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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, bằng việc đánh giá mối quan hệ giữa các quá trình địa mạo và quá trình tạo thổ nhưỡng; 
đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên tại khu vực chân núi Ba Vì, đã xác định được các vùng thuận lợi cho sự 
phát triển cây thanh long ruột đỏ Long Định 1. Kết quả cho thấy có 5 đơn vị cảnh quan địa mạo - thổ nhưỡng thích 
nghi cho trồng loại cây này với tổng diện tích là 6.645,3 ha, chiếm 33,32% tổng diện tích đất tự nhiên của 7 xã miền 
núi huyện Ba Vì. Trong đó rất thích nghi là 5.691 ha (CQ3, CQ4, CQ6, CQ8) chiếm 28,54%, thích nghi là 954,3 ha 
(CQ5) chiếm 4,79%.  

Từ khóa: Cây thanh long ruột đỏ, đánh giá cảnh quan, địa mạo - thổ nhưỡng núi Ba Vì. 

Assessing Ecological Adaptation of Soil - Geomorphology Landscape  
for Development of Red Flesh Dragon Fruit Long Dinh No.1  

on the Basement of Ba Vi Mountainous Area, Ba Vi District, Hanoi 

ABSTRACT 

By assessing the relationship between the geomorphological process and soil process and comprehensive 
assessment of natural conditions at the basement of Ba Vi mountainous area, the study has indentified suitable areas 
for developing red flesh dragon fruit cv. Long Dinh No.1. The obtained results showed that five soil - geomorphology 
landscape units covering a total area up to 6,645.3 ha are suitable for planting cv. Long Dinh No.1, accounting for 
33,32% of the total natural area in Ba Vi district, of which, the most suitable area occupied 5,691 ha (CQ20, CQ22, 
CQ23, CQ26).  

Keywords: Red flesh dragon fruit, landscape evaluation, soil - geomorphology of Ba Vi mountain. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thanh long là một trong những loại trái cây 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Những năm gần 
đây, thanh long ruột trắng và ruột đỏ được xuất 
khẩu ngày một tăng, đưa Việt Nam trở thành 
quốc gia xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới, 
chiếm thị phần cao nhất ở châu Á, châu Âu và một 
số thời điểm tại Mỹ (Anh Tùng, 2015).  

Thanh long là loài sinh trưởng và phát triển 
tốt ở những nơi có cường độ ánh sáng cao  
và toàn phần nên được trồng phổ biến ở các tỉnh  

Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Theo số liệu thống 
kê của Hiệp hội rau quả Việt Nam, diện tích 
thanh long cả nước tính đến năm 2014 là 35.665 
ha, trong đó Bình Thuận, Tiền Giang và Vĩnh 
Long chiếm 93% tổng diện tích cả nước (Võ Thị 
Thanh Lộc, 2015). Mô hình trồng cây thanh long 
ruột đỏ cũng đang dần được áp dụng trồng thử 
nghiệm với khí hậu khu vực ngoài Bắc nước ta 
và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số xã ở 
Hà Nội cho hiệu quả kinh tế gấp hơn 3 lần so 
với trồng sắn (Trung tâm Khuyến nông Hà Nội). 
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Ba Vì là huyện miền núi có sự phân hóa địa 
hình từ vùng đồng bằng sông Hồng chuyển tiếp 
lên địa hình gò đồi và vùng đồi núi thấp Ba Vì. 
Theo điều tra khảo sát, đây là khu vực có địa 
hình phức tạp với các quá trình phá hủy và 
thành tạo hình thái mạnh mẽ. Chính sự đa 
dạng của địa hình đã góp phần tạo nên sự đa 
dạng của cảnh quan địa mạo - thổ nhưỡng.  

Từ những đặc điểm địa chất, địa hình, độ 
cao, khí hậu và thổ nhưỡng đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho khu vực Ba Vì có thể phát triển đa 
dạng giống cây trồng. Năm 2010, Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội đã thử nghiệm mô hình 
trồng thâm canh cây thanh long ruột đỏ Long 
Định 1 (TLRĐ LĐ1) tập trung theo quy trình 
VietGAP (Vietnamese Good Agricultural 
Practices) tại vùng đất đồi gò của xã Cẩm Lĩnh, 
huyện Ba Vì với quy mô 20 ha. Kết quả cho thấy 
mô hình này phát triển khá tốt. Thanh long 
sinh trưởng nhanh, tốc độ phân cành mạnh (đạt 
30 - 45 cành mỗi trụ), khối lượng quả 0,3 - 0,4 
kg/quả. Số lứa quả hiện đã đạt 5 - 7 lứa/năm, 
năng suất đạt 10 - 12 tấn/ha, hứa hẹn nhiều 
triển vọng có thể mở rộng trên các diện tích đất 
đồi gò của Hà Nội trong tương lai (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn). 

Trồng thanh long ruột đỏ có khả năng mở 
rộng cả về quy mô diện tích và sản lượng. Tuy 
nhiên, không phải trên loại cảnh quan địa lý 
nào cũng có thể trồng được và đem lại hiệu quả 
cao. Do vậy, để vừa có thể khai thác được nguồn 
tài nguyên thiên nhiên hợp lý, vừa bảo vệ môi 
trường và tăng thu nhập cho người dân, việc 
phát triển cây TLRĐ LĐ1 ở khu vực chân núi 
Ba Vì cần tìm cơ sở khoa học và kết quả đánh 
giá thích nghi sinh thái của cảnh quan địa mạo - 
thổ nhưỡng. 

