
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2010: Tập 8, số 4: 667 - 674      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

667 

øNG DôNG HÖ THèNG TH¤NG TIN §ÞA Lý (GIS) X¢Y DùNG B¶N §å HÖ Sè LS 
TRONG NGHI£N CøU XãI MßN §ÊT HUYÖN TAM N¤NG (TØNH PHó THä) 

Application of Geographic Information System for mapping LS factor in 
soil erosion research in Tam Nong District, Phu Tho Province 

Trần Quốc Vinh1*, Hoàng Tuấn Minh2 

1Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
2Trung tâm Điều tra đánh giá tài nguyên đất, Tổng cục Quản lý đất đai 

*Địa chỉ email tác giả liên hệ: tqvinh@hua.edu.vn                          

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ năm 2009. Ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GIS để mô hình hóa, tính toán xói mòn đất theo phương trình mất đất phổ dụng (USLE) 
của Wischmeier và Smith là phương pháp hiện đại, nó có khả năng giải quyết những vấn đề ở tầm vĩ 
mô trong thời gian ngắn. Xác định hệ số độ dốc (S) và chiều dài sườn dốc (L) là nhân tố quan trọng 
trong việc mô hình hóa xói mòn đất bằng phương trình USLE. Kết quả xác định LS cho thấy, phần lớn 
diện tích của huyện Tam Nông (86,15%) có hệ số LS từ 0 - 0,2. Phần diện tích có hệ số LS lớn hơn 1,5 
chỉ chiếm 0,52%. Như vậy có thể thấy rằng, yếu tố độ dốc và chiều dài sườn dốc có ảnh hưởng không 
lớn đến lượng đất mất do xói mòn của huyện.  

Từ khóa: Hệ số LS, hệ thống thông tin địa lý, mô hình số độ cao, phương trình mất đất phổ dụng,  
xói mòn đất.   

SUMMARY 
The research has been conducted in Tam Nong district, Phu Tho province in 2009. Application of 

remote sensing and GIS technology were used as modern method for modeling, estimating soil 
erosion loss with Universal Soil Loss Equation (USLE) proposed by Wischmeier and Smith. This 
method helps to solve problems on the macro level in the short time. Determination of both slope (S) 
and slope length factors (L) is important in modeling soil erosion with USLE equation. The results 
showed that 86.15% area of Tam Nong district has LS factor vary from 0 to 0.2, while only 0.52% of the 
area has LS factor higher than 1.5. Therefore, the slope gradient and slope length only slightly 
affected to soil erosion loss in the study area. 

Key words: Digital elevation model, geographic Information system, LS factor, soil erosion, 
universal soil loss equation.    

1. §ÆT VÊN §Ò 

Xãi mßn ®Êt tõ l©u ®−îc coi lμ nguyªn 
nh©n g©y tho¸i ho¸ tμi nguyªn ®Êt nghiªm 
träng ë vïng ®åi nói (NguyÔn Tö Siªm, Th¸i 
Phiªn; 1999). VÊn ®Ò xãi mßn ®Êt ®· ®−îc ®Ò 
cËp ®Õn trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña 
nhiÒu t¸c gi¶ trong vμ ngoμi n−íc (NguyÔn 

Träng Hμ, 1996; NguyÔn Quang Mü, 2005; 
Hudson, 1981; Zakharov, 1981...) . 

§Ó gi¶m thiÓu xãi mßn ®Êt ë khu vùc 
miÒn nói, hai vÊn ®Ò cÇn ®−îc nghiªn cøu 
song song lμ: thùc tr¹ng qu¸ tr×nh xãi mßn 
®Êt, nguyªn nh©n, c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn 
nã vμ nh÷ng gi¶i ph¸p ng¨n chÆn xãi mßn 
®Êt (NguyÔn Quang Mü, 2005). Cã nhiÒu 
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ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau, c¸ch tiÕp cËn kh¸c 
nhau ®Ó nghiªn cøu vÊn ®Ò xãi mßn ®Êt, 
trong ®ã ph−¬ng ph¸p sö dông c«ng nghÖ 
viÔn th¸m vμ GIS ®Ó m« h×nh hãa, tÝnh to¸n 
xãi mßn ®Êt theo ph−¬ng tr×nh mÊt ®Êt phæ 
dông cña Wischmeier vμ Smith lμ ph−¬ng 
ph¸p hiÖn ®¹i cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nh÷ng 
vÊn ®Ò ë tÇm vÜ m« trong thêi gian ng¾n.   

