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ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ 

NƯỚC TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TINTAN 

TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Tham luận: PGS TS Đoàn Văn Cánh, 

Giảng viên cao cấp trường Đại học Mỏ Địa chất, Chủ tịch Hội Địa chất thủy văn Việt Nam

Bình Thuận 08/7/2017

Theo niên giám TK 2015: 

Diện tích: 7.812,8 km²

Dân số: 1.266.228 người

1 .ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN NƯỚC 

TỈNH BÌNH THUẬN

1.1.. ĐẶC ĐIỂM 

TÀI NGUYÊN 

NƯỚC MƯA

• Trung tâm mưa lớn nhất Bình Thuận thuộc vùng núi phía Tây 

bắc, trạm Mê Pu với tổng Xtb nhiều năm lên tới 2.564mm; 

Xmax quan trắc được là 3.830 mm xảy ra vào năm 1979. Ở đó là

vùng núi cao, đất đá cứng ít nứt nẻ, không có khả năng tích chứa nước

• Vùng mưa ít nhất, nằm ở phía Đông bắc tỉnh với tổng lượng 

mưa năm đo được là 728 mm tại trạm Liên Hương; tại trạm 

Mũi Né lượng mưa thấp nhất là 201mm quan trắc được năm 

1984. Ở đây lại phân bố các thành tạo bở rời, có khả năng tích chưa và

lưu giữ nước, nhưng lượng mưa lại không nhiều
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1.2. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT

Bản đồ mạng sông suối tỉnh Bình Thuận

• Hầu hết các sông suối tỉnh Bình Thuận chảy theo hướng Tây bắc -

Đông nam rồi đổ ra biển với mật độ trung bình 15 km bờ biển có một 

cửa sông. Riêng sông La Ngà, phần nằm trong tỉnh chảy theo hướng 

từ Đông sang Tây và sau cùng nhập lưu với sông Đồng Nai.

• Đặc điểm nổi bật của sông suối Bình Thuận là ngắn và dốc. Bình 

Thuận không có sông lớn chỉ có sông vừa và sông nhỏ. Toàn tỉnh có 

34 sông có diện tích lưu vực từ 100 km2 trở lên trong đó có 3 sông 

có diện tích lưu vực trên 1000 km2. Hầu hết các con sông đều là 

sông nội tỉnh, riêng sông La Ngà là sông bắt nguồn từ Lâm Đồng 

chảy qua Bình Thuận và đổ vào sông Đồng Nai.

• Tổng lượng mưa TB năm: 11.016.048.000,00 m3/năm

• Tổng lượng dòng chảy TB năm 4.927.689.216,00 m3/năm

1.3. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Nguồn: Liên đoàn QH và ĐT TNN miền Trung và của tác giả)

Đặc điểm sự hình

thành các tầng

chứa nước vùng

ven biển tỉnh

Bình Thuận
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Sơ đồ ĐCTV  khu vực cồn cát 
ven biển tỉnh Bình Thuận.

• Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Tầng chứa nước trong các trầm tích Holocen có diện phân bố khá rộng ở các đồng bằng cửa sông, 

suối với diện tích khoảng 710,5 km2, được hình thành từ nhiều nguồn gốc khác nhau: 

+ Nguồn gốc biển mQ2
2 , mQ2

2-3, thành phần là cát thạch anh hạt nhỏ đến vừa màu xám trắng 

chứa Imenit, phần dưới có sạn, sỏi, cuội lẫn ít bột sét có chiều dày từ 10-15 m;

+ Nguồn gốc sông biển amQ1,  amQ2
3, thành phần trầm tích là cát, cát pha bột sét, sét bột pha cát, 

màu xám nhạt, chiều dày trung bình 7 - 15 m. 

+ Nguồn gốc gió tuổi Holocen trung phân bố trên diện tương đối rộng từ Phan Rí, Hồng Thắng, 

Bàu Me, Bàu Sen . . . tạo thành những dải cồn cát  nhấp nhô độ cao thay đổi từ 10 m  60 m, các 

cồn cát này độ dốc sườn tương đối ổn định. Thành phần trầm tích: cát thạch anh hạt mịn đến 

trung màu trắng, vàng, hồng nhạt. Các trầm tích này phủ trực tiếp lên cát màu đổ hệ tầng Phan 

Thiết (mbQ1
2-3pt) và các trầm tích gió tuổi Pleistocen muộn. 

