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TÓM TẮT 
Đất nông nghiệp ở Thường Tín ngày càng thu hẹp về diện tích. Trong khi đó, việc sử dụng đất 

vào mục đích phi nông nghiệp cũng gây những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng đất nông 
nghiệp. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định tác động của các mục đích sử dụng này đến khu 
vực đất nông nghiệp liền kề. Nghiên cứu đã chọn 4 khu vực sử dụng đất phi nông nghiệp điển hình 
trên địa bàn huyện và thực hiện lấy mẫu đất nông nghiệp ở khu vực lân cận với các khoảng cách 
khác nhau tính từ nguồn thải. Đất nông nghiệp càng xa nguồn thải từ các khu vực phi nông nghiệp 
càng ít chịu ảnh hưởng của chất thải. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chất thải của quá trình sử 
dụng đất phi nông nghiệp đã góp phần làm tăng hàm lượng nitơ tổng số (NTS- N%), các hợp chất 
chứa cacbon (OC%) đã tích lũy thêm và hàm lượng P2O5% giảm trong đất nông nghiệp. Đất nông 
nghiệp ven khu công nghiệp đã biểu hiện ô nhiễm đồng. 

Từ khóa: Môi trường đất nông nghiệp, ô nhiễm, sử dụng đất, Thường Tín.  

SUMMARY 
In recent years the area of agricultural land in Thuong Tin district is decreased. Meanwhile, using 

of non-agricultural land has the effects on soil quality. The objective was assessment of these 
impacts on agricultural land.  Four regional non-agricultural typical land use were selected in the 
district. The samples were taken in the area of agricultural land surrounding with the different 
distances from discharge sources. Agricultural land area as far from waste sources which from non-
agricultural sector as little affected by the waste. The study found the impacts of waste made in the 
progress of using non-agricultural land to agriculture land. The contents of total nitrogen (TN) and 
organic carbon (OC%) in soils were increasing but the content of phosphorus (P2O5%) was 
decreasing. Agricultural land around industrial zone was contaminated by copper with content higher 
than allowed standard. 

Key words: Land use, polution, soil enviroment, Thuong Tin district.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

§Êt lμ mét tμi nguyªn c¬ b¶n vμ kh«ng 
t¸i t¹o trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i vμ ph¸t 
triÓn cña loμi ng−êi. Ngμy nay cïng víi viÖc 
®¶m b¶o an ninh l−¬ng thùc, ®Êt cßn gi÷ vai 

trß b¶o vÖ m«i tr−êng, h¹n chÕ t¸c ®éng cña 
biÕn ®æi khÝ hËu, ®¸p øng nhu cÇu sö dông 
®Êt cña c¸c ngμnh s¶n xuÊt vμ qu¸ tr×nh 
ph¸t triÓn ®« thÞ. Viªt Nam ®· cã h¬n 9 triÖu 
ha ®Êt n«ng nghiÖp vμ mÆt n−íc bÞ tho¸i ho¸ 
kh«ng sö dông ®−îc (United Nations, 2002). 
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DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cßn l¹i ph¶i ®èi 
mÆt víi c¸c nguy c¬ suy tho¸i nh− qu¸ tr×nh 
®« thÞ ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ; suy gi¶m diÖn 
tÝch rõng; gia t¨ng sö dông ph©n bãn ho¸ häc, 
thuèc b¶o vÖ thùc vËt, khai th¸c sö dông 
kh«ng hîp lý vμ biÕn ®æi khÝ hËu bÊt lîi. H¹ 
tû lÖ diÖn tÝch ®Êt bÞ tho¸i hãa, sa m¹c hãa 
hμng n¨m lμ 1 trong 15 chØ tiªu vÒ tμi nguyªn 
- m«i tr−êng, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn 
bÒn v÷ng giai ®o¹n 2011 - 2020 (ViÖn ChiÕn 
l−îc ph¸t triÓn - Bé KÕ ho¹ch vμ §Çu t−, 
2010).  

Thomas Petermann (1998) ®· nhËn ®Þnh 
chung vÒ 2 nhãm vÊn ®Ò lín ®èi víi ®Êt ®ai ë 
c¸c vïng ch©u ¸ vμ ch©u Phi cã liªn quan tíi 
s¶n xuÊt l−¬ng thùc vμ t×nh tr¹ng suy gi¶m 
vÒ nguån tμi nguyªn tù nhiªn. Theo ®ã, 
nhãm vÊn ®Ò thø hai lμ sù suy kiÖt ®èi víi 
tμi nguyªn ®Êt vμ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr−êng. 
C¸c nhμ khoa häc ®· tæng hîp ®−îc mèi liªn 
quan gi÷a tμi nguyªn ®Êt vμ nh÷ng vÊn ®Ò 
vÒ m«i tr−êng (B¶ng 1). 

Cã thÓ sö dông biÓu thøc tæng qu¸t (®èi 
víi c¸c chÊt hãa häc - chÊt míi ®i vμo m«i 

tr−êng ®Êt, chÊt tù th©n m«i tr−êng ®Êt mÊt 
®i ®Ó lμm thay ®æi c©n b»ng, kÓ c¶ chÊt míi 
chuyÓn d¹ng tõ kh«ng ®éc sang ®éc do mét 
t¸c nh©n nμo ®ã g©y nªn...) - chØ sè « nhiÔm 
tæng hîp (Ph¹m Quèc Qu©n, 2003): 

