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TÓM TẮT 

Nghiên cứu tính chất lý, hóa học của một số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận làm 
cơ sở cho việc đề xuất sử dụng đất đỏ vàng hiệu quả, bền vững cho sản xuất nông nghiệp. Nghiên 
cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, lấy mẫu đất ngoài thực địa và phân tích mẫu đất. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, những loại đất hình thành trên các loại đá granit, phiến sét, đá cát (Fa, Fs, Fq) 
thường có tầng đất mỏng đến trung bình, hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp, đất có phản ứng 
chua, dung tích hấp thu nhỏ, nghèo các chất dinh dưỡng N,P,K; những loại đất này thích hợp cho 
trồng rừng phát triển lâm nghiệp, một số diện tích ở địa hình thấp có thể trồng màu và các cây công 
nghiệp ngắn ngày. Những loại đất đỏ vàng hình thành trên phù sa cổ (Fp) và đất nâu đỏ hình thành 
trên đá bazan (Fk) có những ưu điểm về điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, có tầng đất dày và 
hàm lượng các chất dinh dưỡng khá hơn nên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (trồng cao su, điều, 
các cây ăn quả và các cây trồng nông nghiệp). Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl), do sự tác 
động tích cực của con người nên có độ phì hóa học và các chất dinh dưỡng cao hơn so với các loại 
đất khác trong nhóm đất đỏ vàng của tỉnh.  

Từ khóa: Tính chất lý - hóa học đất đỏ vàng, tỉnh Bình Thuận.  

SUMMARY 

This study aims to investigate physical and chemical properties of some yellowish red soils for 
landuse efficiency toward sustainable agriculture in Binh Thuan province. The main methods used in 
this study are: field survey and soil sampling and analysis. The results revealed that: the soils derived 
from granite, clay and sand rocks (Fa, Fs, Fq) are usually to have the depth from shallow to medium 
and soil fertility is poor with acid soil, low Cation exchange capacity, poor macro-elements such as 
N,P,K; These soils are suitable for development of forest in some area that located in the valley or hill 
bottom. In the valley, annual industrial crops are more suitable. The yellowish red soils are derived 
from Old alluvial (Fp) and Ferrasols derived from basalt (Fk) have a number of  advantages such as 
relatively flat topography, deep soil depth and rich soil fertility, which are suitable for rubber, cashew 
and other fruits, and crops. Finally, the soil fertilities of paddy of  yellowish red soils have better than 
that of red soils due to human intervention.   

Key words: Binh Thuan province, physico-chemical properties, yellowish red soils. 
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1. §ÆT VÊN §Ò 
TØnh B×nh ThuËn n»m trong vïng 

duyªn h¶i Nam Trung bé cã tæng diÖn tÝch tù 
nhiªn lμ 781.043 ha, gåm 10 ®¬n vÞ hμnh 
chÝnh cÊp huyÖn: 01 thμnh phè, 01 thÞ x· vμ 
08 huyÖn, trong ®ã cã 5 huyÖn miÒn nói, 01 
huyÖn ®¶o (UBND tØnh B×nh ThuËn, 2009). 
Tμi nguyªn ®Êt cña tØnh B×nh ThuËn gåm 10 
nhãm ®Êt chÝnh, trong ®ã nhãm ®Êt ®á vμng 
cã diÖn tÝch lín nhÊt, víi 366.130 ha (chiÕm 
46,88% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toμn tØnh) 
ph©n bè hÇu hÕt trªn c¸c huyÖn trong tØnh, 
®©y còng lμ nhãm ®Êt cã tiÒm n¨ng lín cho 
ph¸t triÓn h−íng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hμng 
hãa ë tØnh B×nh ThuËn (ViÖn Quy ho¹ch vμ 
ThiÕt kÕ n«ng nghiÖp, 2004). HiÖn nay trªn 
®Þa bμn tØnh ch−a cã nghiªn cøu nμo ®¸nh 
gi¸ ®Çy ®ñ tiÒm n¨ng vÒ c¸c ®Æc tÝnh, tÝnh 
chÊt cña nhãm ®Êt cho s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp. Do ®ã nhãm ®Êt ®á vμng ë B×nh 
ThuËn hiÖn ch−a ®−îc khai th¸c sö dông ®Çy 
®ñ vμ hîp lý t−¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. 
ChÝnh v× vËy, viÖc ®i s©u nghiªn cøu nhãm 
®Êt ®á vμng cña tØnh B×nh ThuËn nh»m x¸c 
®Þnh nh÷ng yÕu tè thuËn lîi còng nh− h¹n 
chÕ vÒ mÆt ®é ph× ®èi víi c©y trång cña nhãm 
®Êt nμy lμ cÇn thiÕt, lμm c¬ së cho viÖc ®Ò 
xuÊt sö dông nhãm ®Êt ®á vμng hiÖu qu¶, 
bÒn v÷ng. Nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh 
nh»m ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ mét sè tÝnh chÊt 
lý, hãa häc cña nhãm ®Êt ®á vμng phôc vô 
cho môc ®Ých sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp ë tØnh B×nh ThuËn.  

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
2.1. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, lÊy mÉu ®Êt  
       ngoμi thùc ®Þa 

§iÒu tra ®μo phÉu diÖn, m« t¶, lÊy mÉu 
®Êt theo quy ph¹m ®iÒu tra lËp b¶n ®å ®Êt tû 
lÖ lín (10TCN 68 - 84). C¨n cø b¶n ®å ®Êt vμ 
b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt x¸c ®Þnh vÞ trÝ 
®iÓm lÊy mÉu thæ nh−ìng. §μo phÉu diÖn ®Êt 
lÊy mÉu thæ nh−ìng réng 1,25m, dμi 2,5m, s©u 
1,25 - 2m hoÆc s©u tíi tÇng ®¸ mÑ. MÉu thæ 
nh−ìng lÊy theo tÇng ®Êt ph¸t sinh theo thø tù 
tÇng d−íi cïng lÊy mÉu tr−íc tiªn, tÇng trªn 

®−îc lÊy mÉu sau cïng; mçi mÉu lÊy däc 
suèt tÇng ®Õn c¸ch ®−êng ph©n tÇng 2 - 3cm. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch mÉu ®Êt  
Theo h−íng dÉn cña Bé N«ng nghiÖp vμ 

PTNT (2001), c¸c mÉu ®Êt ®−îc ph©n tÝch 
theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 

+ pH: ®o b»ng pHmeter trong huyÒn 
phï tû lÖ ®Êt, dung dÞch lμ 1:2,5 

+ Cacbon h÷u c¬ (OC): dïng ph−¬ng 
ph¸p Walkley-Black 

+ §¹m tæng sè (N%): dïng ph−¬ng ph¸p 
Ken®an (Kjeldhal), ph¸ mÉu b»ng H2SO4 vμ 
hçn hîp xóc t¸c 

+ L©n tæng sè (P2O5%): dïng ph−¬ng ph¸p 
so mμu, c«ng ph¸ mÉu b»ng HB2SO4 + HClO4

+ Kali tæng sè (K%): ®o b»ng quang kÕ 
ngän löa, ph¸ mÉu b»ng HF + HCl + HClO4

+ L©n dÔ tiªu: dïng ph−¬ng ph¸p Bray II 
+ Kali dÔ tiªu: sö dông dung dÞch chiÕt 

amon axetat 1M ë pH = 7 víi tû lÖ ®Êt/dung 
m«i lμ 1/10; x¸c ®Þnh hμm l−îng kali trong 
dung dÞch b»ng quang kÕ ngän löa 

+ Al3+: x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p X«k«lèp 
+ Dung tÝch hÊp thu (CEC): dïng 

ph−¬ng ph¸p am«n acetat, pH = 7  
+ Thμnh phÇn cÊp h¹t: x¸c ®Þnh b»ng 

ph−¬ng ph¸p èng hót Robinson 
+ Tû träng: x¸c ®Þnh b»ng b×nh Picnomet. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p tæng hîp, xö lý sè liÖu 

Sè liÖu ®−îc tæng hîp vμ xö lý b»ng 
phÇn mÒm ch−¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O  
    LUËN  

Nhãm ®Êt ®á vμng ë tØnh B×nh ThuËn 
ph©n bè trªn phÇn lín vïng ®åi, nói vμ ë c¸c 
bËc thÒm phï sa cæ cña tØnh. Tïy thuéc ®iÒu 
kiÖn khÝ hËu, thñy v¨n, ®Þa h×nh, ®¸ mÑ, líp 
phñ thùc vËt rõng... ®Æc thï ë tõng tiÓu vïng 
kh¸c nhau ®· h×nh thμnh nh÷ng ®Æc tÝnh, 
tÝnh chÊt ®a d¹ng ®èi víi c¸c lo¹i ®Êt ë ®©y. 
D−íi ®©y lμ kÕt qu¶ ®iÒu tra, ph©n lo¹i vμ 
x¸c ®Þnh mét sè tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña 
nh÷ng lo¹i ®Êt chÝnh trong nhãm ®Êt ®á 
vμng ë tØnh B×nh ThuËn.
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3.1. §Êt vμng ®á h×nh thμnh trªn ®¸ granit  
       (Fa) - Ferralic-Acrisol (ACf) 

®Êt vμng ®á trªn ®¸ granit ë B×nh ThuËn 
(H×nh 1). KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn 
BiT 01 ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 7. §Êt vμng ®á t¹i B×nh ThuËn cã tæng diÖn 

tÝch 202.852 ha, chiÕm 25,91% diÖn tÝch ®Êt 
tù nhiªn vμ chiÕm 55,40% diÖn tÝch nhãm 
®Êt ®á vμng cña B×nh ThuËn. §©y lμ lo¹i ®Êt 
cã diÖn tÝch lín nhÊt trong nhãm ®Êt ®á vμng 
cña tØnh. §Êt ®−îc h×nh thμnh tõ c¸c lo¹i ®¸ 
mÑ thuéc nhãm macma axit chñ yÕu lμ ®¸ 
granit vμ riolit. 

