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LỜI CAM ĐOAN 

 

  

Tôi xin cam đoan Luận án mang tên “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng 

Bình” mã số 9.62.02.05 là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tôi xin cam đoan số 

liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận án là hoàn toàn trung thực khách quan, 

nghiêm túc và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học khác khác 

dưới mọi hình thức. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án này đều đã được 

cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận án này đã ghi rõ nguồn gốc.  

Nếu có gì sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./. 

Thừa Thiên Huế, ngày     tháng    năm 2019 

Tác giả luận án 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Văn 
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LỜI CẢM ƠN 
 

Luận án Tiến sĩ mang tên “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 

quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình” mã số 

9.62.02.05 là công trình nghiên cứu một cách toàn diện đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình 

về thực trạng và giải pháp quản lý cháy rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Quá 

trình thực hiện tác giả đã gặp không ít những khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của 

bản thân và sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo cùng các đồng nghiệp và gia 

đình, đến nay Luận án đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và mục tiêu đặt ra. 

Nhân dịp này, tôi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai thầy giáo 

hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Lợi và TS. Trần Minh Đức đã động viên, định 

hướng, tận tình hướng dẫn; ThS Phạm Hồng Thái - Chi cục Kiểm Lâm Quảng Bình 

và nhiều cá nhân khác đã cung cấp nhiều tài liệu, số liệu có giá trị khoa học và thực 

tiễn để tôi hoàn thành Luận án.  

Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đại học Huế, Lãnh đạo trường Đại học 

Nông Lâm - Đại học Huế, Phòng Đào tạo Đại học, quý thầy cô giáo Khoa Lâm 

nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh 

Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Trạm Kiểm lâm tại các huyện Tuyên 

Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Đồng Hới, Bố Trạch, Trung tâm Điều tra và thiết kế 

Nông Lâm nghiệp Quảng Bình, Công ty MTV LCN Long Đại đã giúp đỡ, góp ý và 

tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình nghiên cứu và viết luận án.  

Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình, Phòng Công tác 

sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp và tập thể giảng viên Khoa 

Nông Lâm Ngư, sinh viên các ngành Lâm nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản lý tài 

nguyên và Môi trường cùng tham gia làm thí nghiệm, thu thập số liệu và giúp đỡ để 

tôi hoàn thành Luận án này.  

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Vợ tôi cùng các thành viên trong gia đình 

tôi, đã động viên, hỗ trợ tôi rất nhiều về mặt thời gian, hy sinh về vật chất lẫn tinh 

thần để giúp tôi hoàn thành Luận án của mình./.  

Trân trọng! 

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng   năm 2019 

Tác giả luận án 

 
 

Nguyễn Phương Văn 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

Viết tắt/ký hiệu Nội dung diễn giải 

ADB Ngân hàng Phát triển châu Á 

AIACC Đánh giá tá động và thích ứng với biến đổi khí hậu 

BĐKH Biến đổi khí hậu 

BCĐ Ban chỉ đạo 

Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

CCAM Mô hình khí tượng ba chiều 

COP Hội nghị các bên 

CSIRO 
Tổ chức nghiên cứu khoa học, sức khỏe cộng đồng và công 

nghiệp Úc 

Dc Độ cao 

ĐP Địa phương 

ĐBTh Ô tiêu chuẩn trạng thái rừng thông ở Tiểu sinh thái đồng bằng 

ĐBk Ô tiêu chuẩn trạng thái rừng keo ở Tiểu sinh thái đồng bằng 

Ect Chỉ số hiệu quả canh tác 

EFFIS Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu 

GIS Hệ thống thông tin địa lý 

GPS Hệ thống định vị toàn cầu 

GĐTh Ô tiêu chuẩn trạng thái rừng thông ở Tiểu sinh thái gò đồi 

GĐk Ô tiêu chuẩn trạng thái rừng keo ở Tiểu sinh thái gò đồi 

IPCC Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu 

Hcb Chiều cao cây bụi 

Kd Kinh độ 

KB Kịch bản 

KNK Khí nhà kính 



iv 

 

 

Viết tắt/ký hiệu Nội dung diễn giải 

MSDA Phân tích đa chiều 

Mtk Khối lượng thảm khô (kg/ha) 

Mtt Khối lượng thảm tươi (kg/ha) 

