

4.2.1. Lịch sử tai biến trượt lở 

Dọc thung lũng Mƣờng Lay đã ghi nhận lại nhiều nơi trƣợt lở bên sƣờn tây. 

- Năm 1990, trƣợt lở đã cuốn trôi nhà văn hóa thị xã Lai Châu cũ. 

- Năm 1991, 1993 trƣợt lở xảy ra ở xã Sông Đà tại đồn Sông An với khối trƣợt 

trên 100m
3
 trong mùa mƣa đã lấp mất đƣờng vì vậy đồn Sông An phải chuyển đi 

nơi khác.  

- Năm 1991-1994, trƣợt lở tại xã Na Lay (phía tây cầu Bản Xá) khối trƣợt trên 

5000m
3
 đã phá hủy 200m đƣờng. Trƣợt lở xảy ra trong mùa mƣa lũ. Hàng năm tại 

xã Na Lay trƣợt lở xảy ra ở cầu Nậm Cản làm hỏng đƣờng và cầu. Phía bắc thị xã 

xảy ra nứt sụt đất, quy mô nứt sụt dài 120m, cao 10m gây hƣ hại đƣờng giao thông. 

4.2.2. Các kiểu trượt trong khu vực nghiên cứu 

Với đặc điểm biến dạng của khu vực nghiên cứu có các loại kiểu trƣợt sau: 

- Kiểu trượt phẳng: thƣờng là trƣợt theo mặt lớp hoặc mặt phá hủy có độ 

nghiêng lớn về phía sƣờn dốc. 

- Kiểu trượt hình cung: là kiểu trƣợt theo mặt hình cung. Khi mặt lớp hoặc 

mặt phá hủy bị một tải trọng lớn đè lên làm sập sệ, oằn võng. Vƣợt quá giới hạn 

chịu lực của đất đã sẽ gây ra trƣợt theo mặt cung này (Hình 4.18). 

- Trượt chảy: Khi sƣờn bị phá hủy, lớp vỏ phong hóa dày gặp điều kiện nƣớc 

ngầm từ trong các thành tạo ở sƣờn thƣờng xuyên chảy ra. Tải trọng sẽ tăng lên, 

mức độ gắn kết của đất đá giảm sẽ gây ra trƣợt chảy. 

- Trượt hỗn hợp: là kiểu trƣợt kết hợp của nhiều yếu tố.  
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4.2.3. Đánh giá các yếu tố phát sinh tai biến trươṭ lở 

Qua nghiên cƣ́u khu vƣc̣ này cho thấy : nguyên nhân chính của tai biến trƣơṭ lở 

tâp̣ trung vào các yếu tố chính sau : 

a. Khu vƣc̣ bi ̣ phá hủy kiến taọ rất maṇh làm nền điạ chất khu vƣc̣ bi ̣ dâp̣ vỡ, vỡ vuṇ 

tính lien kết của đất đá rất kém (Hình 4.20). 

b. Các cấu trúc lớn hình thành do hai chuyển động kiến tạo trẻ và hiện đại đi đôi với 

trƣơṭ trái và phải của đới đƣ́t gaỹ Điêṇ Biên – Lai Châu là yếu  tố vô cùng quan 

trọng cho sự trƣợt lở ở quy mô lớn.  

c. Sƣ ̣ha ̣thấp taluy sƣờn dốc ở bờ tây (nơi đất đá bi ̣ phá hủy maṇh ) tạo một lƣợng 

lớn đất đá trong tầng đâp̣ vỡ có sƣ ̣ổn điṇh giả cân bằng . Nguyên nhân phát sinh 

trƣơṭ lở cao khu mùa mƣa tới (Hình 4.21). 

d. Đất san bằng mặt bằng khu tái định cƣ cao 3 – 5m có nguy cơ trƣơṭ cao khi hồ thủy điêṇ 

Sơn La đƣơc̣ tích nƣớc (Hình 4.22). 