§Êt vμng ®á trªn ®¸ granit ë tØnh B×nh 
ThuËn cã ®é ph× thÊp, tÇng ®©t th−êng máng 
(50 - 100 cm). §Êt rÊt chua (pH 4,5- 5,0); 
hμm l−îng chÊt h÷u c¬ trong ®Êt thÊp (OC% 
< 1%); ®Êt nghÌo toμn bé c¸c chÊt dinh 
d−ìng kÓ c¶ hμm l−îng tæng sè vμ dÔ tiªu 
®Æc biÖt lμ hμm l−îng l©n. Dung tÝch hÊp thu 
cña ®Êt rÊt thÊp do cã tû lÖ c¸t cao. §Êt vμng ®á ®−îc ph©n bè ë hÇu hÕt c¸c 

huyÖn trong tØnh nh− B¾c B×nh (53.910 ha), 
Hμm ThuËn B¾c (28.533 ha), §øc Linh 
(10.264 ha), T¸nh Linh (38.202 ha), Hμm 
ThuËn Nam (9.351 ha), Tuy Phong (45.316 
ha), Hμm T©n (14.622 ha), Phó Quý (676 
ha), thÞ x· La Gi (580 ha) vμ thμnh phè Phan 
ThiÕt (1.398 ha). Lo¹i ®Êt nμy hiÖn chñ yÕu 
®−îc sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt l©m 
nghiÖp, diÖn tÝch sö dông cho môc ®Ých s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp chØ chiÕm tû lÖ nhá. 

Nh÷ng h¹n chÕ chÝnh trong sö dông s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp ®èi víi ®Êt ®á vμng trªn ®¸ 
granit ë B×nh ThuËn liªn quan ®Õn tÇng ®Êt 
máng, ®é ph× cña ®Êt thÊp, th−êng xuyªn 
thiÕu n−íc, ngay c¶ mét sè thêi ®iÓm vÒ mïa 
m−a còng cã thÓ gÆp h¹n h¸n côc bé do kh¶ 
n¨ng gi÷ Èm cña ®Êt rÊt kÐm. Do vËy, viÖc sö 
dông ®Êt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp rÊt h¹n 
chÕ ë nh÷ng vïng cã kh¶ n¨ng cung cÊp n−íc 
t−íi vμ duy tr× ®−îc ®é Èm ®Êt, diÖn tÝch ®Êt 
rõng chiÕm tû lÖ kh¸ lín trong lo¹i ®Êt nμy. • PhÉu diÖn BiT 01 lμ ®¹i diÖn cho lo¹i 

   

H×nh 1. C¶nh quan vμ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 01 

RB¶ng 1. H×nh th¸i phÉu diÖn BiT 01 

Tầng đất Độ dày tầng đất 
(cm) Mô tả phẫu diện

Ap 0 – 17 Cát pha thịt , khô, xám, vàng nhạt (5YR6/3), kết cấu rời rạc, hơi chặt, ít xốp, nhiều 
rễ cây, chuyển lớp từ từ về màu sắc

AB 17 – 38 Thịt pha sét và cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR8/4), kết cấu viên nhỏ, kém bền, hơi 
chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp từ từ về màu sắc 

Bt 38 – 75 Thịt pha cát và sét, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/4) xen lẫn nhiều đốm gỉ màu đỏ 
(kết von mềm), hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to. 

- §Þa ®iÓm ®μo: §Ëp §an S¾t, x· §«ng
    TiÕn, huyÖn Hμm ThuËn B¾c 
- §Þa h×nh toμn vïng: §åi thÊp 
- §é dèc chung: cÊp II (8 o o – 15 ) 

o  §é dèc n¬i ®μo phÉu diÖn: 13
- C©y trång: ®iÒu 
- Møc ®é xãi mßn: Trung b×nh 
- MÉu chÊt (®¸ mÑ): Granit 
- Lo¹i ®Êt: §Êt ®á vμng trªn ®¸ granit (Fa) 
- Tªn ®Êt theo FAO - UNESCO: Areni -
    Hapli - Ferralic-Acrisols (Ach-a) 
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3.2. §Êt n©u vμng trªn phï sa cæ (Fp) - 
       Ferralic - Acrisols (ACf) 

B×nh ThuËn (H×nh 2). KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt 
phÉu diÖn BiT 14 ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 8. 

§Êt n©u vμng trªn phï sa cæ th−êng 
ph©n bè ë nh÷ng thÒm chuyÓn tiÕp gÇn c¸c 
l−u vùc s«ng suèi ®Çu nguån, ®Þa h×nh t−¬ng 
®èi b»ng tho¶i, ®é Èm ë ®Êt kh¸ tèt do cã 
mùc n−íc ngÇm n«ng h¬n so víi c¸c lo¹i ®Êt 
kh¸c nªn kh¸ thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp. §Êt cã ®Æc ®iÓm chua Ýt (pH 4,5 - 
5,0); hμm l−îng chÊt h÷u c¬ trong ®Êt trung 
b×nh (OC%: 1 - 1,5%); c¸c chÊt dinh d−ìng 
tæng sè vμ dÔ tiªu trong ®Êt ®¹t ë møc trung 
b×nh ®Õn kh¸. VÒ h×nh thøc sö dông, lo¹i ®Êt 
nμy cã thÓ cho canh t¸c ®−îc nhiÒu lo¹i c©y 
trång kh¸c nhau tõ l−¬ng thùc (lóa, mμu), 
c¸c c©y ¨n qu¶ vμ mét sè c©y c«ng nghiÖp dμi 
ngμy ®Òu cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kh¸ tèt. 

§Êt n©u vμng trªn phï sa cæ cã tæng 
diÖn tÝch 49.658 ha, chiÕm 6,34% diÖn tÝch 
®Êt tù nhiªn vμ chiÕm 13,56% diÖn tÝch 
nhãm ®Êt ®á vμng cña tØnh B×nh ThuËn. §Êt 

 

h×nh thμnh trªn mÉu chÊt phï sa cæ. 
§Êt n©u vμng ®−îc ph©n bè ë c¸c huyÖn 

B¾c B×nh (26.805 ha), Hμm ThuËn B¾c 
(8.751 ha), Hμm ThuËn Nam (2.118 ha), §øc 
Linh (6.850 ha), T¸nh Linh (5.134 ha). Lo¹i 
®Êt n©u vμng trªn phï sa cæ ë B×nh ThuËn 
®−îc sö dông chñ yÕu vμo môc ®Ých s¶n xuÊt 
lóa, mμu, c©y ¨n qu¶ vμ mét sè c©y c«ng 
nghiÖp nh− ®iÒu, h¹t tiªu... 

• PhÉu diÖn BiT 14 lμ ®¹i diÖn cho lo¹i 
®Êt n©u vμng trªn phï sa cæ ë ®Þa bμn tØnh 

     

H×nh 2. C¶nh quan vμ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 14 

B¶ng 2. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 14

Tầng đất Độ dày tầng đất 
(cm) Mô tả phẫu diện 

Ap 0 – 19 Cát pha thịt, hơi ẩm; xám đen (5YR2/2), cấu trục hạt rời, không chặt, khá 
xốp, nhiều rễ điều, rễ sắn và cỏ, chuyển lớp rõ về màu sắc. 

B 19 – 37 Cát, hơi ẩm, nâu đỏ  (5 YR 4/4), hạt rời, hơi chặt, rải rác có các đốm nâu 
đen 15 - 40%, hơi xốp, còn ít rễ cây, chuyển lớp từ từ về màu sắc. 

Bt 37 – 100 Thịt pha cát, ẩm, nâu vàng (5YR5/6), cấu trúc dạng cục nhỏ, mềm, dính 
hơi xốp, có mạch nước ngầm ẩm. 

- §Þa ®iÓm ®μo: Xãm 1, th«n 4, x· §øc Phó,
   huyÖn T¸nh Linh 
- §Þa h×nh toμn vïng: Thung lòng l−în 
  sãng 

- TiÓu ®Þa h×nh t−¬ng ®èi: B»ng ph¼ng 

- §é dèc n¬i ®μo phÉu diÖn: CÊp I 
- C©y trång: §iÒu, tiªu, s¾n 
- ChÕ ®é canh t¸c: Nhê n−íc trêi 
- Møc ®é xãi mßn: YÕu 
- MÉu chÊt (®¸ mÑ): Phï sa cæ 
- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: §Êt n©u vμng trªn 
   phï sa cæ (Fp) 
- Tªn ®Êt theo FAO- UNESCO: Areni- 
   Ferralic- Acrisols (ACf-a). 
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3.3. §Êt ®á vμng trªn ®¸ phiÕn sÐt (Fs) - 
       Ferralic-Acrisols (ACf) 

• PhÉu diÖn BiT25 ®¹i diÖn cho lo¹i ®Êt 
®á vμng trªn ®¸ phiÕn sÐt ë tØnh B×nh ThuËn 
(H×nh 3). KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn 
BiT 25 ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 9. 

§Êt ®á vμng cã tæng sè 41.872 ha, chiÕm 
5,35% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vμ chiÕm 
11,44% diÖn tÝch nhãm ®Êt ®á vμng cña tØnh. 
§Êt ®−îc h×nh thμnh chñ yÕu trªn ®¸ phiÕn 
sÐt, ngoμi ra cßn cã thÓ gÆp trªn c¸c lo¹i ®¸ 
phiÕn mica hay bét kÕt. 

§Êt ®á vμng trªn ®¸ phiÕn sÐt ë B×nh 
ThuËn cã ®Æc ®iÓm chua (pH 4,3 - 5,2); hμm 
l−îng chÊt h÷u c¬ cña ®Êt thÊp (OC% < 1%); 
nghÌo hÇu hÕt c¸c chÊt dinh d−ìng ®Æc biÖt 
lμ l©n kÓ c¶ tæng sè vμ dÔ tiªu vμ dung tÝch 
hÊp phô cña ®Êt ë møc thÊp ®Õn trung b×nh. 

§Êt ®á vμng ®−îc ph©n bè tËp trung ë 
c¸c huyÖn B¾c B×nh (11.008 ha), Hμm ThuËn 
B¾c (8.227 ha), Hμm ThuËn Nam (11.883 
ha), T¸nh Linh (7.533 ha), Hμm T©n (2.507 
ha), §øc Linh (713 ha). Lo¹i ®Êt ®á vμng 
trªn ®¸ phiÕn sÐt hiÖn ®−îc sö dông vμo s¶n 
xuÊt l©m nghiÖp vμ n«ng nghiÖp víi nhiÒu 
c©y trång kh¸c nhau (lóa, ng«, s¾n, ®iÒu, 
võng,…). 

§Êt ®á vμng trªn ®¸ phiÕn sÐt ë B×nh 
ThuËn thÓ hiÖn nh÷ng tho¸i hãa vÒ tÝnh chÊt 
®Êt kh¸ râ. Nguyªn nh©n chi phèi tíi c¸c qu¸ 
tr×nh tho¸i hãa ë lo¹i ®Êt nμy chñ yÕu liªn 
quan ®Õn hiÖn t−îng xãi mßn, röa tr«i diÔn 
ra m¹nh trong mïa m−a vμ qu¸ tr×nh canh 
t¸c kh¸ l©u ®êi trªn lo¹i ®Êt nμy. 