X¸c ®Þnh hÖ sè ®é dèc (S) vμ chiÒu dμi 
s−ên dèc (L) lμ hai nh©n tè quan träng kh«ng 
thÓ thiÕu trong viÖc m« h×nh hãa xãi mßn ®Êt 
b»ng ph−¬ng tr×nh mÊt ®Êt phæ dông 
(USLE). X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè L, S cho huyÖn 
Tam N«ng cã thÓ coi nh− c¸c hÖ sè ®¹i diÖn 
cho vïng trung du, n¬i chuyÓn tiÕp gi÷a 
®ång b»ng vμ miÒn nói. 

2. §èI T¦îNG Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 

Nghiªn cøu ®−îc tiÕn hμnh trªn c¸c lo¹i 
®Êt ë 20 x· thuéc huyÖn Tam N«ng tØnh Phó 
Thä víi c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®−îc 
øng dông lμ: 

1. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, thu thËp d÷ 
liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, b¶n ®å ®Þa h×nh 
vμ c¸c b¸o c¸o sè liÖu liªn quan ®Õn ph©n cÊp 
®é dèc vμ ph©n cÊp ®Þa h×nh cña huyÖn Tam 
N«ng. 

2. Ph−¬ng ph¸p sè ho¸, biªn tËp d÷ liÖu 
b¶n ®å ®Þa h×nh b»ng phÇn mÒm Micro 
Station 8.0. 

3. Ph−¬ng ph¸p m« h×nh hãa: Sö dông 
ph−¬ng tr×nh tÝnh hÖ sè LS theo c«ng thøc 
cña Helena Mitasova vμ cs. (1996): 

     LS(r) = (m+1) [A(r)/a0]m [sin b(r)/b0]n     (1) 

Trong ®ã: A(r) lμ phÇn diÖn tÝch lμm 
t¨ng thªm ®é dèc trªn mét ®¬n vÞ chiÒu réng 
cña ®−êng b×nh ®é; b lμ ®é dèc (®é); m, n lμ 
c¸c th«ng sè vμ a0 = 22,1 m = 72,6 ft lμ chiÒu 
dμi s−ên; b0 = 0,09 = 9%= 5,160 lμ ®é dèc b·i 
thö nghiÖm trong ph−¬ng tr×nh USLE; gi¸ 
trÞ n=1,3; m=0,6 lμ ®−îc lÊy tõ thùc nghiÖm. 

C«ng thøc (1) tÝnh LS ®−îc t¸c gi¶ thay 
®æi cho phï hîp tÝnh to¸n trong GIS (2): 

LS = (FlowAccumulation*cellsize/22,13)0,6*  
        (Sin(Slope)*0,01745)/ 0,09)1,3*1,6        (2) 

Trong ®ã: 
- Dßng ch¶y tÝch luü (flow accumulation) 

®−îc tÝch dùa vμo h−íng cña dßng ch¶y (flow 
direction). X¸c ®Þnh h−íng cña dßng tõ cell 
nμo ch¶y tíi. 

- KÝch th−íc cña pixel (cellsize), trong 
nghiªn cøu sö dông Cellsize = 20*20 m 

- §é dèc (slope) tÝnh b»ng ®é.  

4. Ph−¬ng ph¸p xö lý d÷ liÖu b»ng GIS 

+ Ph−¬ng ph¸p néi suy: X©y dùng m« 
h×nh sè ®é cao (DEM) tõ b¶n ®å ®Þa h×nh 
huyÖn Tam N«ng b»ng modul 3D-Analyst 
cña phÇn mÒm ArcGIS 9.3. 

+ Ph−¬ng ph¸p x©y dùng b¶n ®å ®é dèc 
b»ng modul 3D - Analyst cña phÇn mÒm 
ArcGIS 9.3. 

+ Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c hÖ sè L vμ 
hÖ sè S b»ng modul Spatial - Analyst cña 
phÇn mÒm ArcGIS 9.3. 