Tổng chiều dày của tầng trầm tích Holocen biến đổi lớn từ 5 - 50 m.

• Trầm tích Holocen có mức độ chứa nước không đều nó phụ thuộc vào thành phần trầm 

tích, vị trí phân bố và chiều dày đất đá. Dựa vào kết quả thí nghiệm ở các giếng khoan, 

giếng đào trong tầng chứa nước Holocen cho thấy: nước không có áp, mực nước nằm 

nông biến đổi từ 0,5 - 5,0 m. Lưu lượng các điểm lộ Q0 = 0,01 - 0,3 l/s. 

• Thành phần hoá học trong tầng chứa nước Holocen là hỗn hợp Clorua bicacbonat, 

Bicacbo natri clorua. Tổng khoáng hoá thay đổi rất lớn : Tại Hàm Tân cửa sông Dinh có 

tổng khoáng hoá 7,0 - 9,6 g/l. Tại cửa sông Cà Ty - Phan Thiết tổng khoáng hoá biến đổi 

từ 1,0 - 10 g/l, thậm trí có giếng mặn hơn nước biển. LK4B = 44,0 g/l, LKHN = 54,0 g/l, 

ven sông suối nước có TDS nhỏ có M = 0,1- 0,5 g/l. 

• Nguồn cung cấp chính cho tầng chứa nước Holocen là nước mưa; giao động mực nước 

hai mùa theo tài liệu quan trắc AH = 0.3 - 0.4m.

• Tầng chứa nước trong trầm tích Pleistocen (qp)

Các trầm tích Pleistocen có nhiều nguồn gốc và thời kỳ thành tạo khác nhau chủ 

yếu là các trầm tích biển mQ1
2-1, trầm tích sông biển amQ1

3-2 trầm tích sông, trầm 

tích gió. Các trầm tích này thường có chung phạm vi phân bố giữa chúng không 

có lớp cách nước riêng biệt. chiều dày trầm tích này biến đổi từ 2 - 25 m trung bình 

thường gặp từ 8 - 12 m. Thành phần thạch học chủ yếu là cát pha bột - sét, bột -

sét pha cát màu vàng, cát thạch anh màu trắng, phần dưới có lớp cuội, sạn mỏng. 

Các đặc trưng thấm và chứa nước trình bày trong bảng.

Khả năng chứa nước của tầng biến đổi rất nghèo. Lưu  lượng các điểm lộ thường 

gặp Q = 0,01 – 0,3 l/s; Lưu lượng LK: Q = 0,04 - 0,61 l/s, thường gặp có Qtn = 0,15 -

0,6 l/s.

• Thành phần hoá học nước trong tầng này rất đa dạng, nước chủ yếu là loại hỗn hợp, nước 

clorua, clorua - bicacbonat, bicacbonat- clorua, cá biệt có loại hình clorua - sunfat. Tại các 

vùng ven các mỏ nước khoáng như: Tân Lập (Hàm Thuận Nam), Văn Lâm (Hàm Thuận Nam), 

Tuy Phong có sự pha trộn các nguồn nước khoáng bicacbonat, vùng Tân Thuận, Tân Hải 

(Hàm Thuận Nam) có sự pha trộn các nguồn  nước khoáng Clorua Phong Điền, Tà Kú tổng 

khoáng hoá cũng biến đổi mạnh theo vị trí phân bố gần các ranh giới mặn, cửa sông, giá trị 

biến đổi từ  0,1 - 2,73 g/l,  thường gặp giá trị 0,1 - 0,5 g/l.

• Nguồn cung cấp chính cho tầng này là nước mưa thấm trên diện lộ trực tiếp. Miền thoát là các 

sông, mạch lộ, đổ ra biển.

• Động thái của nước trong tầng biến đổi theo mùa, theo tài liệu quan trắc các lỗ khoan LK606, 

LK708, LK712 và giếng đào cho thấy giao động mực nước cao nhất tháng Mười, thấp nhất là 

tháng Tư, biến đổi từ  0,5 - 5,0 m, thường gặp 0,5 - 2,0 m.
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• Tầng chứa nước trầm tích đệ tứ không phân chia (q) có chiều dày 

mỏng khả năng tầng này trữ n¬ước ngầm kém nên không có ý nghĩa 

trong cung cấp nước sinh hoạt.