    

- §Þa ®iÓm ®μo: Th«n Ba Bμo, x· Hμm KiÖm,
   huyÖn Hμm ThuËn Nam, tØnh B×nh ThuËn 
- §Þa h×nh toμn vïng: §åi nói thÊp; l−în sãng

0- §é dèc n¬i ®μo phÉu diÖn: CÊp II (8 – 15 ) 
- C©y trång: B¹ch ®μn t¸i sinh 
- ChÕ ®é canh t¸c: Trång vμ b¶o vÖ rõng 
- MÉu chÊt (®¸ mÑ): PhiÕn sÐt  
- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: §Êt ®á vμng trªn ®¸ sÐt
                                                                     (Fs)
- Tªn ®Êt theo FAO - UNESCO: Hapli -
    Ferralic - Acrisols (ACf-h)  

H×nh 3. C¶nh quan vμ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 25 

B¶ng 3. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 25

Độ dày tầng đất 
(cm) 

Mô tả phẫu diện Tầng đất 

Cát pha thịt, hơi ẩm, xám vàng (5YR5/2), cấu trục dạng cục nhỏ, hơi chặt, 
khá xốp, nhiều rễ cây và cỏ, chuyển lớp rõ về màu sắc A 0 - 12 

Thịt pha sét và cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/4), dạng cục nhỏ, hơi chặt, ít 
xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp rõ về màu sắc 

Bt 12 - 35 

Thịt pha sét và cát, ẩm, đỏ vàng (5YR 4/6), dạng cục, hơi chặt, ít xốp, còn ít 
rễ cây to, có mạch nước (do mưa) 

Bto(1) 35 - 110 

 > 110 Mẫu chất, đá mẹ tập trung. 

(1) Tích lũy sét và secquioxyt (R2O3) 
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3.4. §Êt vμng nh¹t trªn ®¸ c¸t (Fq) - 
        Ferralic - Acrisols (ACf) 

KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 02 
®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 10. 

§Êt vμng nh¹t cã tæng sè 35.446 ha, 
chiÕm 4,53% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vμ chiÕm 
9,68% diÖn tÝch cña nhãm ®Êt ®á vμng ë tØnh 
B×nh ThuËn. §¸ mÑ c¸t kÕt vμ c¸c lo¹i s¹n 
kÕt, d¨m kÕt. 

§Êt vμng nh¹t trªn ®¸ c¸t cña tØnh B×nh 
ThuËn cã ®Æc ®iÓm chua ®Õn chua Ýt (pHH2O: 
5,0 - 5,8); hμm l−îng chÊt h÷u c¬ cña ®Êt 
thÊp (OC% <1%); ®Êt chñ yÕu cã thμnh phÇn 
c¬ giíi nhÑ, tÇng ®Êt máng (<1 m); trong ®Êt 
xuÊt hiÖn tû lÖ kÕt von cao ë tÇng B, nghÌo 
®Õn rÊt nghÌo c¸c chÊt dinh d−ìng kÓ c¶ 
tæng sè lÉn dÔ tiªu. Tuy nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa 
h×nh lo¹i ®Êt nμy th−êng ph©n bè theo c¸c 
d¹ng ®åi tho¶i liÒn d¶i hay l−în sãng kh¸ 
thuËn lîi cho canh t¸c vμ lμm ®Êt nªn vÉn cã 
kh¶ n¨ng trång nhiÒu lo¹i c©y mμu, ®Ëu ®ç ë 
nh÷ng vïng cã kh¶ n¨ng duy tr× ®é Èm ®Êt 
hoÆc trång rõng. 

§Êt vμng nh¹t ®−îc ph©n bè ë c¸c huyÖn 
B¾c B×nh (10.290 ha), Hμm T©n (2.417 ha), 
Hμm ThuËn B¾c (1.928 ha), Hμm ThuËn 
Nam (6.177 ha), T¸nh Linh (14.634 ha). Lo¹i 
®Êt vμng nh¹t trªn ®¸ c¸t hiÖn ®−îc sö dông 
vμo c¶ môc ®Ých s¶n xuÊt l©m nghiÖp, n«ng 
nghiÖp víi c¸c lo¹i c©y trång kh¸ ®a d¹ng. 

• PhÉu diÖn BiT 02 ®−îc chän lμ ®¹i diÖn 
cho lo¹i ®Êt vμng nh¹t trªn ®¸ c¸t ë tØnh 
B×nh ThuËn (H×nh 4). 

- §Þa ®iÓm ®μo: Xãm Xuang (xãm 6), x·
   §«ng Giang, huyÖn Hμm ThuËn B¾c, tØnh
   B×nh ThuËn 
- §Þa h×nh toμn vïng: ®åi nói thÊp; l−în
    sãng, kh¸ b»ng ph¼ng. 

- §é dèc n¬i ®μo phÉu diÖn: cÊp I (0 - 80) 
- C©y trång: cao su 
- Møc ®é xãi mßn: yÕu 
- MÉu chÊt (®¸ mÑ): c¸t kÕt  
- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: ®Êt vμng nh¹t trªn ®¸
   c¸t (Fq) 
- Tªn ®Êt theo FAO - UNESCO: Areni -
    Ferralic-Acrisols (ACf-a)    

H×nh 4. C¶nh quan vμ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 02 

B¶ng 4. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 02

Độ dày tầng đất 
(cm) Tầng đất Mô tả phẫu diện 

Cát, hơi ẩm, xám nhạt (5YR5/1), cấu trúc hạt rời, không chặt, khá xốp, nhiều 
rễ cây, chuyển lớp rõ về màu sắc. Ap 0 - 15 

Cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/2), hạt rời, khá xốp, còn gặp các rễ cây cao su 
(rễ to), chuyển lớp từ từ. Bt 15 – 67 

Cát pha, ẩm, vàng nhạt (5YR7/3), hạt rời, khá xốp, gặp hạt kết von sắt màu 
đen khoảng 10%. 

(2)Btv 67 – 90 

 > 90 cm > 90 cm gặp lớp đá ong cứng kết tầng đáy. 

 Tích lũy sét và có kết von (2)
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3.5. §Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan (Fk) - 
        Rhodic-Ferralsols (FRr) 

§Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan cã tæng sè 
24.999 ha, chiÕm 3,19% diÖn tÝch ®Êt tù 
nhiªn vμ chiÕm 6,83% diÖn tÝch nhãm ®Êt ®á 
vμng cña tØnh B×nh ThuËn. §¸ mÑ h×nh 
thμnh ®Êt lμ bazan, diabaz, gabro… 

§Êt n©u ®á ®−îc ph©n bè ë c¸c huyÖn 
B¾c B×nh (4.781 ha), Hμm ThuËn Nam 
(4.971 ha), Hμm ThuËn B¾c (12.889 ha), 
T¸nh Linh (1.016 ha), §øc Linh (1.024 ha) 
vμ Tuy Phong (318 ha). Lo¹i ®Êt n©u ®á trªn 
®¸ bazan hiÖn ®−îc sö dông rÊt nhiÒu cho 
môc ®Ých s¶n xuÊt c¸c c©y c«ng nghiÖp vμ 
c¸c  lo¹i c©y trång n«ng nghiÖp. 

• PhÉu diÖn ®Êt BiT 06 ®¹i diÖn cho lo¹i 
®Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan ë B×nh ThuËn 

(H×nh 5). KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn 
BiT 06 ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 11. 

§Êt chua ®Õn chua Ýt (pH 4,5 - 5,5); hμm 
l−îng chÊt h÷u c¬ cña ®Êt kh¸ cao (OC% 1- 
2%); ®Êt cã hμm l−îng l©n tæng sè kh¸ nh−ng 
nghÌo l©n dÔ tiªu; hμm l−îng kali trong ®Êt 
rÊt thÊp. Trong nhãm ®Êt ®á vμng cña tØnh 
®¸nh gi¸ chung vÒ ®é ph× th× ®©y lμ lo¹i ®Êt 
cã ®é ph× cao, tuy nhiªn còng th−êng bÞ h¹n 
nÆng vÒ mïa kh«. 

§Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan ë B×nh ThuËn 
lμ lo¹i ®Êt cã nhiÒu −u ®iÓm næi bËt vÒ c¸c 
tÝnh chÊt vËt lý ®Êt nh− ®é dμy, cã kÕt cÊu 
viªn vμ tû lÖ sÐt cao nªn cã kh¶ n¨ng thÊm, 
gi÷ n−íc tèt, ®Þa h×nh dèc tho¶i hoÆc t−¬ng 
®èi b»ng rÊt thuËn lîi cho trång cao su, c©y 
¨n qu¶ vμ c¸c lo¹i c©y hoa mμu.  

   

- §Þa ®iÓm ®μo: §éi 4, x· §øc H¹nh, huyÖn
   §øc Linh, tØnh B×nh ThuËn 
- §Þa h×nh toμn vïng: b×nh nguyªn l−în sãng  

- TiÓu ®Þa h×nh: t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng 
- C©y trång: cao su 10 n¨m tuæi 
- Møc ®é xãi mßn: yÕu 
- MÉu chÊt (®¸ mÑ): bazan 
- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: §Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan
                                                                       (Fk)
- Tªn ®Êt theo FAO-UNESCO: Hapli-Rhodic-
    Ferralsols (FRr-h)  

H×nh 5. C¶nh quan vμ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 06 

B¶ng 5. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 06 

Tầng 
đất 

Độ dày tầng đất 
(cm) 

Mô tả phẫu diện 

Sét, khô, nâu thẫm (5YR4/2), hạt cấu trúc viên cục nhỏ, ít chặt, khá xốp, nhiều rễ cây 
cao su và cỏ, chuyển lớp từ từ về màu sắc. 

A 0 – 26 

Sét, hơi ẩm, nâu đỏ (5YR3/5), dạng cục, ít chặt, khá xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp 
từ từ về màu sắc. 

Bo(3) 26 – 68 

Bo 68 – 125 Sét, ẩm, đỏ nâu (5YR3/4), cấu trúc cục, hơi chặt, ẩm, khá xốp. 

(3) Tầng B tích tụ secquioxyt (R2O3) 
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3.6. §Êt ®á vμng biÕn ®æi do trång lóa 
        (Fl) - Ferralic-Acrisols (ACf) 

§Êt ®á vμng biÕn ®æi do trång lóa ®−îc 
h×nh thμnh tõ qu¸ tr×nh canh t¸c vμ lμm 
ruéng bËc thang ®Ó trång lóa n−íc. Do qu¸ 
tr×nh canh t¸c trång lóa n−íc l©u dμi, th©m 
canh ph©n bãn lμm thay ®æi ®Æc tÝnh tù 
nhiªn ban ®Çu vμ duy tr× ®−îc ®é ph× cña 
®Êt. §Êt cã ph¶n øng chua ®Õn trung tÝnh 
(pH

§Êt ®á vμng cã tæng sè 9.491 ha, chiÕm 
1,17% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vμ chiÕm 2,59% 
diÖn tÝch nhãm ®Êt ®á vμng cña tØnh B×nh 
ThuËn. §¸ mÑ h×nh thμnh ®Êt lμ sÐt, bét kÕt 
hoÆc s¶n phÈm dèc tô. 