2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Cách tiếp cận 
Trong địa lý, cảnh quan là một tổng thể tự 

nhiên phức tạp với các cấp phân vị khác nhau. 
Như vậy, bản chất của đánh giá cảnh quan là 
đánh giá tổng hợp các tổng thể tự nhiên cho mục 

đích cụ thể nào đó (nông nghiệp, thủy sản, du 
lịch, tái định cư,...). Đây chính là hướng tiếp cận 
kinh tế sinh thái trong nghiên cứu địa lý - cảnh 
quan học ứng dụng. Theo hướng này, trong bất 
kỳ trường hợp nào khi sử dụng cảnh quan cần 
phải xem xét tính thích nghi sinh thái, tính bền 
vững môi trường, tính hiệu quả kinh tế và tính 
bền vững xã hội (Nguyễn Cao Huần, 2005). 

Hướng kinh tế sinh thái trong địa lý ứng 
dụng đã được xem xét từ những năm 70 của 
thế kỷ XX ở các khía cạnh khác nhau: tính 
thích nghi sinh thái (Mukhina, 1973), hiệu quả 
kinh tế (Zvorưvkin, 1968), ảnh hưởng môi 
trường (Leopold, 1972; Hudson, 1984; 
Petermann, 1996;...) hoặc tổ hợp giữa chúng 
(Shishenko, 1988; Nguyễn Cao Huần, 1992). 
Việc nghiên cứu một cách tổng hợp và toàn 
diện từ tự nhiên đến môi trường, kinh tế và xã 
hội được đề cập trong các công trình từ những 
năm 80 đến nay (Golovac, 1983; FAO, 1993; 
Nguyễn Cao Huần, 1996). 

Đánh giá thích nghi sinh thái các cảnh 
quan còn có tên gọi khác: đánh giá mức độ 
thuận lợi, đánh giá kỹ thuật (Mukhina, 1973), 
đánh giá mức độ thích nghi (FAO, 1986), hoặc 
đánh giá tiềm năng sản xuất trong nông nghiệp 
(Nguyễn Cao Huần, 2005). Đánh giá thích nghi 
sinh thái là xác định mức độ phù hợp của các 
địa tổng thể đối với đối tượng cụ thể của quy 
hoạch (ví dụ phát triển cây cà phê, du lịch, lâm 
nghiệp,...) (Nguyễn Cao Huần, 2014). Trong 
thực tế, khi đánh giá thích nghi sinh thái của 
các cảnh quan trên quan điểm tổng hợp có thể 
đánh giá cho nhiều mục đích sử dụng lãnh thổ 
khác nhau như nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, 
nghỉ dưỡng, xây dựng chứ không chỉ dừng lại ở 
việc đánh giá các đơn vị đất đai phục vụ cho 
phát triển cây trồng trong nông nghiệp (Nguyễn 
Cao Huần, 2005). 

Cảnh quan địa mạo - thổ nhưỡng (ĐM - 
TN) là một hệ thống đất được kết cấu bởi các 
hợp phần đất lặp lại theo những trật tự xác 
định, liên quan với đặc điểm địa hình và có 
quan hệ tương quan giữa các hợp phần tạo 
thành một tổng thể thống nhất (Vũ Ngọc 
Quang, 2001). Với cách hiểu này có thể thấy 
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rằng cảnh quan ĐM - TN chỉ là một bộ phận 
phản ánh đặc điểm cảnh quan địa lý. Nói cách 
khác, cảnh quan ĐM - TN là một tập hợp con 
trong tập hợp lớn cảnh quan địa lý. 

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã sử dụng 
phương pháp đánh giá thích nghi sinh thái các 
cảnh quan cho cảnh quan ĐM - TN ở khu vực 
nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp đánh giá thích nghi 
sinh thái các cảnh quan 

Phương pháp đánh giá thích nghi sinh thái 
các cảnh quan là phương pháp nghiên cứu chính 
của bài báo. Trong mỗi bước thực hiện có sử 
dụng các phương pháp cụ thể khác nhau sẽ được 
nói rõ trong các bước của quy trình đánh giá. 

Các dữ liệu đầu vào cho phương pháp đánh 
giá này bao gồm: đặc tính của các địa tổng thể, 
nhu cầu sinh thái của loại hình sử dụng tài 

nguyên, còn đầu ra là kết quả phân bậc tính 
thích nghi sinh thái của các địa tổng thể dưới 
dạng điểm hoặc cấp. Điểm đánh giá có thể được 
tính theo tổng hoặc trung bình cộng (Mukhina, 
1973; Nguyễn Cao Huần, 1992) hoặc trung bình 
nhân của các điểm thành phần (Arrnand, 1983). 
Để phân chia các cấp thích nghi (hoặc mức độ 
thuận lợi) của các địa tổng thể, các nhà nghiên 
cứu đã sử dụng phương pháp phân tích nhân tố 
(Xerbenhiuk, 1972; Pirogiơnhic, 1975). 

Đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan 
gồm các bước theo sơ đồ hình 1. 

a. Lập bảng thống kê đặc điểm tự nhiên của 
các địa tổng thể và xác định nhu cầu sinh thái 
của dạng sử dụng 

Xác định nhu cầu sinh thái của dạng sử dụng 
trên cơ sở rút ra từ các nghiên cứu trước đây về 
cây TLRĐ LĐ1. Tùy thuộc vào tỷ lệ nghiên cứu 
mà mức độ chi tiết về nhu cầu sinh thái khác 
nhau, tỉ lệ càng lớn thì yêu cầu càng chi tiết. 