NCCR Nguy cơ cháy rừng 

LDLR Loại đất loại rừng 

PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng 

P Chỉ số tổng hợp hợp V.G Nestrerov 

PP Phương pháp 

PT-TH Phát thanh truyền hình 

PTLN Phát triển lâm nghiệp 

RCP4.5 Kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình thấp 

RT Rừng trồng 

RTN  Rừng tự nhiên 

TCCB Trảng cỏ cây bụi 

UNEP Chương trình môi  trường Liên Hợp Quốc 

UNDP Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc 

UNFCCC Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu 

Vd Vĩ độ 

VCTh Ô tiêu chuẩn trạng thái rừng thông ở Tiểu sinh thái vùng cao 

VCk Ô tiêu chuẩn trạng thái rừng keo ở Tiểu sinh thái vùng cao 

VLC Vật liệu cháy 

VST Vùng sinh thái 

WFAS Hệ thống đánh giá cháy rừng Mỹ 

WMO Tổ chức Khí tượng thế giới 

Wvlc13 (%) Độ ẩm vật liệu cháy lúc 13 giờ (%) 
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MỞ ĐẦU 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ   

Cháy rừng là một trong những hiện tượng thiên tai gây tổn thất to lớn về kinh 

tế và môi trường sinh thái. Nó tiêu diệt gần như toàn bộ động vật, thực vật trong 

vùng bị cháy, phát thải vào khí quyển khối lượng lớn khói bụi cùng với những khí 

gây hiệu ứng nhà kính như CO, CO2, NO, SO2… Cháy rừng là một trong những 

nguyên nhân quan trọng làm gia tăng quá trình BĐKH trái đất và các thiên tai hiện 

nay. Mặc dù phương tiện và phương pháp phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng 

hiện đại, nhưng cháy rừng vẫn không ngừng xảy ra, thậm chí ngay cả ở những nước 

phát triển nhất. Phòng chữa cháy rừng đang được xem là một trong những nhiệm vụ 

cấp bách của Thế giới nói chung, cũng như Việt Nam nói riêng nhằm mục đích bảo 

vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường [38]. 

Nhận thấy được những thiệt hại to lớn do cháy rừng gây ra, Nhà nước đã ban 

hành nhiều chính sách và đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng 

(PCCCR). Tuy vậy, cháy rừng vẫn thường xuyên xảy ra và ngày càng có xu hướng 

gia tăng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là thiếu những nghiên cứu cơ 

bản về công tác PCCCR, trong đó có nghiên cứu về dự báo nguy cơ cháy rừng 

(NCCR). Đến nay, mặc dù có một số hiệu chỉnh công tác dự báo nhất định, song 

việc dự báo NCCR về cơ bản vẫn được thực hiện cho cả vùng rộng lớn, chưa tính 

đến đặc điểm cụ thể của mỗi địa phương. Vì vậy kết quả dự báo chưa sát với điều 

kiện thực tế, thiếu chính xác, làm giảm hiệu quả trong công tác PCCCR.  

Trong những năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tần suất và cường 

độ thiên tai ngày càng gia tăng, gây tổn hại nặng nề về người, tài sản, hệ thống hạ 

tầng kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường và đặc biệt cho công tác 

quản lý cháy rừng ở tỉnh Quảng Bình. BĐKH đã “góp phần” làm gia tăng cháy rừng 

bởi các lý do: (1). Nhiệt độ không khí tăng, nắng nóng kéo dài; (2). Độ ẩm không khí 

và lượng mưa giảm, mùa khô kéo dài; (3). Tốc độ gió, hướng gió và mùa thịnh hành 

của gió thay đổi; (3). Thiên tai (lốc bão, hạn hán, giá rét…) gia tăng về cường độ và 

tần suất xuất hiện làm thay đổi đặc trưng của vật liệu cháy rừng. 

Tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích tự nhiên là 806.527 ha, diện tích rừng và đất 

lâm nghiệp theo quy hoạch 3 loại rừng 641.574,79 ha, trong đó diện tích có rừng là 

535.399,44 ha (rừng tự nhiên: 476.897,29 ha; rừng trồng: 58.502,15 ha). Diện tích rừng 
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có nguy cơ cháy tương đối lớn, chủ yếu tập trung các loại hình rừng trồng, rừng tre 

nứa, trảng có, cây bụi. Từ năm 2003 - 2018 tỉnh Quảng Bình xảy ra 163 vụ cháy với 

diện tích hơn 700 ha. Chỉ tính trong năm 2018, do thời tết nắng nóng, toàn tỉnh xảy ra 

17 vụ cháy, diện tích rừng bị cháy 152 ha; tăng 9 vụ và 100 ha bị thiệt hại so với cùng 

kỳ năm 2017, diện tích rừng bị cháy phần lớn là rừng Keo, rừng Thông nhựa và rừng 

Phi lao ven biển [13]. Nhận định rằng, công tác quản lý dự báo cháy rừng tại địa 

phương sẽ gặp những vấn đề khó khăn nhất định trong thời gian tới, vì: (1). Mùa cháy 

kéo dài và biến động mạnh theo vùng và các thời kỳ, các phương pháp xác định mùa 

cháy rừng đang áp dụng tỏ ra không còn phù hợp; (2). Vùng trọng điểm cháy thường 

xuyên thay đổi, các phương pháp phân vùng trọng điểm cháy rừng đang áp dụng cũng 

không còn phù hợp hay thiếu chính xác; (3). Các phương pháp dự báo cháy rừng đang 