§Êt ®á vμng ®−îc ph©n bè ë c¸c huyÖn 
B¾c B×nh (5.569 ha), T¸nh Linh (2.945 ha), 
Hμm ThuËn B¾c (512 ha), Tuy Phong (352 
ha) vμ §øc Linh (113 ha).  

KCl = 4,4); hμm l−îng chÊt h÷u c¬ ë tÇng 
mÆt kh¸ cao (OC% = 2,09%); ®Êt cã hμm 
l−îng N, K tæng sè ®¹t møc kh¸, P tæng sè 
thÊp; dung tÝch hÊp thu cña ®Êt thÊp (CEC = 
9,66 l®l/100 g ®Êt). Nh×n chung ®©y lμ lo¹i 
®Êt cã ®é ph× cao h¬n so víi nh÷ng lo¹i ®Êt 
kh¸c trong nhãm ®Êt ®á vμng ë B×nh ThuËn 
do nh÷ng ¶nh h−ëng tÝch cùc cña c¸c ho¹t 
®éng lao ®éng cña con ng−êi ë ®©y.  

• PhÉu diÖn ®¹i diÖn BiT 20 lμ ®¹i diÖn 
cho lo¹i ®Êt nμy trªn ®Þa bμn tØnh B×nh 
ThuËn (H×nh 6). 

KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 20 
®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 12.  

    

H×nh 6. C¶nh quan vμ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 20  

B¶ng 6. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 20

Tầng đất Độ dày tầng đất 
(cm) Mô tả phẫu diện 

A 0 - 12 
Thịt pha cát, khô, xám (2.5YR 5/1), lẫn khá nhiều đốm gỉ màu nâu đỏ  
(10 - 15%) cấu trúc hạt mịn, khá chặt, ít xốp, nhiều rễ lúa và cỏ, chuyển lớp rõ 
về màu sắc. 

Btv 12 – 45 Thịt pha cát, khô, vàng xám (2.5 YR 6/4), hạt mịn, tỷ lệ đốm gỉ màu nâu vàng 
>50%, chặt, bí, chuyển lớp từ từ về màu sắc. 

Bt 45 – 125 Thịt pha cát và sét, ít ẩm, vàng nhạt (2.5 YR 7/3), kết cấu dạng cục nhỏ, chặt. 

- §Þa ®iÓm ®μo: Th«n Hßa ThuËn, thÞ trÊn
   Chî LÇu, huyÖn B¾c B×nh, tØnh B×nh
    ThuËn 
- §Þa h×nh toμn vïng: ®åi gß bËc thang  

- TiÓu ®Þa h×nh: t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng  
- C©y trång: lóa  
- ChÕ ®é canh t¸c: 1 lóa - 1 mμu 
- MÉu chÊt (®¸ mÑ): bét kÕt 
- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: ®Êt ®á vμng biÕn ®æi do
   trång lóa (Fl) 
- Tªn ®Êt theo FAO-UNESCO: Areni-Haplic-
    Anthrosols (ACf-a) 
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B¶ng 7. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 01 

Hàm lượng chất tổng số (%) Cation trao đổi (lđl/100 g đất) Thành phần cấp hạt (%)   Độ sâu  
 tầng đất  
    (cm) 

pHH2O pH KCl
OC N P2O5 K2O 

  P2O5 dễ tiêu 
(mg/100g đất) Al3+ Ca++ Mg++ K+ Na+

CEC (lđl/ 
100g đất) Sét Limon Cát 

Tỷ 
trọng 

0-17 4,8 4,2 0,91 0,10 0,02 0,07 1,8 0,74 1,32 0,51 0,15 0,08 5,07 13,5 4,3 82,2 2,4 

17-38 4,8 4,4 0,47 0,06 0,01 0,07 0,4 0,66 1,36 0,64 0,24 0,07 5,05 23,5 4,2 72,3 2,5 

38-75 4,6 4,3 0,35 0,09 0,01 0,08 0,3 0,72 0,94 0,72 0,39 0,08 7,30 35,2 5,5 59,3 2,5 

B¶ng 8. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 14 

Hàm lượng chất tổng số (%) Cation trao đổi (lđl/100gđ) Thành phần cấp hạt (%)   Độ sâu 
 tầng đất  
    (cm) 

 pHH2O   pHKCl
OC N P2O5 K2O 

  P2O5 dễ tiêu 
(mg/ 100g đất) Al3+ Ca++ Mg++ K+ Na+

CEC (lđl/ 
100g đất) Sét Limon Cát 

Tỷ 
trọng 

0-19 5,0 4,0 1,18 0,13 0,12 2,6 5,8 1,28 2,57 0,31 0,08 0,08 5,80 5,8 12,3 81,9 2,4 

19-37 6,4 5,6 0,44 0,06 0,05 2,5 4,1 0,00 2,02 0,73 0,06 0,12 4,58 4,7 4,1 91,2 2,6 

37-100 6,3 5,3 0,42 0,10 0,03 2,4 1,6 0,00 2,03 0,77 0,04 0,07 4,47 16,4 8,5 75,1 2,6 

B¶ng 9. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 25

Hàm lượng chất tổng số (%) Cation trao đổi (lđl/100gđ) Thành phần cấp hạt (%)  Độ sâu 
tầng đất 
   (cm) 

pHH2O pHKCl
OC N P2O5 K2O 

 P2O5 dễ tiêu 
(mg/ 100g đất) Al3+ Ca++ Mg++ K+ Na+

CEC (lđl/ 
100g đất) Sét Limon Cát 

Tỷ 
trọng 

0-12 4,9 4,2 0,63 0,09 0,01 0,08 2,4 2,54 1,06 0,59 0,08 0,03 8,43 32,6 22,0 45,4 2,6 

12-35 4,9 4,5 0,15 0,08 0,02 0,06 0,4 0,38 1,06 0,52 0,08 0,05 10,65 34,0 24,3 41,7 2,6 

35-110 5,3 4,5 0,07 0,07 0,01 0,05 0,3 0,00 1,53 0,95 0,07 0,19 14,94 36,1 20,8 43,1 2,6 
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B¶ng 10. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 02

Hàm lượng chất tổng số (%) Cation trao đổi (lđl/100gđ) Thành phần cấp hạt (%)  Độ sâu 
 tầng đất  
    (cm) 

pHH2O pHBKCl
OC N P2O5 K2O 

P2O5 dễ tiêu 

(mg/ 100g 
đất) Al3+ Ca++ Mg++ K+ Na+

CEC (lđl/ 
100g đất) Sét Limon Cát 

Tỷ 
trọng 

0-15 5,8 4,6 0,70 0,14 0,02 1,85 1,0 0,00 2,38 0,82 0,17 0,05 6,03 4,7 3,4 91,9 2,4 

15-67 4,4 4,3 0,78 0,08 0,01 1,80 0,4 0,72 1,54 0,31 0,07 0,07 4,30 7,0 2,2 90,8 2,4 

67-90 5,0 4,2 0,26 0,08 0,01 1,71 0,4 0,84 1,94 0,29 0,05 0,06 5,66 13,4 3,3 83,3 2,5 

B¶ng 11. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 06 

Hàm lượng chất tổng số (%) Cation trao đổi (lđl/100gđ) Thành phần cấp hạt (%)  Độ sâu 
 tầng đất  
   (cm) 

pHH2O pHKCl
OC N P2O5 K2O 

P2O5 dễ tiêu 

(mg/ 100g đất) Al3+ Ca++ Mg++ K+ Na+

CEC (lđl/ 
100g đất) Sét Limon Cát 

Tỷ 
trọng 

0-26 4,9 4,4 1,35 0,15 0,27 0,10 3,2 0,62 1,34 0,18 0,07 0,08 11,32 59,3 6,1 34,6 2,6 

26-68 5,3 4,6 0,91 0,13 0,17 0,09 1,9 0,28 1,13 0,08 0,05 0,09 10,61 60,0 9,3 30,7 2,7 

68-125 5,5 4,7 0,53 0,09 0,22 0,09 0,9 0,00 1,36 0,12 0,04 0,14 9,06 61,4 5,4 33,2 2,7 

B¶ng 12. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 20 

Hàm lượng chất tổng số (%) Cation trao đổi (lđl/100gđ) Thành phần cấp hạt (%)  Độ sâu 
tầng đất 
   (cm) 

pHH2O pHKCl
OC N P2O5 K2O 

P2O5 dễ tiêu 
(mg/ 100g đất) Al3+ Ca++ Mg++ K+ Na+

CEC (lđl/ 
100g đất) Sét Limon Cát 

Tỷ 
trọng 

0-12 6,0 4,4 2,09 0,25 0,07 2,11 8,4 0,12 4,02 1,07 0,31 0,32 9,66 15,4 9,9 74,7 2,5 

12-45 6,5 5,9 0,24 0,10 0,04 2,50 2,2 0,00 3,01 1,75 0,07 0,98 7,88 18,6 25,7 55,7 2,6 

45-125 6,7 6,2 0,09 0,08 0,03 2,90 2,5 0,00 2,31 1,56 0,07 1,08 6,12 23,2 24,3 52,5 2,6 

N
ghiên cứ

u tính chất lý, hóa học m
ột số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh B

ình Thuận 



Nguyễn Đắc Nhẫn, Đỗ Nguyên Hải  

su, ®iÒu, c¸c c©y ¨n qu¶ vμ c¸c c©y trång 
n«ng nghiÖp). §Êt ®á vμng biÕn ®æi do trång 
lóa (Fl), do sù t¸c ®éng tÝch cùc cña con 
ng−êi, lo¹i ®Êt nμy cã ®é ph× hãa häc vμ c¸c 
chÊt dinh d−ìng cao h¬n so víi c¸c lo¹i ®Êt 
trong nhãm ®Êt ®á vμng cña tØnh.  