(1) Môc tiªu ®¸nh gi¸ 

(2.1) X¸c ®Þnh nhu cÇu 
sinh th¸i 

(2.2) LËp b¶ng ®Æc tÝnh 
c¸c ®Þa tæng thÓ 

(3) Lùa chän c¸c chØ tiªu 
®¸nh gi¸ 

(4) §¸nh gi¸ thµnh phÇn 

(5) §¸nh gi¸ chung 

(6) §¸nh gi¸ tÝch hîp 

(8) KiÕn nghÞ sö dông 

Phï  hîp       
víi thùc tiÔn 

Kh«ng phï  hîp 
 

víi thùc tiÔn 
(7) KiÓm chøng thùc tÕ 

 

Hình 1. Các bước đánh giá thích nghi sinh thái các cảnh quan (Nguyễn Cao Huần, 2005) 
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Phương pháp lập bảng thống kê: Các đặc 
tính của các đơn vị cảnh quan ĐM - TN được 
thống kê và thể hiện dưới dạng bảng. Sử dụng 
ma trận với hàng là các đơn vị cảnh quan ĐM - 
TN, cột là các tính chất, các hợp phần riêng biệt 
của cảnh quan. Ô giao điểm của hàng và cột ghi 
giá trị thực của từng tính chất thuộc mỗi đơn vị 
cảnh quan (Nguyễn Cao Huần, 2005). 

b. Lựa chọn các yếu tố đánh giá 
Lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phản ánh 

những tính chất của cảnh quan ĐM - TN thực 
sự cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển 
của cây TLRĐ LĐ1. 

Sử dụng phương pháp so sánh: dựa vào nhu 
cầu sinh thái của cây TLRĐ LĐ1 và tiềm năng 
sinh thái của cảnh quan ĐM - TN. 

Phương pháp ma trận tam giác được sử 
dụng để so sánh các yếu tố theo tầm quan trọng 
hay mức độ ảnh hưởng của cảnh quan ĐM - TN 
đối với yêu cầu sinh thái của cây TLRĐ LĐ1. 
Quá trình so sánh được tiến hành theo từng cặp 
các yếu tố. Yếu tố nào được xác định là quan 
trọng hơn thì được ghi vào ô tương ứng. Kết quả 
của phương pháp này được thể hiện bởi các 
trọng số. Xác định trọng số (Ki) theo ma trận tam 
giác. Trọng số được tính theo công thức (Nguyễn 
Cao Huần, 2005):  

Ki= 

 

Ri       (1) 
 
 

 

Trong đó: Ri là mức độ lặp lại các yếu tố 
được tính theo công thức: 

  
2

)1(
1






mmR
m

i

  

với m là số lượng yếu tố so sánh. 
c. Đánh giá thành phần 
- Xây dựng bảng cơ sở đánh giá thành phần 

đối với các yếu tố lựa chọn. Điểm đánh giá 
thành phần thể hiện mức độ thích nghi (hoặc 
thuận lợi) của hợp phần, tính chất của cảnh 
quan đối với dạng sử dụng xác định. Thang 
điểm đánh giá lựa chọn cho các yếu tố có nhiều 
thang điểm khác nhau: 3, 4, 5, 10 điểm,… 
(Nguyễn Cao Huần, 2005). Nhóm tác giả sử 
dụng thang 3 điểm (4 bậc) để đánh giá. Điểm 0: 
không thích nghi (không thuận lợi); điểm 1: ít 
thích nghi (ít thuận lợi); điểm 2: thích nghi 
trung bình (thuận lợi trung bình) và điểm 3: rất 
thích nghi (rất thuận lợi). 

- Sau khi xây dựng bảng cơ sở đánh giá thành 
phần, tiến hành so sánh giá trị của các tính chất 
của cảnh quan và xác định điểm tương ứng của 
chúng. Điểm đánh giá được ghi vào bảng. 

d. Đánh giá chung 
Xác định điểm của từng cảnh quan theo 

dạng sử dụng, ở đây là trồng cây TLRĐ LĐ1. Ở 
bước này, sử dụng phương pháp xác định điểm 
trung bình cộng. Để khắc phục nhược điểm của 
phương pháp cộng và trung bình cộng, trước khi 
tiến hành đánh giá chung các điều kiện sinh thái  

Bảng 1. Ma trận tam giác lựa chọn yếu tố đánh giá 

Yếu tố C1 C2 C3 C4 ... Cm - 2 Cm - 1 Cm R O 

C1  1 1 1 ... 1 1 1 6 1 

C2   2 2 ... m - 2 2 2 4 3 

C3    4 ... m - 2 3 m 1 5 

C4     ... m - 2 4 m 2 4 

.....      ... ... ... ... ... 

Cm - 2       m - 2 m - 2 5 2 

Cm - 1        m - 1 1 5 

Cm         2 4 
 

Ghi chú: C1, C2,… Các yếu tố của địa tổng thể được thống kê; R - Mức độ lặp lại của yếu tố; O - Thứ tự theo tần suất 
gặp của yếu tố. 
Nguồn: Nguyễn Cao Huần, 2005 
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cho phát triển cây TLRĐ LĐ1 ở chân núi Ba Vì, 
sẽ loại bỏ tất cả các cảnh quan ĐM - TN có yếu 
tố giới hạn như có sườn dốc lớn trên 200, địa 
hình trũng bị ngập úng,… 

Điểm trung bình cộng được tính theo công 
thức (Nguyễn Cao Huần, 2005):  





n

i iDiKn
A

D
1

1

 
(2)  

Trong đó:  
DA: điểm đánh giá chung cảnh quan ĐM - 

TN A;  
Di: điểm đánh giá yếu tố thứ i;  
Ki: hệ số tầm quan trọng của yếu tố thứ i;  
i: yếu tố đánh giá, i = 1, 2,... ,n. 
Phân hạng mức độ thích nghi sinh thái 

được chia ra các cấp, mỗi cấp tương ứng với 
những khoảng giá trị của điểm đánh giá chung. 