• Tầng chứa nước lỗ hổng- khe nứt phun trào Bazan () phân bố trên bậc địa hình

cao hơn, bề dày tầng chứa nước mỏng điều kiện tàng trữ kém, vì vậy tầng này

không có khả năng cung cấp với quy mô lớn. Riêng ở đảo Phú Quý, TCN này có khả

năng khai thác sử dụng.

• Tầng chứa nước trầm tích Jura có diện phân bố khá lớn ( nhưng diện xuất lộ hẹp), 

khả năng tàng trữ nước không đồng đều nhiều nơi không có khả năng khai nước

tập trung, song một số nơi dọc các đới phá huỷ, nứt nẻ mạnh có khả năng chứa

nước đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước cục bộ.

TÀI NGUYÊN NƯỚC DỰ BÁO DƯỚI ĐẤT VÀ TRỮ 

LƯỢNG CÓ THỂ KHAI THÁC
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2. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC

Theo “Tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên nước và các khó khăn, 

vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa 

bàn Bình Thuận” do Sở TN và MT tỉnh Bình Thuận báo cáo Bộ TN và

MT theo CV số: 243/BC-STNMT, ngày  12  tháng 9  năm 2016 

Tổng lưu lượng khai thác trên toàn tỉnh khoảng 6.27 triệu m3/ngày, gồm: 

+ Nước dưới đất 118.000 m3/ngày (chiếm 2%); 

+ Nước mưa, nước mặt khoảng 6.154 triệu m3/ngày (chiếm 98%). 

Việc cung cấp nước cho các đô thị ở Bình Thuận hiện tại chủ yếu dựa vào các

nguồn nước mặt, trong đó riêng thành phố Phan Thiết, nguồn nước được lấy từ

đập Phú Hội trên sông Cà Ty, cách trung tâm thành phố khoảng 7 km về phía Tây

Bắc với lưu lượng thực tế khoảng 4,000 m3/ngày, sau khi có hồ Sông Quao lưu 

lượng được tăng thêm khoảng trên 12,000 m3/ngày

Tính đến hết tháng 6/2015, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã cấp phép khai thác nước mặt

cho 27 công trình; tổng lượng nước đã được cấp giấy phép là 56.712 m3/ngày đêm.

Còn lại khoảng 150 công trình chưa có giấy phép đa số thuộc Công ty TNHH Một thành viên

khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận quản lý.

Tổng lưu lượng nước dưới đất khai thác trên địa bàn toàn tỉnh là: 118.679 m3/ngày

(chiếm gần 1/2 trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác), 

Số lượng công trình khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh là: 112.146 công trình. 

Trong đó: 

+ Công trình có lưu lượng khai thác dưới 05 m3/ngày là 102.669 = 60.719 m3/ngày;

+ Công trình có lưu lượng khai thác từ 05 đến 10 m3/ngày là 813 = 5.639 m3/ngày;

+ Công trình có lưu lượng khai thác từ 10 đến 20 m3/ngày là 474 = 6.313 m3/ngày; + 

Công trình có lưu lượng khai thác trên 20 m3/ngày là 485 = 39.646 m3/ngày. 

Tính đến hết tháng 9/2016, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã cấp phép khai thác 

nước dưới đất cho khoảng 280 công trình; tổng lưu lượng được cấp phép khai thác 

khoảng 36.000 m3/ngày đêm. 

• Tổng lượng nước ngầm tích chứa trong các tầng chứa nước: 

14.340.600.000,00 m3 (tài nguyên dự báo: 523.431.900,00 m3/năm, 

1.434.060,00 m3/ngày

• Trữ lượng có thể khai thác (TLKT an toàn): 469.116,19 m3/ngày

• Tổng lượng khai thác sử dụng nước dưới đất 118.000 m3/ngày 

(chiếm 25 % trữ lượng khai thác an toàn)

Mặc dù tiềm năng tài nguyên nước dưới đất không lớn, nhưng 

ngoài sự đáp ứng cho ăn uống sinh hoạt, nước dưới đất còn tạo ra

những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc có một không hai của tỉnh