4. KÕT LUËN 
KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ tÝnh chÊt cña c¸c 

lo¹i ®Êt trong nhãm ®Êt ®á vμng trªn ®Þa bμn 
tØnh B×nh ThuËn cho thÊy: nh÷ng lo¹i ®Êt 
h×nh thμnh trªn c¸c lo¹i ®¸ granit, phiÕn sÐt, 
®¸ c¸t (Fa, Fs, Fq) th−êng cã tÇng ®Êt máng 
®Õn trung b×nh, hμm l−îng c¸c chÊt dinh 
d−ìng thÊp; ®Êt cã ph¶n øng chua, dung tÝch 
hÊp phô nhá, nghÌo c¸c chÊt dinh d−ìng N, 
P, K; vÒ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i ®Êt h×nh thμnh 
trªn ®¸ macma axit (Fa) cã tû lÖ lÉn ®¸ vμ ®¸ 
lé ®Çu kh¸ nhiÒu, cßn lo¹i ®Êt ®Êt ®á vμng 
trªn ®¸ c¸t (Fq) cã qu¸ tr×nh tÝch tô kh¸ 
nhiÒu kÕt von s¾t. C¸c lo¹i ®Êt nμy thÝch hîp 
cho trång rõng ph¸t triÓn l©m nghiÖp vμ mét 
sè diÖn tÝch ë ®Þa h×nh thÊp cã thÓ trång mμu 
vμ c¸c c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngμy. Nh÷ng 
lo¹i ®Êt ®á vμng h×nh thμnh trªn phï sa cæ 
(Fp) vμ ®Êt n©u ®á h×nh thμnh trªn ®¸ bazan 
(Fk) cã nh÷ng −u ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh 
t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cã tÇng ®Êt dμy vμ 
hμm l−îng c¸c chÊt dinh d−ìng kh¸ h¬n nªn 
thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (trång cao 
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TÓM TẮT


Nghiên cứu tính chất lý, hóa học của một số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận làm cơ sở cho việc đề xuất sử dụng đất đỏ vàng hiệu quả, bền vững cho sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp điều tra, lấy mẫu đất ngoài thực địa và phân tích mẫu đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những loại đất hình thành trên các loại đá granit, phiến sét, đá cát (Fa, Fs, Fq) thường có tầng đất mỏng đến trung bình, hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp, đất có phản ứng chua, dung tích hấp thu nhỏ, nghèo các chất dinh dưỡng N,P,K; những loại đất này thích hợp cho trồng rừng phát triển lâm nghiệp, một số diện tích ở địa hình thấp có thể trồng màu và các cây công nghiệp ngắn ngày. Những loại đất đỏ vàng hình thành trên phù sa cổ (Fp) và đất nâu đỏ hình thành trên đá bazan (Fk) có những ưu điểm về điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, có tầng đất dày và hàm lượng các chất dinh dưỡng khá hơn nên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (trồng cao su, điều, các cây ăn quả và các cây trồng nông nghiệp). Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl), do sự tác động tích cực của con người nên có độ phì hóa học và các chất dinh dưỡng cao hơn so với các loại đất khác trong nhóm đất đỏ vàng của tỉnh. 


Từ khóa: Tính chất lý - hóa học đất đỏ vàng, tỉnh Bình Thuận. 


SUMMARY


This study aims to investigate physical and chemical properties of some yellowish red soils for landuse efficiency toward sustainable agriculture in Binh Thuan province. The main methods used in this study are: field survey and soil sampling and analysis. The results revealed that: the soils derived from granite, clay and sand rocks (Fa, Fs, Fq) are usually to have the depth from shallow to medium and soil fertility is poor with acid soil, low Cation exchange capacity, poor macro-elements such as N,P,K; These soils are suitable for development of forest in some area that located in the valley or hill bottom. In the valley, annual industrial crops are more suitable. The yellowish red soils are derived from Old alluvial (Fp) and Ferrasols derived from basalt (Fk) have a number of  advantages such as relatively flat topography, deep soil depth and rich soil fertility, which are suitable for rubber, cashew and other fruits, and crops. Finally, the soil fertilities of paddy of  yellowish red soils have better than that of red soils due to human intervention.  


Key words: Binh Thuan province, physico-chemical properties, yellowish red soils.


1. §ÆT VÊN §Ò


TØnh B×nh ThuËn n»m trong vïng duyªn h¶i Nam Trung bé cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn lµ 781.043 ha, gåm 10 ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn: 01 thµnh phè, 01 thÞ x· vµ 08 huyÖn, trong ®ã cã 5 huyÖn miÒn nói, 01 huyÖn ®¶o (UBND tØnh B×nh ThuËn, 2009). Tµi nguyªn ®Êt cña tØnh B×nh ThuËn gåm 10 nhãm ®Êt chÝnh, trong ®ã nhãm ®Êt ®á vµng cã diÖn tÝch lín nhÊt, víi 366.130 ha (chiÕm 46,88% tæng diÖn tÝch tù nhiªn toµn tØnh) ph©n bè hÇu hÕt trªn c¸c huyÖn trong tØnh, ®©y còng lµ nhãm ®Êt cã tiÒm n¨ng lín cho ph¸t triÓn híng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng hãa ë tØnh B×nh ThuËn (ViÖn Quy ho¹ch vµ ThiÕt kÕ n«ng nghiÖp, 2004). HiÖn nay trªn ®Þa bµn tØnh cha cã nghiªn cøu nµo ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ tiÒm n¨ng vÒ c¸c ®Æc tÝnh, tÝnh chÊt cña nhãm ®Êt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Do ®ã nhãm ®Êt ®á vµng ë B×nh ThuËn hiÖn cha ®îc khai th¸c sö dông ®Çy ®ñ vµ hîp lý t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng. ChÝnh v× vËy, viÖc ®i s©u nghiªn cøu nhãm ®Êt ®á vµng cña tØnh B×nh ThuËn nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng yÕu tè thuËn lîi còng nh h¹n chÕ vÒ mÆt ®é ph× ®èi víi c©y trång cña nhãm ®Êt nµy lµ cÇn thiÕt, lµm c¬ së cho viÖc ®Ò xuÊt sö dông nhãm ®Êt ®á vµng hiÖu qu¶, bÒn v÷ng. Nghiªn cøu nµy ®îc tiÕn hµnh nh»m ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ mét sè tÝnh chÊt lý, hãa häc cña nhãm ®Êt ®á vµng phôc vô cho môc ®Ých sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë tØnh B×nh ThuËn. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


2.1. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra, lÊy mÉu ®Êt 
       ngoµi thùc ®Þa


§iÒu tra ®µo phÉu diÖn, m« t¶, lÊy mÉu ®Êt theo quy ph¹m ®iÒu tra lËp b¶n ®å ®Êt tû lÖ lín (10TCN 68 - 84). C¨n cø b¶n ®å ®Êt vµ b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm lÊy mÉu thæ nhìng. §µo phÉu diÖn ®Êt lÊy mÉu thæ nhìng réng 1,25m, dµi 2,5m, s©u 1,25 - 2m hoÆc s©u tíi tÇng ®¸ mÑ. MÉu thæ nhìng lÊy theo tÇng ®Êt ph¸t sinh theo thø tù tÇng díi cïng lÊy mÉu tríc tiªn, tÇng trªn ®îc lÊy mÉu sau cïng; mçi mÉu lÊy däc suèt tÇng ®Õn c¸ch ®êng ph©n tÇng 2 - 3cm.

2.2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch mÉu ®Êt 


Theo híng dÉn cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT (2001), c¸c mÉu ®Êt ®îc ph©n tÝch theo c¸c ph¬ng ph¸p sau:


+ pH: ®o b»ng pHmeter trong huyÒn phï tû lÖ ®Êt, dung dÞch lµ 1:2,5


+ Cacbon h÷u c¬ (OC): dïng ph¬ng ph¸p Walkley-Black


+ §¹m tæng sè (N%): dïng ph¬ng ph¸p Ken®an (Kjeldhal), ph¸ mÉu b»ng H2SO4 vµ hçn hîp xóc t¸c


+ L©n tæng sè (P2O5%): dïng ph¬ng ph¸p so mµu, c«ng ph¸ mÉu b»ng H2SO4 + HClO4

+ Kali tæng sè (K%): ®o b»ng quang kÕ ngän löa, ph¸ mÉu b»ng HF + HCl + HClO4

+ L©n dÔ tiªu: dïng ph¬ng ph¸p Bray II


+ Kali dÔ tiªu: sö dông dung dÞch chiÕt amon axetat 1M ë pH = 7 víi tû lÖ ®Êt/dung m«i lµ 1/10; x¸c ®Þnh hµm lîng kali trong dung dÞch b»ng quang kÕ ngän löa


+ Al3+: x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p X«k«lèp


+ Dung tÝch hÊp thu (CEC): dïng ph¬ng ph¸p am«n acetat, pH = 7 


+ Thµnh phÇn cÊp h¹t: x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p èng hót Robinson


+ Tû träng: x¸c ®Þnh b»ng b×nh Picnomet.


2.3. Ph¬ng ph¸p tæng hîp, xö lý sè liÖu

Sè liÖu ®îc tæng hîp vµ xö lý b»ng phÇn mÒm ch¬ng tr×nh b¶ng tÝnh Excel.


3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vµ TH¶O 
    LUËN 


Nhãm ®Êt ®á vµng ë tØnh B×nh ThuËn ph©n bè trªn phÇn lín vïng ®åi, nói vµ ë c¸c bËc thÒm phï sa cæ cña tØnh. Tïy thuéc ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thñy v¨n, ®Þa h×nh, ®¸ mÑ, líp phñ thùc vËt rõng... ®Æc thï ë tõng tiÓu vïng kh¸c nhau ®· h×nh thµnh nh÷ng ®Æc tÝnh, tÝnh chÊt ®a d¹ng ®èi víi c¸c lo¹i ®Êt ë ®©y. Díi ®©y lµ kÕt qu¶ ®iÒu tra, ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh mét sè tÝnh chÊt ®Æc trng cña nh÷ng lo¹i ®Êt chÝnh trong nhãm ®Êt ®á vµng ë tØnh B×nh ThuËn.

3.1. §Êt vµng ®á h×nh thµnh trªn ®¸ granit 
       (Fa) - Ferralic-Acrisol (ACf)


§Êt vµng ®á t¹i B×nh ThuËn cã tæng diÖn tÝch 202.852 ha, chiÕm 25,91% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 55,40% diÖn tÝch nhãm ®Êt ®á vµng cña B×nh ThuËn. §©y lµ lo¹i ®Êt cã diÖn tÝch lín nhÊt trong nhãm ®Êt ®á vµng cña tØnh. §Êt ®îc h×nh thµnh tõ c¸c lo¹i ®¸ mÑ thuéc nhãm macma axit chñ yÕu lµ ®¸ granit vµ riolit.


§Êt vµng ®á ®îc ph©n bè ë hÇu hÕt c¸c huyÖn trong tØnh nh B¾c B×nh (53.910 ha), Hµm ThuËn B¾c (28.533 ha), §øc Linh (10.264 ha), T¸nh Linh (38.202 ha), Hµm ThuËn Nam (9.351 ha), Tuy Phong (45.316 ha), Hµm T©n (14.622 ha), Phó Quý (676 ha), thÞ x· La Gi (580 ha) vµ thµnh phè Phan ThiÕt (1.398 ha). Lo¹i ®Êt nµy hiÖn chñ yÕu ®îc sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt l©m nghiÖp, diÖn tÝch sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chØ chiÕm tû lÖ nhá.