4.2.4. Phân vùng tai biến trươṭ lở 

Trong khu vƣc̣ nghiên cƣ́u chia ra làm hai khu vực có mức độ trƣợt lở khác 

nhau. Sƣờn tây nguy cơ tai biến trƣơṭ lở cao còn sƣờn đông hầu nhƣ không có tai 

biến trƣơṭ lở. 

 - Sƣờn tây các dòng xâm thƣc̣ thƣờng dài và không dốc bằng sƣờn đông nhƣng 

có mật độ cao hơn và taị nhƣ̃ng nơi đổ ra thung lũng thƣờng tâp̣ trung đông dân cƣ 

và nhiều hoạt động nhân sinh khác . Đất đá ở khu vực này bị phá hủy mạnh trở nên 

nát vụn, vỏ phong hóa dày cùng với nó là hoạt động nhân sinh đã làm tăng đ ộ dốc 

sƣờn, giảm tính liên kết của đất đá . Thƣc̣ tế, tại đây đã ghi nhận lại nhiều lần trƣợt 

lở. 

Sƣờn đông hê ̣thống xâm thƣc̣ ngắn và dốc hơn , tuy nhiên không trƣc̣ tiếp đổ 

vào thung lũng do sự phân dị địa hình bắc – nam. Các sƣờn có độ dốc cao nhƣng 

không có thành phần phong hóa hoăc̣ bi ̣ nghiên vuṇ mà chủ yếu là các sƣờn kiến taọ 
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trên đá cacbonat rắn chắc . Nhƣ vâỵ, sƣờn đông rất ít có nguy cơ xảy ra tai biến trƣơṭ 

lở. 

4.4.5. Dư ̣báo những khu vưc̣ có nguy cơ trươṭ ở cao 

Theo nguyên lý trƣợt lở đất đá chỉ xảy ra khi tính ổn định của sƣờn bị phá hủy. 

Tính ổn định của sƣờn phụ thuộc vào độ dốc của sƣờn, thành phần tạo nên sƣờn, 

đặc điểm cấu tạo sƣờn, quan hệ giữa hƣớng nghiêng của sƣờn và hƣớng đổ của đá. 

Trong thực tế, một khối đất đá bị trƣợt có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác 

nhau nhƣ đã trình bày ở trên. Bởi vậy, nghiên cứu nguyên nhân trƣợt không thể 

nghiên cứu chung cho tất cả hiện tƣợng trƣợt, trái lại cần phải nghiên cứu cụ thể cho 

từng khối trƣợt. 

Tại khu vực nghiên cứu , các điểm có nguy cơ trƣợt lở cao chỉ xảy ra ở sƣờn 

tây. Trên cơ sở chỉ ra nhƣ̃ng điểm có nguy cơ trƣơṭ lở cao để cảnh báo cho ngƣời 

dân đồng thời đƣa ra nhƣ̃ng biêṇ pháp phòng tránh giảm thiểu. 

Tại xã Nậm Cẳn , xây dựng hệ thống trƣờng phổ thông trung học bao gồm 3 

tòa nhà hai tầng, trong đó có một nhà hai tầng đƣợc bố trí xây sát vách của sƣờn đã 

đƣợc hạ thấp taluy (Hình 4.17). Vách dốc cao trên 50m, taluy đƣờng đƣơc̣ ha ̣thấp  

theo hai chiều vuông góc nhau , môṭ chiều song song theo phƣơng kéo dài của thung 

lũng, môṭ chiều vuông góc với phƣơng kéo dài thung lũng .  

Kết quả phân tích các thông số thạch cấu trúc nhƣ sau: Độ dốc của sƣờn bình 

quân là 45
O
. Độ dốc của mặt gián đoạn hay mặt sinh trƣợt (ranh giới giữa lớp tàn 

tích và lớp đá gốc bị biến dạng) là 45
O
 (giá trị trung bình). Khối đất đá dự báo trƣợt, 

đƣợc phân cắt bởi một mặt gián đoạn bằng bề mặt vỏ phong hóa, sẽ là mặt sinh 

trƣợt đƣợc định hƣớng cấu trúc nhƣ sau S1 = 180 - 45 – E. 

