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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành trong năm 2009 tại huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang nhằm đánh giá 

sự thích hợp đất đai đối với các loại sử dụng đất hiện tại của huyện. Nghiên cứu đã xác định các chỉ 
tiêu phân cấp gồm loại đất, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới và độ dốc, từ đó sử dụng 
các chức năng phân tích không gian của GIS để xây dựng các bản đồ đơn tính và chồng xếp các bản 
đồ đơn tính đó để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai gồm 27 đơn vị đất đai. Qua điều tra, các loại sử 
dụng đất của huyện đã được xác định đó là 2 lúa, lúa màu, chuyên màu và cây ăn quả. Việc xây dựng 
các bản đồ thể hiện mức độ thích hợp cho các loại sử dụng đất cũng đã được tiến hành và cũng với 
công cụ GIS, bản đồ định hướng sử dụng đất cũng đã được xây dựng. Qua nghiên cứu thấy rằng GIS 
là một công cụ đắc lực cho công tác đánh giá sự thích hợp của đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Từ khóa: Đánh giá đất đai, đánh giá thích hợp đất đai, đơn vị đất đai, GIS. 

SUMMARY 
The research was conducted  to determine the suitable level of land for existing land use  in 

Sondong district, Bac Giang province in 2009. The research was identified 5 key driven factors of land 
use efficience: soil type, soil structure, soil depth, irigation and slope. The authors used spatial 
analyst tool to overlay and create thematic maps and land unit map included 27 land units. The results 
identified 4 landuse types such as 2 rice crops, rice-dried crop, dried crop and orchard. The land 
suitability classification was performed for these 4 landuse type of agricultural land in Son Dong 
district. The perspective landuse types were proposed. The research has recommended that GIS is 
strong tool to identify ans evaluate suitable landuses for enhancing agricultural production. 

Key words: GIS, land evaluation, land suitable classification, land unit. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

§Êt ®ai võa lμ s¶n phÈm cña tù nhiªn 
võa lμ s¶n phÈm cña lao ®éng, lμ t− liÖu s¶n 
xuÊt ®Æc biÖt kh«ng thÓ thay thÕ ®−îc trong 
s¶n xuÊt n«ng - l©m nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, con ng−êi ®· t¹o dùng 
c¸c hÖ sinh th¸i nh©n t¹o ®Ó thay thÕ cho 
nh÷ng hÖ sinh th¸i tù nhiªn do ®ã lμm gi¶m 
tÝnh bÒn v÷ng cña nã (§oμn C«ng Quú, 2000). 
Bªn c¹nh ®ã, tèc ®é ®« thÞ ho¸ - c«ng nghiÖp 
ho¸ diÔn ra nhanh chãng vμ m¹nh mÏ cïng 
víi sù gia t¨ng d©n sè ®· vμ ®ang t¹o nªn 

nh÷ng ¸p lùc ngμy cμng lín ®èi víi quü ®Êt 
n«ng - l©m nghiÖp, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp 
ngμy cμng bÞ thu hÑp, ngoμi ra viÖc khai th¸c 
vμ sö dông ®Êt kh«ng hîp lý ®· lμm cho 
nhiÒu vïng ®Êt bÞ tho¸i ho¸, mÊt kh¶ n¨ng 
s¶n xuÊt (NguyÔn Tö Xiªm vμ cs., 2002). 

§¸nh gi¸ ®Êt lμ mét néi dung quan 
träng cña ngμnh khoa häc ®Êt, nã ®−îc coi lμ 
nhiÖm vô kh«ng thÓ thiÕu ®Ó ph¸t triÓn s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ 
trong sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, cÇn nghiªn 
cøu vμ ®−a ra ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®Êt cho 
phï hîp (T«n ThÊt ChiÓu vμ cs., 1999). 
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Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Nhμ n−íc ®· sö 
dông ph−¬ng ph¸p x©y dùng c¸c b¶n ®å ®¬n 
vÞ ®Êt ®ai theo tiªu chuÈn cña FAO – 
UNESCO nh»m ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai 
thÝch øng cho tõng lo¹i c©y trång phôc vô sö 
dông ®Êt hîp lý. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc 
kü thuËt vμ c«ng nghÖ th«ng tin, ®Æc biÖt lμ 
sù ®ãng gãp cña c«ng nghÖ GIS ®· gãp phÇn 
rÊt lín trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông ®Êt, 
n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vμ sö dông ®Êt 
®ai (TrÇn ThÞ B¨ng T©m, 2006). Trong qu¸ 
tr×nh x©y dùng c¬ cÊu sö dông ®Êt hîp lý, 
hiÖu qu¶ vμ bÒn v÷ng cho mét huyÖn miÒn 
nói cã nhiÒu d©n téc thiÓu sè tr×nh ®é d©n trÝ 
thÊp th× viÖc ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai lμ 
mét viÖc lμm cÇn thiÕt, ®Ó phôc vô cho viÖc 
b¶o vÖ vïng ®Êt dèc nh¹y c¶m dÔ bÞ xãi mßn 
röa tr«i nμy, cïng víi sù hç trî ®¾c lùc cña 
GIS trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch kh«ng gian vμ 
xö lý sè liÖu hiÖu qu¶, sù truy xuÊt d÷ liÖu 
nhanh chãng vμ chÝnh x¸c lμm cho nghiªn 
cøu ®−îc tiÕn hμnh thuËn tiÖn h¬n. 

2.  PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
Nghiªn cøu tËp trung vμo ®Æc tÝnh cña 

®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc huyÖn S¬n 
§éng tØnh B¾c Giang, do vËy tiÕn hμnh thu 
thËp c¸c sè liÖu, tμi liÖu cã liªn quan nh− ®iÒu 
kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi, t×nh h×nh sö 
dông ®Êt vμ ®iÒu tra pháng vÊn 80 hé vÒ t×nh 
h×nh s¶n xuÊt trªn c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt 
kh¸c nhau. Sö dông ph−¬ng ph¸p chuyªn gia 
®Ó tham kh¶o ý kiÕn c¸c chuyªn gia trong c¸c 
lÜnh vùc cã liªn quan tíi sö dông ®Êt.  

Sö dông ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®Êt theo 
FAO- UNESCO. X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt 
®ai huyÖn S¬n §éng theo tû lÖ 1: 25.000 trªn 
c¬ së øng dông c«ng nghÖ GIS trong viÖc x©y 
dùng c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å vμ sö dông c¸c phÇn 
mÒm ArcView, ArcGIS, Mapinfo, MicroStation 
®Ó tiÕn hμnh qu¸ tr×nh nhËp vμ ph©n tÝch xö 
lý sè liÖu, x©y dùng c¸c b¶n ®å trong GIS. 
B¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai ®−îc x©y dùng b»ng 
ph−¬ng ph¸p chång xÕp c¸c líp th«ng tin cña 
c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh vμ møc ®é ph©n cÊp cña 
c¸c chØ tiªu: lo¹i ®Êt, thμnh phÇn c¬ giíi, ®é 
dμy tÇng ®Êt, chÕ ®é n−íc vμ ®é dèc. 