( PhÉu diÖn BiT 01 lµ ®¹i diÖn cho lo¹i


®Êt vµng ®á trªn ®¸ granit ë B×nh ThuËn (H×nh 1). KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 01 ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng 7.


§Êt vµng ®á trªn ®¸ granit ë tØnh B×nh ThuËn cã ®é ph× thÊp, tÇng ®©t thêng máng (50 - 100 cm). §Êt rÊt chua (pH 4,5- 5,0); hµm lîng chÊt h÷u c¬ trong ®Êt thÊp (OC% < 1%); ®Êt nghÌo toµn bé c¸c chÊt dinh dìng kÓ c¶ hµm lîng tæng sè vµ dÔ tiªu ®Æc biÖt lµ hµm lîng l©n. Dung tÝch hÊp thu cña ®Êt rÊt thÊp do cã tû lÖ c¸t cao.

Nh÷ng h¹n chÕ chÝnh trong sö dông s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®èi víi ®Êt ®á vµng trªn ®¸ granit ë B×nh ThuËn liªn quan ®Õn tÇng ®Êt máng, ®é ph× cña ®Êt thÊp, thêng xuyªn thiÕu níc, ngay c¶ mét sè thêi ®iÓm vÒ mïa ma còng cã thÓ gÆp h¹n h¸n côc bé do kh¶ n¨ng gi÷ Èm cña ®Êt rÊt kÐm. Do vËy, viÖc sö dông ®Êt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp rÊt h¹n chÕ ë nh÷ng vïng cã kh¶ n¨ng cung cÊp níc tíi vµ duy tr× ®îc ®é Èm ®Êt, diÖn tÝch ®Êt rõng chiÕm tû lÖ kh¸ lín trong lo¹i ®Êt nµy.

  

H×nh 1. C¶nh quan vµ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 01


B¶ng 1. H×nh th¸i phÉu diÖn BiT 01


		Tầng đất

		Độ dày tầng đất (cm)

		Mô tả phẫu diện



		Ap

		0 – 17

		Cát pha thịt , khô, xám, vàng nhạt (5YR6/3), kết cấu rời rạc, hơi chặt, ít xốp, nhiều rễ cây, chuyển lớp từ từ về màu sắc



		AB

		17 – 38

		Thịt pha sét và cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR8/4), kết cấu viên nhỏ, kém bền, hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp từ từ về màu sắc



		Bt

		38 – 75

		Thịt pha cát và sét, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/4) xen lẫn nhiều đốm gỉ màu đỏ
(kết von mềm), hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to.





3.2. §Êt n©u vµng trªn phï sa cæ (Fp) -
       Ferralic - Acrisols (ACf)


§Êt n©u vµng trªn phï sa cæ cã tæng diÖn tÝch 49.658 ha, chiÕm 6,34% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 13,56% diÖn tÝch nhãm ®Êt ®á vµng cña tØnh B×nh ThuËn. §Êt


h×nh thµnh trªn mÉu chÊt phï sa cæ.


§Êt n©u vµng ®îc ph©n bè ë c¸c huyÖn B¾c B×nh (26.805 ha), Hµm ThuËn B¾c (8.751 ha), Hµm ThuËn Nam (2.118 ha), §øc Linh (6.850 ha), T¸nh Linh (5.134 ha). Lo¹i ®Êt n©u vµng trªn phï sa cæ ë B×nh ThuËn ®îc sö dông chñ yÕu vµo môc ®Ých s¶n xuÊt lóa, mµu, c©y ¨n qu¶ vµ mét sè c©y c«ng nghiÖp nh ®iÒu, h¹t tiªu...


( PhÉu diÖn BiT 14 lµ ®¹i diÖn cho lo¹i

®Êt n©u vµng trªn phï sa cæ ë ®Þa bµn tØnh


B×nh ThuËn (H×nh 2). KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 14 ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 8.

§Êt n©u vµng trªn phï sa cæ thêng ph©n bè ë nh÷ng thÒm chuyÓn tiÕp gÇn c¸c lu vùc s«ng suèi ®Çu nguån, ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng tho¶i, ®é Èm ë ®Êt kh¸ tèt do cã mùc níc ngÇm n«ng h¬n so víi c¸c lo¹i ®Êt kh¸c nªn kh¸ thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §Êt cã ®Æc ®iÓm chua Ýt (pH 4,5 - 5,0); hµm lîng chÊt h÷u c¬ trong ®Êt trung b×nh (OC%: 1 - 1,5%); c¸c chÊt dinh dìng tæng sè vµ dÔ tiªu trong ®Êt ®¹t ë møc trung b×nh ®Õn kh¸. VÒ h×nh thøc sö dông, lo¹i ®Êt nµy cã thÓ cho canh t¸c ®îc nhiÒu lo¹i c©y trång kh¸c nhau tõ l¬ng thùc (lóa, mµu), c¸c c©y ¨n qu¶ vµ mét sè c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy ®Òu cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kh¸ tèt.


    

H×nh 2. C¶nh quan vµ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 14


		B¶ng 2. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 14

Tầng đất

		Độ dày tầng đất
(cm)

		Mô tả phẫu diện



		Ap

		0 – 19

		Cát pha thịt, hơi ẩm; xám đen (5YR2/2), cấu trục hạt rời, không chặt, khá xốp, nhiều rễ điều, rễ sắn và cỏ, chuyển lớp rõ về màu sắc.



		B

		19 – 37

		Cát, hơi ẩm, nâu đỏ  (5 YR 4/4), hạt rời, hơi chặt, rải rác có các đốm nâu đen 15 - 40%, hơi xốp, còn ít rễ cây, chuyển lớp từ từ về màu sắc.



		Bt

		37 – 100

		Thịt pha cát, ẩm, nâu vàng (5YR5/6), cấu trúc dạng cục nhỏ, mềm, dính hơi xốp, có mạch nước ngầm ẩm.





3.3. §Êt ®á vµng trªn ®¸ phiÕn sÐt (Fs) -
       Ferralic-Acrisols (ACf)


§Êt ®á vµng cã tæng sè 41.872 ha, chiÕm 5,35% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 11,44% diÖn tÝch nhãm ®Êt ®á vµng cña tØnh. §Êt ®îc h×nh thµnh chñ yÕu trªn ®¸ phiÕn sÐt, ngoµi ra cßn cã thÓ gÆp trªn c¸c lo¹i ®¸ phiÕn mica hay bét kÕt.


§Êt ®á vµng ®îc ph©n bè tËp trung ë c¸c huyÖn B¾c B×nh (11.008 ha), Hµm ThuËn B¾c (8.227 ha), Hµm ThuËn Nam (11.883 ha), T¸nh Linh (7.533 ha), Hµm T©n (2.507 ha), §øc Linh (713 ha). Lo¹i ®Êt ®á vµng trªn ®¸ phiÕn sÐt hiÖn ®îc sö dông vµo s¶n xuÊt l©m nghiÖp vµ n«ng nghiÖp víi nhiÒu c©y trång kh¸c nhau (lóa, ng«, s¾n, ®iÒu, võng,…).


( PhÉu diÖn BiT25 ®¹i diÖn cho lo¹i ®Êt ®á vµng trªn ®¸ phiÕn sÐt ë tØnh B×nh ThuËn (H×nh 3). KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 25 ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng 9.


§Êt ®á vµng trªn ®¸ phiÕn sÐt ë B×nh ThuËn cã ®Æc ®iÓm chua (pH 4,3 - 5,2); hµm lîng chÊt h÷u c¬ cña ®Êt thÊp (OC% < 1%); nghÌo hÇu hÕt c¸c chÊt dinh dìng ®Æc biÖt lµ l©n kÓ c¶ tæng sè vµ dÔ tiªu vµ dung tÝch hÊp phô cña ®Êt ë møc thÊp ®Õn trung b×nh.


§Êt ®á vµng trªn ®¸ phiÕn sÐt ë B×nh ThuËn thÓ hiÖn nh÷ng tho¸i hãa vÒ tÝnh chÊt ®Êt kh¸ râ. Nguyªn nh©n chi phèi tíi c¸c qu¸ tr×nh tho¸i hãa ë lo¹i ®Êt nµy chñ yÕu liªn quan ®Õn hiÖn tîng xãi mßn, röa tr«i diÔn ra m¹nh trong mïa ma vµ qu¸ tr×nh canh t¸c kh¸ l©u ®êi trªn lo¹i ®Êt nµy.


    

H×nh 3. C¶nh quan vµ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 25


		B¶ng 3. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 25

Tầng đất

		Độ dày tầng đất
(cm)

		Mô tả phẫu diện



		A

		0 - 12

		Cát pha thịt, hơi ẩm, xám vàng (5YR5/2), cấu trục dạng cục nhỏ, hơi chặt, khá xốp, nhiều rễ cây và cỏ, chuyển lớp rõ về màu sắc



		Bt

		12 - 35

		Thịt pha sét và cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/4), dạng cục nhỏ, hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp rõ về màu sắc



		Bto(1)

		35 - 110

		Thịt pha sét và cát, ẩm, đỏ vàng (5YR 4/6), dạng cục, hơi chặt, ít xốp, còn ít rễ cây to, có mạch nước (do mưa)



		

		> 110

		Mẫu chất, đá mẹ tập trung.





(1) Tích lũy sét và secquioxyt (R2O3)

3.4. §Êt vµng nh¹t trªn ®¸ c¸t (Fq) -
        Ferralic - Acrisols (ACf)


§Êt vµng nh¹t cã tæng sè 35.446 ha, chiÕm 4,53% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 9,68% diÖn tÝch cña nhãm ®Êt ®á vµng ë tØnh B×nh ThuËn. §¸ mÑ c¸t kÕt vµ c¸c lo¹i s¹n kÕt, d¨m kÕt.


§Êt vµng nh¹t ®îc ph©n bè ë c¸c huyÖn B¾c B×nh (10.290 ha), Hµm T©n (2.417 ha), Hµm ThuËn B¾c (1.928 ha), Hµm ThuËn Nam (6.177 ha), T¸nh Linh (14.634 ha). Lo¹i ®Êt vµng nh¹t trªn ®¸ c¸t hiÖn ®îc sö dông vµo c¶ môc ®Ých s¶n xuÊt l©m nghiÖp, n«ng nghiÖp víi c¸c lo¹i c©y trång kh¸ ®a d¹ng.