Bình Thuận cần được bảo tồn và gìn giữ

• Đó là các bầu nước tự nhiên

Tỉnh Bình Thuận có nhiều hồ (bàu) tự nhiên, là những ốc đảo trong

sa mạc đầy nắng gió được hình thành do nước ngầm thóat ra tích tụ

lại mà thành. Đáng chú ý hơn cả là Bàu Trắng (bao gồm Bàu 

Ông và Bàu Bà) ở Hoà Thắng, có dung tích khoảng trên 12 

triệu m3 nước ngọt, còn lại các hồ khác chứa một lượng 

nước ngọt nhỏ chỉ đủ cung cấp nước tưới cho dưới 10 ha 

hoa màu.
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• Hồ Bàu Trắng gồm một hệ thống hồ tự nhiên gồm Bàu Ông, Bàu Bà. Do “Bàu” trong 

tiếng địa phương nghĩa là “hồ” nên từ rất lâu người địa phương đã gọi tiểu hồ là Bàu 

Ông và đại hồ là Bàu Bà. Bàu Bà rộng hơn và chứa lượng nước nhiều hơn Bàu Ông. 

Bàu Bà có diện tích 70ha, nơi rộng nhất là 500m, độ sâu trung bình là 5m, nơi sâu nhất 

của Bàu Bà là 19m vào mùa mưa. Từ hồ Bàu Bà và các trũng nhỏ nguồn nước ngọt 

thấm ngầm qua các đụn cát ra phía biển, khi còn cách biển khoảng 600 m nước xuất 

lộ, tạo dòng suối nước ngọt đổ ra biển tại cửa Vũng Môn với lưu lượng rất lớn (theo số 

liệu đo năm 2001 – 2002 là 168 l/s, số liệu khảo sát vào tháng 11 năm 2006 là 220 l/s). 

• Số liệu quan trắc mực nước của Bàu Ông và Bàu Bà cho thấy : vào năm 2006 có những 

trận mưa lớn, mực nước tại Bàu Ông dâng lên 0,20 - 0,30 m và Bàu Bà là 0,20 - 0,25m.

• Kết quả phân tích mẫu tại các thời điểm khác nhau tại Bàu Bà năm 

2001 và năm 2005-2006 cho thấy tại Bàu Bà thành phần hóa học của 

nước thay đổi không lớn, gần như ổn định từ năm 2001 đến nay. Tuy 

nhiên, hàm lượng các ion tại Bàu Ông đã có sự gia tăng đáng kể khi 

so sánh kết quả phân tích năm 2001 và 2006

• Tại Bàu Bà, càng xuống sâu giá trị hàm lượng của ion Na, HCO3, Cl 

và SO4 càng giảm, trong khi hàm lượng các ion K, Ca, Mg lại tăng lên. 

Hàm lượng ion Na, K, Ca, Mg, HCO3, Cl tại Bàu Ông cao ít nhất là gấp 

hai lần so với các hàm lượng này ở Bàu Bà. So với Bàu Bà hàm 

lượng các ion chính ở Bàu Ông đều lớn hơn nhiều trừ ion Cl và NO3. 

Hồ Bàu Nổi được hình thành vào khoảng tháng 11/1999. Tên gọi Bàu Nổi được 

đặt vì từ năm 1999 nước ngọt tự nổi lên. Nước ngọt với TDS 176 mg/l Sự biến động hồ Bầu Nổi
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Bầu Nổi ngày 05/7/2017

Nước ngầm từ các thành tạo cát đỏ, cát trắng chảy ra hình thành Suối Tiên bao quanh
bởi các cột cát đỏ, cát trăng bên bờ suối … tạo nên một cảnh quan rất đẹp

Tỉnh Bình Thuận còn có nhiều nguồn nước khoáng – nóng.

Cho đến nay đã điều tra định điểm được 14 nguồn NKNN, trong đó có 5 

nguồn NKNN đưa vào khai thác sử dụng. Nguồn NKNN VĨnh Hảo nổi tiếng thế

giới gần 100 năm nay
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3. TÁC ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN 

TITAN ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC

Nước dưới đất vùng ven biển biến động mạnh mẽ nhất. Khai thác khoáng sản titan-

zircon cần một lượng nước lớn, mà các nguồn nước ở đây lại rất khan hiếm, đồng 

thời thải ra một lượng nước cũng lớn trong đó có chứa các chất phóng xạ có thể cao 

hơn hàm lượng cho phép.