           I = 
k

i
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C
TCCP∑  

HuyÖn Th−êng TÝn cã nÒn kinh tÕ chñ 
yÕu dùa vμo n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn c¸c 
nghÒ phô. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆc dï 
n«ng nghiÖp cña huyÖn chiÕm tû träng kh«ng 
cao trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt (29,3% n¨m 
2005 vμ 20,72% n¨m 2009) nh−ng ®©y l¹i lμ 
c¬ së ®¶m b¶o thu nhËp cho 214.035 nh©n 
khÈu sèng ë n«ng th«n, chiÕm 97% d©n sè 
toμn huyÖn. Trong 5 n¨m qua, quü ®Êt n«ng 
nghiÖp cña Th−êng TÝn ®· gi¶m 8,4% vÒ diÖn 
tÝch, m«i tr−êng ®Êt n«ng nghiÖp ph¶i chÞu 
søc Ðp rÊt lín tõ ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÝnh v× 
vËy, viÖc nghiªn cøu vÒ ¶nh h−ëng cña sö 
dông ®Êt, ®Æc biÖt lμ viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých 
sö dông ®Õn m«i tr−êng ®Êt n«ng nghiÖp 
nh»m ®¶m b¶o môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng 
cña huyÖn lμ rÊt cÇn thiÕt. 

B¶ng 1. Mèi liªn quan gi÷a tμi nguyªn ®Êt vμ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr−êng  

Liên quan 
chính Mất rừng Mất tính đa 

dạng sinh học 
Những vấn đề về 

tài nguyên đất 

Những vấn đề 
về tài nguyên   

nước 

Hiện tượng 
ô nhiễm 

Nguyên nhân 

Do yêu cầu đất 
nông nghiệp, yêu 
cầu khai thác 
nguyên liệu, chất 
đốt… 

 Sử dụng đất không 
thích hợp hoặc sử 
dụng đất quá mức 

Giảm diện tích đất 
rừng đầu nguồn, 
không quản lý 
được nguồn nước 
và những thay đổi 
khí hậu 

Sử dụng hóa chất 
nông nghiệp quá 
mức, thiếu hiểu biết 
về vấn đề chất thải 
công nghiệp và chất 
thải trong khai thác 
quặng 

Tác động 

Ngập lụt, xói mòn, 
trượt đất, lắng 
đọng bùn và phù 
sa ở hạ lưu, lòng 
sông và ao, hồ 

Giảm và mất 
dần nguồn gen 
tự nhiên 

Rửa trôi đất quá 
mức và giảm độ phì 
đất 

Thiếu nước sản 
xuất và sinh họat 

Ảnh hưởng đến 
sức khỏe con 
người và và hệ 
thống thủy sản 

Chỉ thị 

Mức độ che phủ 
rừng, thành phần 
loài cây, mức độ  
lắng đọng 

Thành phần loài 
và mức độ 
phong phú bị 
thay đổi 

Tỷ lệ và mức đầu tư 
cho sản xuất 

Thay đổi mực 
nước, hiện tượng 
phú dưỡng, mức 
tiêu thụ nước/ 
người 

Hiện tượng phú 
dưỡng, hàm lượng 
chất hóa học, 
thành phần loài 
thủy sinh 

Chiều hướng 
Mất 1,14% độ che 
phủ /năm 

1-11% loài bị 
suy giảm hoặc 
mất 

Những suy giảm 
khác 

Những thiếu thốn 
khác 

Ô nhiễm khác 

Phản hồi và 
chiến lược 

Xây dựng trang 
trại sử dụng đất 
bền vững và rừng 
cộng đồng 

Xây dựng công 
viên quốc gia, 
rừng bảo vệ và 
rừng phòng hộ 

Hệ thống sử dụng 
đất nông nghiệp 
phải được xây dựng 
và bảo vệ hợp lý 

Quản lý tốt nguồn 
nước và các giải 
pháp tưới tiêu 

Giải pháp  khống 
chế của nhà nước 
và áp dụng công 
nghệ xử lý ô nhiễm 
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2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 

Nghiªn cøu thùc hiÖn trªn 4 khu vùc 
®iÓn h×nh cho viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö 
dông ®Êt n«ng nghiÖp t¹i huyÖn Th−êng TÝn: 
x· Minh C−êng, x· Thèng NhÊt vμ x· Th¾ng 
Lîi (thuÇn n«ng); x· V¨n Tù vμ x· Duyªn 
Th¸i (lμng nghÒ); x· Hμ Håi vμ thÞ trÊn 
Th−êng TÝn (®« thÞ ho¸); x· QuÊt §éng, x· 
V©n T¶o vμ x· Liªn Ph−¬ng (c«ng nghiÖp). 

MÉu ®−îc lÊy t¹i c¸c thöa ruéng liÒn kÒ 
víi c¸c thöa ®Êt ®· chuyÓn ®æi môc ®Ých sö 
dông c¨n cø theo 4 khu vùc: Khu vùc thuÇn 
n«ng, khu vùc lμng nghÒ, khu vùc ®« thÞ ho¸, 
khu vùc c«ng nghiÖp. C¸c mÉu ®−îc lÊy ë 3 
kho¶ng c¸ch kh¸c nhau tÝnh tõ nguån ph¸t 
th¶i: 0 - 50 m; 50 - 100 m; 100 - 150 m. C¸c 
mÉu ®Êt ®−îc lÊy ë tÇng mÆt víi ®é s©u 18 -
20 cm (B¶ng 2).  

To¹ ®é ®iÓm lÊy mÉu ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 
m¸y ®Þnh vÞ cÇm tay GPS Garmin GPSMAP 
60; chuyÓn to¹ ®é b»ng phÇn mÒm GeoTools 
- CoordTrans - Version 1.2. 