áp dụng hiện nay tại địa phương không sát với thực tế do các thông số dự báo đã thay 

đổi và nhiều yếu tố khí tượng tham gia làm tăng nguy cơ cháy rừng mà trước đây chưa 

lường hết; (4). Diện tích các loại rừng dễ cháy tăng lên và phân bố liên tục hơn trước; 

(5). Vật liệu cháy rừng tăng lên sau các đợt thiên tai và sự cố môi trường khác; (6). Khả 

năng lan tràn của các đám cháy rừng tăng, nguy cơ cháy trên diện rộng cao, các công 

trình phòng cháy hiện nay chưa đáp ứng tác dụng phòng cháy trong tương lai; (7). Dự 

trữ nước phục vụ chữa cháy rừng trong mùa cháy bị thiếu hụt; (8). Phương tiện chữa 

cháy rừng chưa đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy, cần có sự thay đổi trong quản lý cháy 

rừng để thích ứng với biến đổi khí hậu theo các hướng: 

- Tăng cường công tác quản lý cháy theo hướng thích ứng BĐKH 

 - Đổi mới về phương pháp hay công cụ dự báo cháy rừng 

- Có các hướng tiếp cận mới trong hoạt động phòng cháy rừng 

- Đầu tư thích đáng cho các công trình phòng cháy, trang thiết bị chữa cháy 

và tổ chức lực lượng PCCCR trên cơ sở dự báo, quy hoạch và phương án PCCCR. 

Vấn đề đặt ra trong nghiên cứu là các phương án quản lý cháy rừng tại tỉnh 

Quảng Bình hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ mục tiêu và yêu cầu trong công tác 

quản lý, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng trên 

phạm vi toàn cầu hay chưa? Làm thế nào để nâng cao hiệu quả trong công tác 

quản lý toàn diện cháy rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu? Xuất phát từ những 

vấn đề thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài luận án: “Nghiên cứu 

thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí 

hậu tại tỉnh Quảng Bình”. 
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2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.1. MỤC TIÊU CHUNG 

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác quản lý cháy rừng theo 

hướng thích ứng và giảm thiểu với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

2.2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

- Đánh giá được thực trạng công tác quản lý cháy rừng ở tỉnh Quảng Bình 

- Xây dựng các chỉ số dự báo nguy cơ cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh thái 

của địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên cơ sở hiệu chỉnh các chỉ số dự 

báo trên phạm vi quốc gia. 

- Xác định được các vùng trọng điểm cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh thái 

của tỉnh Quảng Bình. 

- Đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cháy 

rừng theo hướng thích ứng và giảm thiểu với biến đổi khí hậu. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

3.1. Ý NGHĨA KHOA HỌC 

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy có sự biến đổi rõ nét các nhân tố 

ảnh hưởng đến cháy rừng theo không gian và thời gian trong một đơn vị hành 

chính cấp tỉnh ở khu vực Bắc Trung bộ, từ đó hướng tiếp cận trong dự báo cháy 

rừng nói riêng và quản lý cháy rừng nói chung, cần có sự thay đổi cho phù hợp với 

thực tế đó, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Luận án cũng xác định được mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến nguy 

cơ cháy rừng tại địa phương, đánh giá toàn diện công tác quản lý cháy rừng của một 

đơn vị cấp tỉnh, cung cấp dữ liệu xây dựng chính sách và thực thi pháp luật thuộc 

lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng trong giai đoạn mới. Hiệu chỉnh các chỉ số dự báo 

cháy rừng cho các vùng sinh thái và hoàn thiện các phương pháp dự báo cháy rừng, 

đồng thời đề xuất các giải pháp làm tiền đề cho việc xây dựng chiến lược quản lý 

cháy rừng có cơ sở khoa học.  
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3.2. Ý NGHĨA THỰC TIỄN 

 Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý 

cháy rừng và nâng cao chất lượng công tác PCCCR nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

 Xác định được mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng. 

 Xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để làm cơ sở 

đề xuất các giải pháp PCCCR phù hợp với thực tiễn của tỉnh Quảng Bình 

Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cháy rừng 

tại địa phương. 

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1- Sử dụng phương pháp phân tích đa biến để xác định mùa cháy ở tỉnh 

Quảng Bình và các địa phương có điều kiện tương đồng. 

2- Hiệu chỉnh lượng mưa ý nghĩa, chỉ tiêu P của V.G. Nestrerov phục vụ 

công tác dự báo cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh thái, tỉnh Quảng Bình. 

3- Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy cho tỉnh Quảng Bình dựa 

vào các tiêu chí phù hợp với thực tiễn. 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN  

1.1.1. Khái niệm cháy rừng và phân loại cháy rừng 

1.1.1.1. Khái niệm cháy rừng 

Cháy rừng là đám cháy được phát sinh trong rừng, tác động và làm tiêu huỷ 

sinh vật ở trong rừng. Nói cách khác, cháy rừng là quá trình cháy làm tiêu huỷ 

những vật liệu của rừng mà sự hình thành và phát triển của đám cháy diễn ra không 

theo sự kiểm soát của chủ rừng. 

 Trong tài liệu về quản lý lửa rừng, FAO đưa ra khái niệm về cháy rừng và 

đến nay thường được sử dụng: “Cháy rừng là sự xuất hiện và lan truyền của những 

đám cháy trong rừng mà không nằm trong sự kiểm soát của con người; gây nên 

những tổn thất nhiều mặt về tài nguyên, của cải và môi trường” [3],[21]. 

 Trong công tác PCCCR ở Việt Nam đã xuất hiện khái niệm rừng dễ cháy. 

Theo đó, rừng dễ cháy là các loại rừng có khả năng tích lũy khối lượng vật liệu lớn, 

rất dễ xảy ra. Theo phân loại, thảm thực vật rừng dễ cháy ở Việt Nam gồm: rừng 

Thông, rừng Tràm, rừng Tre nứa, rừng Bạch đàn, rừng khộp, rừng Keo các loại, 

rừng non khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, rừng đặc sản,... [3]. 

1.1.1.2. Phân loại cháy rừng 

Từ thực tế các vụ cháy rừng đã xảy ra, đã thống kê có 3 tầng phân bố VLC chủ 

yếu ở trong rừng là: Ở dưới mặt đất, ở sát mặt đất và ở trên tán rừng. Cháy rừng có 

thể xảy ra ở một hoặc cả ba tầng vật liệu này. Từ cơ sở khoa học theo sự phân bố theo 

không gian và thực tiễn trong sản xuất kinh doanh, quản lý bảo vệ và phát triển rừng 

người ta chia làm 3 loại cháy rừng là: Cháy dưới tán (cháy mặt đất), cháy tán rừng và 

cháy ngầm (cháy lớp thảm mục dày dưới mặt đất, cháy than bùn) [3], [20], [21], [24]. 

+ Cháy dưới tán rừng (cháy trên bề mặt đất rừng): Cháy dưới tán rừng là 

những đám cháy mà ngọn lửa cháy lan tràn trên mặt đất làm tiêu hủy một phần hoặc 

toàn bộ lớp thảm mục, cành khô, lá rụng, cỏ khô, thảm tươi, cây bụi, cây tái sinh 

cháy sém vỏ và một phần nào đó ở gốc cây, rễ cây nổi lên trên mặt đất và ở sát mặt 

đất [20], [21]. 
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Cháy dưới tán rừng là loại cháy thường xảy ra nhiều nhất, lửa cháy lan 

nhanh, nhưng ngọn lửa nhỏ không vươn lên tán cây rừng, thường là ở dưới đoạn 

phân cành.  

Loại cháy này thường gặp ở những kiểu rừng thưa, rừng phân bố trên địa hình 

tương đối dốc, các sa van trong đó cây bụi, thảm cỏ chiếm ưu thế và ở những khu 

rừng khô, rụng lá theo mùa, rừng trồng có tầng thảm mục khô nhỏ nhưng không dày 

lắm. Ở các sa van cỏ và cây bụi, cháy lan theo chiều gió rất nhanh nhưng chóng tàn. 

Cháy dưới tán rừng tiêu huỷ hầu hết các loài cây tái sinh dưới tán rừng, thân và gốc 

cây lớn cháy sém hoặc cháy nham nhở để lại nhiều vết tích, cành lá trên tán khô.  

- Cháy lướt nhanh ở mặt đất rừng: Là loại cháy xảy ra khi VLC khô, tốc độ 

cháy có thể đạt 180 - 300 m/h. Nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của tốc độ gió ở trên bề 

mặt đất rừng, rất dễ chuyển thành cháy tán rừng. Đặc biệt, đối với rừng Thông và 

rừng Khộp khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ. 