Xö lý sè liÖu, ph©n tÝch thèng kª b»ng 
c¸c phÇn mÒm chuyªn dông Word, Excel. 
Lùa chän vμ ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i h×nh sö dông 
®Êt bÒn v÷ng theo 3 tiªu chÝ kinh tÕ, x· héi 
vμ m«i tr−êng. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU 
3.1. §Æc ®iÓm ®Þa lÝ, kinh tÕ vμ x· héi cña  
       huyÖn S¬n §éng, B¾c Giang 

S¬n §éng lμ mét huyÖn miÒn nói n»m ë 
phÝa §«ng B¾c cña tØnh B¾c Giang bao gåm 
21 x· vμ 2 thÞ trÊn, cã vÞ trÝ t−¬ng ®èi thuËn 
lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vμ giao 
l−u kinh tÕ. HuyÖn cã ®Þa h×nh t−¬ng ®èi cao, 
mang ®Æc ®iÓm khÝ hËu lôc ®Þa vïng nói kh¸ 
râ rÖt, l−îng m−a trung b×nh hμng n¨m 
thÊp, sè l−îng ao, hå, s«ng, suèi Ýt vμ cã tr÷ 
l−îng thÊp, ®ã lμ ®iÒu kiÖn kÐm thuËn lîi 
cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, do 
®iÒu kiÖn giao th«ng ®i l¹i rÊt khã kh¨n, ®Êt 
®ai cã hμm l−îng mïn thÊp còng g©y c¶n trë 
cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn. 

Tæng sè nh©n khÈu trong toμn huyÖn ®Õn 
th¸ng 12 n¨m 2008 lμ 71.927 ng−êi, trong ®ã 
nam 36.682 ng−êi, n÷ 35.245 ng−êi. HiÖn 
nay, huyÖn ®· vμ ®ang quan t©m ®Çu t− ®Õn 
mäi mÆt ®êi sèng cña nh©n d©n. C¸c c¬ së h¹ 
tÇng nh− trô së UBND c¸c x·, thÞ trÊn còng 
nh− c¸c c¬ quan trong huyÖn, c¸c c«ng tr×nh 
x©y dùng kh¸c nh− b−u chÝnh viÔn th«ng, 
c¸c c«ng tr×nh ®iÖn b−íc ®Çu ®−îc ®Çu t− x©y 
dùng, vÒ c¬ b¶n ®· phôc vô ®−îc nhu cÇu 
hiÖn t¹i. Nh−ng nh÷ng n¨m tiÕp theo, khi 
®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn, cÇn ph¶i ®Çu t− 
c¶i t¹o, x©y dùng thªm míi cã thÓ ®¶m b¶o 
cho c«ng t¸c qu¶n lý hμnh chÝnh, tæ chøc s¶n 
xuÊt vμ phôc vô ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, 
vui ch¬i gi¶i trÝ cña nh©n d©n. 

NÒn kinh tÕ cña huyÖn tr−íc kia chñ 
yÕu dùa vμo n«ng nghiÖp, trong ®ã trång 
c©y hμng n¨m lμ chÝnh. Vμi n¨m gÇn ®©y, 
c©y ¨n qu¶ b¾t ®Çu mang l¹i lîi Ých kinh tÕ 
cao ®· gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng kinh tÕ - 
x· héi cña nh©n d©n trong huyÖn. C¸c 
ngμnh nghÒ kh¸c trong huyÖn chØ míi b¾t 
®Çu ph¸t triÓn ë møc ®é nhÊt ®Þnh. Trong 
nh÷ng n¨m qua kÓ tõ khi chuyÓn ®æi tõ nÒn 
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kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng 
víi viÖc giao ruéng æn ®Þnh, l©u dμi cho c¸c 
hé gia ®×nh c¸ nh©n vμ chuyÓn ®æi c¬ cÊu 
c©y trång theo chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña 
§¶ng vμ Nhμ n−íc, nÒn kinh tÕ ë huyÖn S¬n 
§éng ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc. 

nghiÖp, kh«ng ®i s©u chi tiÕt vμo c¸c c©y 
trång cô thÓ, nªn c¸c chØ tiªu ph©n cÊp ®−îc 
lùa chän cho viÖc ®¸nh gi¸ ®Êt ë huyÖn S¬n 
§éng gåm lo¹i ®Êt, thμnh phÇn c¬ giíi, ®é 
dμy tÇng ®Êt, chÕ ®é n−íc vμ ®é dèc (B¶ng 1). 

3.2.1. X©y dùng b¶n ®å ®¬n tÝnh 
Theo kÕt qu¶ thèng kª n¨m 2009 cña 

huyÖn, c¸c lo¹i ®Êt ph©n bæ cho c¸c ®èi t−îng 
sö dông, qu¶n lý cã sù biÕn ®éng theo h−íng 
tÝch cùc phï hîp víi quy ho¹ch vμ sù ph¸t 
triÓn kinh tÕ - x· héi chung cña toμn huyÖn. 
Tæng diÖn tÝch tù nhiªn cña huyÖn lμ 
84.577,17 ha (B¸o c¸o thèng kª ®Êt ®ai, b¸o 
c¸o tæng kÕt n¨m 2008), trong ®ã ®Êt n«ng 
nghiÖp lμ 61.980,23 ha chiÕm 73,28%. 

Trªn ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, víi c¸c 
chØ tiªu ®· ®−îc lùa chän, c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh 
®−îc x©y dùng trªn nÒn b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö 
dông ®Êt, bao gåm 5 b¶n ®å ®¬n tÝnh: 

  - B¶n ®å thæ nh−ìng. 
  - B¶n ®å thμnh phÇn c¬ giíi. 
  - B¶n ®å ®é dμy tÇng ®Êt. 
  - B¶n ®å chÕ ®é t−íi. 
  - B¶n ®å ®é dèc. 
B¶n ®å ®¬n tÝnh ®−îc x©y dùng theo ba 

b−íc c¬ b¶n sau: 
3.2. X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai 

§¬n vÞ ®Êt ®ai lμ mét khoanh/v¹t ®Êt víi 
nh÷ng ®Æc tÝnh vμ tÝnh chÊt ®Êt ®ai thÝch 
hîp cho tõng lo¹i h×nh sö dông ®Êt (LUT), cã 
cïng ®iÒu kiÖn qu¶n lý ®Êt ®ai, cïng mét 
kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vμ c¶i t¹o ®Êt. B¶n ®å 
®¬n vÞ ®Êt ®ai lμ mét tËp hîp c¸c ®¬n vÞ ®Êt 
®ai trong khu vùc/vïng ®¸nh gi¸ ®Êt (§μo 
Ch©u Thu vμ cs., 1998). C¸c ®¬n vÞ ®Êt ®ai 
®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p chång xÕp 
c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh b»ng phÇn mÒm Arcview 
cña hÖ thèng GIS. Dùa vμo ®Æc tÝnh ®Êt ®ai 
vμ c¸c yÕu tè sinh th¸i n«ng nghiÖp nh−: 
khÝ hËu, thuû v¨n, thêi tiÕt, dùa vμo môc 
®Ých ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai cho ®Êt n«ng 

* B−íc 1: NhËp d÷ liÖu kh«ng gian. 
* B−íc 2: NhËp d÷ liÖu thuéc tÝnh cho 

b¶n ®å ®atnghiencuu.shp, ®©y lμ nh÷ng diÖn 
tÝch ®Êt ®−îc tiÕn hμnh nghiªn cøu. 

