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Tóm tắt: 
Các kết quả nghiên cứu xói mòn đất cho thấy xói mòn tại lưu vực Darmo 

thuộc vào cấp mạnh, tốc độ xói mòn đất hằng năm khoảng 200 tấn/ha. 
Xói mòn đất là nguyên nhân dẫn đến thoái hoá đất nhanh chóng, giảm sự 

đa dạng sinh học và giảm năng suất nông nghiệp. Những tác động này gây thiệt 
hại rất lớn về mặt kinh tế mà phần lớn người dân chưa đánh giá được. 

Tác giả sử dụng công cụ kinh tế để đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại kinh 
tế dựa vào sự rửa trôi hàm lượng dinh dưỡng có trong đất. Tổng thiệt hại kinh tế 
do xói mòn cho toàn bộ lưu vực Darmo khoảng 15,6 tỉ đồng trong một năm. 

Xói mòn được xem như là ô nhiễm ngoại tác, do đó các biện pháp quản lý 
bằng công cụ kinh tế như xác lập phí do xói mòn, sử dụng các biện pháp chế tài, 
đầu tư bảo vệ môi trường, xác định quyền sở hữu đất đai là những biện pháp tốt 
cho việc kiểm soát xói mòn đất. 
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Abstract: 
 

Our research results of erosion show that the annual soil loss rate in 
Darmo Catchment belongs to strong degree, about 200 ton per hectare. 

Erosion was the main reason of soil degradation, reduction of biodiversity 
and reduction of agricultural production. The impacts caused heavy economic 
losses which have not been well evaluated. 

In this research, the authors used economic tools to estimate the loss, 
based on decrease of nutrition in soil. The total economic losses were about 15.6 
billion VNÐ per year. 
Erosion is considered as an external pollution, therefore, using economic tools 
such as: erosion fee, sanction, environmental protection, land tenure and 
management are the best solutions to controlling erosion 


