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ABSTRACT 

The aims of this study are to (i) have a descriptiton soil profile morphology and (ii) 
evaluate the change of some soil chemical properties and toxicity of actual acid 
sulfate soil when being kept in dry condition at different periods of time. Survey of soil 
profile morphology was conducted in May, 2015 at Hoa An commune, Phung Hiep 
district, Hau Giang province. The drying and re-flooding experiment was conducted 
from August, 2015 to February, 2016 at Soil Science Department, College of 
Agriculture, Can Tho University. The results showed that the active acid sulfate soil 
was classified Orthi Thionic Fluvisols in which topsoil is accumulated by 
decomposing organic matter, soil ripening was dertermined from the depth of 25-50 
cm. The diangostic sulfuric horizon, which contains jarosite mottles was determined 
at the depth of 25-110 cm. Pyrite (FeS2) was found at the depth >110 cm from the soil 
surface. Results from these lysimeters showed following changes of soil chemical 
properties. SO4

2- values experienced abnormal fluctuations that are difficult to assess 
the data of these streatments. The fluctuation in the direction of increasing the toxicity 
of Al3+, Fe2+ at the layers of Bgj1, Bgj2 and Crp in the conditions of dry soil in one, 
two, and three months compared to the treatment to wet continuously. Treatments of 
dry soil conditions, the concentration of SO4

2-, Al3+ and Fe2+ in in Crp layer increased 
much higher than soil layers Bgj1 and Bgj2. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm: (i) khảo sát hình thái phẫu diện đất, (ii) đánh giá sự thay đổi của 
một số tính chất hóa học và độc chất khi để đất khô ở các thời gian khác nhau trên 
đất phèn. Khảo sát hình thái phẫu diện đất được thực hiện vào tháng 5/2015 tại xã 
Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm thẩm kế được thực hiện từ 
tháng 8 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016 tại Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông 
nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu về hình thái của phẫu diện 
trên biểu loại đất phèn hoạt động nặng, với tên phân loại là Orthi Thionic Fluvisols 
cho thấy tầng phèn hoạt động với tầng chẩn đoán sulfuric xuất hiện ở độ sâu 25 – 
110cm, tầng chứa vật liệu pyrite (FeS2) xuất hiện ở độ sâu >110 cm. Qua kết quả các 
nghiệm thức thẩm kế (lysimeter) sự thay đổi một số đặt tính hóa học đất. Hàm lượng 
SO4

2- giữa các nghiệm thức có sự biến động bất thường rất khó đánh giá. Sự biến 
động theo chiều hướng tăng rất rõ về hàm lượng độc chất Al3+, Fe2+ ở các tầng Bgj1, 
Bgj2 và Crp trong điều kiện để đất khô trong thời gian 1, 2 và 3 tháng so với nghiệm 
thức để ngập nước liên tục. Trong điều kiện các nghiệm thức để khô, đất tầng Crp có 
hàm lượng SO4

2-, Al3+, Fe2+ tăng cao hơn rất nhiều so với các tẩng Bgj1 và Bgj2. 

Trích dẫn: Trần Văn Hùng, Lê Văn Dang, Trần Văn Dũng và Ngô Ngọc Hưng, 2019. Ảnh hưởng thời gian 
khô và ngập đến khả năng phóng thích độ chua và hàm lượng Fe2+, Al3+, SO4

