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Tóm tắt: 

 Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc điểm, thành phần môi trường đất tại ba tuyến đo 
tại khu vực dân cư mới thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Có khoảng 231 điểm dữ 
liệu được thu thập trên 3 tuyến đo có chiều dài khoảng 22 m, trên diện tích khoảng 220m², tại 
khu vực góc hướng Đông-Nam ngã tư trục đường Đoàn Khuê và Lê Hữu Khánh, thuộc quận 
Ngũ Hành Sơn. Kết quả phân tích cho thấy, tại khu vực này ở độ sâu nghiên cứu cấu trúc địa 
chất cơ bản phân thành hai lớp với các đặc điểm phân bố nước ngầm và các thành phần vật chất 
khác nhau. Cụ thể, tại vị trí ở độ sâu khoảng 3 m theo trục Oz, theo trục Oy khoảng 8 m và theo 
trục Õ khoảng 10 m có mật độ nước ngầm lớn hơn so với các vị trí khác, tại vị trí của tuyến đo 2 
thì lớp địa chất san lấp gồm đất đỏ bazan, đất sét xám đen, trộn lẫn với cát và sa thạch vụn dày 
hơn so với hai tuyến đo còn lại. 
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Abstract: 

 This article presents the study results of soil characteristics at three sites in the new residential 
area of Ngu Hanh Son district, Da Nang city. About 231 data points were collected on three lines 
measuring 22 m in length, on an area of about 220 m2, at the South-East corner of Doan Khue 
and Le Huu Khanh streets of Ngu Hanh Son district. Analytical results show that in this area in 
depth study, the basic geological structure is divided into two classes with the characteristics of 
groundwater distribution and different material composition. Specifically, at a depth of about 
3 m along the Oz axis, along axis Oy of about 8 m and along the axis Ox of about 10 m, the 
groundwater density is greater than that at other locations. At the location of line 2, geological 
layer is filled with red basalt, black gray clay, mixed with sand and crushed sandstone thicker 
than that at the other two lines. 
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