Khoảng điểm D của các cấp trong trường 
hợp lấy đều nhau được tính theo công thức 
(Nguyễn Cao Huần, 2005):  

M

DD
D minmax

   
(3)  

Trong đó:  
Dmax là điểm đánh giá chung cao nhất,  
Dmin là điểm đánh giá chung thấp nhất,  
M là số cấp đánh giá.  
Ở đây đánh giá được phân thành 4 cấp.  
Sau khi xây dựng bảng cơ sở đánh giá 

chung, tiến hành đánh giá cho từng đơn vị cảnh 
quan ĐM - TN cho phát triển cây TLRĐ LĐ1 ở 
chân núi Ba Vì. 

Bảng 2. Bảng cơ sở đánh giá chung  
với 4 cấp đánh giá 

Cấp thích nghi Khoảng điểm 

I (Rất thích nghi)  

II (Thích nghi trung bình)  

III (Kém thích nghi)  

IV (Không thích nghi)  

Nguồn: Nguyễn Cao Huần, 2005 

2.2.2. Phương pháp bản đồ 
Bản đồ đánh giá thích nghi sinh thái cảnh 

quan ĐM - TN cho phát triển cây TLRĐ LĐ1 ở 
chân núi Ba Vì được xây dựng bằng phần mềm 
mapinfo 12.0. 

2.2.3. Phương pháp khác 
- Thu thập thông tin: Bao gồm thu thập, kế 

thừa các tài liệu thứ cấp và khảo sát thực địa. 
Thu thập thông tin thứ cấp: Tổng hợp tài 

liệu nghiên cứu về cây TLRĐ LĐ1, thu thập các 
số liệu thực tế trồng TLRĐ LĐ1 tại huyện Ba Vì 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba 
Vì và các tài liệu về nội dung nghiên cứu của các 
nghiên cứu trước đây. 

Khảo sát thực địa: tiến hành khảo sát thực 
địa trên địa bàn 6 xã miền núi huyện Ba Vì 
nhằm khảo sát và đánh giá hiện trạng sử dụng 
đất, hiện trạng môi trường và hiện trạng trồng 
cây TLRĐ LĐ1 ở khu vực nghiên cứu theo 
hướng dẫn trong các bước đánh giá của Nguyễn 
Cao Huần (2005). 

- Phân tích, xử lý số liệu: Sử dụng phương 
pháp phân tích nhân tố (Xerbenhiuk, 1972; 
Tikunov, 1974; Pirogiơnhic, 1975; Nguyễn Cao 
Huần, Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Thơ Các, 
2003), phương pháp lập bảng thống kê và 
phương pháp lập ma trận để lựa chọn, đánh giá 
các số liệu, so sánh các yếu tố chỉ tiêu đánh giá 
theo các công thức đánh giá của Nguyễn Cao 
Huần (2005), bằng phần mềm Excel 2010. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xác định nhu cầu sinh thái của cây 
TLRĐ LĐ1 

Giống TLRĐ LĐ1 được Viện Nghiên cứu 
Cây ăn quả miền Nam lai tạo giữa giống thanh 
long ruột trắng Bình Thuận và thanh long ruột 
đỏ Colombia. TLRĐ LĐ1 sinh trưởng mạnh, 
cành to, khỏe, khả năng đâm cành trung bình, 
rất giống cành của giống thanh long ruột trắng 
Bình Thuận. Năng suất từ bằng đến cao hơn 
năng suất của thanh long ruột trắng (Trần Thị 
Oanh Yến, 2006). 
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Yêu cầu sinh thái của cây TLRĐ LĐ1: 
- Nhiệt độ: Thanh long ruột đỏ thích nghi 

với nơi có nhiều ánh sáng, nhiệt độ thích hợp từ 
15 - 340C, nếu dưới nhiệt độ đó cây sẽ phát triển 
chậm hoặc không sinh trưởng được (Trung tâm 
Giống cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam). Với đặc tính này, cây TLRĐ LĐ1 có thể 
sinh trưởng và phát triển được ở khu vực có khí 
hậu mùa lạnh ở miền Bắc. 

- Ánh sáng: Cây ít chịu ảnh hưởng bởi 
quang kỳ, cây có khả năng ra hoa rất mạnh và 
gần như quanh năm, tuy nhiên vào thời gian 
ngày ngắn (từ tháng 9 - 2 dương lịch) cây ra hoa 
ít hơn (Trần Thị Oanh Yến, 2006). 

- Độ ẩm và lượng mưa: Thanh long có khả 
năng chịu hạn tốt, nhưng không chịu được úng. 
Nhu cầu về lượng mưa cho cây từ 800 - 2000 
mm/năm phân bố đều trong năm cây sẽ sinh 
trưởng và phát triển tốt, nếu lượng mưa quá cao 
sẽ dẫn tới hiện tượng rụng hoa và thối quả (Sở 
NN & PTNT Bình Thuận, 2008). 

- Đất đai: Cây thanh long có thể phát triển 
trên nhiều loại đất khác nhau từ đất khô cằn, 
đất cát pha, đất xám bạc màu đến đất phù sa, 
đất đỏ vàng, đất thịt, thịt pha sét,... Độ pH của 
đất từ 5 - 7 (đất ít chua và trung tính) (Sở NN & 
PTNT Bình Thuận, 2008). Thích hợp nhất là đất 
giàu hữu cơ, tơi xốp, thông thoáng và thoát nước 
tốt (Hà Trí Trực và cs., 2011). 