2- trong đất phèn hoạt 
động. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí 
hậu)(1): 117-123. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất phèn là một trong những loại đất xấu nhất 
trên thế giới, giải phóng một lượng lớn các acid và 
độc chất có nồng độ cao, ảnh hưởng đến hoạt động 
sinh học trong đất cũng như môi trường nước xung 
quanh (Gosavi et al., 2004; Mathew et al., 2001). 
Ẩm độ trong đất chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
mùa vụ, với tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến 
ngày càng phức tạp, đặc biệt mùa khô ngày càng kéo 
dài, thêm vào đó các đập thủy điện đang được xây 
dựng chằng chịt trên thượng nguồn sông Mekong đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến quản lý và sử dụng đất 
phèn một cách bền vững ở Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL). Trong mùa khô, sự suy giảm mực 
nước làm giảm các phản ứng oxy hóa các hợp chất 
lưu huỳnh (Tipping et al., 2003). Đến mùa mưa, với 
lượng nước mưa lớn có thể rửa trôi nhiều acid và 
kim loại hòa tan ở các tầng đất (Minh et al., 2002). 
Sự ngập lụt vào giữa mùa mưa cải thiện các điều 
kiện acid mạnh có thể là do tiêu thụ proton trong quá 
trình khử sắt thường đi kèm với sự phân hủy chất 
hữu cơ không bền (Johnston et al., 2005). Sự khô 
hạn đưa đến tiến trình oxy hóa đất gây ra các phản 
ứng trong đất, từ đó thải ra một số lượng lớn các kim 
loại độc hại vào nước ảnh hưởng đến năng suất cây 
trồng và chất lượng nước (Kawahigashi et al., 2008; 

Macdonald et al., 2004). Đề tài được thực hiện nhằm 
mục tiêu: (i) khảo sát hình thái phẫu diện đất, (ii) 
đánh giá sự thay đổi của một số tính chất hóa học và 
độc chất trên đất phèn khi để đất khô ở các thời gian 
khác nhau và cho ngập nước trở lại. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương pháp khảo sát và mô tả hình 
thái đất 

2.1.1 Khảo sát mô tả hình thái phẫu diện đất 

Đào và mô tả hình thái phẫu diện đất theo tiêu 
chuẩn FAO-Unesco, kích thước chuẩn của phẫu 
diện là 2x 2x 2 m. Hiện trạng là đất trồng hai vụ lúa 
tại khu Hòa An - Trường Đại học Cần Thơ, xã Hòa 
An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thời gian 
thực hiện: tháng 5 năm 2015. 

2.1.2 Thu thập và phân tích mẫu đất ban đầu 

Thu mẫu theo tầng phát sinh của phẫu diện đất, 
mỗi tầng thu một mẫu. Tiêu chuẩn mẫu: mỗi tầng 
lấy 5 điểm theo đường chéo góc, trộn đất cẩn thận 
để lấy một mẫu đại diện khoảng 500 g cho vào túi 
nhựa, ghi ký hiệu mẫu (tầng đất, ngày thu mẫu). 
Phơi khô mẫu trong không khí rồi nghiền qua rây 
0,5 và 2 mm. Các chỉ tiêu theo dõi và phân tích được 
trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1: Chỉ tiêu và phương pháp phân tích đất, mẫu nước lấy ra từ thẩm kế 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp* 
Trích đo từ mẫu đất 

1 pH H2O (1:5)    Trích bằng nước cất, tỷ lệ 1:5 (đất/nước), đo bằng pH kế 
2 EC mS/cm Trích bằng nước cất, tỷ lệ 1:2,5 (đất/nước), đo bằng EC kế 
3 Sa cấu % Xác định bằng phương pháp ống hút Robinson 
4 CEC cmol/kg Trích bằng BaCl2 0,1 M, chuẩn độ với EDTA 0,01 M 
5 O.C % Phương pháp Walkley-Black 
6 Acid tổng meqH+/100g Trích bằng KCl 1N, chuẩn độ với NaOH 0,01N 

7 Al trao đổi meq/100g 
Trích bằng KCl 1N, chuẩn độ với NaOH 0,01N, tạo phức với NaF 
4%, chuẩn độ với H2SO4 0,01N 

8 Fe tự do %Fe2O3 Trích với oxalate-oxalic acid. Đo trên máy hấp thu nguyên tử 
Trích đo từ dung dịch nước trong đất của thẩm kế  