+ Ph−¬ng ph¸p thèng kª: Tæng hîp, thèng 
kª sè liÖu tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra vμ nghiªn cøu 
b»ng phÇn mÒm Excel. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU   

3.1. Kh¸i qu¸t vïng nghiªn cøu 

HuyÖn Tam N«ng n»m ë phÝa §«ng 
Nam cña tØnh Phó Thä, cã täa ®é ®Þa lý tõ 
21013 ®Õn 21024 ®é vÜ B¾c, 105009 ®Õn 
105021 ®é kinh §«ng. Trung t©m cña huyÖn 
lμ thÞ trÊn H−ng Hãa c¸ch thμnh phè ViÖt 
Tr× 30 km ®−êng bé theo quèc lé 32A, 32C, 
quèc lé 2 (H×nh 1).  

§Þa giíi hμnh chÝnh cña huyÖn: 
- PhÝa B¾c gi¸p thÞ x· Phó Thä víi ranh 

giíi tù nhiªn lμ s«ng Hång. 
- PhÝa Nam gi¸p huyÖn Thanh Thñy vμ 

Thanh S¬n. 
- PhÝa §«ng gi¸p huyÖn L©m Thao víi 

ranh giíi lμ s«ng Hång. 
- PhÝa §«ng Nam gi¸p tØnh Hμ T©y víi 

ranh giíi tù nhiªn lμ s«ng §μ. 
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H×nh 1. VÞ trÝ ®Þa lý huyÖn Tam N«ng, tØnh Phó Thä 

- PhÝa T©y gi¸p huyÖn Thanh Ba víi 
ranh giíi tù nhiªn lμ s«ng Hång, gi¸p huyÖn 
CÈm Khª vμ huyÖn Yªn LËp. 

HuyÖn Tam N«ng cã 19 x· vμ 1 thÞ trÊn 
víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn lμ 15.596,92 ha. 

§Þa h×nh cña huyÖn Tam N«ng t−¬ng ®èi 
phøc t¹p, thÓ hiÖn nh÷ng nÐt ®Æc tr−ng cña 
mét vïng b¸n s¬n ®Þa, cã nói, ®åi, ®Êt ruéng, 
s«ng, ngßi, hå, ®Çm… D¹ng ®Þa h×nh thÓ 
hiÖn chÝnh cña huyÖn Tam N«ng lμ dèc, bËc 
thang, lßng ch¶o, h−íng nghiªng dÇn tõ T©y 
B¾c xuèng §«ng Nam. Nh×n chung ®Þa h×nh, 
®Þa m¹o cña huyÖn chia lμm 2 d¹ng chÝnh: 

+ §Þa h×nh ®ång b»ng phï sa: §©y lμ d¶i 
®Êt t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng ®−îc båi ®¾p bëi 
s«ng Hång, s«ng §μ, s«ng Bøa tËp trung ë 
ven s«ng thuéc c¸c x· H−¬ng Nha, Vùc 
Tr−êng, HiÒn Quan, Thanh Uyªn, Tam 
C−êng, H−¬ng Nén, H−ng Ho¸, DËu D−¬ng, 
Th−îng N«ng, Hång §μ, Quang Hóc, Hïng 
§« vμ Tø Mü. §é dèc th−êng d−íi 30, mét 
phÇn lμ d¶i ®Êt phï sa cã ®Þa h×nh l−în sãng, 
®é dèc tõ 3 - 50. 

+ §Þa h×nh ®åi nói tËp trung ë c¸c x·: DÞ 
NËu, Thä V¨n, Ph−¬ng ThÞnh, V¨n L−¬ng, 
Xu©n Quang, Cæ TiÕt vμ TÒ LÔ. §Þa h×nh, ®Þa 
m¹o ë ®©y chñ yÕu lμ ®åi nói, ®é dèc lín tõ 
15 - 250 vμ trªn 250.  

3.2. Qu¸ tr×nh x©y dùng b¶n ®å hÖ sè LS  

3.2.1. ChuÈn hãa d÷ liÖu b¶n ®å 
§Ó tÝnh hÖ sè LS, tr−íc tiªn cÇn x©y dùng 

m« h×nh sè ®é cao (DEM), ®©y lμ d÷ liÖu 
nguån phôc vô tÝnh to¸n. D÷ liÖu thu thËp 
®Ó x©y dùng DEM trong khu«n khæ cña 
nghiªn cøu nμy cã tõ 3 nguån lμ: m« h×nh 
DEM ®é ph©n gi¶i 90 m, hÖ täa ®é Lat/Long-
WGS84 theo chuÈn cña SRTM cung cÊp 
miÔn phÝ trªn internet; m« h×nh DEM ®é 
ph©n gi¶i 30 m, hÖ täa ®é lμ Lat/Long-
WGS84 theo chuÈn cña ASTER vμ b¶n ®å 
®Þa h×nh sè cña huyÖn Tam N«ng tû lÖ 
1/25.000, hÖ täa ®é VN2000. 