C¸c gi¸ trÞ pH, EC ®−îc ®o b»ng m¸y 
pH/Metter ®iÖn cùc thñy tinh. C¸c chØ tiªu: 
c¸c bon tæng sè (OC %), nit¬ tæng sè (NTS %), 
l©n tæng sè (P2O5 %) ph©n tÝch theo ph−¬ng 
ph¸p cña quy chuÈn ngμnh n«ng nghiÖp. Kim 
lo¹i nÆng: ph©n tÝch trªn quang phæ hÊp phô 
nguyªn tö AAS m¸y ®o ANA-182, ®Ìn ®¬n t¹i 
b−íc sãng 324,8 nm; khÝ ®èt oxy-axªtylen t¹i 
Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m (JICA), Khoa 
Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng, Tr−êng §¹i häc 
N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. VÞ trÝ lÊy mÉu 

VÞ trÝ lÊy mÉu tr×nh bμy ë b¶ng 2. 

B¶ng 2. VÞ trÝ lÊy mÉu ®Êt 

Tọa độ 
Mẫu Địa bàn 

B L X Y 
M1 Khôn Thôn, Minh Cường 204529,6 1055448 2295658 595076,7 
M2 Khôn Thôn, Minh Cường 204527,5 1055451 2295594 595149,4 
M3 Khôn Thôn, Minh Cường 204529,6 1055448 2295658 595076,7 
M4 Nguyên Hanh, Văn Tự 204707,4 1055319 2298651 592492,2 
M5 Nguyên Hanh, Văn Tự 204705,7 1055316 2298598 592405,8 
M6 Phúc Trạch, Thống Nhất 204827,6 1055351 2301122 593406,6 
M7 Phúc Trạch, Thống Nhất 204828,0 1055356 2301135 593528,0 
M8 Một Thượng, Thắng Lợi 204922,5 1055233 2302797 591145,5 
M9 Khu Công nghiệp, Quất Động 205050,7 1055214 2305506 590561,4 
M10 Khu Công nghiệp, Quất Động 205054,2 1055214 2305614 590578,1 
M11 Khu Công nghiệp, Quất Động 204654,0 1055260 2298236 591936,5 
M12 Khu Công nghiệp, Quất Động 205025,5 1055208 2304730 590403,7 
M13 Khu Công nghiệp, Quất Động 205025,0 1055205 2304714 590322,9 
M14 Phú Cốc, Hạ Hồi 205145,5 1055236 2307194 591208,3 
M15 Phú Cốc, Hạ Hồi 205142,3 1055236 2307096 591205,9 
M16 Trần phú, thị trấn Thường Tín 205158 1055141 2307570 589596,6 
M17 Nhân Hiền, Tiền Phong 205255,3 1055026 2309320 587431,6 
M18 Hạ Thái, Duyên Thái 205357,7 1055208 2311254 590368,5 
M19 Hạ Thái, Duyên Thái 205356,1 1055207 2311205 590342,7 
M20 Khu Công nghiệp, Vân Tảo 205256,4 1055334 2309383 592869,3 
M21 Khu Công nghiệp, Vân Tảo 205256,3 1055337 2309381 592944,5 
M22 Khu Công nghiệp, Liên Phương 205249,5 1055316 2309168 592338,9 
M23 Khu Công nghiệp, Liên Phương 205249,9 1055312 2309180 592223,2 
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3.2. KÕt qu¶ ph©n tÝch 
KÕt qu¶  ph©n tÝch c¸c mÉu ®Êt theo c¸c 

khu vùc (B¶ng 3) ®−îc ®èi chiÕu víi c¸c chØ 
tiªu c¬ b¶n cña ®Êt phï sa s«ng Hång vμ quy 
chuÈn ViÖt Nam vÒ kim lo¹i nÆng trong ®Êt 
n«ng nghiÖp. 

3.3. Th¶o luËn 
Kho¶ng c¸ch tõ nguån th¶i ®Õn vÞ trÝ lÊy 

mÉu ®−îc kÝ hiÖu lμ KC víi KC1: 0 - 50 m; 
KC2: 50 - 100 m; KC3: 100 - 150 m. KÕt qu¶ 
ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ tÝnh chÊt lý, ho¸ häc 
cña ®Êt n«ng nghiÖp theo kho¶ng c¸ch KC 
®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 1. 

Nh×n chung ®Êt n«ng nghiÖp t¹i Th−êng 
TÝn cã xu h−íng bÞ mÆn hãa. T¹i khu vùc 
gÇn kÒ nguån th¶i cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, 
lμng nghÒ vμ khu vùc ®« thÞ ho¸, ®Êt n«ng 
nghiÖp cã xu h−íng chua do tÝch lòy c¸c 
ion H+. Cμng xa nguån th¶i, gi¸ trÞ cña pH 
cμng gi¶m ®Æc biÖt lμ ®Êt n«ng nghiÖp ven lμng 

 

nghÒ. §é dÉn ®iÖn cña ®Êt n«ng nghiÖp ven 
khu vùc lμng nghÒ kh¸ cao (gÊp tõ 51-107%) 
so víi ®Êt n«ng nghiÖp t¹i khu vùc thuÇn 
n«ng. Nång ®é muèi tan trong ®Êt n«ng 
nghiÖp ë vÞ trÝ cμng gÇn c¸c cèng th¶i lμng 
nghÒ cμng cao. C¸c chÊt th¶i s¶n xuÊt cña 
lμng nghÒ phÇn nμo ®· t¸c ®éng lμm gi¶m ®é 
chua cña ®Êt theo h−íng cã lîi cho c©y trång. 