9 pHH2O  Đo bằng pH kế 
10 ECH2O

 mS/cm Đo bằng EC kế 

11 Al trao đổi mmol/L  
Trích bằng KCl 1N, chuẩn độ với NaOH 0,01N, tạo phức với NaF 
4%, chuẩn độ với H2SO4 0,01N 

12 Fe tự do mmol/L Trích với oxalate-oxalic acid. Đo trên máy hấp thu nguyên tử 
13 SO4

2- mmol/L Đo trên máy so màu 

Ghi chú: *Walsh and Beaton (1973) 

2.2 Phương pháp thí nghiệm (thẩm kế) 
lysimeter  

2.2.1 Thu mẫu cột đất nghiên cứu 

Mẫu đất được lấy sau khi thu hoạch lúa vụ Hè 
Thu 2015. Dùng ống nhựa PVC có đường kính 22 
cm, dài 150 cm để thu mẫu đất. Sử dụng máy xúc 
đất để đóng các ống nhựa thẳng đứng từ trên tầng 

mặt xuống chiều sâu 120 cm, tạo thành cột đất với 
sự phân bố tầng phát sinh giống như ngoài thực địa 
(mẫu đất trong ống lấy sâu hơn tầng khử). Sau đó 
dùng máy xúc đất xung quanh và lấy các cột đất lên, 
vận chuyển về phòng thí nghiệm Bộ môn Khoa học 
đất, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.  
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2.2.2 Lắp đặt (thẩm kế) lysimeter và bố trí 
nghiệm thức  

Sau khi các ống chứa phẫu diện đất được mang 
về phòng thí nghiệm, xác định vị trí các tầng đất 
Bgj1, Bgj2 và Crp trong ống. Khoan giữa cột đất, 
đặt các lysimeter xốp hút nối với một ống nhựa dẫn 
dung dịch đất đưa ra ngoài ống PVC cách vị trí đáy 

ống 10 cm (S1, S2 và S3) gắn với nắp gốm xốp 
không phản ứng (Hình 1), nắp không phản ứng là 
quan trọng để các chất được phóng thích vào trong 
dung dịch đất lấy lên với nước không can thiệp vào 
giá trị đo được. Lắp đặt thẩm kế theo sự mô phỏng 
mô hình dòng chảy các ion trong đất phèn (Bärlund 
et al., 2005)

 
Hình 1: Hình thiết kế lysimeter trong thí nghiệm

Thí nghiệm thẩm kế được thực hiện từ tháng 8 
năm 2015 đến tháng 2 năm 2016 tại Bộ môn Khoa 
học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần 

Thơ. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với 3 lần lặp 
lại, tổng số thẩm kế là 12. Mô tả chi tiết các nghiệm 
thức được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2: Mô tả các nghiệm thức bố trí thí nghiệm thẩm kế 

NT Ký hiệu Tên nghiệm thức Mô tả 

1 HA0 Đất ngập nước liên tục Cho đất ngập nước tự nhiên lên tục trong ống thẩm kế. 

2 HA1 Đất khô 1 tháng 
Rút hết nước trong ống thẩm kế, để đất khô trong điều kiện 
tự nhiên đến 30 ngày, sau đó cho ngập nước lại. 

3 HA2 Đất khô 2 tháng 
Rút hết nước trong ống thẩm kế, để đất khô trong điều kiện 
tự nhiên đến 60 ngày, sau đó cho ngập nước trở lại. 

4 HA3 Đất khô 3 tháng 
Rút hết nước trong ống thẩm kế, để đất khô trong điều kiện 
tự nhiên đến 90 ngày, sau đó cho ngập nước trở lại. 