Theo tiªu chuÈn cña Bé Tμi nguyªn vμ 
M«i tr−êng, tÊt c¶ d÷ liÖu b¶n ®å x©y dùng 
®Òu thùc hiÖn trªn nÒn hÖ täa ®é VN2000, 
kinh tuyÕn trôc ®−îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng 
tØnh. MÆt kh¸c, d÷ liÖu DEM ë hai khu«n 
d¹ng trªn ®Òu khã ®¸p øng yªu cÇu cña 
nghiªn cøu do ®é ph©n gi¶i thÊp vμ ë hÖ täa 
®é kh«ng thèng nhÊt theo chuÈn VN2000, 
nªn chØ sö dông ®Ó tham kh¶o. Nghiªn cøu 
®· lùa chän sö dông t− liÖu b¶n ®å sè ®Þa 
h×nh, hÖ täa ®é VN2000 theo ®Þnh d¹ng 
chuÈn cña Bé Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng 
(phÇn mÒm MicroStation). 

D÷ liÖu sau khi söa lçi, lμm tr¬n ®−êng, 
g¾n kÕt nh÷ng ®−êng bÞ lçi chia c¾t rêi r¹c 
®−îc chuyÓn sang s¹ng phÇn mÒm ArcGIS 9.3 
®Ó g¸n thuéc tÝnh ®é cao cho tõng ®−êng 
b×nh ®é trªn b¶n ®å ®Þa h×nh víi kho¶ng cao 
®Òu lμ 20 m. KÕt qu¶ thu ®−îc lμ b¶n ®å sè 
®Þa h×nh cã thuéc tÝnh ®é cao cña huyÖn Tam 
N«ng tû lÖ 1/25 000. 
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3.2.2. X©y dùng m« h×nh sè ®é cao huyÖn 
          Tam N«ng 

D÷ liÖu b¶n ®å ®Þa h×nh cã chøa th«ng tin 
thuéc tÝnh vÒ ®é cao ®−îc chuyÓn sang d¹ng 
bÒ mÆt l−íi tam gi¸c kh«ng ®Òu (TIN) sau ®ã 
thùc hiÖn phÐp chuyÓn ®æi (convert) tõ d¹ng 
TIN sang m« h×nh sè ®é cao DEM. Qu¸ tr×nh 
thùc hiÖn ®−îc tiÕn hμnh trªn modul 3D 
Analyst cña phÇn mÒm ArcGIS 9.3. 

BÒ mÆt ®Þa h×nh ®−îc néi suy ®Ó thμnh 
lËp m« h×nh sè ®é cao cã thÓ ch−a thùc sù 
tr¬n ®Ó ch¹y m« h×nh, v× trong qu¸ tr×nh néi 
suy c¸c gi¸ trÞ thÊp qu¸ hoÆc cao qu¸ sÏ t¹o 
ra c¸c hè hoÆc ®Ønh vμ sÏ g©y biÕn d¹ng vÒ 
dßng ch¶y bÒ mÆt khi m« h×nh hãa. Do ®ã 
c«ng viÖc tr−íc tiªn lμ cÇn ®−a nh÷ng gi¸ trÞ 
thÊp hoÆc cao bÊt th−êng cña bÒ mÆt vÒ gÇn 
gi¸ trÞ thÊp nhÊt hoÆc cao nhÊt ngay gÇn nã. 
C«ng viÖc nμy ®−îc thùc hiÖn qua modul 
Hydrology cña ArcGIS 9.3. 

M« h×nh sè ®é cao huyÖn Tam N«ng 
®−îc thμnh lËp víi ®é cao tuyÖt ®èi cùc ®¹i 
Max = 315 m, ®é cao tuyÖt ®èi thÊp Min = 0. 
Thèng kª diÖn tÝch theo ®é cao ®−îc thÓ hiÖn 
ë b¶ng 1. M« h×nh sè ®é cao huyÖn Tam 
N«ng ®−îc thÓ hiÖn ë h×nh 2. 