* B−íc 3: X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®¬n tÝnh. 
Sau khi ®· cã ®Çy ®ñ d÷ liÖu kh«ng gian 

vμ d÷ liÖu thuéc tÝnh, phÇn mÒm ARCVIEW 
®−îc sö dông ®Ó tiÕn hμnh x©y dùng 6 b¶n 
®å ®¬n tÝnh (H×nh 1). Ta cã ®−îc b¶n ®å s¶n 
phÈm bao gåm: b¶n ®å thæ nh−ìng, b¶n ®å 
thμnh phÇn c¬ giíi, b¶n ®å ®é dμy tÇng ®Êt, 
b¶n ®å chÕ ®é t−íi, b¶n ®å ®Þa h×nh, b¶n ®å 
®é dèc vμ b¶n ®å chÕ ®é t−íi. 

B¶ng 1. Tæng hîp c¸c chØ tiªu ph©n cÊp  ®¸nh gi¸ ®Êt 
cña huyÖn S¬n §éng - tØnh B¾c Giang

Chỉ tiêu Phân cấp Ký hiệu mã 

1. Loại đất 

- Đất phù sa ngòi suối (Py) 
- Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs) 
- Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl) 
- Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq) 

G1 
G2 
G3 
G4 

2. Thành phần cơ giới 

- Thịt nặng 
- Thịt trung bình 
- Thịt nhẹ 
- Cát pha 

C1 
C2 
C3 
C4 

3. Độ dày tầng đất - Dưới  50 
- 50 – 100 

D1 
D2 

4.Chế độ tưới - Tưới bán chủ động. 
- Nhờ nước trời. 

I1 
I2 

5. Độ dốc - 0 – 8 độ. 
- 8 – 15 độ. 

SL1 
SL2 
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H×nh 1. C¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh 
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- Nhãm ®Êt ®á vμng biÕn ®æi do trång 
lóa n−íc. 

3.2.2. X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai 

Tr×nh tù chång ghÐp x©y dùng b¶n ®å 
®¬n vÞ ®Êt ®ai thÓ hiÖn ë d¹ng s¬ ®å nh− sau: Tæng diÖn tÝch cña nhãm ®Êt nμy lμ 

3.750,370 ha, chiÕm 39,357% tæng diÖn tÝch 
®Êt nghiªn cøu, gåm cã 10 LMU (tõ LMU15 -
LMU24). §Êt ph©n bè tËp trung ë hai khu 
vùc trªn ®Þa bμn huyÖn gåm c¸c x· D−¬ng 
H−u vμ H÷u S¶n. Theo sè liÖu ®iÒu tra, nh×n 
chung ®Êt nμy cã ®é ph× thÊp khã sö dông 
trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.  

dat.shp 
                 G_C.shp 
tpcg.shp   
                             G_C_SL.shp                     
dodoc.shp   
                                            DVDD.shp 
Chedotuoi.shp          
     I_D.shp 3.2.4. Lùa chän c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt 
ddtdat.shp * Yªu cÇu sö dông ®Êt lμ nh÷ng ®ßi hái 

vÒ ®Æc ®iÓm vμ tÝnh chÊt ®Êt ®ai ®Ó ®¶m b¶o 
cho mçi lo¹i h×nh sö dông ®Êt nªu lªn trong 
®¸nh gi¸ ®Êt ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Mçi lo¹i 
h×nh sö dông ®Êt ®ai cã nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n 
kh¸c nhau (§μo Ch©u Thu, 1998). Ph©n h¹ng 
møc ®é thÝch nghi chuÈn x¸c nÕu x¸c ®Þnh c¸c 
yªu cÇu sö dông ®Êt ®ai cña c¸c lo¹i h×nh sö 
dông ®Êt ®−îc c©n nh¾c vμ phï hîp víi thùc 
tÕ. C¸c LUT ®−îc lùa chän (B¶ng 2) dùa trªn 
c¬ së 3 nhãm yªu cÇu sö dông nh− sau: 

Sau khi chång ghÐp c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh 
b»ng phÇn mÒm ARCVIEW, cho kÕt qu¶ lμ 
mét b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai huyÖn S¬n §éng, 
tØnh B¾c Giang gåm 27 ®¬n vÞ ®Êt ®ai (H×nh 2). 

3.2.3. M« t¶ c¸c ®¬n vÞ b¶n ®å ®Êt ®ai 

DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp nghiªn cøu 
cña huyÖn lμ 9.529,191 gåm cã 27 ®¬n vÞ ®Êt 
®ai (LMU) trªn c¸c nhãm ®Êt chÝnh sau: 

-  Nhãm ®Êt phï sa ngßi, suèi. 
Tæng diÖn tÝch cña nhãm ®Êt nμy lμ 

2.733,554 ha chiÕm 28,686% tæng diÖn tÝch 
®Êt nghiªn cøu, ph©n bè däc theo khu vùc 
s«ng suèi ch¶y víi ®é réng vïng thÊp, gåm 2 
LMU: LMU1 ®Õn LMU2. Lo¹i ®Êt nμy thÝch 
hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång nh− lóa, l¹c, ®Ëu 
®ç vμ c¸c lo¹i rau... 

- C¸c yªu cÇu sinh tr−ëng hoÆc sinh th¸i 
cña c©y trång: Mçi lo¹i c©y trång cã ®Æc ®iÓm 
sinh tr−ëng ph¸t triÓn riªng. Do ®ã mçi lo¹i 
c©y cã nh÷ng yªu cÇu riªng kh¸c nhau ®Ó 
®¶m b¶o chóng sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn tèt. 
Nh÷ng yÕu tè c©y trång yªu cÇu gåm: c¸c lo¹i 
®Êt, ®Þa h×nh, thμnh phÇn c¬ giíi, chÕ ®é 
n−íc. X¸c ®Þnh yªu cÇu sö dông ®Êt ®èi víi 
tõng lo¹i c©y trång ®−îc dùa vμo c¸c kÕt qu¶ 
nghiªn cøu vÒ yªu cÇu cña c©y trång kÕt hîp 
tham kh¶o ý kiÕn cña chuyªn gia trong 
vïng. 

- Nhãm ®Êt ®á vμng trªn ®¸ sÐt vμ ®¸ 
biÕn chÊt. 

Tæng diÖn tÝch cña nhãm ®Êt nμy lμ 
2.583,823 ha, chiÕm 27,115% diÖn tÝch ®Êt 
nghiªn cøu; ph©n bè ë hÇu kh¾p mäi n¬i trªn 
®Þa bμn huyÖn, gåm 12 LMU: tõ LMU3 ®Õn 
LMU14. Trªn ®Êt nμy, ng−êi ta trång c¸c 
lo¹i c©y c«ng nghiÖp, c©y ®Æc s¶n ®· ®−îc 
h×nh thμnh vμ ®· næi tiÕng vÒ chÊt l−îng 
còng nh− s¶n phÈm (c©y v¶i) hoÆc trång c©y 
thùc phÈm ng¾n ngμy. 