- Cháy dưới chậm ổn định: Là cháy hoàn toàn lớp thảm tươi cây bụi, cây non 

tái sinh và thảm mục, cháy xung quanh rễ và vỏ cây rừng,… gây thiệt hại nặng cho 

rừng và ảnh hưởng xấu đối với cây rừng còn lại; làm mất khả năng tái sinh phục hồi 

của rừng, một số cây rừng sinh trưởng chậm hoặc ngừng sinh trưởng và chết,…  

+ Cháy tán rừng (cháy trên ngọn): Cháy tán rừng là hình thức cháy được 

phát triển từ cháy dưới tán cháy lên đến tán rừng. Khi cháy dưới tán, ngọn lửa sẽ 

đốt nóng và sấy khô tán rừng sau đó cháy qua thảm cây bụi, các cây tái sinh rồi 

cháy lên tán rừng và ngọn lửa sẽ cháy lan từ tán này lan sang tán khác [20], [21]. 

Cháy tán rừng thường xuất hiện ở kiểu rừng có mật độ tán dày của những 

loài cây có dầu, khi có gió mạnh và thời tiết nóng hạn kéo dài. Cháy tán có hai loại: 

Cháy ổn định (cháy toàn bộ tán rừng) và cháy lướt nhanh. 

+ Cháy ngầm: Là loại cháy mà ngọn lửa cháy lan tràn dưới mặt đất làm tiêu 

hủy lớp mùn, than bùn và tiêu hủy những vật liệu hữu cơ khác đã được tích lũy dưới 

lớp đất mặt trong nhiều năm [20], [21]. 

Trong loại cháy ngầm, lửa có thể cháy lan xuống ở các tầng hữu cơ nằm sâu 

từ 0,8 m - 1 m, thậm chí có thể sâu tới vài mét. Đặc trưng của loại cháy này là tốc độ 

lan truyền chậm (0,5 - 5,0 m/ngày), cháy âm ỉ, mép cháy không có ngọn lửa hoặc 

bùng cháy lên rất nhỏ mỗi khi có gió thổi, ít khói và thường khó nhận thấy. Cháy 

ngầm hay xảy ra ở các khu rừng Tràm vùng Tây Nam bộ. Điển hình của loại cháy 
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này là 2 vụ cháy rừng tràm lớn tại U Minh Thượng thiệt hại 2.712 ha và U Minh Hạ 

thiệt hại 2.703 ha trong mùa khô 2001 – 2002 [36]. 

Cháy ngầm không có ngọn lửa và ít khói nên khó phát hiện. Khi cháy lớp 

mùn, than bùn và vật liệu hữu cơ dưới đất như mùn, rễ cây, động vật đất và các vi 

sinh vật có thể bị tiêu hủy một phần hoặc hoàn toàn. Khi cháy ngầm ngọn lửa cháy 

lan chậm và cháy trong điều kiện nhiệt độ rất cao, cháy lâu có khi tới vài tháng. 

Cháy ngầm có thể gây nguy cơ cháy mặt đất và cháy tán rừng khi có gió thổi làm 

cho ngọn lửa cháy bùng lên. Dập lửa cháy ngầm thường sẽ khó khăn hơn nhiều so 

với các loại cháy khác và rất nguy hiểm cho tính mạng của những người tham gia 

chữa cháy [36], [37].  

1.1.2. Khái niệm và nguyên nhân BĐKH  

1.1.2.1. Khái niệm BĐKH 

- Biến đổi khí hậu: Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình 

và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài 

thập kỷ hoặc dài hơn. Biến đổi khí hậu có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong 

hoặc các tác động bên ngoài hoặc do hoạt động của con người làm thay đổi thành 

phần của khí quyển hay trong khai thác sử dụng đất [8], [9], [75]. 

- Biến đổi khí hậu: Là sự biến đổi của trạng thái khí hậu do các hoạt động 

trực tiếp hay gián tiếp của con người gây ra sự thay đổi thành phần của khí quyển 

toàn cầu và nó được thêm vào sự biến đổi khí hậu tự nhiên quan sát được trong các 

thời kỳ có thể so sánh được [75], [87]. 

1.1.2.2. Nguyên nhân của BĐKH 

Nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu hiện nay đã được khẳng định là do 

hoạt động của con người. Kể từ thời kỳ tiền công nghiệp, con người đã sử dụng 

ngày càng nhiều năng lượng, chủ yếu từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch (than, 

dầu, khí đốt), qua đó đã thải vào khí quyển ngày càng tăng các chất khí gây hiệu 

ứng nhà kính, làm tăng hiệu ứng nhà kính của khí quyển, dẫn đến tăng nhiệt độ 

của trái đất [74], [87]. 