Công nghệ khai thác titan-zircon đang được áp dụng. Hố khai thác luôn luôn phải 

ngập nước. Nước lấy ở đâu?

Một bài toán tồn tại hay không tồn tại đang được cân nhắc ở đây? Nếu khai thác 

Zicon – Titan thì lấy nước ở đâu, tác động đến môi trường đến mức nào. Và tất 

nhiên chúng ta biết rằng nếu môi trường bị phá hủy thì khó lòng mà khôi phục lại 

được trong thời gian ngắn !!!
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Công nghCông nghệệ khai thkhai tháác vc vàà chchếế bibiếến khon khoááng sng sảản đang n đang ááp dp dụụngng

• Chế độ làm việc thường: 250ngày/năm; 03 ca/ngày; 8giờ/ca.

• Trữ lượng: tuỳ vào diện tích khu vực khai trường.

• Thời gian khai mỏ: thường 03–05năm/mỏ, kể cả xây dựng cơ 
bản và đóng mỏ 03-06tháng.

Cát quặng,

nước tại 

hố khai thác

Thùng 

phối liệu

Vít xoắn 

trung gian

Vít xoắn 

Sản phẩm

Bãi 

quặng

Hố chứa

 nước

ThThẩẩm m 

ththấấuu

ĐĐấất t 

hohoààn n 

ththổổ

BBổổ  

sung sung 

nưnướớcc 3.1. NHU CẦU NƯỚC TRONG  KHAI THÁC  

VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TITAN

Các nguồn nước chảy vào moong khai thác và cần 
cho khai thác:

• Nước mưa: chỉ có vào mùa mưa

• Nước tích chứa trong tầng chứa nước trong giới hạn diện tích và chiều sâu moong 

khai thác: lượng nước này hoàn toàn có thể xác định được, và sẽ được hút lên

cùng với đất đá, quặng;

• Nước tích chứa trong tầng chứa nước trong giới hạn hình phễu hạ thấp mực nước

lan truyền ra xung quanh. Nguồn nước này hoàn toàn có thể dự báo được tùy

thuộc vào tính thấm và tính chưa của tầng chứa nước, tùy thuộc vào độ sâu và quy

mô khai thác. Khai thác càng xuống sâu, moong khai thác càng lớn thì hình phễu hạ

thấp mực nước lan truyền càng xa.

• Hình phẫu hạ thấp lan truyền càng xa thì tác động đến môi trường càng lớn: làm

cạn kiệt giếng nước, làm giảm độ ẩm của đất ở phía trên mực nước và có thể làm

sụt lún mặt đât

• Nguồn nước thứ 3 là nguồn nước kéo theo có thể từ dòng ngầm, 

kéo theo nguồn nước sông suối, ao hồ, bầu nước…. Dẫn đên làm

cạn kiệt các nguồn nước trên mặt, gia tăng xâm nhập mặn vào tầng

chứa nước

• Những nguồn nước này là những nguồn nước tự nhiên diễn ra

trong quá trình khai thác cần được dự báo, cảnh báo để có giải

pháp hạn chế, khắc phục, hoặc đền bù

• Tuyệt đối không được sử dụng nước biển để bơm vào moong 

khai thác sẽ làm mặn hóa tầng chứa nước mà không biết bao giờ

mới phục hồi lại được

• Trong trường hợp ở Bình Thuận, do các tầng chứa nước nghèo

nước nên tuyệt đối không nên lấy thêm nguồn nước ngầm phục

vụ khai thác mỏ

• Nếu 3 nguồn nước trên không đủ để phục vụ khai thác thì

phải có giải pháp cấp nước vào moong bằng các nguồn nước từ xa

chuyển tới, nhưng cần lưu ý về hiệu quả kinh tế.
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3.2. TÁC ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẾN 

TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

• Chiều sâu khai thác càng sâu, mực nước ngầm ngày càng hạ thấp, 

hình phễu hạ thấp mực nước càng lan rộng: gây ra cạn kiệt 

giếng nước, làm giảm độ ẩm của đất ở phía trên mực 

nước và có thể làm sụt lún mặt đât

Gây ô nhiễm, nhiễm 

mặn và cạn kiệt 

nguồn nước ngầm. 