- C¸c yªu cÇu vÒ qu¶n lý: ®©y lμ c¸c yªu 
cÇu cã liªn quan ®Õn c¸c thuéc tÝnh kü thuËt 
cña LUT (gåm cã c¸c ®iÒu kiÖn lμm ®Êt, c¸c 
®iÒu kiÖn vÒ thÞ tr−êng cã liªn quan ®Õn kh¶ 
n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, tr×nh ®é canh 
t¸c,…). C¸c yªu cÇu nμy ®èi víi tõng LUT 
kh¸c nhau còng sÏ cã nh÷ng ®ßi hái theo 
møc ®é kh¸c nhau. -  Nhãm ®Êt vμng nh¹t trªn ®¸ c¸t. 

Tæng diÖn tÝch cña nhãm ®Êt nμy lμ 
461,444 ha, chiÕm 4,842% tæng diÖn tÝch ®Êt 
nghiªn cøu. §Êt ph©n bè tËp trung ë x· 
D−¬ng H−u, gåm 3 LMU: LMU25 ®Õn 
LMU27. Theo ®iÒu tra cho thÊy, nh©n d©n ë 
®©y sö dông ®Êt nμy ®Ó trång ng«, c©y ¨n cñ, 
®Ëu, chÌ, chuèi ®¹t n¨ng suÊt kh¸ cao. 

- C¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ: nh»m ®¶m b¶o 
cho LUT cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng dùa trªn 
c¬ së c¸c yªu tè ®Çu t− ®Ó duy tr× n©ng cao ®é 
ph× ®Êt ®ång thêi kh«ng g©y ra nh÷ng t¸c 
®éng xÊu ®Õn m«i tr−êng s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp, chèng tho¸i hãa ®Êt hoÆc tho¸i hãa 
thùc vËt. 
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H×nh 2. B¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai huyÖn S¬n §éng, tØnh B¾c Giang 

B¶ng 2. C¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®−îc lùa chän 

Loại hình sử dụng đất 
(LUT) Ký hiệu Kiểu sử dụng đất 

Lúa màu (LUT1) LUT1 

1. Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 
2. Lúa xuân - lúa mùa - khoai lang 
3. Lúa xuân - lúa mùa - khoai tây 
4. Lúa xuân - lúa mùa - đậu tương 
5. Lạc xuân - lúa mùa- cây vụ đông 

2  lúa (LUT 2) LUT2 Lúa xuân - Lúa mùa 

Chuyên màu LUT3 
1. Lạc xuân - đậu tương hè - ngô đông 
2. Lạc xuân - đậu tương hè - dưa bao tử 
3. Rau các loại 

Cây ăn quả LUT4 Vải, xoài 
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B¶ng 3. Yªu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c lo¹i sö dông ®Êt 

Chỉ tiêu đánh giá 
STT LUT Mức độ thích hợp 

G C D I SL 

S1 1 1 1 1 1 

S2 3 2 2 2 2 

S3 - 3,4 - - - 
1 2 lúa 

N 2,4 - - - - 

S1 1 2 1 1 1 

S2 3,4 3,4 2 2 2 

S3 2 1 - - - 
2 Lúa màu 

N - - - - - 

S1 1 3,4 1 1 1 

S2 4 2 2 2 2 

S3 2,3 1 - - - 
3 Chuyên màu 

N - - - - - 

S1 2 2 1 1 2 

S2 4 1 2 2 1 

S3 1,3 3,4 - - - 
4 Cây ăn quả 

N - - - - - 

        

§Ó thuËn tiÖn cho viÖc x¸c ®Þnh cho c¸c 
yÕu tè vμ chØ tiªu ph©n cÊp, chØ tiªu ph©n 
cÊp trong x¸c ®Þnh ®¬n vÞ ®Êt ®ai. Theo 
h−íng dÉn cña FAO th× yªu cÇu sö dông ®Êt 
®ai ®−îc x¸c ®Þnh theo h−íng møc ®é thÝch 
hîp tõ cao ®Õn thÊp: 

+ S1: RÊt thÝch hîp 
+ S2: ThÝch hîp trung b×nh 
+ S3: ThÝch hîp kÐm 
+ N: Kh«ng thÝch hîp 
Theo h−íng dÉn ®¸nh gi¸ ®Êt cña FAO 

vμ ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt, 
®Ò tμi ®−a ra c¸c yªu cÇu sö dông ®Êt cho c¸c 
lo¹i sö dông ®Êt nh− ë b¶ng 3. 

3.3. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch hîp ®Êt ®ai 
       b»ng phÇn mÒm ARCVIEW 

 X©y dùng b¶n ®å thÝch hîp cho tõng 
lo¹i h×nh sö dông ®Êt. 

B¶n ®å thÝch hîp cho tõng LUT ph¶n 
¸nh møc ®é thÝch hîp cho tõng LUT theo sù 
ph©n cÊp thÝch hîp nhÊt, thÝch hîp trung 
b×nh, thÝch hîp Ýt hay kh«ng thÝch hîp víi 

LUT ®ã vμ ®−îc x©y dùng trªn c¬ së yªu cÇu 
sö dông ®Êt cña c¸c LUT vμ b¶n ®å ®¬n vÞ 
®Êt ®ai ®· x©y dùng.  

Cô thÓ: 
- TiÕn hμnh ®Æt m· cho c¸c LUT: 
+ C¸c lo¹i h×nh thÝch hîp ®−îc ®Æt theo 

            ký hiÖu trong b¶ng 2. 
+ C¸c møc thÝch hîp ®−îc ®Æt m· nh− sau: 
   Lo¹i thÝch hîp nhÊt ®−îc ®Æt m· lμ S1. 
   Lo¹i thÝch hîp trung b×nh ®−îc ®Æt m· 

                                                                 lμ S2. 
   Lo¹i thÝch hîp kÐm ®−îc ®Æt m· lμ S3. 
Tõ líp d÷ liÖu ®Êt, ®iÒu tra c¸c líp d÷ 

liÖu míi ®−îc t¹o ra ®Ó x©y dùng c¸c b¶n ®å 
thÝch hîp cho c¸c LUT. C¸c b¶n ®å thÝch hîp 
cho c¸c LUT lμ: LUT1.shp; LUT2.shp; 
LUT3.shp; LUT4.shp (H×nh 3). 

Tõ c¸c b¶n ®å thÝch hîp cho c¸c lo¹i sö 
dông ®Êt theo c¸c møc ®é thÝch hîp kh¸c 
nhau, c¨n cø vμo thùc tr¹ng nh÷ng thuËn lîi 
vμ khã kh¨n cña vïng vμ dïng c«ng cô GIS, 
b¶n ®å ®Þnh h−íng sö dông ®Êt còng ®−îc 
x©y dùng (H×nh 4). 
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H×nh 3. C¸c b¶n ®å thÝch hîp cho c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt kh¸c nhau 
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H×nh 4. B¶n ®å ®Þnh h−íng sö dông ®Êt huyÖn S¬n §éng 

4. KÕt luËn  
S¬n §éng lμ huyÖn vïng cao n»m vÒ 

phÝa ®«ng cña tØnh B¾c Giang víi tæng diÖn 
tÝch tù nhiªn lμ 84.577,17ha, trong ®ã diÖn 
tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chØ chiÕm 
11,96%, lμ mét vïng cßn cã nhiÒu khã kh¨n 
trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh− thiÕu n−íc 
trÇm träng, nhiÒu c¸c d©n téc thiÓu sè dinh 
sèng, phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu, d©n trÝ 
thÊp, ®Êt ®ai kh«ng b»ng ph¼ng, ®Êt dèc vμ 
xãi mßn. ViÖc ®¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp mang ý nghÜa lín ®èi víi 
sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vμ vÊn ®Ò an 
ninh l−¬ng thùc nãi riªng, gãp phÇn n©ng 
cao ®êi sèng vËt chÊt cho nh©n d©n. 

B¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai ®· ®−îc x©y dùng 
víi 27 ®¬n vÞ ®Êt ®ai thÓ hiÖn 4 nhãm ®Êt ®Æc 
tr−ng cña vïng ®ã lμ ®Êt phï sa ngßi, suèi; 
®Êt ®á vμng trªn ®¸ sÐt vμ ®¸ biÕn chÊt; ®Êt 
vμng nh¹t trªn ®¸ c¸t; ®Êt ®á vμng biÕn ®æi 
do trång lóa n−íc.  

ViÖc x©y dùng c¸c b¶n ®å thÝch hîp ®Êt 
®ai cho tõng lo¹i sö dông ®Êt cho thÊy ®Êt 
®ai dïng vμo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp 
ch−a thùc sù thÝch hîp nhÊt, cÇn ph¶i cã sù 

c¶i t¹o ®Êt ®Ó h¹ thÊp ®é cao vμ lμm cho ®Êt 
t¬i xèp h¬n.  
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øNG DôNG GIS §¸NH GI¸ THÝCH HîP §ÊT §AI PHôC Vô S¶N XUÊT N¤NG NGHIÖP HUYÖN S¥N §éNG - TØNH B¾C GIANG


Applying Geographical Information System (GIS) in Evaluating Suitable Land for Agricultural Production at Son Dong District - Bac Giang Province
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trong năm 2009 tại huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang nhằm đánh giá sự thích hợp đất đai đối với các loại sử dụng đất hiện tại của huyện. Nghiên cứu đã xác định các chỉ tiêu phân cấp gồm loại đất, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới và độ dốc, từ đó sử dụng các chức năng phân tích không gian của GIS để xây dựng các bản đồ đơn tính và chồng xếp các bản đồ đơn tính đó để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai gồm 27 đơn vị đất đai. Qua điều tra, các loại sử dụng đất của huyện đã được xác định đó là 2 lúa, lúa màu, chuyên màu và cây ăn quả. Việc xây dựng các bản đồ thể hiện mức độ thích hợp cho các loại sử dụng đất cũng đã được tiến hành và cũng với công cụ GIS, bản đồ định hướng sử dụng đất cũng đã được xây dựng. Qua nghiên cứu thấy rằng GIS là một công cụ đắc lực cho công tác đánh giá sự thích hợp của đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp.


Từ khóa: Đánh giá đất đai, đánh giá thích hợp đất đai, đơn vị đất đai, GIS.


SUMMARY


The research was conducted  to determine the suitable level of land for existing land use  in Sondong district, Bac Giang province in 2009. The research was identified 5 key driven factors of land use efficience: soil type, soil structure, soil depth, irigation and slope. The authors used spatial analyst tool to overlay and create thematic maps and land unit map included 27 land units. The results identified 4 landuse types such as 2 rice crops, rice-dried crop, dried crop and orchard. The land suitability classification was performed for these 4 landuse type of agricultural land in Son Dong district. The perspective landuse types were proposed. The research has recommended that GIS is strong tool to identify ans evaluate suitable landuses for enhancing agricultural production.


Key words: GIS, land evaluation, land suitable classification, land unit.


1. §ÆT VÊN §Ò


§Êt ®ai võa lµ s¶n phÈm cña tù nhiªn võa lµ s¶n phÈm cña lao ®éng, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt kh«ng thÓ thay thÕ ®îc trong s¶n xuÊt n«ng - l©m nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, con ngêi ®· t¹o dùng c¸c hÖ sinh th¸i nh©n t¹o ®Ó thay thÕ cho nh÷ng hÖ sinh th¸i tù nhiªn do ®ã lµm gi¶m tÝnh bÒn v÷ng cña nã (§oµn C«ng Quú, 2000). Bªn c¹nh ®ã, tèc ®é ®« thÞ ho¸ - c«ng nghiÖp ho¸ diÔn ra nhanh chãng vµ m¹nh mÏ cïng víi sù gia t¨ng d©n sè ®· vµ ®ang t¹o nªn nh÷ng ¸p lùc ngµy cµng lín ®èi víi quü ®Êt n«ng - l©m nghiÖp, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ngµy cµng bÞ thu hÑp, ngoµi ra viÖc khai th¸c vµ sö dông ®Êt kh«ng hîp lý ®· lµm cho nhiÒu vïng ®Êt bÞ tho¸i ho¸, mÊt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt (NguyÔn Tö Xiªm vµ cs., 2002).


§¸nh gi¸ ®Êt lµ mét néi dung quan träng cña ngµnh khoa häc ®Êt, nã ®îc coi lµ nhiÖm vô kh«ng thÓ thiÕu ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, cÇn nghiªn cøu vµ ®a ra ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®Êt cho phï hîp (T«n ThÊt ChiÓu vµ cs., 1999).


Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Nhµ níc ®· sö dông ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai theo tiªu chuÈn cña FAO – UNESCO nh»m ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai thÝch øng cho tõng lo¹i c©y trång phôc vô sö dông ®Êt hîp lý. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin, ®Æc biÖt lµ sù ®ãng gãp cña c«ng nghÖ GIS ®· gãp phÇn rÊt lín trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông ®Êt, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai (TrÇn ThÞ B¨ng T©m, 2006). Trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ cÊu sö dông ®Êt hîp lý, hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng cho mét huyÖn miÒn nói cã nhiÒu d©n téc thiÓu sè tr×nh ®é d©n trÝ thÊp th× viÖc ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt, ®Ó phôc vô cho viÖc b¶o vÖ vïng ®Êt dèc nh¹y c¶m dÔ bÞ xãi mßn röa tr«i nµy, cïng víi sù hç trî ®¾c lùc cña GIS trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch kh«ng gian vµ xö lý sè liÖu hiÖu qu¶, sù truy xuÊt d÷ liÖu nhanh chãng vµ chÝnh x¸c lµm cho nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh thuËn tiÖn h¬n.


2.  PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


Nghiªn cøu tËp trung vµo ®Æc tÝnh cña ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc huyÖn S¬n §éng tØnh B¾c Giang, do vËy tiÕn hµnh thu thËp c¸c sè liÖu, tµi liÖu cã liªn quan nh ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi, t×nh h×nh sö dông ®Êt vµ ®iÒu tra pháng vÊn 80 hé vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt trªn c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt kh¸c nhau. Sö dông ph¬ng ph¸p chuyªn gia ®Ó tham kh¶o ý kiÕn c¸c chuyªn gia trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan tíi sö dông ®Êt. 