Từ khoảng năm 1800, hàm lượng khí CO2 bắt đầu tăng lên, vượt con số 300 

ppm và đạt 379 ppm vào năm 2005, nghĩa là tăng khoảng 31% so với thời kỳ tiền công 

nghiệp, vượt xa mức khí CO2 tự nhiên trong khoảng 650 nghìn năm qua [88], [94]. 
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Đánh giá khoa học của IPCC cho thấy, việc tiêu thụ năng lượng do đốt nhiên 

liệu hóa thạch trong các ngành sản xuất năng lượng, công nghiệp, giao thông vận 

tải, xây dựng... đóng góp khoảng 46% vào sự nóng lên toàn cầu, phá rừng nhiệt đới 

đóng góp khoảng 18%, sản xuất nông nghiệp khoảng 9%, các ngành sản xuất hóa 

chất (CFC, HCFC) khoảng 24%, còn lại (3%) là các hoạt động khác [88]. 

Từ năm 1840 đến năm 2004, tổng lượng phát thải khí CO2 của các nước phát 

triển chiếm tới 70% tổng lượng phát thải khí CO2 toàn cầu. Trong đó, ở Mỹ và Anh 

trung bình mỗi người dân phát thải 1.100 tấn, gấp khoảng 17 lần ở Trung Quốc và 

48 lần ở Ấn Độ. 

Năm 2004, lượng phát thải khí CO2 của Mỹ là 6 tỷ tấn, chiếm khoảng 20% 

tổng lượng phát thải khí CO2 toàn cầu. Trung Quốc là nước phát thải lớn thứ 2 với 5 

tỷ tấn CO2, tiếp theo là Liên Bang Nga 1,5 tỷ tấn, Ấn Độ 1,3 tỷ tấn, Nhật Bản 1,2 tỷ 

tấn, CHLB Đức 800 triệu tấn, Canada 600 triệu tấn, Vương quốc Anh 580 triệu tấn. 

Các nước đang phát triển phát thải tổng cộng 12 tỷ tấn CO2, chiếm 42% tổng lượng 

phát thải toàn cầu so với 7 tỷ tấn năm 1990 (29% tổng lượng phát thải toàn cầu), 

cho thấy tốc độ phát thải khí CO2 của các nước này tăng khá nhanh trong khoảng 15 

năm qua. Một số nước phát triển dựa vào đó để yêu cầu các nước đang phát triển 

cũng phải cam kết giảm phát thải như là điều kiện để họ thực hiện các cam kết của 

mình theo Công ước BĐKH khí hậu [87], [94]. 

Tuy nhiên, trong khi các nước giàu chỉ chiếm 15% dân số Thế giới, nhưng tổng 

lượng phát thải của họ chiếm tới 45% tổng lượng phát thải toàn cầu; các nước Châu Phi 

và cận Sahara với 11% dân số thế giới chỉ phát thải 2% và các nước kém  phát triển với 

1/3 dân số Thế giới chỉ phát thải 7% tổng lượng phát thải toàn cầu. Chính vì thế, một 

nguyên tắc cơ bản, đầu tiên được ghi trong Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về 

Biến đổi khí hậu là "Các Bên phải bảo vệ hệ thống khí hậu vì lợi ích của các thế hệ 

hiện nay và mai sau của nhân loại, trên cơ sở công bằng, phù hợp với những trách 

nhiệm chung nhưng có phân biệt và Bên các nước phát triển phải đi đầu trong việc 

đấu tranh chống Biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng có hại của chúng" [10]. 

1.1.3. Khái niệm mùa cháy rừng và dự báo cháy rừng 

1.1.3.1. Mùa cháy rừng 

Theo U.R.Krum, 1959, mùa cháy đó là thời kỳ hoặc những thời kỳ trong năm 

thích hợp cho lửa rừng xảy ra và lan tràn. 
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Mùa cháy rừng là khoảng thời gian bao gồm những tháng khô, hạn trong 

năm làm cho nguồn vật liệu cháy ở trong rừng và ven rừng ở trạng thái khô và dễ 

bén lửa. Theo nhóm phương pháp thực nghiệm: mùa cháy rừng được xác định thông 

qua số liệu thống kê về tình hình cháy rừng nhiều năm, đó là thời gian bao gồm 

những tháng xảy ra cháy rừng với tổng tần suất xuất hiện vượt quá 90% cả năm 

[20], [21], [26]. 

Theo nhóm phương pháp lý thuyết: Mùa cháy rừng được xác định thông qua 

phân tích diễn biến của những chỉ tiêu khí hậu có liên quan chặt với nguy cơ cháy 

rừng như chỉ tiêu khí tượng tổng hợp của V.G Nextrerov, chỉ số tháng khô hạn 

Gaussel - Walter, chỉ số về số ngày khô hạn liên tục của Phạm Ngọc Hưng [24], 

[25]. Mùa cháy rừng được xem là thời gian mà các chỉ số này vượt qua một giới hạn 

nhất định làm cho nguy cơ cháy rừng cao. Mục đích của việc xác định mùa cháy 

rừng nhằm chủ động hơn trong việc dự tính, dự báo cháy rừng, đầu tư lực lượng, 

phương tiện và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng. Mùa cháy ở các địa phương khác nhau do những đặc trưng khác nhau của mỗi 

địa phương tạo nên. Có một số kiểu mùa cháy rừng như sau: 

Mùa cháy ngắn hạn: Thường kéo dài từ 1- 3 tháng trong năm. 