3.2. Đặc điểm sinh thái của cảnh quan ĐM - 
TN ở khu vực núi Ba Vì 

Theo cơ sở lý thuyết ĐM - TN, tác giả đã 
xây dựng bản đồ cảnh quan ĐM - TN khu vực 
núi Ba Vì và lân cận gồm 3 kiểu cảnh quan được 
chia thành 28 đơn vị cảnh quan ĐM - TN (Phan 
Thị Thanh Hải, 2012). Ba kiểu cảnh quan gồm: 
Kiểu cảnh quan ĐM - TN núi trung bình và 
thấp (A1); kiểu cảnh quan ĐM - TN đồi và gò 
thoải (A2) và kiểu cảnh quan ĐM - TN thung 
lũng (A3). Tuy nhiên, kiểu cảnh quan A1 nằm 
trong diện tích Vườn Quốc gia Ba Vì và một số 
khối núi sót (bảo tồn thảm thực vật rừng) nên 
không được đánh giá. Hai đơn vị cảnh quan 

(cảnh quan đất phù sa có tầng glây trên bề mặt 
tích tụ sông - hồ - đầm lầy và cảnh quan đất 
phù sa được bồi, trung tính ít chua trên bãi bồi 
cao ngoài đê) bị ứ đọng, ngập nước vào mùa 
mưa, nằm ngoài nhu cầu giới hạn sinh thái của 
cây TLRĐ LĐ1 nên cũng không được đánh giá. 

Các đơn vị cảnh quan ĐM - TN được đánh 
giá bao gồm 11 cảnh quan sau: 

1. Kiểu cảnh quan địa ĐM - TN đồi và gò 
thoải (A2): 

- Cảnh quan đất feralit vàng đỏ trên đá 
riolit trên bề mặt pediment cao 60 - 120 m 
(CQ1). 

- Cảnh quan đất feralit đỏ vàng trên đá 
phiến sét trên bề mặt pediment cao 60 - 120 m 
(CQ2). 

- Cảnh quan đất feralit vàng đỏ trên đá 
riolit trên bề mặt pediment cao 40 - 50 m (CQ3). 

- Cảnh quan đất feralit đỏ vàng biến đổi do 
trồng lúa nước trên bề mặt pediment cao 40 - 50 
m (CQ4). 

- Cảnh quan đất feralit đỏ vàng trên đá 
phiến sét trên bề mặt pediment cao 40 - 50 m 
(CQ5). 

2. Kiểu cảnh quan ĐM - TN thung lũng 
(A3): 

- Cảnh quan đất feralit đỏ vàng biến đổi do 
trồng lúa nước trên bề mặt tích tụ sườn tích - lũ 
tích (CQ6). 

- Cảnh quan đất feralit đỏ vàng biến đổi do 
trồng lúa nước trên bề mặt tích tụ sông - lũ tích 
(CQ7). 

- Cảnh quan đất nâu vàng trên phù sa cổ 
trên bề mặt tích tụ sông - lũ tích (CQ8). 

- Cảnh quan đất feralit đỏ vàng biến đổi do 
trồng lúa nước trên bề mặt tích tụ sông - sườn 
tích - lũ tích (CQ9). 

- Cảnh quan đất nâu vàng trên phù sa cổ 
trên thềm xâm thực - tích tụ bậc I (CQ10). 

- Cảnh quan đất phù sa không được bồi, 
trung tính ít chua trên bãi bồi cao (CQ11). 
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Bảng 3. Đặc điểm sinh thái của cảnh quan ĐM - TN ở khu vực chân núi Ba Vì 

Kiểu 
cảnh 
quan 

Đơn vị 
cảnh 
quan 
ĐM - 
TN 

Đặc điểm sinh thái 

Địa hình Thổ nhưỡng 
Mưa  

và nhiệt độ 
Độ cao 

tuyệt đối 
(m) 

Độ dốc 
Quá trình xói 
mòn, rửa trôi 

bề mặt 

Loại 
đất 

Thành phần cơ 
giới 

Tầng 
dày 

Cấp độ 
chua của 

đất 

A2 CQ1 60 - 120 12 - 200 Rất mạnh Fa Thịt trung bình 50 - 70 Rất chua + Lượng mưa 
năm: 1700 - 
2000 mm 
+ Mùa mưa: 
tháng 4 - tháng 
10 
+ Mùa khô: 
tháng 11 - tháng 
3 
+ Nhiệt độ trung 
bình năm: 23 - 
250C. 
(Nguồn: Trạm 
Khí tượng Thủy 
văn  
Ba Vì, Phan Tất 
Đắc, 1971) 

CQ2 60 - 120 12 - 200 Rất mạnh Fs Thịt trung bình 50 - 70 Rất chua 

CQ3 40 - 50 8 - 120 Mạnh Fa Thịt trung bình 50 - 70 Rất chua 

CQ4 30 - 40 3 - 80 Trung bình Fl Thịt trung bình 50 - 70 Chua ít 

CQ5 30 - 40 3 - 80 Trung bình Fs Thịt trung bình 70 - 100 Rất chua 

A3 CQ6 25 - 35 3 - 80 Yếu Fl Thịt trung bình 50 - 70 Chua ít 

CQ7 20 - 30  < 30 Yếu Fl Thịt nhẹ 70 - 100 Chua ít 

CQ8 20 - 30 3 - 80 Trung bình Fp Thịt nhẹ 70 - 100 Chua ít 

CQ9 20 - 25  < 30 Yếu Fl Thịt trung bình 50 - 70 Chua ít 

CQ10  < 20  < 30 Yếu Fp Thịt nhẹ 70 - 100 Chua ít 

CQ11 < 20 < 30 Yếu Pe Thịt nhẹ > 100 Trung tính 

 

3.3. Lựa chọn các yếu tố đánh giá 

3.3.1. Nguyên tắc lựa chọn các chỉ tiêu 
đánh giá 

Sau khi phân tích mối quan hệ giữa yêu cầu 
sinh thái cây TLRĐ LĐ1 và đặc tính sinh thái 
của cảnh quan ĐM - TN, tiến hành lựa chọn các 
chỉ tiêu đánh giá. 