Sö dông ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®Êt theo FAO- UNESCO. X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai huyÖn S¬n §éng theo tû lÖ 1: 25.000 trªn c¬ së øng dông c«ng nghÖ GIS trong viÖc x©y dùng c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å vµ sö dông c¸c phÇn mÒm ArcView, ArcGIS, Mapinfo, MicroStation ®Ó tiÕn hµnh qu¸ tr×nh nhËp vµ ph©n tÝch xö lý sè liÖu, x©y dùng c¸c b¶n ®å trong GIS. B¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai ®îc x©y dùng b»ng ph¬ng ph¸p chång xÕp c¸c líp th«ng tin cña c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh vµ møc ®é ph©n cÊp cña c¸c chØ tiªu: lo¹i ®Êt, thµnh phÇn c¬ giíi, ®é dµy tÇng ®Êt, chÕ ®é níc vµ ®é dèc.

Xö lý sè liÖu, ph©n tÝch thèng kª b»ng c¸c phÇn mÒm chuyªn dông Word, Excel. Lùa chän vµ ®¸nh gi¸ c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt bÒn v÷ng theo 3 tiªu chÝ kinh tÕ, x· héi vµ m«i trêng.

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU


3.1. §Æc ®iÓm ®Þa lÝ, kinh tÕ vµ x· héi cña 
       huyÖn S¬n §éng, B¾c Giang


S¬n §éng lµ mét huyÖn miÒn nói n»m ë phÝa §«ng B¾c cña tØnh B¾c Giang bao gåm 21 x· vµ 2 thÞ trÊn, cã vÞ trÝ t¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ giao lu kinh tÕ. HuyÖn cã ®Þa h×nh t¬ng ®èi cao, mang ®Æc ®iÓm khÝ hËu lôc ®Þa vïng nói kh¸ râ rÖt, lîng ma trung b×nh hµng n¨m thÊp, sè lîng ao, hå, s«ng, suèi Ýt vµ cã tr÷ lîng thÊp, ®ã lµ ®iÒu kiÖn kÐm thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, do ®iÒu kiÖn giao th«ng ®i l¹i rÊt khã kh¨n, ®Êt ®ai cã hµm lîng mïn thÊp còng g©y c¶n trë cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn.


Tæng sè nh©n khÈu trong toµn huyÖn ®Õn th¸ng 12 n¨m 2008 lµ 71.927 ngêi, trong ®ã nam 36.682 ngêi, n÷ 35.245 ngêi. HiÖn nay, huyÖn ®· vµ ®ang quan t©m ®Çu t ®Õn mäi mÆt ®êi sèng cña nh©n d©n. C¸c c¬ së h¹ tÇng nh trô së UBND c¸c x·, thÞ trÊn còng nh c¸c c¬ quan trong huyÖn, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c nh bu chÝnh viÔn th«ng, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn bíc ®Çu ®îc ®Çu t x©y dùng, vÒ c¬ b¶n ®· phôc vô ®îc nhu cÇu hiÖn t¹i. Nhng nh÷ng n¨m tiÕp theo, khi ®iÒu kiÖn kinh tÕ ph¸t triÓn, cÇn ph¶i ®Çu t c¶i t¹o, x©y dùng thªm míi cã thÓ ®¶m b¶o cho c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, tæ chøc s¶n xuÊt vµ phôc vô ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, vui ch¬i gi¶i trÝ cña nh©n d©n.


NÒn kinh tÕ cña huyÖn tríc kia chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp, trong ®ã trång c©y hµng n¨m lµ chÝnh. Vµi n¨m gÇn ®©y, c©y ¨n qu¶ b¾t ®Çu mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cao ®· gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng kinh tÕ - x· héi cña nh©n d©n trong huyÖn. C¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong huyÖn chØ míi b¾t ®Çu ph¸t triÓn ë møc ®é nhÊt ®Þnh. Trong nh÷ng n¨m qua kÓ tõ khi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi viÖc giao ruéng æn ®Þnh, l©u dµi cho c¸c hé gia ®×nh c¸ nh©n vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång theo chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ ë huyÖn S¬n §éng ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc.


Theo kÕt qu¶ thèng kª n¨m 2009 cña huyÖn, c¸c lo¹i ®Êt ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông, qu¶n lý cã sù biÕn ®éng theo híng tÝch cùc phï hîp víi quy ho¹ch vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi chung cña toµn huyÖn. Tæng diÖn tÝch tù nhiªn cña huyÖn lµ 84.577,17 ha (B¸o c¸o thèng kª ®Êt ®ai, b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2008), trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp lµ 61.980,23 ha chiÕm 73,28%.

3.2. X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai


§¬n vÞ ®Êt ®ai lµ mét khoanh/v¹t ®Êt víi nh÷ng ®Æc tÝnh vµ tÝnh chÊt ®Êt ®ai thÝch hîp cho tõng lo¹i h×nh sö dông ®Êt (LUT), cã cïng ®iÒu kiÖn qu¶n lý ®Êt ®ai, cïng mét kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ c¶i t¹o ®Êt. B¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai lµ mét tËp hîp c¸c ®¬n vÞ ®Êt ®ai trong khu vùc/vïng ®¸nh gi¸ ®Êt (§µo Ch©u Thu vµ cs., 1998). C¸c ®¬n vÞ ®Êt ®ai ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p chång xÕp c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh b»ng phÇn mÒm Arcview cña hÖ thèng GIS. Dùa vµo ®Æc tÝnh ®Êt ®ai vµ c¸c yÕu tè sinh th¸i n«ng nghiÖp nh: khÝ hËu, thuû v¨n, thêi tiÕt, dùa vµo môc ®Ých ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai cho ®Êt n«ng


nghiÖp, kh«ng ®i s©u chi tiÕt vµo c¸c c©y trång cô thÓ, nªn c¸c chØ tiªu ph©n cÊp ®îc lùa chän cho viÖc ®¸nh gi¸ ®Êt ë huyÖn S¬n §éng gåm lo¹i ®Êt, thµnh phÇn c¬ giíi, ®é dµy tÇng ®Êt, chÕ ®é níc vµ ®é dèc (B¶ng 1).


3.2.1. X©y dùng b¶n ®å ®¬n tÝnh

Trªn ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, víi c¸c chØ tiªu ®· ®îc lùa chän, c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh ®îc x©y dùng trªn nÒn b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, bao gåm 5 b¶n ®å ®¬n tÝnh:


  - B¶n ®å thæ nhìng.


  - B¶n ®å thµnh phÇn c¬ giíi.


  - B¶n ®å ®é dµy tÇng ®Êt.


  - B¶n ®å chÕ ®é tíi.


  - B¶n ®å ®é dèc.


B¶n ®å ®¬n tÝnh ®îc x©y dùng theo ba bíc c¬ b¶n sau:


* Bíc 1: NhËp d÷ liÖu kh«ng gian.


* Bíc 2: NhËp d÷ liÖu thuéc tÝnh cho b¶n ®å ®atnghiencuu.shp, ®©y lµ nh÷ng diÖn tÝch ®Êt ®îc tiÕn hµnh nghiªn cøu.


* Bíc 3: X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®¬n tÝnh.