Mùa cháy dài hạn: Cháy rừng thường xảy ra trong khoảng thời gian tương 

đối dài từ 4 - 6 tháng. 

Thái Văn Trừng đã tính toán và đề xuất phân loại chế độ ẩm và các chỉ số 

khô hạn ở Việt Nam [40], [41]. 

Bảng 1.1. Chế độ khô ẩm ở Việt Nam theo Thái Văn Trừng 

Lượng mưa 

trung bình năm 

(mm) 

Chỉ số khô hạn  

(số tháng) 

Độ ẩm tương đối 

trung bình thấp 

nhất (%) 

Tên gọi chế 

độ khô ẩm 
S A D 

> 2.500 

(Cấp I) 
0 – 3 0 0 > 85 Mưa ẩm 

1.200 - 2.500 

(Cấp II) 

1 – 3 

4 – 6 

0 – 1 

1 – 2 

0 

0 - 1 

> 85 

< 85 

Ẩm 

Hơi ẩm 

600 - 1.200 

(Cấp III) 

4 – 6 

7 – 9 

1 – 2 

2 – 4 

0 - 1 

0 - 2 

> 50 

> 50 

Hơi khô 

Khô 

300 - 600 

(Cấp IV) 
6 – 10 4 – 6 1 - 3 > 30 Hạn 
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Bảng 1.2. Mùa cháy rừng theo các vùng sinh thái 

STT Vùng sinh thái 
Các tháng trong năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Tây Bắc --- --- --- x       x --- 

2 Đông Bắc --- --- --- x x       --- 

3 ĐB sông Hồng --- --- --- x        --- 

4 Bắc Trung Bộ    x x --- --- --- x    

5 Nam Trung Bộ x x --- --- --- --- x x     

6 Tây Nguyên x x --- ---       x x 

7 Đông Nam Bộ --- --- --- --- x x      x 

8 ĐB sông Cửu 

Long 
--- --- --- --- x      x x 

“Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2004” 

Trong đó: 

- Dấu (---) là tháng hạn, kiệt và cực kỳ nguy hiểm về cháy rừng trong mùa cháy. 

- Dấu (x) là tháng khô có khả năng xuất hiện cháy rừng. 

Ngoài ra ở nước ta còn có một số vùng có hiện tượng mùa cháy không liên 

tục, có nghĩa là nạn cháy rừng dễ phát sinh trong khoảng thời gian từ nửa tháng đến 

một tháng, sau đó ngắt quãng cho tới khoảng thời gian khác lại xảy ra cháy và cứ 

như vậy có thể kéo dài cả năm. Qua thực tiễn cho thấy, mùa cháy rừng thường trùng 

với mùa khô hạn [41]. 

1.1.3.2. Dự báo cháy rừng 

Dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng là biện pháp phòng cháy dựa trên 

mối quan hệ đa chiều giữa các yếu tố thời tiết, khí hậu, thuỷ văn với nguồn VLC 

rừng để dự tính, dự báo khả năng xuất hiện cháy rừng, trên cơ sở đó đề ra các 

biện pháp phòng chống cháy rừng thích hợp và biện pháp chữa cháy rừng có 

hiệu quả [20], [24].  

Ở Việt Nam hiện nay, cấp dự báo cháy rừng sử dụng gồm 5 cấp được quy 

định trong Quyết định số 127/2000/QĐ-BNN-KL ngày 11/12/2000 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thể hiện tại bảng 1.3. 
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Bảng 1.3. Phân cấp dự báo nguy cơ cháy rừng và các biện pháp thực hiện PCCCR 

STT 
Cấp 

cháy 

Mức độ  

nguy hiểm 
Biện pháp thực hiện PCCCR 

1 I 

Cấp thấp: Ít có khả 

năng xảy ra cháy 

rừng 

Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã và các chủ rừng chủ động 

triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.  

Cần theo dõi diễn biến thời tiết ở các bản tin tiếp theo để 

chủ động trong công tác chữa cháy rừng.  

2 II 
Cấp trung bình: 
Có khả năng xảy ra 

cháy rừng 

Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã và các chủ rừng tăng cường 

kiểm tra bố trí người canh phòng và lực lượng sẵn sàng 

ứng cứu khi xảy ra cháy rừng; kiểm soát kỹ thuật phát đốt 

nương rẫy.  