- Các chỉ tiêu lựa chọn có vai trò quyết định 
đến sự sinh trưởng và phát triển của đối tượng 
đánh giá. 

- Số lượng các chỉ tiêu ít hơn hoặc bằng số 
lượng đặc tính sinh thái của cảnh quan ĐM - 
TN, phụ thuộc vào từng điều kiện lãnh thổ và tỷ 
lệ nghiên cứu nhất định. 

- Chỉ tiêu lựa chọn phản ánh sự phân hoá 
lãnh thổ rõ rệt của lãnh thổ nghiên cứu.  

3.3.2. Các yếu tố đánh giá được lựa chọn 
đối với cây TLRĐ LĐ1 

Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh 
trưởng và phát triển của cây TLRĐ LĐ1 gồm 
nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, loại đất, độ dày 
tầng canh tác, thành phần cơ giới, khả năng 
thoát nước, độ dốc, độ chua của đất. 

Qua các số liệu thống kê của các nghiên cứu 
về khí hậu cho thấy các cảnh quan ĐM - TN ở khu 

vực chân núi Ba Vì đều có chung nền nhiệt ẩm. 
Điều kiện khí hậu ở khu vực này đều nằm trong 
giới hạn nhu cầu sinh thái của cây TLRĐ LĐ1, vì 
vậy có thể coi là đồng nhất. Ngoài ra, các quá 
trình xói mòn đất cũng ảnh hưởng đến sự sinh 
trưởng và phát triển của cây thanh long. Quá 
trình này làm mất đất, mất chất dinh dưỡng, tàn 
phá môi trường và làm giảm năng suất cây trồng. 

Vì vậy, các yếu tố được lựa chọn để đánh giá 
gồm: Loại đất (1), độ dày tầng canh tác (2), thành 
phần cơ giới (3), khả năng thoát nước (4), độ dốc 
(5), độ chua của đất (6) và xói mòn đất (7). 

- Loại đất: Loại đất có vai trò quan trọng 
đối với mỗi loại cây trồng, nó phản ảnh thành 
phần vật chất và dinh dưỡng của đất. Cây 
TLRĐ LĐ1 có thể phát triển trên nhiều loại đất 
khác nhau. Tuy nhiên, cây sẽ phát triển mạnh 
trên loại đất giàu chất hữu cơ (Trung tâm 
Khuyến nông Long An), vì vậy đây là yếu tố cần 
được đánh giá. 

- Độ dày tầng canh tác: Phản ánh tầng đất 
hữu ích cho cây trồng sử dụng trong quá trình 
sinh trưởng và phát triển. Nhân tố này còn ảnh 
hưởng đến khả năng giữ ẩm và sự phát triển bộ 
rễ. Khu vực chân núi Ba Vì là vùng chuyển tiếp 
từ vùng đồng bằng lên đồi núi thấp, chủ yếu là 
các dạng địa hình đồi nghiêng thoải bề mặt san 
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bằng chân núi và đồi thềm sông nên tầng đất 
dày trên 70 cm. Ðây là một thuận lợi cho nhiều 
loại cây trồng khác nhau. 

- Thành phần cơ giới: Là một chỉ tiêu quan 
trọng thể hiện tính chất vật lý của đất, là yếu tố có 
vai trò giữ ẩm, giữ chất dinh dưỡng ảnh hưởng 
đến điều kiện phát triển của bộ rễ, độ phì đất. 
Thành phần cơ giới còn phản ánh kết cấu và độ tơi 
xốp của đất. 

- Khả năng thoát nước: Cây TLRĐ LĐ1 có 
khả năng chịu hạn nhưng không chịu úng chính 
vì thế khả năng thoát nước là yếu tố quan trọng 
cần đưa vào đánh giá. Yếu tố này liên quan đến 
độ cao địa hình. Những nơi có địa hình cao có 
khả năng thoát nước tốt, ngược lại những nơi 
thấp trũng đất thường bị glây và tiêu nước kém. 
Có thể chia mức độ thoát nước thành 4 cấp: 
Thoát nước rất nhanh, thoát nước nhanh, thoát 
nước trung bình và thoát nước kém. 

Tuy nhiên yếu tố này có thể cải tạo được 
trong quá trình sử dụng. 

- Độ dốc: Độ dốc địa hình liên quan đến quá 
trình xói mòn, rửa trôi, điều kiện và biện pháp 
canh tác, khả năng tưới tiêu nước. 

- Độ chua của đất: Trong dung dịch đất 
chứa nhiều chất có tính axit, gây chua cho đất. 
Mỗi loại cây trồng có phản ứng thích hợp với 
một phạm vi độ chua nhất định của đất. Nếu 

nằm ngoài phạm vi giới hạn đó, cây sẽ sinh 
trưởng kém và có thể bị chết. 