3.2.3. X©y dùng b¶n ®å ®é dèc huyÖn Tam N«ng 
TiÕp tôc sö dông chøc n¨ng 3D - Analyst 

®Ó x©y dùng b¶n ®å ®é dèc cña huyÖn Tam 
N«ng. Tõ b¶n ®å ®é dèc sö dông chøc n¨ng 

Spatial - Anasyst ph©n líp b¶n ®å theo c¸c 
cÊp ®é dèc.  

KÕt qu¶ ph©n cÊp ®é dèc ®−îc thÓ hiÖn 
d−íi d¹ng ®é ®Ó phôc vô tÝnh hÖ sè LS b»ng 
c«ng thøc cña Helena Mitasova vμ cs. (1996). 
KÕt qu¶ thèng kª diÖn tÝch theo c¸c cÊp ®é 
dèc ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 2. B¶n ®å ®é dèc 
huyÖn Tam N«ng tØnh Phó Thä ®−îc thÓ 
hiÖn ë h×nh 3. 

3.2.4. X©y dùng b¶n ®å hÖ sè LS    

HÖ sè L vμ S lμ hai hÖ sè riªng biÖt, L lμ 
hÖ sè chiÒu dμi s−ên vμ S lμ hÖ sè ®é dèc. Hai 
hÖ sè nμy ®Òu ®Æc tr−ng cho ¶nh h−ëng cña 
h×nh th¸i ®Þa h×nh ®Õn xãi mßn ®Êt vμ viÖc 
tÝnh to¸n L, S trªn GIS cã nhiÒu ®iÓm t−¬ng 
®ång, v× thÕ chóng th−êng ®−îc gép chung vμ 
gäi lμ hÖ sè LS. Tuy c«ng thøc tÝnh LS kh¸ 
®¬n gi¶n nh−ng viÖc ¸p dông c«ng thøc nμy 
trong hÖ thèng GIS lμ t−¬ng ®èi phøc t¹p. HÖ 
sè LS ®Æc tr−ng cho ¶nh h−ëng cña yÕu tè 
®Þa h×nh ®Õn xãi mßn ®Êt, v× thÕ cã thÓ ®−îc 
tÝnh to¸n th«ng qua th«ng tin tõ b¶n ®å ®Þa 
h×nh. Quy tr×nh thμnh lËp b¶n ®å hÖ sè LS 
®−îc thÓ hiÖn ë h×nh 4. 

VÊn ®Ò chÝnh cña viÖc tÝnh to¸n hÖ sè LS 
b»ng GIS lμ viÖc ph©n t¸ch c¸c s−ên tõ DEM 
®Ó tÝnh h−íng dßng ch¶y vμ dßng ch¶y tÝch lòy. 
H−íng tiÕp cËn theo c«ng thøc cña Helena 
Mitasova lμ sö dông ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n 
trªn c¬ së t¸c ®éng cña c¸c vïng l©n cËn.  

B¶ng 1. Thèng kª diÖn tÝch theo ®é cao 

Độ cao 
(m) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

0 - 25 6836,93 43,84 
25 - 100 8102,19 51,95 

100 - 200 506,61 3,25 
200 - 315 151,19 0,96 

Tổng 15.596,92 100,00 

B¶ng 2. Thèng kª diÖn tÝch theo cÊp ®é dèc huyÖn Tam N«ng tØnh Phó Thä 

Độ cao 
(m) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

0 – 8 13.501,52 86,56 
8 – 15 1.470,08 9,43 

15 – 25 497,98 3,19 
> 25 127,33 0,82 
Tổng 15.596,92 100 
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Mô hình số độ cao 
(DEM) 

Bản đồ hệ số LS 

Hướng dòng chảy 
(Flow Direction) Grid) 

Dòng chảy tích lũy 
(Flow Accumulation) 

Áp dụng công thức 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          H×nh 2. M« h×nh sè ®é cao DEM            H×nh 3. B¶n ®å ®é dèc huyÖn Tam N«ng 
                       huyÖn Tam N«ng 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