• Theo số liệu các mỏ đã 

phân tích về thành 

phần hoá học nước 

thải từ khai thác Titan 

tại khai trường khai 

thác – tuyển quặng 

tổng hoạt động phóng 

xạ α, β đều tồn tại và 

vượt QCVN 24: 2009/ 

BTNMT ở mức từ 1-15

lần. Như vậy, đối với 

tất cả các mỏ sa 

khoáng Titan đều phát 

sinh 02 tia bức xạ quan 

tâm là alpha và bêta. 

Nồng độ nước thải tại nơi khai thác Titan của Công ty 

Phú Hiệp (nguồn Sở TN và MT Bình Thuận)

• Thay đổi địa hình, cảnh quan: Khai thác mỏ cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi phá huỷ nhiều 

cảnh quan môi trường trên đất như thảm thực vật rừng gắn với phong cảnh thiên nhiên, đa dạng sinh 

học; cảnh quan vùng ven biển… Thay đổi địa hình diễn ra nhiều nhất ở các khu vực có khai thác lộ 

thiên vùng danh lam thắng cảnh, các bãi đổ thải đã tạo nên những khu đồi cao nhân tạo 200 - 300 m. 

• Xói mòn rửa trôi, sạt lở đất, xói lở bờ sông, bờ biển và sự cố môi trường: Những thay đổi về địa hình 

dẫn đến những biến đổi về điều kiện thuỷ văn, các yếu tố của dòng chảy trong khu mỏ như: thay đổi 

khả năng thu, thoát nước, hướng và vận tốc dòng chảy mặt, chế độ thuỷ văn của các dòng chảy như 

mực nước, lưu lượng, v.v.... Việc đổ đất đá thải tạo tiền đề cho mưa lũ bồi lấp các sông suối, các 

thung lũng và đồng ruộng phía chân bãi thải và các khu vực lân cận. Khi có mưa lớn thường gây ra 

các dòng bùn di chuyển xuống vùng thấp, vùng đất canh tác, gây tác hại tới hoa màu, ruộng vườn, 

nhà cửa, vào mùa mưa lũ thường gây ra lũ bùn đá… có nguy cơ gây sự cố môi trường gây thiệt hại 

tới môi trường kinh tế và môi trường xã hội. 

Ngày 18/11/2013, hồ nước có lẫn bùn thải titan ở Bình Thuận bị vỡ khiến cả vùng rộng lớn ngập trong 

bùn đỏ, một lượng lớn chảy ra biển. 

4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
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4.1) Triển khai công tác điều tra đánh giá, phân vùng khai tác bền vững TN NDĐ: 

Ỏ đâu có thể khai thác, ở đâu hạn chế khai thác, ở đâu cấm khai thác

Một trong những dự án Sỏ TN và MT đã thực hiện cần tiếp tục triển khai và làm

rõ hơn

PHÂN VÙNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

• Vùng khai thác nước trong trầm tích Holocen 

• Vùng này ở địa hình thấp dọc ven biển các cửa sông từ Tân Thắng đến Tân Thành Hàm Thuận 

Nam, có diện tích 267,40 km2 chiều dày tầng chứa nước mỏng. Theo kết quả thống kê tính toán 

của 27 lỗ khoan khảo sát cho thấy: lơưu lơợng khai thác an toàn trung bình 1 lỗ khoan đạt đươợc 

Q-at = 61 m3/ngày cho một lỗ khoan . Khả năng khai thác nươớc trong vùng này với quy mô nhỏ 

không khả năng khai thác cấp nươớc tập trung. 

• Chiều sâu các lỗ khoan từ 10 - 15 m, các lỗ khoan đều phải khoan hết tầng trầm tích bở rời tới đá 

gốc, tuỳ theo thiết bị khai  thác mà chọn thiết kế đơường kính lỗ khoan và ống chống, ống lọc cho 

phù hợp. Cần chú ý ống lọc đơược đặt đúng tầng chứa nươớc, nếu gặp tầng trầm tích đầm - hồ, 

khi khoan giếng khai thác phải  chống cách ly tốt tránh nơước nhiễm phèn. 