KÕt qu¶ ph©n tÝch ®éc lËp cña bïn t¹i 
cèng th¶i cña lμng nghÒ s¶n xuÊt s¬n mμi cho 
thÊy ®é dÉn ®iÖn EC kh¸ cao (10.780 S/cm), 
nh− vËy ®Êt n«ng nghiÖp ven nguån th¶i chÞu 
¶nh h−ëng cña c¸c chÊt th¶i trong qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt cña c¸c lμng nghÒ. Gi¸ trÞ EC cña 
®Êt n«ng nghiÖp cao lμm kh¶ n¨ng hÊp thu 
kho¸ng chÊt vμ n−íc cña c©y trång mÊt c©n 
b»ng theo h−íng g©y ngé ®éc. T¹i khu vùc 
thuÇn n«ng, kÕt qu¶ ph©n tÝch còng cho thÊy 
viÖc ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung còng lμm 
t¨ng ®é dÉn ®iÖn cña ®Êt n«ng nghiÖp. 

B¶ng 3. ChÊt l−îng ®Êt n«ng nghiÖp 

Mẫu pHH2O EC μ S/cm OC % NTS % P2O5 % Tỉ trọng 
Khu vực thuần nông 

M1 7,08 720 0,70 0,08 0,24 2,39 
M2 7,09 219 1,22 0,13 0,25 2,46 
M3 7,20 581 1,30 0,19 0,19 2,47 
M6 6,63 6730 1,56 0,20 0,18 2,47 
M7 7,28 4760 1,10 0,17 0,16 2,42 
M8 7,14 141 0,82 0,07 0,18 2,33 

M17 6,54 2590 1,09 0,09 0,10 2,34 
Khu vực làng nghề 

M4 7,11 3820 1,61 0,21 0,16 2,55 
M5 7,01 4590 1,79 0,22 0,15 2,35 

M11 6,18 1160 1,06 0,15 0,11 2,38 
M18 6,26 3570 1,24 0,15 0,14 2,49 
M19 6,27 3280 1,10 0,13 0,20 2,44 

Khu vực đô thị hóa 
M14 6,59 96 1,77 0,22 0,18 2,35 
M15 6,66 181 1,51 0,19 0,18 2,52 
M16 6,31 4320 1,10 0,12 0,17 2,39 

Khu vực sản xuất công nghiệp 
M9 6,82 2160 1,31 0,17 0,15 2,45 

M10 6,57 19 1,34 0,17 0,09 2,30 
M12 6,40 2110 1,12 0,16 0,11 2,37 
M13 6,44 450 1,80 0,22 0,12 2,65 
M20 7,50 870 1,09 0,15 0,08 2,58 
M21 7,10 14 1,40 0,17 0,22 2,41 
M22 7,22 24 0,99 0,15 0,23 2,53 
M23 7,17 28 1,42 0,19 0,13 2,61 
M0 8,10 - 168 0,14 0,12 2,61 

CV% 0,39 1984 0,30 0,04 0,05 0,09 

  Ghi chú:  M0 Đất phù sa Sông Hồng ( Xã Vân Tảo, Thường Tín);  CV% độ lệch chuẩn 
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H×nh 1. §å thÞ so s¸nh mét sè tÝnh chÊt lý ho¸ häc cña ®Êt n«ng nghiÖp 
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Ảnh hưởng của sử dụng đất đến môi trường đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội     

C¸c chÊt th¶i cña qu¸ tr×nh sö dông ®Êt 
vμo c¸c môc ®Ých phi n«ng nghiÖp ®· gãp 
phÇn lμm t¨ng hμm l−îng nit¬ tæng sè NTS, 
c¸c bon hîp chÊt OC% tÝch lòy trong ®Êt cao 
h¬n n¬i gÇn nguån ph¸t th¶i. NTS t¨ng 34%-
75% ë kho¶ng c¸ch d−íi 50 m, t¨ng 24% -
25% ë kho¶ng c¸ch 50 - 100 m. OC% t¨ng 
11% - 56% ë kho¶ng c¸ch d−íi 50 m, t¨ng 
28% - 31% ë kho¶ng c¸ch 50 - 100 m vμ gÇn 
nh− kh«ng chÞu ¶nh h−ëng ë kho¶ng c¸ch 
lín h¬n 100 m tÝnh tõ nguån th¶i. Tuy nhiªn 
hμm l−îng l©n P2O5% trong ®Êt n«ng nghiÖp 
ven c¸c khu vùc phi n«ng nghiÖp l¹i chÞu 
¶nh h−ëng tiªu cùc cña c¸c chÊt th¶i trong 
qu¸ tr×nh sinh ho¹t vμ s¶n xuÊt: hμm l−îng 
gi¶m tõ 12% - 19% ®èi víi khu vùc gÇn kÒ 
nguån ph¸t th¶i. NTS, OC còng chÞu t¸c 
®éng tÝch cùc cña chÊt th¶i vμ biÕn ®æi theo 
h−íng t¨ng hμm l−îng trong ®Êt. 

§Êt n«ng nghiÖp sö dông n−íc th¶i tõ 
khu c«ng nghiÖp Liªn Ph−¬ng ®· biÓu hiÖn « 
nhiÔm ®ång, hμm l−îng ®ång (Cu) trong ®Êt 
®· v−ît qu¸ trÞ sè cho phÐp theo quy chuÈn 
ViÖt Nam QCVN 03:2008/BTNMT ®Õn 17,8% 
(M20) vμ 38,8% (M22).  