Tại khu vực khách sạn Lan Anh , quần thể các nhà nghỉ dƣỡng và khách saṇ 

trên đồi  với môṭ bên là sƣờn dốc do đào khoét làm taluy đƣờng , môṭ bên là xâm 

thƣc̣ sâu của dòng chảy . Cùng với đó là lớp vỏ ph ong hóa rất dày , đất đa ̃bi ̣ phá hủy 

nát vụn làm cho tính chất liên kết trong đá rất yếu , côṇg với môṭ tải troṇg do khu 

nhà bên trên tạo ra. 
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4.4.6. Môṭ vài biêṇ pháp giảm thiểu 

Di dân khỏi vùng nguy hiểm : Tƣ̀ nhƣ̃ng kết quả nghiên cƣ́u, chỉ ra đƣợc những 

vùng có khả năng xảy ra trƣợt lở , cảnh báo cho ngƣời dân để ngƣời dân tránh xa 

nhƣ̃ng khu vƣc̣ đó . Tránh xây dựng những công trình , nhất là nhƣ̃ng công trình tâp̣ 

trung đông ngƣời nhƣ: trƣờng hoc̣, nhà văn hóa, nhà máy.  

Có biện pháp di rời dân tránh xa những khu vực có nguy cơ trƣợt lở cao . 

Quy hoac̣h phát triển kinh tế xã hôị 

- Trên cơ sở phân vùng tai biến cần có môṭ quy hoaṭ xây dƣṇg , phát triển hợp 

lý. 

+ Quy hoac̣h các lƣu vực 

+ Vạch ra hành lang an toàn 

+ Phân bố laị cuṃ dân cƣ tránh xa nhƣ̃ng vùng có nguy cơ trƣơṭ lở cao  

- Tiến hành trồng rƣ̀ng và giáo duc̣ ý thƣ́c ngƣời dân về công tác bảo vê ̣rƣ̀ng . 

Biêṇ pháp phi công trình và công trình 

- Tăng cƣờng dƣ ̣báo, cảnh báo tai biến địa chất, đăc̣ biêṭ là vào mùa mƣa lũ.  

- Giáo dục ngƣời dân về tai biến địa chất và nâng cao kỹ năng phản ứng nhanh 

khi tai biến xảy ra. 

- Xây dƣṇg các công trình thủy lơị nhằm giả m lƣơṇg nƣớc tâp̣ trung vào môṭ 

nơi. 

- Tại các taluy đƣờng cần xây dựng tƣờng chắn , các công trình gia cố đảm bảo 

tính chất kỹ thuật. 

 

KẾT LUÂṆ VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở nghiên cƣ́u về đăc̣ điểm biến chất của đất đá và ng uy cơ trƣơṭ lở 

của khu vực thung lũng Mƣờng Lay, tƣ̀ đó đƣa ra môṭ số kết luâṇ và kiến nghi ̣ sau: 
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Kết luâṇ 

Về măṭ biến daṇg kiến taọ: 

Tại khu vực nghiên cứu , đăc̣ điểm biến daṇg đƣơc̣ khống chế bởi lic̣h sƣ̉ hoaṭ 

đôṇg kiến tạo lâu dài đa kỳ , bắt đầu tƣ̀ 230 triêụ năm trƣớc và tái hoaṭ đôṇg trong 

Kainozoi với hai giai đoaṇ hoaṭ đôṇg kiến taọ ngƣơc̣ nhau : giai đoaṇ sớm tƣ̀ 

Oligocen đến Miocen với cơ chế trƣơṭ phải ; giai đoaṇ muôṇ tƣ̀ Miocen đến nay v ới 

cơ chế trƣơṭ trái. 