2.2.3 Phương pháp lấy mẫu và phân tích 

Do thí nghiệm nhà lưới nên xem các yếu tố về 
khí hậu, nhiệt độ đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng 
tác động đồng điều và giống nhau giữa các nghiệm 
thức (ảnh hưởng đến sự biến động các chỉ tiêu giống 
nhau). Thu mẫu dung dịch nước trong đất theo các 
nghiệm thức để khô theo thời gian Bảng 2 sau đó 
cho nước ngập 1 ngày trước khi thu mẫu để phân 

tích. Phương pháp phân tích và các chỉ tiêu theo dõi 
được trình bày trong Bảng 1. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hình thái phẫu diện của đất thí nghiệm  

Phẫu diện thuộc biểu loại đất phèn hoạt động 
nặng (Orthi Thionic Fluvisols), có sự tích lũy chất 
hữu cơ đang phân hủy ở tầng đất mặt, hiện trạng 
canh tác trồng lúa 2 vụ, đất kém phát triển, gần thuần 
thục từ độ sâu 25 – 50 cm. Tầng phèn hoạt động 
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chứa đốm jarosite xuất hiện ở độ sâu 25 – 110 cm, 
tầng chứa vật liệu pyrite (FeS2) xuất hiện ở độ sâu 

>110 cm. Đặc tính hình thái phẫu diện được trình 
bày chi tiết trong Bảng 4. 

Hình 2: Phẫu diện đất và quang cảnh tại xã Hòa An – Phụng Hiệp – Hậu Giang (tháng 5 năm 2015) 

Bảng 4: Bảng mô tả đặc tính hình thái phẫu diện đất Hòa An 

Tầng đất Độ sâu (cm) Mô tả 

Ah 0 - 30  

Đất có màu đen (7.5YR3/1); sét; ẩm ướt; dẻo dính ít; gần thuần thục Rr; nhiều 
rễ thực vật tươi; đốm rỉ màu nâu đậm (7.5YR 3/3), mật độ 2 – 4%; nền đất xen 
lẫn chất hữu cơ phân hủy (8-10%) và bán phân hủy (4%); chuyển tầng từ từ, 
gợn sóng, xuống tầng. 

Bgj1  30 - 80  

Tầng đất có màu xám nâu (10YR5/2); ẩm; sét; dẻo dính trung bình; bán thuần 
thục đến gần thuần thục (r-Rr); đốm nâu đậm (7.5YR4/6), mật độ 3 – 4% kết 
von đốm rỉ Fe dạng viên, đường kính 3-4 mm, kết von đốm Fe, Mn màu nâu 
(7.5YR3/4); đốm jarosite màu vàng rơm (2.5Y 8/8), mật độ 10 – 15%; lẫn vài 
vệt hữu cơ phân hủy đen (10YR3/1) phân bố khếch tán trên nền sét; 2 – 3% hữu 
cơ đang phân hủy phân bố dọc theo bề mặt phẫu diện và trộn lẫn trong nền đất; 
chuyển tầng từ từ. 

Bgj2   80 - 110   

Tầng đất có màu xám (10YR6/1); sét; ẩm; dẻo dính trung bình; bán thuần thục 
r; đốm nâu (7.5YR4/4), kết von đốm rỉ Fe dạng viên, đường kính 1 mm; đốm 
jarosite màu vàng rơm (2.5Y 8/6), mật độ 8 – 10%, phân bố dọc theo ống rễ (3 
– 6mm), kết von đốm Fe, Mn màu nâu (7.5YR5/2); chuyển tầng rõ. 

Crp >110  
Đất có màu xám xanh (GLEY2 5/5PB); sét; ướt; không cấu trúc; bán đến gần 
không thuần thục (r-ru); ít hữu cơ phân hủy và bán phân hủy màu đen 
(10YR3/1); tầng chứa vật liệu sinh phèn. 

Một số tính chất hóa học trong đất trước khi thực 
hiện thí nghiệm thẩm kế giữa các tầng được trình 
bày trong Bảng 5. Kết quả phân tích cho thấy giá trị 
pH và EC của đất đánh giá ở mức thấp, CEC ở mức 

cao, chất hữu cơ ở mức thấp, hàm lượng sét cao nhất 
ở tầng Ah sau đó giảm dần ở các tầng tiếp theo. Hàm 
lượng acid tổng và nhôm trao đổi ở mức khá cao.  
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Bảng 5: Một số tính chất hóa học ở các tầng đất ban đầu  

Kí 
hiệu 

pH(H2O) 

(1:5) 