4. KÕT LUËN 
Ven c¸c khu vùc ®« thÞ ho¸, n¬i tËp 

trung d©n c− víi mËt ®é cao; ven c¸c khu vùc 
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; c¸c lμng nghÒ; ®Êt 
n«ng nghiÖp ®· phÇn nμo chÞu t¸c ®éng cña 
c¸c chÊt th¶i theo h−íng cμng xa nguån th¶i, 
møc ®é ¶nh h−ëng cμng gi¶m. Khu vùc chÞu 
t¸c ®éng cña chÊt th¶i lμng nghÒ s¶n xuÊt 
c«ng nghiÖp cã nguy c¬ nhiÔm ®éc do ®é dÉn 

®iÖn cña ®Êt cao, tuy nhiªn ®Êt l¹i gi¶m ®é 
chua do pH ®−îc c¶i thiÖn. C¸c chÊt th¶i cña 
®« thÞ, cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vμ lμng 
nghÒ còng gãp phÇn lμm t¨ng hμm l−îng N% 
vμ OC%. Tuy nhiªn, P2O5% trong ®Êt n«ng 
nghiÖp l¹i gi¶m, ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt 
c©y trång. §Êt n«ng nghiÖp ven khu c«ng 
nghiÖp ®· bÞ « nhiÔm ®ång, nhiÔm mÆn. 
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Effects of Land Use on Agricutural Land Enviroment in
Thuong Tin District, Ha Noi City
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TÓM TẮT


Đất nông nghiệp ở Thường Tín ngày càng thu hẹp về diện tích. Trong khi đó, việc sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp cũng gây những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng đất nông nghiệp. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định tác động của các mục đích sử dụng này đến khu vực đất nông nghiệp liền kề. Nghiên cứu đã chọn 4 khu vực sử dụng đất phi nông nghiệp điển hình trên địa bàn huyện và thực hiện lấy mẫu đất nông nghiệp ở khu vực lân cận với các khoảng cách khác nhau tính từ nguồn thải. Đất nông nghiệp càng xa nguồn thải từ các khu vực phi nông nghiệp càng ít chịu ảnh hưởng của chất thải. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chất thải của quá trình sử dụng đất phi nông nghiệp đã góp phần làm tăng hàm lượng nitơ tổng số (NTS- N%), các hợp chất chứa cacbon (OC%) đã tích lũy thêm và hàm lượng P2O5% giảm trong đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp ven khu công nghiệp đã biểu hiện ô nhiễm đồng.


Từ khóa: Môi trường đất nông nghiệp, ô nhiễm, sử dụng đất, Thường Tín. 


SUMMARY


In recent years the area of agricultural land in Thuong Tin district is decreased. Meanwhile, using of non-agricultural land has the effects on soil quality. The objective was assessment of these impacts on agricultural land.  Four regional non-agricultural typical land use were selected in the district. The samples were taken in the area of agricultural land surrounding with the different distances from discharge sources. Agricultural land area as far from waste sources which from non-agricultural sector as little affected by the waste. The study found the impacts of waste made in the progress of using non-agricultural land to agriculture land. The contents of total nitrogen (TN) and organic carbon (OC%) in soils were increasing but the content of phosphorus (P2O5%) was decreasing. Agricultural land around industrial zone was contaminated by copper with content higher than allowed standard.


Key words: Land use, polution, soil enviroment, Thuong Tin district. 

1. §ÆT VÊN §Ò


§Êt lµ mét tµi nguyªn c¬ b¶n vµ kh«ng t¸i t¹o trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi. Ngµy nay cïng víi viÖc ®¶m b¶o an ninh l¬ng thùc, ®Êt cßn gi÷ vai trß b¶o vÖ m«i trêng, h¹n chÕ t¸c ®éng cña biÕn ®æi khÝ hËu, ®¸p øng nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®« thÞ. Viªt Nam ®· cã h¬n 9 triÖu ha ®Êt n«ng nghiÖp vµ mÆt níc bÞ tho¸i ho¸ kh«ng sö dông ®îc (United Nations, 2002). DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cßn l¹i ph¶i ®èi mÆt víi c¸c nguy c¬ suy tho¸i nh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ; suy gi¶m diÖn tÝch rõng; gia t¨ng sö dông ph©n bãn ho¸ häc, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, khai th¸c sö dông kh«ng hîp lý vµ biÕn ®æi khÝ hËu bÊt lîi. H¹ tû lÖ diÖn tÝch ®Êt bÞ tho¸i hãa, sa m¹c hãa hµng n¨m lµ 1 trong 15 chØ tiªu vÒ tµi nguyªn - m«i trêng, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn bÒn v÷ng giai ®o¹n 2011 - 2020 (ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, 2010). 


Thomas Petermann (1998) ®· nhËn ®Þnh chung vÒ 2 nhãm vÊn ®Ò lín ®èi víi ®Êt ®ai ë c¸c vïng ch©u ¸ vµ ch©u Phi cã liªn quan tíi s¶n xuÊt l¬ng thùc vµ t×nh tr¹ng suy gi¶m vÒ nguån tµi nguyªn tù nhiªn. Theo ®ã, nhãm vÊn ®Ò thø hai lµ sù suy kiÖt ®èi víi tµi nguyªn ®Êt vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i trêng. C¸c nhµ khoa häc ®· tæng hîp ®îc mèi liªn quan gi÷a tµi nguyªn ®Êt vµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ m«i trêng (B¶ng 1).


Cã thÓ sö dông biÓu thøc tæng qu¸t (®èi víi c¸c chÊt hãa häc - chÊt míi ®i vµo m«i trêng ®Êt, chÊt tù th©n m«i trêng ®Êt mÊt ®i ®Ó lµm thay ®æi c©n b»ng, kÓ c¶ chÊt míi chuyÓn d¹ng tõ kh«ng ®éc sang ®éc do mét t¸c nh©n nµo ®ã g©y nªn...) - chØ sè « nhiÔm tæng hîp (Ph¹m Quèc Qu©n, 2003):
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HuyÖn Thêng TÝn cã nÒn kinh tÕ chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn c¸c nghÒ phô. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆc dï n«ng nghiÖp cña huyÖn chiÕm tû träng kh«ng cao trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt (29,3% n¨m 2005 vµ 20,72% n¨m 2009) nhng ®©y l¹i lµ c¬ së ®¶m b¶o thu nhËp cho 214.035 nh©n khÈu sèng ë n«ng th«n, chiÕm 97% d©n sè toµn huyÖn. Trong 5 n¨m qua, quü ®Êt n«ng nghiÖp cña Thêng TÝn ®· gi¶m 8,4% vÒ diÖn tÝch, m«i trêng ®Êt n«ng nghiÖp ph¶i chÞu søc Ðp rÊt lín tõ ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu vÒ ¶nh hëng cña sö dông ®Êt, ®Æc biÖt lµ viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Õn m«i trêng ®Êt n«ng nghiÖp nh»m ®¶m b¶o môc tiªu ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña huyÖn lµ rÊt cÇn thiÕt.