Các chuyển động này là nguyên nhân gây biến dạng nhiệt độ siêu thấp tạo nên 

quá trình biến dạng dòn là chính . Chính do quá trình biến dạng dòn trong thời gian 

ngắn với hai chuyển đôṇg ngƣơc̣ chiều ta ̣o sƣ ̣phá hủy đất đá khu vƣc̣ này rất lớn cả 

về quy mô lâñ mƣ́c đô .̣ 

Hoạt động kiến tạo qua nhiều pha từ khi hình thành đến nay làm phân chia địa 

hình khu vực nghiên cứu ra hai vùng khác biệt:  sƣờn đông địa hình có dạng tuyến 

theo phƣơng đứt gãy và tạo ra nhiều vách kiến tạo dốc đứng; sƣờn tây địa hình bị 

xâm thực tạo thành các dải đồi vuông góc với đứt gãy. Sƣờn tây các thành hệ bị phá 

hủy tạo nát vụn, tạo điều kiện cho quá trình phong hóa diễn ra nhanh, tạo vỏ phong 

hóa dày. Sƣờn đông quá trình phá hủy yếu hơn, đá vôi vẫn ở dạng khối, rắn chắc, 

đôi chỗ bị hoa hóa. 

Về măṭ tai biến trươṭ lở: 

Với sƣ ̣biến daṇg maṇh về thành phần vâṭ chất do hoaṭ đôṇg kiến taọ nhiều 

pha, đăc̣ biêṭ là hai pha chuyển đôṇg kiến taọ trẻ trong T ân kiến taọ và kiến taọ Hiêṇ 

đaị côṇg với nhƣ̃ng hoaṭ đôṇg phát triển kinh tế xa ̃hôị của khu vƣc̣ thung lũng 

Mƣờng Lay đa ̃làm cho khu vƣc̣ này trở thành môṭ nơi có nguy cơ xảy ra tai biến 

trƣơṭ lở cao. 

Qua nhƣ̃ng nghiên cƣ́u t rên đa ̃phân đƣơc̣ vùng có nguy cơ trƣơṭ lở cao chính 

là sƣờn tây thung lũng và hai điểm có nguy cơ trƣợt lở rất cao . Nếu xảy ra trƣơṭ lở 

sẽ gây tổn thất lớn về ngƣời và của . 
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Công trình nghiên cƣ́u này cũng đa ̃đƣa ra môṭ số giải pháp công trình và phi 

công trình để haṇ chế giảm thiểu tai biến trƣơṭ lở . 

Kiến nghi ̣ 

Do thời gian và kinh phí có haṇ nên kết quả của luâṇ văn chỉ dƣ̀ng ở nghiên 

cƣ́u tai biến trƣơṭ lở cho khu vƣc̣ thung lũng Mƣờng Lay . Hơn nƣ̃a , khu vƣc̣ này 

không chỉ có tai biến trƣơṭ lở mà còn có nhiều tai biến khác nhƣ : đôṇg đất , lũ 

quét,… Do đó, trong thời gian tới hoc̣ viên se ̃tiếp tuc̣ nghiên cƣ́u sâu về các tai biến 

điạ chất trong khu vƣc̣ này và đƣa ra nhƣ̃ng biêṇ pháp thích hơp̣ để giảm thiểu tối 

đa thiêṭ haị khi tai biến xảy ra . 

Các điểm đã chỉ ra trong luận văn cần đƣợc các nhà quản lý xử lý ngay theo 

các giải pháp đề ra để tránh những thiệt hại không mong muốn ảnh h ƣởng tới ngƣời 

dân trong khu vƣc̣. 
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Luâṇ văn thac̣ si ̃khoa hoc̣  Đinh Tiến Dũng 
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14. Vũ Văn Tích (2010). Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa ®éng lùc hiÖn 

®¹i vµ ®Þa chÊt m«i trêng khu vùc Mêng Lay - Mêng Chµ nh»m phôc vô c«ng 

t¸c t¸i ®Þnh c lßng hå thñy ®iÖn S¬n La. Đề tài cấp ĐHQGHN. 
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