EC 
(1:2,5) 

(mS/cm) 

CEC 
(cmol/kg) 

Acid tổng 
(meq 

H+/100g) 

Al3+ 
(meq/100g) 

Fe2+ 
(%Fe2O3) 

OM 
(%) 

Cấp hạt (%) 

Cát Thịt Sét 

Ah 4,69 0,41 17,9 5,78 5,36 0,52 5,63 0,79 25,7 73,5 
Bgj1 4,08 0,41 17,2 12,8 11,4 0,41 5,48 3,19 33,3 63,5 
Bgj2 3,95 0,96 18,2 8,85 6,56 0,41 4,14 4,60 40,4 55,0 
Crp 5,02 2,94 18,3 2,10 1,03 1,76 3,59 5,10 52,8 42,1 

3.2 Sự thay đổi giá trị một số tính chất hóa 
học đất phèn nặng trong điều kiện thí nghiệm 
để đất khô và ngập theo thời gian 

3.2.1 Đánh giá sự thay đổi một số tính chất 
hóa học trong đất phèn nặng ở tầng Bgj1  

Kết quả trình bày ở Bảng 6 cho thấy khi để đất 
tầng Bgj1 khô ở các thời gian khác nhau sau đó cho 
ngập nước trở lại đưa đến sự thay đổi về pH H20 và 
SO4

2- trong đất. Khi đất để khô càng lâu, hàm lượng 
H+ trong đất tăng cao hơn so với đất khô ở thời gian 
ngắn hơn và để đất ngập liên tục. Cụ thể, để đất khô 
1 tháng và đất ngập liên tục, pH H20 trong đất cao hơn 
(hàm lượng H+ thấp) so với để khô đất 2 tháng và 3 
tháng. Giá trị EC trong đất ngập nước liên tục thấp 
hơn so với đất để khô ở các thời gian khác nhau. 
Hàm lượng SO4

2- trong đất khi để khô ở các thời 
gian khác nhau sau đó cho ngập nước trở lại có khác 

biệt ý nghĩa thống kê ở mức 1%, để đất khô 2 và 3 
tháng đưa đến hàm lượng SO4

2- cao hơn so với 
nghiệm thức để khô 1 tháng và nghiệm thức ngập 
liên tục. Hàm lượng Al3+ trong đất có sự khác biệt ý 
nghĩa thống kê ở mức 5% giữa các thời gian khô 
ngập, đất để nước ngập liên tục có hàm lượng thấp 
nhất. Hàm lượng Fe2+ trong đất không có sự khác 
biệt khi để đất khô ở các thời gian khác nhau. Hàm 
lượng Al3+ và Fe2+ ở tẩng Bgj1 trong đất phân tích 
ban đầu Bảng 5, thấp hơn so với các nghiệm thức để 
khô từ 1 đến 3 tháng Bảng 6. Do pHH20 đo được rất 
thấp pH<4, trong điều kiện này sắt trở nên dễ hòa 
tan, chúng tham gia vào quá trình oxy hóa pyrite làm 
cho hàm lượng Al3+ và Fe2+ ở tẩng Bgj1 trong đất 
tăng lên, điều này giống với các nghiên cứu của 
Ponnamperuma (1972) và Lê Huy Bá (2003).          

Bảng 6: Đánh giá sự thay đổi một số tính chất hóa học trong đất phèn nặng ở tầng Bgj1 

Nghiệm thức pHH2O EC (mS/cm) 
SO4

2- Al3+ Fe2+ 
mmol/lít 

Đất ngập nước liên tục 3,56a 2,44b 0,18c 0,09c 1,91 
Đất khô 1 tháng 3,56a 3,24a 0,19c 42,2a 2,51 
Đất khô 2 tháng 3,32b 3,23a 1,59b 25,0ab 3,80 
Đất khô 3 tháng 3,23c 3,34a 1,45a 11,5bc 3,64 
F ** * ** * ns 
CV (%) 4,70 15,9 82,3 94,6 55,2 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% (**) và 
5% (*); ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê 