B¶ng 1. Mèi liªn quan gi÷a tµi nguyªn ®Êt vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i trêng 


		Liên quan chính

		Mất rừng

		Mất tính đa dạng sinh học

		Những vấn đề về tài nguyên đất

		Những vấn đề về tài nguyên   nước

		Hiện tượng
ô nhiễm



		Nguyên nhân

		Do yêu cầu đất nông nghiệp, yêu cầu khai thác nguyên liệu, chất đốt…

		

		Sử dụng đất không thích hợp hoặc sử dụng đất quá mức

		Giảm diện tích đất rừng đầu nguồn, không quản lý được nguồn nước và những thay đổi khí hậu

		Sử dụng hóa chất nông nghiệp quá mức, thiếu hiểu biết về vấn đề chất thải công nghiệp và chất thải trong khai thác quặng



		Tác động

		Ngập lụt, xói mòn, trượt đất, lắng đọng bùn và phù sa ở hạ lưu, lòng sông và ao, hồ

		Giảm và mất dần nguồn gen tự nhiên

		Rửa trôi đất quá mức và giảm độ phì đất

		Thiếu nước sản xuất và sinh họat

		Ảnh hưởng đến sức khỏe con người và và hệ thống thủy sản



		Chỉ thị

		Mức độ che phủ rừng, thành phần loài cây, mức độ  lắng đọng

		Thành phần loài và mức độ phong phú bị thay đổi

		Tỷ lệ và mức đầu tư cho sản xuất

		Thay đổi mực nước, hiện tượng phú dưỡng, mức tiêu thụ nước/ người

		Hiện tượng phú dưỡng, hàm lượng chất hóa học, thành phần loài thủy sinh



		Chiều hướng

		Mất 1,14% độ che phủ /năm

		1-11% loài bị suy giảm hoặc mất

		Những suy giảm khác

		Những thiếu thốn khác

		Ô nhiễm khác



		Phản hồi và chiến lược

		Xây dựng trang trại sử dụng đất bền vững và rừng cộng đồng

		Xây dựng công viên quốc gia, rừng bảo vệ và rừng phòng hộ

		Hệ thống sử dụng đất nông nghiệp phải được xây dựng và bảo vệ hợp lý

		Quản lý tốt nguồn nước và các giải pháp tưới tiêu

		Giải pháp  khống chế của nhà nước và áp dụng công nghệ xử lý ô nhiễm





2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


Nghiªn cøu thùc hiÖn trªn 4 khu vùc ®iÓn h×nh cho viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp t¹i huyÖn Thêng TÝn: x· Minh Cêng, x· Thèng NhÊt vµ x· Th¾ng Lîi (thuÇn n«ng); x· V¨n Tù vµ x· Duyªn Th¸i (lµng nghÒ); x· Hµ Håi vµ thÞ trÊn Thêng TÝn (®« thÞ ho¸); x· QuÊt §éng, x· V©n T¶o vµ x· Liªn Ph¬ng (c«ng nghiÖp).


MÉu ®îc lÊy t¹i c¸c thöa ruéng liÒn kÒ víi c¸c thöa ®Êt ®· chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông c¨n cø theo 4 khu vùc: Khu vùc thuÇn n«ng, khu vùc lµng nghÒ, khu vùc ®« thÞ ho¸, khu vùc c«ng nghiÖp. C¸c mÉu ®îc lÊy ë 3 kho¶ng c¸ch kh¸c nhau tÝnh tõ nguån ph¸t th¶i: 0 - 50 m; 50 - 100 m; 100 - 150 m. C¸c mÉu ®Êt ®îc lÊy ë tÇng mÆt víi ®é s©u 18 -20 cm (B¶ng 2). 


To¹ ®é ®iÓm lÊy mÉu ®îc x¸c ®Þnh b»ng m¸y ®Þnh vÞ cÇm tay GPS Garmin GPSMAP 60; chuyÓn to¹ ®é b»ng phÇn mÒm GeoTools - CoordTrans - Version 1.2.


C¸c gi¸ trÞ pH, EC ®îc ®o b»ng m¸y pH/Metter ®iÖn cùc thñy tinh. C¸c chØ tiªu: c¸c bon tæng sè (OC %), nit¬ tæng sè (NTS %), l©n tæng sè (P2O5 %) ph©n tÝch theo ph¬ng ph¸p cña quy chuÈn ngµnh n«ng nghiÖp. Kim lo¹i nÆng: ph©n tÝch trªn quang phæ hÊp phô nguyªn tö AAS m¸y ®o ANA-182, ®Ìn ®¬n t¹i bíc sãng 324,8 nm; khÝ ®èt oxy-axªtylen t¹i Phßng thÝ nghiÖm Trung t©m (JICA), Khoa Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. VÞ trÝ lÊy mÉu


VÞ trÝ lÊy mÉu tr×nh bµy ë b¶ng 2.