3.3.3. Lập ma trận tam giác lựa chọn các 
yếu tố đánh giá 

Xây dựng ma trận tam giác để so sánh các 
yếu tố theo mức độ ảnh hưởng của cảnh quan 
ĐM - TN đối với yêu cầu sinh thái của cây 
TLRĐ LĐ1. Áp dụng công thức xác định trọng 
số (Ki) (mục 2.2.3) cho kết quả ở bảng 4. 

Từ kết quả trên cho thấy độ dốc, khả năng 
thoát nước và thành phần cơ giới là ba yếu tố 
quan trọng nhất cho sự sinh trưởng và phát 
triển của cây TLRĐ LĐ1. 

3.4. Đánh giá thành phần 
Tiến hành đánh giá thành phần trên cơ sở 

so sánh yêu cầu sinh thái của cây TLRĐ LĐ1 
với đặc điểm sinh thái của cảnh quan ĐM - TN 
ở khu vực chân núi Ba Vì. Thang điểm đánh giá 
các yếu tố lựa chọn trong nghiên cứu này gồm 4 
cấp. Điểm 0: không thích nghi (không thuận lợi); 
điểm 1: ít thích nghi (ít thuận lợi); điểm 2: thích 
nghi trung bình (thuận lợi trung bình) và điểm 
3: rất thích nghi (rất thuận lợi). 

Xây dựng bảng cơ sở đánh giá thành phần 
đối với các yếu tố lựa chọn được kết quả như 
trong bảng 5. 

Bảng 4. Ma trận tam giác xác định trọng số của các yếu tố 

Yếu tố 
Loại 
đất 
(1) 

Độ dày 
tầng canh 

tác (2) 

Thành 
phần cơ 
giới (3) 

Khả năng 
thoát nước 

(4) 

Độ dốc 
(5) 

Độ chua 
của đất 

(6) 

Xói mòn 
đất (7) 

Tần suất 
lặp lại Trọng số 

Loại đất (1)  1 3 4 5 1 7 2 2/21 

Độ dày tầng 
canh tác (2)   2 4 5 2 7 2 2/21 

Thành phần cơ 
giới (3)    3 3 6 3 4 4/21 

Khả năng thoát 
nước (4)     5 4 4 4 4/21 

Độ dốc (5)      5 5 5 5/21 

Độ chua của 
đất (6)       6 2 2/21 

Xói mòn đất (7)        2 2/21 

Tổng số        21 1 



Phan Thị Thanh Hải, Đặng Văn Bào 

1797 

Bảng 5. Cơ sở đánh giá thành phần mức độ thuận lợi  
của các điều kiện sinh thái đối với cây TLRĐ LĐ1 

Yếu tố Giá trị Đơn vị Giải thích 

Điểm đánh giá thành phần 

Rất thuận lợi Thuận lợi  
trung bình Ít thuận lợi Không  

thuận lợi 

3 điểm 2 điểm 1 điểm 0 điểm 

Loại đất Fa Loại đất Vàng đỏ, hàm 
lượng chất hữu cơ 
trung bình đến thấp, 
nghèo đạm, hàm 
lượng lân khá. 

  +  

Fs Loại đất Đỏ vàng, nghèo 
đạm lân, hàm 
lượng mùn và kali 
trung bình. 

 +   

Fl Loại đất Đỏ vàng biến đổi do 
trồng lúa, hàm 
lượng mùn trung 
bình, nghèo đạm. 

 +   

Fp Loại đất Nâu vàng trên phù 
sa cổ, nghèo chất 
hữu cơ, đạm và kali 

  +  

Pe Loại đất Phù sa, hàm lượng 
dinh dưỡng khá 

+    

Độ dày 
tầng 
canh tác 

< 30 cm Mỏng    + 

30 - 50 cm Trung bình  +   

50 - 100 cm Lớn +    

> 100 cm Rất lớn +    

Thành 
phần cơ 
giới 

a Cấp Cát  +   

b Cấp Cát pha +  +  

c Cấp Thịt trung bình +    

d Cấp Thịt nhẹ +    

e Cấp Thịt nặng   +  

g Cấp Sét    + 

Khả 
năng 
thoát 
nước 

Rất nhanh Cấp Rất nhanh  +   

Nhanh Cấp Nhanh +    

Trung bình Cấp Trung bình   +  

Kém Cấp Kém    + 

Độ dốc < 3 Độ Thoải    + 

3 - 8 Độ Ít dốc  +   

8 - 15 Độ Dốc trung bình +    

15 - 20 Độ Dốc   +  

> 20 Độ Rất dốc    + 

Độ chua 
của đất 

< 4  Rất chua    + 

4 - 5,5  Chua    + 

5,5 - 6,5  Chua ít +    

6,5 - 7  Trung tính +    

7,1 - 7,5  Kiềm ít   +  

7,5 - 8  Kiềm    + 

> 8  Kiềm nhiều    + 

Xói mòn 
đất 

Rất mạnh Cấp Rất mạnh    + 

Mạnh Cấp Mạnh  +   

Trung bình Cấp Trung bình +    

Yếu Cấp Yếu   +  
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Bảng 6. Bảng đánh giá thành phần mức độ thích nghi  
của các cảnh quan ĐM - TN đối với cây TLRĐ LĐ1 

Kiểu  
cảnh 
quan  

ĐM - TN 

Đơn vị 
cảnh quan 
ĐM - TN 

Yếu tố đánh giá 

Loại đất 
(1) 

Độ dày tầng 
canh tác (2) 

Thành 
phần cơ 
giới (3) 