3.2.2 Đánh giá sự thay đổi một số tính chất 
hóa học trong đất phèn nặng ở tầng Bgj2 

Khi để đất tầng Bgj2 khô ở các thời gian khác 
nhau sau đó cho ngập nước trở lại làm thay đổi một 
số tính chất hóa học đất, theo kết quả trình bày trong 
Bảng 7, khi để khô đất trong 2 và 3 tháng hàm lượng 
SO4

2-, Al3+, Fe2+ tăng cao hơn rất nhiều so với để 
khô đất 1 tháng và ngập nước liên tục. Theo nghiên 
cứu của (Ren et al., 1993), cũng giống như ở tầng 
Bgj1, những vùng đất có độ pH thấp thường mang 
đến một số bất lợi cho cây trồng hiện diện trên các 
vùng đất phèn ở ĐBSCL thường do có hàm lượng 
Al và Fe cao.    

Hàm lượng SO4
2- khi để đất ngập nước liên tục 

cao hơn so với khi để khô đất ở các thời gian khác 

nhau. Để khô đất ở các thời gian khác nhau chưa làm 
thay đổi giá trị pH H20 của đất, dao động từ 3,22-3,25. 
Giá trị EC của đất khi để đất khô ở các thời gian 
khác nhau đưa đến sự khác biệt ý nghĩa ở mức thấp, 
để đất khô trong 3 tháng sau đó ngập nước trở lại 
đưa đến giá trị EC thấp nhất, do phụ thuộc vào hàm 
lượng muối Al và Fe trong đất chúng có tương quan 
thuận với nhau. Giá trị EC trong đất phèn phụ thuộc 
vào hàm lượng muối Al và Fe hòa tan trong đất, các 
tầng Bgj là tầng sulfuric (tầng phèn hoạt động) nên 
có giá trị pH thấp thường <3,5, đặc trưng trong tầng 
này có độ chua cao và hàm lượng muối Al, Fe hòa 
tan cao gây bất lợi cây trồng (Ngô Ngọc Hưng, 
2009).
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Bảng 7: Đánh giá sự thay đổi một số tính chất hóa học trong đất phèn nặng ở tầng Bgj2 

Nghiệm thức pHH2O EC (mS/cm) 
SO4

2- Al3+ Fe2+ 
mmol/lít 

Đất ngập nước liên tục 3,07 5,26a 3,04a 32,7a 24,3a 
Đất khô 1 tháng 3,25 4,33ab 0,08c 28,4a 29,8a 
Đất khô 2 tháng 3,22 3,33bc 1,60b 19,0ab 6,40b 
Đất khô 3 tháng 3,23 2,93c 1,27b 12,7b 7,50b 
F ns * ** * ** 
CV (%) 4,20 30,4 76,2 42,8 67,6 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% (**) và 
5% (*); ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê 

3.2.3 Đánh giá sự thay đổi một số tính chất 
hóa học trong đất phèn nặng ở tầng Crp 

Hàm lượng SO4
2-, Al3+, Fe2+ và giá trị pH trong 

đất ở tầng Crp có sự thay đổi rất rõ khi để đất khô ở 
các thời gian khác nhau Bảng 8. Do tầng Crp là tầng 
chứa vật liệu sinh phèn (sulfidic), các nghiệm thức 
trong điều kiện để khô nước, pyrite bị oxy hóa và 
sản sinh ra lương acid sunphuric tạo thành tầng phèn 
hoạt động, kết quả tạo thành tầng phèn hoạt động, 
dẫn đến pH hạ thấp xuống (khô 3 tháng pH=2,92) từ 
đó làm gia tăng hàm lượng H+ trong đất và hàm 
lượng Al trao đổi trong đất tăng lên rất cao so với 
các tầng Bgj1 và Bgj2. Trong trường hợp thí nghiệm 