B¶ng 2. VÞ trÝ lÊy mÉu ®Êt


		Mẫu

		Địa bàn

		Tọa độ



		

		

		B

		L

		X

		Y



		M1

		Khôn Thôn, Minh Cường

		204529,6

		1055448

		2295658

		595076,7



		M2

		Khôn Thôn, Minh Cường

		204527,5

		1055451

		2295594

		595149,4



		M3

		Khôn Thôn, Minh Cường

		204529,6

		1055448

		2295658

		595076,7



		M4

		Nguyên Hanh, Văn Tự

		204707,4

		1055319

		2298651

		592492,2



		M5

		Nguyên Hanh, Văn Tự

		204705,7

		1055316

		2298598

		592405,8



		M6

		Phúc Trạch, Thống Nhất

		204827,6

		1055351

		2301122

		593406,6



		M7

		Phúc Trạch, Thống Nhất

		204828,0

		1055356

		2301135

		593528,0



		M8

		Một Thượng, Thắng Lợi

		204922,5

		1055233

		2302797

		591145,5



		M9

		Khu Công nghiệp, Quất Động

		205050,7

		1055214

		2305506

		590561,4



		M10

		Khu Công nghiệp, Quất Động

		205054,2

		1055214

		2305614

		590578,1



		M11

		Khu Công nghiệp, Quất Động

		204654,0

		1055260

		2298236

		591936,5



		M12

		Khu Công nghiệp, Quất Động

		205025,5

		1055208

		2304730

		590403,7



		M13

		Khu Công nghiệp, Quất Động

		205025,0

		1055205

		2304714

		590322,9



		M14

		Phú Cốc, Hạ Hồi

		205145,5

		1055236

		2307194

		591208,3



		M15

		Phú Cốc, Hạ Hồi

		205142,3

		1055236

		2307096

		591205,9



		M16

		Trần phú, thị trấn Thường Tín

		205158

		1055141

		2307570

		589596,6



		M17

		Nhân Hiền, Tiền Phong

		205255,3

		1055026

		2309320

		587431,6



		M18

		Hạ Thái, Duyên Thái

		205357,7

		1055208

		2311254

		590368,5



		M19

		Hạ Thái, Duyên Thái

		205356,1

		1055207

		2311205

		590342,7



		M20

		Khu Công nghiệp, Vân Tảo

		205256,4

		1055334

		2309383

		592869,3



		M21

		Khu Công nghiệp, Vân Tảo

		205256,3

		1055337

		2309381

		592944,5



		M22

		Khu Công nghiệp, Liên Phương

		205249,5

		1055316

		2309168

		592338,9



		M23

		Khu Công nghiệp, Liên Phương

		205249,9

		1055312

		2309180

		592223,2





3.2. KÕt qu¶ ph©n tÝch


KÕt qu¶  ph©n tÝch c¸c mÉu ®Êt theo c¸c khu vùc (B¶ng 3) ®îc ®èi chiÕu víi c¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña ®Êt phï sa s«ng Hång vµ quy chuÈn ViÖt Nam vÒ kim lo¹i nÆng trong ®Êt n«ng nghiÖp.


3.3. Th¶o luËn


Kho¶ng c¸ch tõ nguån th¶i ®Õn vÞ trÝ lÊy mÉu ®îc kÝ hiÖu lµ KC víi KC1: 0 - 50 m; KC2: 50 - 100 m; KC3: 100 - 150 m. KÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu vÒ tÝnh chÊt lý, ho¸ häc cña ®Êt n«ng nghiÖp theo kho¶ng c¸ch KC ®îc thÓ hiÖn trªn h×nh 1.


Nh×n chung ®Êt n«ng nghiÖp t¹i Thêng TÝn cã xu híng bÞ mÆn hãa. T¹i khu vùc gÇn kÒ nguån th¶i cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, lµng nghÒ vµ khu vùc ®« thÞ ho¸, ®Êt n«ng nghiÖp cã xu híng chua do tÝch lòy c¸c ion H+. Cµng xa nguån th¶i, gi¸ trÞ cña pH cµng gi¶m ®Æc biÖt lµ ®Êt n«ng nghiÖp ven lµng

nghÒ. §é dÉn ®iÖn cña ®Êt n«ng nghiÖp ven khu vùc lµng nghÒ kh¸ cao (gÊp tõ 51-107%) so víi ®Êt n«ng nghiÖp t¹i khu vùc thuÇn n«ng. Nång ®é muèi tan trong ®Êt n«ng nghiÖp ë vÞ trÝ cµng gÇn c¸c cèng th¶i lµng nghÒ cµng cao. C¸c chÊt th¶i s¶n xuÊt cña lµng nghÒ phÇn nµo ®· t¸c ®éng lµm gi¶m ®é chua cña ®Êt theo híng cã lîi cho c©y trång.


KÕt qu¶ ph©n tÝch ®éc lËp cña bïn t¹i cèng th¶i cña lµng nghÒ s¶n xuÊt s¬n mµi cho thÊy ®é dÉn ®iÖn EC kh¸ cao (10.780 S/cm), nh vËy ®Êt n«ng nghiÖp ven nguån th¶i chÞu ¶nh hëng cña c¸c chÊt th¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¸c lµng nghÒ. Gi¸ trÞ EC cña ®Êt n«ng nghiÖp cao lµm kh¶ n¨ng hÊp thu kho¸ng chÊt vµ níc cña c©y trång mÊt c©n b»ng theo híng g©y ngé ®éc. T¹i khu vùc thuÇn n«ng, kÕt qu¶ ph©n tÝch còng cho thÊy viÖc ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung còng lµm t¨ng ®é dÉn ®iÖn cña ®Êt n«ng nghiÖp.