Khả năng 
thoát nước 

(4) 
Độ dốc (5) Độ chua của 

đất (6) 
Xói mòn 
đất (7) 

A2 CQ1 1 3 3 2 1 0 0 

CQ2 2 3 3 2 1 0 0 

CQ3 1 3 3 3 3 0 2 

CQ4 2 3 3 1 2 3 3 

CQ5 2 3 3 1 2 0 3 

A3 CQ6 2 3 3 1 2 3 3 

CQ7 2 3 3 0 0 3 0 

CQ8 1 3 3 1 2 3 3 

CQ9 2 3 3 0 0 3 0 

CQ10 1 3 3 0 0 3 0 

CQ11 3 3 3 0 0 3 0 

 
Dựa vào bảng cơ sở đánh giá thành phần 

tiến hành so sánh đặc điểm sinh thái của cảnh 
quan ĐM - TN với các yếu tố đánh giá được lựa 
chọn cho sự phát triển của cây TLRĐ LĐ1. 
Điểm đánh giá được ghi vào bảng 6. 

3.5. Đánh giá chung 
Tiến hành đánh giá tổng hợp tất cả các chỉ 

tiêu của từng cảnh quan ĐM - TN cho phát triển 
cây TLRĐ LĐ1. Xác định điểm đánh giá của từng 
cảnh quan ĐM - TN theo phương pháp tính điểm 
trung bình cộng đã được trình bày ở mục 2.2.5. 

Phân hạng mức độ thích nghi sinh thái của 
các đơn vị cảnh quan ĐM - TN đối với cây thanh 
TLRĐ LĐ1: 

Theo kết quả điểm đánh giá chung các đơn 
vị cảnh quan ĐM - TN, tiến hành phân hạng 
mức độ thích nghi thành 4 cấp: Rất thích nghi 
(rất thuận lợi), thích nghi (thuận lợi), kém thích 
nghi (kém thuận lợi) và không thích nghi 
(không thuận lợi) theo khoảng điểm đánh giá 
bằng 0,04 (công thức 3). 

Trên cơ sở bảng 7 và 8, cho kết quả bước 
đánh giá chung ở bảng 9. 

Bảng 7. Kết quả đánh giá chung của các cảnh quan ĐM - TN 

Kiểu cảnh quan ĐM - TN Đơn vị cảnh quan ĐM - TN Điểm đánh giá chung 

A2 CQ1 0,22 

CQ2 0,24 

CQ3 0,35 

CQ4 0,33 

CQ5 0,29 

A3 CQ6 0,33 

CQ7 0,19 

CQ8 0,31 

CQ9 0,19 

CQ10 0,18 

CQ11 0,20 



Phan Thị Thanh Hải, Đặng Văn Bào 

1799 

Bảng 8. Bảng phân hạng mức độ thích nghi sinh thái 

Cấp thích nghi Khoảng điểm 

Rất thích nghi (rất thuận lợi) 0,30 - 0,35 

Thích nghi (thuận lợi) 0,26 - 0,30 

Kém thích nghi (kém thuận lợi) 0,22 - 0,26 

Không thích nghi (không thuận lợi) 0,18 - 0,22 

Bảng 9. Kết quả đánh giá tổng hợp mức độ thích nghi sinh thái  
các đơn vị cảnh quan ĐM - TN đối với cây TLRĐ LĐ1 

Mức độ thích nghi Đơn vị cảnh quan 
địa mạo - thổ nhưỡng 

Diện 
tích (ha) Tỷ lệ (%) 

Rất thích nghi (rất thuận lợi) CQ3, CQ4, CQ6, CQ8 5.691 28,54 

Thích nghi (thuận lợi) CQ5 954,3 4,79 

Kém thích nghi (kém thuận lợi) CQ1, CQ2 1.158 5,81 

Không thích nghi (không thuận lợi) CQ7, CQ9, CQ10, CQ11 2.408 12,07 

 

Hình 2. Bản đồ đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan ĐM - TN  
cho sự phát triển cây TLRĐ LĐ1 tại khu vực chân núi Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội 
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Kết quả đánh giá đã chỉ ra vùng thích nghi 
sinh thái của cảnh quan ĐM - TN đối với sự 
sinh trưởng và phát triển của cây TLRĐ LĐ1 
tập trung trên các địa hình đồi cao và bề mặt 
san bằng chân núi cao từ 40 - 50 m, trên các bề 
mặt tích tụ sườn tích - lũ tích và bề mặt tích tụ 
sông - lũ tích. 

Đây cũng là cơ sở để quy hoạch vùng trồng 
thanh long ruột đỏ hợp lý tại khu vực chân núi 
Ba Vì kết hợp với các chủ trương, chính sách 
phát triển của địa phương. 

4. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa quá 
trình địa mạo và quá trình tạo thổ nhưỡng ở 
khu vực chân núi Ba Vì, đánh giá tổng hợp các 
điều kiện tự nhiên theo từng đơn vị cảnh quan 
ĐM - TN, bài báo đã xác định được các đơn vị 
cảnh quan ĐM - TN thuận lợi nhất đối với sự 
sinh trưởng và phát triển của cây TLRĐ LĐ1. 

Trong 7 xã miền núi huyện Ba Vì thuộc khu 
vực nghiên cứu với tổng diện tích đất tự nhiên 
khoảng 19.943 ha, đã đánh giá được 6.645,3 ha 
diện tích thuận lợi cho việc phát triển cây TLRĐ 
LĐ1 thuộc tất cả các xã trong khu vực nghiên 
cứu trừ xã Ba Vì, trong đó tập trung nhất ở khu 
vực xã Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài và Ba Trại. 
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