H×nh 4. Quy tr×nh lËp b¶n ®å hÖ sè LS 
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Cã nhiÒu thuËt to¸n kh¸c nhau ®Ó gi¶i 
quyÕt vÊn ®Ò nμy. Ph−¬ng ph¸p sö dông 
th«ng th−êng nhÊt lμ c¸c phÐp so s¸nh gi¸ 
trÞ ®é cao cña c¸c pixel víi c¸c pixel l©n cËn 
nh»m t×m ra h−íng dßng ch¶y. §Çu tiªn, cÇn 
x¸c ®Þnh n−íc tõ pixel trung t©m ch¶y xuèng 
theo h−íng nμo. Víi mçi pixel cña DEM ®Òu 
trë thμnh c¸c pixel trung t©m. H−íng dßng 
ch¶y lμ h−íng tõ pixel trung t©m ®Õn pixel 
l©n cËn cã gi¸ trÞ ®é cao thÊp nhÊt. §Ó tÝnh 
chiÒu dμi s−ên dèc, tõng s−ên ®−îc ph©n 
t¸ch trªn c¬ së c¸c dßng ch¶y theo c¸c h−íng 
kh¸c nhau vμ c¸c s−ên ®−îc ph©n t¸ch theo 
tËp hîp c¸c pixel cã cïng h−íng. ChiÒu dμi 
s−ên ®−îc céng dån tõ pixel ®Ønh s−ên ®Õn 

pixel ch©n s−ên theo h−íng ®· x¸c ®Þnh. VÝ 
dô: Pixel thø nhÊt cã gi¸ trÞ ®é cao lμ 80 sÏ 
ch¶y xuèng pixel l©n cËn cã gi¸ trÞ ®é cao 
thÊp nhÊt lμ 53, v× vËy nã sÏ nhËn gi¸ trÞ 
h−íng dßng ch¶y b»ng 6. H−íng dßng ch¶y 
lμ h−íng tõ trªn xuèng (H×nh 5).  

Gi¸ trÞ dßng ch¶y tÝch lòy cña pixel nμy 
= 0 v× kh«ng cã pixel nμo ch¶y vμo nã, nèi c¸c 
pixel cã gi¸ trÞ thÊp ®Õn pixel cã gi¸ trÞ cao 
kÕt qu¶ ta x©y dùng ®−îc b¶n ®å dßng ch¶y 
tÝch lòy (H×nh 6). 

¸p dông c«ng thøc tÝnh to¸n (2) cña 
Helena Mitasova vμ cs. (1996) b»ng phÇn 
mÒm ArcGIS 9.3, kÕt qu¶ x©y dùng ®−îc b¶n 
®å hÖ sè LS (H×nh 7). 

 
H×nh 5. X©y dùng b¶n ®å h−íng dßng ch¶y (Flow direction) trong GIS 

 
  Bản đồ hướng dòng chảy               Giá trị dòng chảy tích luỹ          Bản đồ dòng chảy tích luỹ 

H×nh 6. X©y dùng b¶n ®å dßng ch¶y tÝch lòy (Flow accumulation) trong GIS 
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H×nh 7. B¶n ®å hÖ sè LS huyÖn Tam N«ng, tØnh Phó Thä 

B¶ng 3. Thèng kª diÖn tÝch theo LS 

Hệ số LS Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

0 – 0,2 13.585,84 86,15 

0,2 – 0,5 1.400,29 8,98 

0,5 – 1,5 522,93 3,35 

> 1,5 80,87 0,52 

Tổng 15.596,92 100 

   

4. KÕT LUËN 

- Nghiªn cøu sö dông c«ng thøc cña 
Helena Mitasova vμ céng sù (1996) ®Ó x©y 
dùng b¶n ®å hÖ sè LS phôc vô tÝnh to¸n xãi 
mßn ®Êt theo ph−¬ng tr×nh mÊt ®Êt phæ 
dông USLE. Trªn c¬ së b¶n  ®å m« h×nh sè 
®é cao (DEM), x¸c ®Þnh h−íng dßng ch¶y vμ 
dßng ch¶y tÝch lòy víi sù hç trî c«ng cô GIS 
®· thμnh lËp b¶n ®å hÖ sè LS cña huyÖn 
Tam N«ng.  

- KÕt qu¶ x¸c ®Þnh LS cho thÊy, phÇn 
lín diÖn tÝch cña huyÖn Tam N«ng (86,15%) 

cã hÖ sè LS tõ 0 - 0,2. PhÇn diÖn tÝch cã hÖ sè 
LS>1,5 chØ chiÕm 0,52%. Nh− vËy cã thÓ 
thÊy r»ng, yÕu tè ®é dèc vμ chiÒu dμi s−ên 
dèc cã ¶nh h−ëng kh«ng lín ®Õn l−îng ®Êt 
mÊt do xãi mßn cña huyÖn.  
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