Sau khi ®· cã ®Çy ®ñ d÷ liÖu kh«ng gian vµ d÷ liÖu thuéc tÝnh, phÇn mÒm ARCVIEW ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng 6 b¶n ®å ®¬n tÝnh (H×nh 1). Ta cã ®îc b¶n ®å s¶n phÈm bao gåm: b¶n ®å thæ nhìng, b¶n ®å thµnh phÇn c¬ giíi, b¶n ®å ®é dµy tÇng ®Êt, b¶n ®å chÕ ®é tíi, b¶n ®å ®Þa h×nh, b¶n ®å ®é dèc vµ b¶n ®å chÕ ®é tíi.


		B¶ng 1. Tæng hîp c¸c chØ tiªu ph©n cÊp ®¸nh gi¸ ®Êt
cña huyÖn S¬n §éng - tØnh B¾c Giang


Chỉ tiêu

		Phân cấp

		Ký hiệu mã



		1. Loại đất

		- Đất phù sa ngòi suối (Py)


- Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs)


- Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl)


- Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq)

		G1


G2


G3


G4



		2. Thành phần cơ giới

		- Thịt nặng


- Thịt trung bình


- Thịt nhẹ


- Cát pha

		C1


C2


C3


C4



		3. Độ dày tầng đất

		- Dưới  50


- 50 – 100

		D1


D2



		4.Chế độ tưới

		- Tưới bán chủ động.


- Nhờ nước trời.

		I1


I2



		5. Độ dốc

		- 0 – 8 độ.


- 8 – 15 độ.

		SL1


SL2





            

            



H×nh 1. C¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh


3.2.2. X©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai


Tr×nh tù chång ghÐp x©y dùng b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai thÓ hiÖn ë d¹ng s¬ ®å nh sau:


dat.shp


                 G_C.shp


tpcg.shp 



                             G_C_SL.shp                    


dodoc.shp
 



                                           DVDD.shp


Chedotuoi.shp
        




   I_D.shp


ddtdat.shp


Sau khi chång ghÐp c¸c b¶n ®å ®¬n tÝnh b»ng phÇn mÒm ARCVIEW, cho kÕt qu¶ lµ mét b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai huyÖn S¬n §éng, tØnh B¾c Giang gåm 27 ®¬n vÞ ®Êt ®ai (H×nh 2).


3.2.3. M« t¶ c¸c ®¬n vÞ b¶n ®å ®Êt ®ai

DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp nghiªn cøu cña huyÖn lµ 9.529,191 gåm cã 27 ®¬n vÞ ®Êt ®ai (LMU) trªn c¸c nhãm ®Êt chÝnh sau:


-  Nhãm ®Êt phï sa ngßi, suèi.


Tæng diÖn tÝch cña nhãm ®Êt nµy lµ 2.733,554 ha chiÕm 28,686% tæng diÖn tÝch ®Êt nghiªn cøu, ph©n bè däc theo khu vùc s«ng suèi ch¶y víi ®é réng vïng thÊp, gåm 2 LMU: LMU1 ®Õn LMU2. Lo¹i ®Êt nµy thÝch hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång nh lóa, l¹c, ®Ëu ®ç vµ c¸c lo¹i rau...


- Nhãm ®Êt ®á vµng trªn ®¸ sÐt vµ ®¸ biÕn chÊt.


Tæng diÖn tÝch cña nhãm ®Êt nµy lµ 2.583,823 ha, chiÕm 27,115% diÖn tÝch ®Êt nghiªn cøu; ph©n bè ë hÇu kh¾p mäi n¬i trªn ®Þa bµn huyÖn, gåm 12 LMU: tõ LMU3 ®Õn LMU14. Trªn ®Êt nµy, ngêi ta trång c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp, c©y ®Æc s¶n ®· ®îc h×nh thµnh vµ ®· næi tiÕng vÒ chÊt lîng còng nh s¶n phÈm (c©y v¶i) hoÆc trång c©y thùc phÈm ng¾n ngµy.


-  Nhãm ®Êt vµng nh¹t trªn ®¸ c¸t.


Tæng diÖn tÝch cña nhãm ®Êt nµy lµ 461,444 ha, chiÕm 4,842% tæng diÖn tÝch ®Êt nghiªn cøu. §Êt ph©n bè tËp trung ë x· D¬ng Hu, gåm 3 LMU: LMU25 ®Õn LMU27. Theo ®iÒu tra cho thÊy, nh©n d©n ë ®©y sö dông ®Êt nµy ®Ó trång ng«, c©y ¨n cñ, ®Ëu, chÌ, chuèi ®¹t n¨ng suÊt kh¸ cao.


- Nhãm ®Êt ®á vµng biÕn ®æi do trång lóa níc.


Tæng diÖn tÝch cña nhãm ®Êt nµy lµ 3.750,370 ha, chiÕm 39,357% tæng diÖn tÝch ®Êt nghiªn cøu, gåm cã 10 LMU (tõ LMU15 -LMU24). §Êt ph©n bè tËp trung ë hai khu vùc trªn ®Þa bµn huyÖn gåm c¸c x· D¬ng Hu vµ H÷u S¶n. Theo sè liÖu ®iÒu tra, nh×n chung ®Êt nµy cã ®é ph× thÊp khã sö dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 


3.2.4. Lùa chän c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt


* Yªu cÇu sö dông ®Êt lµ nh÷ng ®ßi hái vÒ ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt ®Êt ®ai ®Ó ®¶m b¶o cho mçi lo¹i h×nh sö dông ®Êt nªu lªn trong ®¸nh gi¸ ®Êt ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Mçi lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®ai cã nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n kh¸c nhau (§µo Ch©u Thu, 1998). Ph©n h¹ng møc ®é thÝch nghi chuÈn x¸c nÕu x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu sö dông ®Êt ®ai cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®îc c©n nh¾c vµ phï hîp víi thùc tÕ. C¸c LUT ®îc lùa chän (B¶ng 2) dùa trªn c¬ së 3 nhãm yªu cÇu sö dông nh sau:


- C¸c yªu cÇu sinh trëng hoÆc sinh th¸i cña c©y trång: Mçi lo¹i c©y trång cã ®Æc ®iÓm sinh trëng ph¸t triÓn riªng. Do ®ã mçi lo¹i c©y cã nh÷ng yªu cÇu riªng kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o chóng sinh trëng vµ ph¸t triÓn tèt. Nh÷ng yÕu tè c©y trång yªu cÇu gåm: c¸c lo¹i ®Êt, ®Þa h×nh, thµnh phÇn c¬ giíi, chÕ ®é níc. X¸c ®Þnh yªu cÇu sö dông ®Êt ®èi víi tõng lo¹i c©y trång ®îc dùa vµo c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ yªu cÇu cña c©y trång kÕt hîp tham kh¶o ý kiÕn cña chuyªn gia trong vïng.


- C¸c yªu cÇu vÒ qu¶n lý: ®©y lµ c¸c yªu cÇu cã liªn quan ®Õn c¸c thuéc tÝnh kü thuËt cña LUT (gåm cã c¸c ®iÒu kiÖn lµm ®Êt, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thÞ trêng cã liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm, tr×nh ®é canh t¸c,…). C¸c yªu cÇu nµy ®èi víi tõng LUT kh¸c nhau còng sÏ cã nh÷ng ®ßi hái theo møc ®é kh¸c nhau.