( PhÉu diÖn BiT 02 ®îc chän lµ ®¹i diÖn cho lo¹i ®Êt vµng nh¹t trªn ®¸ c¸t ë tØnh B×nh ThuËn (H×nh 4).


KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 02 ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng 10.

§Êt vµng nh¹t trªn ®¸ c¸t cña tØnh B×nh ThuËn cã ®Æc ®iÓm chua ®Õn chua Ýt (pHH2O: 5,0 - 5,8); hµm lîng chÊt h÷u c¬ cña ®Êt thÊp (OC% <1%); ®Êt chñ yÕu cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, tÇng ®Êt máng (<1 m); trong ®Êt xuÊt hiÖn tû lÖ kÕt von cao ë tÇng B, nghÌo ®Õn rÊt nghÌo c¸c chÊt dinh dìng kÓ c¶ tæng sè lÉn dÔ tiªu. Tuy nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh lo¹i ®Êt nµy thêng ph©n bè theo c¸c d¹ng ®åi tho¶i liÒn d¶i hay lîn sãng kh¸ thuËn lîi cho canh t¸c vµ lµm ®Êt nªn vÉn cã kh¶ n¨ng trång nhiÒu lo¹i c©y mµu, ®Ëu ®ç ë nh÷ng vïng cã kh¶ n¨ng duy tr× ®é Èm ®Êt hoÆc trång rõng.


  

H×nh 4. C¶nh quan vµ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 02


		B¶ng 4. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 02

Tầng đất

		Độ dày tầng đất
(cm)

		Mô tả phẫu diện



		Ap

		0 - 15

		Cát, hơi ẩm, xám nhạt (5YR5/1), cấu trúc hạt rời, không chặt, khá xốp, nhiều rễ cây, chuyển lớp rõ về màu sắc.



		Bt

		15 – 67

		Cát, hơi ẩm, vàng nhạt (5YR7/2), hạt rời, khá xốp, còn gặp các rễ cây cao su (rễ to), chuyển lớp từ từ.



		Btv(2)

		67 – 90

		Cát pha, ẩm, vàng nhạt (5YR7/3), hạt rời, khá xốp, gặp hạt kết von sắt màu đen khoảng 10%.



		

		> 90 cm

		> 90 cm gặp lớp đá ong cứng kết tầng đáy.





(2) Tích lũy sét và có kết von

3.5. §Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan (Fk) -
        Rhodic-Ferralsols (FRr)


§Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan cã tæng sè 24.999 ha, chiÕm 3,19% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 6,83% diÖn tÝch nhãm ®Êt ®á vµng cña tØnh B×nh ThuËn. §¸ mÑ h×nh thµnh ®Êt lµ bazan, diabaz, gabro…


§Êt n©u ®á ®îc ph©n bè ë c¸c huyÖn B¾c B×nh (4.781 ha), Hµm ThuËn Nam (4.971 ha), Hµm ThuËn B¾c (12.889 ha), T¸nh Linh (1.016 ha), §øc Linh (1.024 ha) vµ Tuy Phong (318 ha). Lo¹i ®Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan hiÖn ®îc sö dông rÊt nhiÒu cho môc ®Ých s¶n xuÊt c¸c c©y c«ng nghiÖp vµ c¸c  lo¹i c©y trång n«ng nghiÖp.


( PhÉu diÖn ®Êt BiT 06 ®¹i diÖn cho lo¹i ®Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan ë B×nh ThuËn (H×nh 5). KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 06 ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng 11.

§Êt chua ®Õn chua Ýt (pH 4,5 - 5,5); hµm lîng chÊt h÷u c¬ cña ®Êt kh¸ cao (OC% 1- 2%); ®Êt cã hµm lîng l©n tæng sè kh¸ nhng nghÌo l©n dÔ tiªu; hµm lîng kali trong ®Êt rÊt thÊp. Trong nhãm ®Êt ®á vµng cña tØnh ®¸nh gi¸ chung vÒ ®é ph× th× ®©y lµ lo¹i ®Êt cã ®é ph× cao, tuy nhiªn còng thêng bÞ h¹n nÆng vÒ mïa kh«.


§Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan ë B×nh ThuËn lµ lo¹i ®Êt cã nhiÒu u ®iÓm næi bËt vÒ c¸c tÝnh chÊt vËt lý ®Êt nh ®é dµy, cã kÕt cÊu viªn vµ tû lÖ sÐt cao nªn cã kh¶ n¨ng thÊm, gi÷ níc tèt, ®Þa h×nh dèc tho¶i hoÆc t¬ng ®èi b»ng rÊt thuËn lîi cho trång cao su, c©y ¨n qu¶ vµ c¸c lo¹i c©y hoa mµu. 


   

H×nh 5. C¶nh quan vµ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 06


		B¶ng 5. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 06


Tầng đất

		Độ dày tầng đất (cm)

		Mô tả phẫu diện



		A

		0 – 26

		Sét, khô, nâu thẫm (5YR4/2), hạt cấu trúc viên cục nhỏ, ít chặt, khá xốp, nhiều rễ cây cao su và cỏ, chuyển lớp từ từ về màu sắc.



		Bo(3)

		26 – 68

		Sét, hơi ẩm, nâu đỏ (5YR3/5), dạng cục, ít chặt, khá xốp, còn ít rễ cây to, chuyển lớp từ từ về màu sắc.



		Bo

		68 – 125

		Sét, ẩm, đỏ nâu (5YR3/4), cấu trúc cục, hơi chặt, ẩm, khá xốp.





(3) Tầng B tích tụ secquioxyt (R2O3)

3.6. §Êt ®á vµng biÕn ®æi do trång lóa
        (Fl) - Ferralic-Acrisols (ACf)


§Êt ®á vµng cã tæng sè 9.491 ha, chiÕm 1,17% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 2,59% diÖn tÝch nhãm ®Êt ®á vµng cña tØnh B×nh ThuËn. §¸ mÑ h×nh thµnh ®Êt lµ sÐt, bét kÕt hoÆc s¶n phÈm dèc tô.


§Êt ®á vµng ®îc ph©n bè ë c¸c huyÖn B¾c B×nh (5.569 ha), T¸nh Linh (2.945 ha), Hµm ThuËn B¾c (512 ha), Tuy Phong (352 ha) vµ §øc Linh (113 ha). 


( PhÉu diÖn ®¹i diÖn BiT 20 lµ ®¹i diÖn cho lo¹i ®Êt nµy trªn ®Þa bµn tØnh B×nh ThuËn (H×nh 6).


KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 20 ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng 12. 


§Êt ®á vµng biÕn ®æi do trång lóa ®îc h×nh thµnh tõ qu¸ tr×nh canh t¸c vµ lµm ruéng bËc thang ®Ó trång lóa níc. Do qu¸ tr×nh canh t¸c trång lóa níc l©u dµi, th©m canh ph©n bãn lµm thay ®æi ®Æc tÝnh tù nhiªn ban ®Çu vµ duy tr× ®îc ®é ph× cña ®Êt. §Êt cã ph¶n øng chua ®Õn trung tÝnh (pHKCl = 4,4); hµm lîng chÊt h÷u c¬ ë tÇng mÆt kh¸ cao (OC% = 2,09%); ®Êt cã hµm lîng N, K tæng sè ®¹t møc kh¸, P tæng sè thÊp; dung tÝch hÊp thu cña ®Êt thÊp (CEC = 9,66 l®l/100 g ®Êt). Nh×n chung ®©y lµ lo¹i ®Êt cã ®é ph× cao h¬n so víi nh÷ng lo¹i ®Êt kh¸c trong nhãm ®Êt ®á vµng ë B×nh ThuËn do nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc cña c¸c ho¹t ®éng lao ®éng cña con ngêi ë ®©y. 


   

H×nh 6. C¶nh quan vµ h×nh th¸i phÉu diÖn BiT 20 


B¶ng 6. CÊu t¹o phÉu diÖn BiT 20

		Tầng đất

		Độ dày tầng đất
(cm)

		Mô tả phẫu diện



		A

		0 - 12

		Thịt pha cát, khô, xám (2.5YR 5/1), lẫn khá nhiều đốm gỉ màu nâu đỏ 
(10 - 15%) cấu trúc hạt mịn, khá chặt, ít xốp, nhiều rễ lúa và cỏ, chuyển lớp rõ về màu sắc.



		Btv

		12 – 45

		Thịt pha cát, khô, vàng xám (2.5 YR 6/4), hạt mịn, tỷ lệ đốm gỉ màu nâu vàng >50%, chặt, bí, chuyển lớp từ từ về màu sắc.



		Bt

		45 – 125

		Thịt pha cát và sét, ít ẩm, vàng nhạt (2.5 YR 7/3), kết cấu dạng cục nhỏ, chặt.



		

		

		





B¶ng 7. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 01


		  Độ sâu 
 tầng đất 
    (cm)

		pHH2O

		pH KCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		  P2O5 dễ tiêu (mg/100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100 g đất)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-17

		4,8

		4,2

		0,91

		0,10

		0,02

		0,07

		1,8

		0,74

		1,32

		0,51

		0,15

		0,08

		5,07

		13,5

		4,3

		82,2

		2,4



		17-38

		4,8

		4,4

		0,47

		0,06

		0,01

		0,07

		0,4

		0,66

		1,36

		0,64

		0,24

		0,07

		5,05

		23,5

		4,2

		72,3

		2,5



		38-75

		4,6

		4,3

		0,35

		0,09

		0,01

		0,08

		0,3

		0,72

		0,94

		0,72

		0,39

		0,08

		7,30

		35,2

		5,5

		59,3

		2,5





B¶ng 8. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 14


		  Độ sâu
 tầng đất 
    (cm)

		 pHH2O

		  pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		  P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-19

		5,0

		4,0

		1,18

		0,13

		0,12

		2,6

		5,8

		1,28

		2,57

		0,31

		0,08

		0,08

		5,80

		5,8

		12,3

		81,9

		2,4



		19-37

		6,4

		5,6

		0,44

		0,06

		0,05

		2,5

		4,1

		0,00

		2,02

		0,73

		0,06

		0,12

		4,58

		4,7

		4,1

		91,2

		2,6



		37-100

		6,3

		5,3

		0,42

		0,10

		0,03

		2,4

		1,6

		0,00

		2,03

		0,77

		0,04

		0,07

		4,47

		16,4

		8,5

		75,1

		2,6



		B¶ng 9. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 25


 Độ sâu tầng đất
   (cm)

		pHH2O

		pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		 P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-12