		B¶ng 3. ChÊt lîng ®Êt n«ng nghiÖp


Mẫu

		pHH2O

		EC μ S/cm

		OC %

		NTS %

		P2O5 %

		Tỉ trọng



		Khu vực thuần nông



		M1

		7,08

		720

		0,70

		0,08

		0,24

		2,39



		M2

		7,09

		219

		1,22

		0,13

		0,25

		2,46



		M3

		7,20

		581

		1,30

		0,19

		0,19

		2,47



		M6

		6,63

		6730

		1,56

		0,20

		0,18

		2,47



		M7

		7,28

		4760

		1,10

		0,17

		0,16

		2,42



		M8

		7,14

		141

		0,82

		0,07

		0,18

		2,33



		M17

		6,54

		2590

		1,09

		0,09

		0,10

		2,34



		Khu vực làng nghề



		M4

		7,11

		3820

		1,61

		0,21

		0,16

		2,55



		M5

		7,01

		4590

		1,79

		0,22

		0,15

		2,35



		M11

		6,18

		1160

		1,06

		0,15

		0,11

		2,38



		M18

		6,26

		3570

		1,24

		0,15

		0,14

		2,49



		M19

		6,27

		3280

		1,10

		0,13

		0,20

		2,44



		Khu vực đô thị hóa



		M14

		6,59

		96

		1,77

		0,22

		0,18

		2,35



		M15

		6,66

		181

		1,51

		0,19

		0,18

		2,52



		M16

		6,31

		4320

		1,10

		0,12

		0,17

		2,39



		Khu vực sản xuất công nghiệp



		M9

		6,82

		2160

		1,31

		0,17

		0,15

		2,45



		M10

		6,57

		19

		1,34

		0,17

		0,09

		2,30



		M12

		6,40

		2110

		1,12

		0,16

		0,11

		2,37



		M13

		6,44

		450

		1,80

		0,22

		0,12

		2,65



		M20

		7,50

		870

		1,09

		0,15

		0,08

		2,58



		M21

		7,10

		14

		1,40

		0,17

		0,22

		2,41



		M22

		7,22

		24

		0,99

		0,15

		0,23

		2,53



		M23

		7,17

		28

		1,42

		0,19

		0,13

		2,61



		M0

		8,10

		-

		168

		0,14

		0,12

		2,61



		CV%

		0,39

		1984

		0,30

		0,04

		0,05

		0,09





  Ghi chú:  M0 Đất phù sa Sông Hồng ( Xã Vân Tảo, Thường Tín);  CV% độ lệch chuẩn


		

		





		

		





		





H×nh 1. §å thÞ so s¸nh mét sè tÝnh chÊt lý ho¸ häc cña ®Êt n«ng nghiÖp


C¸c chÊt th¶i cña qu¸ tr×nh sö dông ®Êt vµo c¸c môc ®Ých phi n«ng nghiÖp ®· gãp phÇn lµm t¨ng hµm lîng nit¬ tæng sè NTS, c¸c bon hîp chÊt OC% tÝch lòy trong ®Êt cao h¬n n¬i gÇn nguån ph¸t th¶i. NTS t¨ng 34%-75% ë kho¶ng c¸ch díi 50 m, t¨ng 24% -25% ë kho¶ng c¸ch 50 - 100 m. OC% t¨ng 11% - 56% ë kho¶ng c¸ch díi 50 m, t¨ng 28% - 31% ë kho¶ng c¸ch 50 - 100 m vµ gÇn nh kh«ng chÞu ¶nh hëng ë kho¶ng c¸ch lín h¬n 100 m tÝnh tõ nguån th¶i. Tuy nhiªn hµm lîng l©n P2O5% trong ®Êt n«ng nghiÖp ven c¸c khu vùc phi n«ng nghiÖp l¹i chÞu ¶nh hëng tiªu cùc cña c¸c chÊt th¶i trong qu¸ tr×nh sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt: hµm lîng gi¶m tõ 12% - 19% ®èi víi khu vùc gÇn kÒ nguån ph¸t th¶i. NTS, OC còng chÞu t¸c ®éng tÝch cùc cña chÊt th¶i vµ biÕn ®æi theo híng t¨ng hµm lîng trong ®Êt.


§Êt n«ng nghiÖp sö dông níc th¶i tõ khu c«ng nghiÖp Liªn Ph¬ng ®· biÓu hiÖn « nhiÔm ®ång, hµm lîng ®ång (Cu) trong ®Êt ®· vît qu¸ trÞ sè cho phÐp theo quy chuÈn ViÖt Nam QCVN 03:2008/BTNMT ®Õn 17,8% (M20) vµ 38,8% (M22). 


4. KÕT LUËN


Ven c¸c khu vùc ®« thÞ ho¸, n¬i tËp trung d©n c víi mËt ®é cao; ven c¸c khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; c¸c lµng nghÒ; ®Êt n«ng nghiÖp ®· phÇn nµo chÞu t¸c ®éng cña c¸c chÊt th¶i theo híng cµng xa nguån th¶i, møc ®é ¶nh hëng cµng gi¶m. Khu vùc chÞu t¸c ®éng cña chÊt th¶i lµng nghÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã nguy c¬ nhiÔm ®éc do ®é dÉn

®iÖn cña ®Êt cao, tuy nhiªn ®Êt l¹i gi¶m ®é chua do pH ®îc c¶i thiÖn. C¸c chÊt th¶i cña ®« thÞ, cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ lµng nghÒ còng gãp phÇn lµm t¨ng hµm lîng N% vµ OC%. Tuy nhiªn, P2O5% trong ®Êt n«ng nghiÖp l¹i gi¶m, ¶nh hëng ®Õn n¨ng suÊt c©y trång. §Êt n«ng nghiÖp ven khu c«ng nghiÖp ®· bÞ « nhiÔm ®ång, nhiÔm mÆn.
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