• Vùng khai thác nước trong trầm tích Pleistocen 

• Dựa vào địa hình, vị trí phân bố và khả năng cấp nước vùng này ra 2 khu có 

khả năng cấp nước và quy mô khai thác khác nhau. 

• Khu địa hình thấp đồng bằng của sông: Trầm tích Pleistocen phân bố ở địa 

hình thấp đồng bằng từ Tân Thắng đến Tân Thành, Tân Nghĩa, Tân Lập tạo 

nên đồng bằng trước núi có diện tích 361,80 km2.  Đất đá chủ yếu là cuội sỏi 

lẫn sét, sét bột rất nghèo nước theo kết quả thống kê tính toán của 3 lỗ khoan 

cho thấy khả năng khai thác trung bình cho 01 lỗ khoan đạt Q=41,5 m3/ngày. 

Do điều kiện tàng trữ nước ngầm kém nên khu này không có khả năng khai 

thác cấp nước sinh hoạt tập trung mà chỉ có khả năng đủ cấp nước sinh hoạt 

cho gia đình ở nơi giáp ranh với tầng chứa nước Holocen.

Khu địa hình đồi cát đỏ

• Khu địa hình đồi cát đỏ có diện tích 129,50 km2 thuộc xã Hàm Minh, Tân Thành, Tân Thuận Hàm 

Thuận Nam. Theo kết quả thống kê tính toán của 10 lỗ khoan cho thấy: chiều sâu trung bình của các lỗ 

khoan là 26,80 m, phần lớn các lỗ khoan khảo sát và thu thập được đều nằm rìa khối cát đỏ. Nếu vào 

trung tâm thì chiều sâu tăng lên 60 đến 100 m. Chiều dày trung bình của tầng chứa nước 20,74 m. Khả 

năng khai thác nươớc trung bình an toàn cho một lỗ khoan là Q = 210,5 m3/ngày

• Khả năng khai thác nước dưới đất khu địa hình đồi cát đỏ với mức độ trung bình, có thể khai nước cấp 

nước sinh hoạt tập trung, 1 km2 có khả năng khai được 3,578 m3/ngày, khi thiết kế các lỗ khoan cấp 

nước trên khu đồi cát đỏ cần phải dựa vào vị trí địa hình mà thiết kế chiều sâu lỗ khoan, ống chống, ống 

lọc và thiết bị khai thác, ống lọc cần phải đặt đúng tầng chứa nước đổ sỏi xung quanh tạo lớp lọc ngược, 

tránh cát vào công trình.

4.2) Triển khai nghiên cứu và thực hiện các giải pháp:

+ Xây dựng đập nổi và đập ngầm lưu trữ nước, ngăn chặn không cho nước

thất thoát ra biển;

+ Thu gom nước mưa đưa vào lòng đất để sử dụng cho sinh hoạt: Tất cả khu

dân cư, khách sạn, nhà hàng vùng ven biển, đặc biệt trong vùng cồn cát cần

có hệ thống thu gom nước mưa đưa vào lòng đất lưu giữ tích chứa trong các

tầng chứa nước thông quan các giếng khoan, hố đào… ; tạo các thảm cỏ, cây

xanh

3) Thiết lập mạng quan trắc TNN và MT trên diện tích khai thác khoáng sản.
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Đưa nước mưa dư thừa
Tích chứa trong bể hoặc
đưa thẳng vào lòng đất

THU GOM NƯỚC MƯA TRÊN HÈ ĐƯỜNG PHỐ, SÂN CHƠI NƠI CÔNG CỘNG Để kết thức bản tham luận ngắn ngủi này xin

phép được đưa lại cảnh đẹp của Suối Tiên mà

chúng tôi vùa tới mấy hôm qua. 

Suối Tiên được hình thành do nước ngầm từ 

các thành tạo cát đỏ, cát trắng chảy ra. Nếu

các tầng cát xung quanh bị phá mất, nghĩa là 

làm mất nơi hình thành và lưu giữ nước, dẫn 

đến mất nước trong các dòng suối, mất cảnh

quan thiên nhiên kỹ vĩ này. 

Xin hãy bảo vệ nó!