		4,9

		4,2

		0,63

		0,09

		0,01

		0,08

		2,4

		2,54

		1,06

		0,59

		0,08

		0,03

		8,43

		32,6

		22,0

		45,4

		2,6



		12-35

		4,9

		4,5

		0,15

		0,08

		0,02

		0,06

		0,4

		0,38

		1,06

		0,52

		0,08

		0,05

		10,65

		34,0

		24,3

		41,7

		2,6



		35-110

		5,3

		4,5

		0,07

		0,07

		0,01

		0,05

		0,3

		0,00

		1,53

		0,95

		0,07

		0,19

		14,94

		36,1

		20,8

		43,1

		2,6





B¶ng 10. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 02


		 Độ sâu
 tầng đất 
    (cm)

		pHH2O

		pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-15

		5,8

		4,6

		0,70

		0,14

		0,02

		1,85

		1,0

		0,00

		2,38

		0,82

		0,17

		0,05

		6,03

		4,7

		3,4

		91,9

		2,4



		15-67

		4,4

		4,3

		0,78

		0,08

		0,01

		1,80

		0,4

		0,72

		1,54

		0,31

		0,07

		0,07

		4,30

		7,0

		2,2

		90,8

		2,4



		67-90

		5,0

		4,2

		0,26

		0,08

		0,01

		1,71

		0,4

		0,84

		1,94

		0,29

		0,05

		0,06

		5,66

		13,4

		3,3

		83,3

		2,5





B¶ng 11. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 06


		 Độ sâu
 tầng đất 
   (cm)

		pHH2O

		pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-26

		4,9

		4,4

		1,35

		0,15

		0,27

		0,10

		3,2

		0,62

		1,34

		0,18

		0,07

		0,08

		11,32

		59,3

		6,1

		34,6

		2,6



		26-68

		5,3

		4,6

		0,91

		0,13

		0,17

		0,09

		1,9

		0,28

		1,13

		0,08

		0,05

		0,09

		10,61

		60,0

		9,3

		30,7

		2,7



		68-125

		5,5

		4,7

		0,53

		0,09

		0,22

		0,09

		0,9

		0,00

		1,36

		0,12

		0,04

		0,14

		9,06

		61,4

		5,4

		33,2

		2,7





B¶ng 12. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt phÉu diÖn BiT 20


		 Độ sâu tầng đất
   (cm)

		pHH2O

		pHKCl

		Hàm lượng chất tổng số (%)

		P2O5 dễ tiêu (mg/ 100g đất)

		Cation trao đổi (lđl/100gđ)

		CEC (lđl/ 100g đất)

		Thành phần cấp hạt (%)

		Tỷ trọng



		

		

		

		OC

		N

		P2O5

		K2O

		

		Al3+

		Ca++

		Mg++

		K+

		Na+

		

		Sét

		Limon

		Cát

		



		0-12

		6,0

		4,4

		2,09

		0,25

		0,07

		2,11

		8,4

		0,12

		4,02

		1,07

		0,31

		0,32

		9,66

		15,4

		9,9

		74,7

		2,5



		12-45

		6,5

		5,9

		0,24

		0,10

		0,04

		2,50

		2,2

		0,00

		3,01

		1,75

		0,07

		0,98

		7,88

		18,6

		25,7

		55,7

		2,6



		45-125

		6,7

		6,2

		0,09

		0,08

		0,03

		2,90

		2,5

		0,00

		2,31

		1,56

		0,07

		1,08

		6,12

		23,2

		24,3

		52,5

		2,6





4. KÕT LUËN


KÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i ®Êt trong nhãm ®Êt ®á vµng trªn ®Þa bµn tØnh B×nh ThuËn cho thÊy: nh÷ng lo¹i ®Êt h×nh thµnh trªn c¸c lo¹i ®¸ granit, phiÕn sÐt, ®¸ c¸t (Fa, Fs, Fq) thêng cã tÇng ®Êt máng ®Õn trung b×nh, hµm lîng c¸c chÊt dinh dìng thÊp; ®Êt cã ph¶n øng chua, dung tÝch hÊp phô nhá, nghÌo c¸c chÊt dinh dìng N, P, K; vÒ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i ®Êt h×nh thµnh trªn ®¸ macma axit (Fa) cã tû lÖ lÉn ®¸ vµ ®¸ lé ®Çu kh¸ nhiÒu, cßn lo¹i ®Êt ®Êt ®á vµng trªn ®¸ c¸t (Fq) cã qu¸ tr×nh tÝch tô kh¸ nhiÒu kÕt von s¾t. C¸c lo¹i ®Êt nµy thÝch hîp cho trång rõng ph¸t triÓn l©m nghiÖp vµ mét sè diÖn tÝch ë ®Þa h×nh thÊp cã thÓ trång mµu vµ c¸c c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. Nh÷ng lo¹i ®Êt ®á vµng h×nh thµnh trªn phï sa cæ (Fp) vµ ®Êt n©u ®á h×nh thµnh trªn ®¸ bazan (Fk) cã nh÷ng u ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cã tÇng ®Êt dµy vµ hµm lîng c¸c chÊt dinh dìng kh¸ h¬n nªn thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (trång cao


su, ®iÒu, c¸c c©y ¨n qu¶ vµ c¸c c©y trång n«ng nghiÖp). §Êt ®á vµng biÕn ®æi do trång lóa (Fl), do sù t¸c ®éng tÝch cùc cña con ngêi, lo¹i ®Êt nµy cã ®é ph× hãa häc vµ c¸c chÊt dinh dìng cao h¬n so víi c¸c lo¹i ®Êt trong nhãm ®Êt ®á vµng cña tØnh. 


Tµi liÖu tham kh¶o


Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (2009). CÈm nang sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (tËp 7, Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Êt). NXB. Khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi.


Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (2001). Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ c¸c lo¹i ®Êt chÝnh ViÖt Nam. NXB. ThÕ giíi, Hµ Néi.


Uû ban Nh©n d©n tØnh B×nh ThuËn (2009). Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh B×nh ThuËn ®Õn n¨m 2020.


ViÖn Quy ho¹ch vµ ThiÕt kÕ n«ng nghiÖp (2004). B¸o c¸o thuyÕt minh b¶n ®å ®Êt tû lÖ 1/100.000 tØnh B×nh ThuËn.










































































































































































Nghiên cứu tính chất lý, hóa học một số loại đất đỏ vàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận





Nguyễn Đắc Nhẫn, Đỗ Nguyên Hải














- §Þa ®iÓm ®µo: Xãm 1, th«n 4, x· §øc Phó,�   huyÖn T¸nh Linh


- §Þa h×nh toµn vïng: Thung lòng lîn�  sãng


- TiÓu ®Þa h×nh t¬ng ®èi: B»ng ph¼ng


- §é dèc n¬i ®µo phÉu diÖn: CÊp I


- C©y trång: §iÒu, tiªu, s¾n


- ChÕ ®é canh t¸c: Nhê níc trêi


- Møc ®é xãi mßn: YÕu


- MÉu chÊt (®¸ mÑ): Phï sa cæ


- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: §Êt n©u vµng trªn�   phï sa cæ (Fp)


- Tªn ®Êt theo FAO- UNESCO: Areni-�   Ferralic- Acrisols (ACf-a).








- §Þa ®iÓm ®µo: Th«n Hßa ThuËn, thÞ trÊn�   Chî LÇu, huyÖn B¾c B×nh, tØnh B×nh�    ThuËn


- §Þa h×nh toµn vïng: ®åi gß bËc thang 


- TiÓu ®Þa h×nh: t¬ng ®èi b»ng ph¼ng 


- C©y trång: lóa 


- ChÕ ®é canh t¸c: 1 lóa - 1 mµu


- MÉu chÊt (®¸ mÑ): bét kÕt


- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: ®Êt ®á vµng biÕn ®æi do�   trång lóa (Fl)


- Tªn ®Êt theo FAO-UNESCO: Areni-Haplic-�    Anthrosols (ACf-a)





- §Þa ®iÓm ®µo: §éi 4, x· §øc H¹nh, huyÖn�   §øc Linh, tØnh B×nh ThuËn


- §Þa h×nh toµn vïng: b×nh nguyªn lîn sãng 


- TiÓu ®Þa h×nh: t¬ng ®èi b»ng ph¼ng


- C©y trång: cao su 10 n¨m tuæi


- Møc ®é xãi mßn: yÕu


- MÉu chÊt (®¸ mÑ): bazan


- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: §Êt n©u ®á trªn ®¸ bazan�                                                                       (Fk)


- Tªn ®Êt theo FAO-UNESCO: Hapli-Rhodic-�    Ferralsols (FRr-h)





- §Þa ®iÓm ®µo: Xãm Xuang (xãm 6), x·�   §«ng Giang, huyÖn Hµm ThuËn B¾c, tØnh�   B×nh ThuËn


- §Þa h×nh toµn vïng: ®åi nói thÊp; lîn�    sãng, kh¸ b»ng ph¼ng.


- §é dèc n¬i ®µo phÉu diÖn: cÊp I (0 - 80)


- C©y trång: cao su


- Møc ®é xãi mßn: yÕu


- MÉu chÊt (®¸ mÑ): c¸t kÕt 


- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: ®Êt vµng nh¹t trªn ®¸�   c¸t (Fq)


- Tªn ®Êt theo FAO - UNESCO: Areni -�    Ferralic-Acrisols (ACf-a)





- §Þa ®iÓm ®µo: Th«n Ba Bµo, x· Hµm KiÖm,�   huyÖn Hµm ThuËn Nam, tØnh B×nh ThuËn


- §Þa h×nh toµn vïng: §åi nói thÊp; lîn sãng


- §é dèc n¬i ®µo phÉu diÖn: CÊp II (8 – 150)


- C©y trång: B¹ch ®µn t¸i sinh


- ChÕ ®é canh t¸c: Trång vµ b¶o vÖ rõng


- MÉu chÊt (®¸ mÑ): PhiÕn sÐt 


- Lo¹i ®Êt ViÖt Nam: §Êt ®á vµng trªn ®¸ sÐt�                                                                     (Fs)


- Tªn ®Êt theo FAO - UNESCO: Hapli -�    Ferralic - Acrisols (ACf-h)





- §Þa ®iÓm ®µo: §Ëp §an S¾t, x· §«ng�    TiÕn, huyÖn Hµm ThuËn B¾c


- §Þa h×nh toµn vïng: §åi thÊp


- §é dèc chung: cÊp II (8 o – 15o)


  §é dèc n¬i ®µo phÉu diÖn: 13o


- C©y trång: ®iÒu


- Møc ®é xãi mßn: Trung b×nh


- MÉu chÊt (®¸ mÑ): Granit


- Lo¹i ®Êt: §Êt ®á vµng trªn ®¸ granit (Fa)


- Tªn ®Êt theo FAO - UNESCO: Areni -�    Hapli - Ferralic-Acrisols (Ach-a)
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