cho đất khô 1 tháng thấp hơn nhiều (SO4
2- = 0,10) so 

với 2 và 3 tháng (SO4
2- từ 5,98 đến 6,45 mmol/lít), 

số liệu này cho thấy rằng hàm lượng SO4
2- có sự 

khác biệt rõ do khi để đất khô đã diễn ra quá trình 
oxy hóa mãnh liệt và gần như hoàn toàn dẫn đến 
lượng Al3+ và Fe2+ cũng tăng cao (Lê Huy Bá, 2003). 
Khi để đất khô 1 tháng hàm lượng Fe hoạt động đạt 
cao nhất do trong thời gian đầu tầng Crp chứa nhiều 
pyrite dạng khử chuyển sang oxy hóa. Trong điều 
kiện oxy hóa sắt trở nên dễ hòa tan do gia vào quá 
trình oxy hóa pyrite làm cho hàm lượng Fe2+ ở giai 
đoạn oxy hóa 1 tháng tăng vọt hơn so với 2 và 3 
tháng, giống với kết quả nghiên cứu của 
Kawahigashi et al. (2008) trên đất phèn Hòa An.

Bảng 8: Đánh giá sự thay đổi một số tính chất hóa học trong đất phèn nặng ở tầng Crp 

Nghiệm thức pHH2O EC (mS/cm) 
SO4

2- Al3+ Fe2+ 
mmol/lít 

Đất ngập nước liên tục 4,90a 7,13 4,78a 12,9b 74,7c 
Đất khô 1 tháng 4,40a 5,74 0,10b 7,90b 213a 
Đất khô 2 tháng 3,08b 6,82 6,45a 143a 160b 
Đất khô 3 tháng 2,92b 7,21 5,98a 79,7a 63,0c 
F ** ns * * ** 
CV (%) 28,3 20,6 66,4 103,3 51,7 

Ghi chú: Trong cùng một cột, những số có chữ theo sau khác nhau thì có khác biệt thống kê ở mức ý nghĩa 1% (**) và 
5% (*); ns: không khác biệt ý nghĩa thống kê

4 KẾT LUẬN  

Qua kết quả mô tả phân loại đất và kết hợp với 
phân tích các đặc tính hóa học đất, đất ở Hòa An 
thuộc biểu loại đất phèn hoạt động nặng (Orthi 
Thionic Fluvisols), tầng chẩn đoán sulfuric chứa 
đốm jarosite xuất hiện nông <50 cm so với tầng mặt, 
tầng chứa vật liệu sinh phèn (FeS2) xuất hiện ở độ 
sâu >110 cm. Giá trị pH đất được đánh giá ở mức 
thấp, hàm lượng acid tổng và nhôm trao đổi ở mức 
khá cao. Đây là các dấu hiệu để nhận diện và đặc 
trưng cho biểu loại đất phèn hoạt động nặng. 

Qua kết quả phân tích các nghiệm thức thẩm kế 
để đất khô theo thời gian và cho nước vào phân tích 
dung dịch đất, sự thay đổi một số đặc tính hóa học 
đất như sau: hầu như tất cả các nghiệm thức để đất 
khô đất theo thời gian ở tẩng Bgj1, Bgj2 và Crp có 

hàm lượng Al3+, Fe2+ tăng cao hơn so với nghiệm 
thức để ngập nước liên tục. Xu hướng sự phóng 
thích các độc chất Al3+, Fe2+ tăng sẽ dẫn đến tăng 
độc chất SO4

2-. Sự phóng thích lượng SO4
2-, Al3+, 

Fe2+ ở tầng Crp gia tăng cao hơn tại các nghiệm thức 
để đất khô so với các tầng Bgj1 và Bgj2.     

Việc nghiên cứu ảnh hưởng của các thời gian 
khô và ngập đối với đất phèn sẽ giúp ích cho việc 
ước đoán về khả năng phóng thích độ chua và độc 
chất (Al, Fe, SO4) của đất phèn trong điều kiện thay 
đổi kiểu sử dụng đất, chế độ quản lý nước và biến 
đổi khí hậu ở ĐBSCL. 
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