- C¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ: nh»m ®¶m b¶o cho LUT cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng dùa trªn c¬ së c¸c yªu tè ®Çu t ®Ó duy tr× n©ng cao ®é ph× ®Êt ®ång thêi kh«ng g©y ra nh÷ng t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i trêng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chèng tho¸i hãa ®Êt hoÆc tho¸i hãa thùc vËt.




H×nh 2. B¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai huyÖn S¬n §éng, tØnh B¾c Giang


B¶ng 2. C¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®îc lùa chän


		Loại hình sử dụng đất (LUT)

		Ký hiệu

		Kiểu sử dụng đất



		Lúa màu (LUT1)

		LUT1

		1. Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông


2. Lúa xuân - lúa mùa - khoai lang


3. Lúa xuân - lúa mùa - khoai tây


4. Lúa xuân - lúa mùa - đậu tương


5. Lạc xuân - lúa mùa- cây vụ đông



		2  lúa (LUT 2)

		LUT2

		Lúa xuân - Lúa mùa



		Chuyên màu

		LUT3

		1. Lạc xuân - đậu tương hè - ngô đông


2. Lạc xuân - đậu tương hè - dưa bao tử


3. Rau các loại



		Cây ăn quả

		LUT4

		Vải, xoài





B¶ng 3. Yªu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c lo¹i sö dông ®Êt


		STT

		LUT

		Mức độ thích hợp

		Chỉ tiêu đánh giá



		

		

		

		G

		C

		D

		I

		SL



		1

		2 lúa

		S1

		1

		1

		1

		1

		1



		

		

		S2

		3

		2

		2

		2

		2



		

		

		S3

		-

		3,4

		-

		-

		-



		

		

		N

		2,4

		-

		-

		-

		-



		2

		Lúa màu

		S1

		1

		2

		1

		1

		1



		

		

		S2

		3,4

		3,4

		2

		2

		2



		

		

		S3

		2

		1

		-

		-

		-



		

		

		N

		-

		-

		-

		-

		-



		3

		Chuyên màu

		S1

		1

		3,4

		1

		1

		1



		

		

		S2

		4

		2

		2

		2

		2



		

		

		S3

		2,3

		1

		-

		-

		-



		

		

		N

		-

		-

		-

		-

		-



		4

		Cây ăn quả

		S1

		2

		2

		1

		1

		2



		

		

		S2

		4

		1

		2

		2

		1



		

		

		S3

		1,3

		3,4

		-

		-

		-



		

		

		N

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		

		

		

		

		

		





§Ó thuËn tiÖn cho viÖc x¸c ®Þnh cho c¸c yÕu tè vµ chØ tiªu ph©n cÊp, chØ tiªu ph©n cÊp trong x¸c ®Þnh ®¬n vÞ ®Êt ®ai. Theo híng dÉn cña FAO th× yªu cÇu sö dông ®Êt ®ai ®îc x¸c ®Þnh theo híng møc ®é thÝch hîp tõ cao ®Õn thÊp:


+ S1: RÊt thÝch hîp


+ S2: ThÝch hîp trung b×nh


+ S3: ThÝch hîp kÐm


+ N: Kh«ng thÝch hîp


Theo híng dÉn ®¸nh gi¸ ®Êt cña FAO vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt, ®Ò tµi ®a ra c¸c yªu cÇu sö dông ®Êt cho c¸c lo¹i sö dông ®Êt nh ë b¶ng 3.


3.3. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch hîp ®Êt ®ai
       b»ng phÇn mÒm ARCVIEW


 X©y dùng b¶n ®å thÝch hîp cho tõng lo¹i h×nh sö dông ®Êt.


B¶n ®å thÝch hîp cho tõng LUT ph¶n ¸nh møc ®é thÝch hîp cho tõng LUT theo sù ph©n cÊp thÝch hîp nhÊt, thÝch hîp trung b×nh, thÝch hîp Ýt hay kh«ng thÝch hîp víi LUT ®ã vµ ®îc x©y dùng trªn c¬ së yªu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c LUT vµ b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai ®· x©y dùng. 


Cô thÓ:


- TiÕn hµnh ®Æt m· cho c¸c LUT:


+ C¸c lo¹i h×nh thÝch hîp ®îc ®Æt theo
            ký hiÖu trong b¶ng 2.


+ C¸c møc thÝch hîp ®îc ®Æt m· nh sau:


   Lo¹i thÝch hîp nhÊt ®îc ®Æt m· lµ S1.


   Lo¹i thÝch hîp trung b×nh ®îc ®Æt m·
                                                                 lµ S2.


   Lo¹i thÝch hîp kÐm ®îc ®Æt m· lµ S3.


Tõ líp d÷ liÖu ®Êt, ®iÒu tra c¸c líp d÷ liÖu míi ®îc t¹o ra ®Ó x©y dùng c¸c b¶n ®å thÝch hîp cho c¸c LUT. C¸c b¶n ®å thÝch hîp cho c¸c LUT lµ: LUT1.shp; LUT2.shp; LUT3.shp; LUT4.shp (H×nh 3).


Tõ c¸c b¶n ®å thÝch hîp cho c¸c lo¹i sö dông ®Êt theo c¸c møc ®é thÝch hîp kh¸c nhau, c¨n cø vµo thùc tr¹ng nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña vïng vµ dïng c«ng cô GIS, b¶n ®å ®Þnh híng sö dông ®Êt còng ®îc x©y dùng (H×nh 4).




H×nh 3. C¸c b¶n ®å thÝch hîp cho c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt kh¸c nhau




H×nh 4. B¶n ®å ®Þnh híng sö dông ®Êt huyÖn S¬n §éng


4. KÕt luËn 


S¬n §éng lµ huyÖn vïng cao n»m vÒ phÝa ®«ng cña tØnh B¾c Giang víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 84.577,17ha, trong ®ã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chØ chiÕm 11,96%, lµ mét vïng cßn cã nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh thiÕu níc trÇm träng, nhiÒu c¸c d©n téc thiÓu sè dinh sèng, phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu, d©n trÝ thÊp, ®Êt ®ai kh«ng b»ng ph¼ng, ®Êt dèc vµ xãi mßn. ViÖc ®¸nh gi¸, ph©n h¹ng ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang ý nghÜa lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ vÊn ®Ò an ninh l¬ng thùc nãi riªng, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cho nh©n d©n.


B¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai ®· ®îc x©y dùng víi 27 ®¬n vÞ ®Êt ®ai thÓ hiÖn 4 nhãm ®Êt ®Æc trng cña vïng ®ã lµ ®Êt phï sa ngßi, suèi; ®Êt ®á vµng trªn ®¸ sÐt vµ ®¸ biÕn chÊt; ®Êt vµng nh¹t trªn ®¸ c¸t; ®Êt ®á vµng biÕn ®æi do trång lóa níc. 


ViÖc x©y dùng c¸c b¶n ®å thÝch hîp ®Êt ®ai cho tõng lo¹i sö dông ®Êt cho thÊy ®Êt ®ai dïng vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cha thùc sù thÝch hîp nhÊt, cÇn ph¶i cã sù c¶i t¹o ®Êt ®Ó h¹ thÊp ®é cao vµ lµm cho ®Êt t¬i xèp h¬n. 
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