3 III 

Cấp cao: Thời tiết 

khô hanh, dễ xảy ra 

cháy rừng 

Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện tăng cường kiểm tra đôn 

đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ 

rừng. Cấm phát đốt nương rẫy.  

Cần theo dõi diễn biến thời tiết ở các bản tin tiếp theo. 

4 IV 

Cấp nguy hiểm: 
Thời tiết khô hanh, 

nắng hạn dài ngày, 

nguy cơ cháy rừng 

cao, nếu xảy ra cháy 

lửa dễ  

lan nhanh 

Ban Chỉ huy PCCCR cấp huyện thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc công tác PCCCR tại địa phương.  

Thông tin cảnh báo liên tục, kịp thời cấp dự báo cháy 

rừng ở vùng trọng điểm cháy.  

Chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ vùng trọng điểm cháy; bố trí lực lượng 

canh phòng 24/24 giờ hàng ngày; phát hiện kịp thời điểm 

cháy để dập tắt ngay đám cháy không để lây lan.  

5 V 

Cấp cực kỳ nguy 

hiểm: Thời tiết khô 

hanh, nắng hạn kéo 

dài, thảm thực vật 

khô kiệt, nguy cơ 

cháy rừng rất lớn và 

lan nhanh trên tất cả 

các loại rừng  

Ban Chỉ huy PCCCR cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, 

đôn đốc chính quyền các cấp và các chủ rừng tăng cường 

kiểm tra, chủ động và sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng.  

Thông tin cảnh báo thường xuyên liên tục, kịp thời cấp 

dự báo cháy rừng ở vùng trọng điểm cháy.  

Bố trí lực lượng canh phòng 24/24 giờ hàng ngày, không 

cho người qua lại các khu vục trọng điểm. Khi xảy ra 

cháy phải khoanh vùng, dập tắt ngay đám cháy.  

“Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2000” 

Để có thể chủ động tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa 

cháy một cách có hiệu quả cao, giảm những thiệt hại đến mức tối thiểu do cháy 

rừng gây ra, cần phải tiến hành nghiên cứu và dự báo cháy rừng ở các địa phương.  

Căn cứ vào mối quan hệ giữa yếu tố thời tiết, khí hậu thuỷ văn với đặc tính 

của vật liệu cháy để dự báo khả năng xuất hiện và mức độ nguy hiểm cháy rừng làm 

cơ sở cho việc đề ra biện pháp phòng và chữa cháy rừng hữu hiệu nhất gọi là dự báo 

cháy rừng. 
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Cháy rừng chịu ảnh hưởng tổng hoà của nhiều yếu tố và điều kiện khác nhau 

cho nên việc dự báo cháy rừng trở nên khó khăn và phức tạp. Để tăng cường độ 

chính xác của kết quả dự báo cháy rừng, phương pháp cơ bản của khoa học mô 

phỏng và hợp nhất được càng nhiều càng tốt những ảnh hưởng ấy bằng một hay một 

số hàm tương quan cho từng vùng khác nhau, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng 

các cấp nguy hiểm về cháy rừng [20], [21], [24]. 

Dự báo khả năng xuất hiện cháy rừng gọi tắt là dự báo cháy rừng. Dự báo 

cháy rừng bao gồm các bước công việc:  

- Xác định mùa cháy rừng và phân vùng trọng điểm cháy rừng.  

- Dự báo nguy cơ cháy rừng cho từng vùng, loại rừng. 

- Thông tin về dự báo cháy rừng các địa phương. 

1.1.3.3. Khái niệm quản lý cháy rừng 

Quản lý cháy rừng là xây dựng, hoạch định các mục tiêu, phương án PCCCR 

trên cơ sở phát huy các nguồn lực về công nghệ, chính sách, công tác chỉ đạo, 

nguồn nhân lực, các hoạt động giám sát và cảnh báo nhằm hạn chế quá trình phát 

sinh cháy rừng. Công tác PCCCR ở các đơn vị hành chính, chủ rừng chủ yếu tập 

trung trong giai đoạn trước và trong mùa cháy, các phương án PCCCR thường được 

xây dựng hàng năm cho từng đơn vị diện tích cụ thể, thường phân theo tiểu khu. 

Tuy nhiên, trong công tác quản lý cháy rừng thường được xây dựng có tính chiến 

lược và có thời gian dài hơn các phương án PCCCR [14]. Chính vì vậy, việc tập 

trung nghiên cứu các tác động đến nguy cơ cháy rừng dựa trên các yếu tố điều kiện 

tự nhiên, kinh tế xã hội sẽ giúp các nhà quản lý có kế hoạch dài hạn trong việc xây 

dựng lực lượng, trang thiết bị, công tác quản lý, theo dõi và dự báo cháy rừng. 

1.1.4. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý và viễn thám 

1.1.4.1. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)  

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một nhánh của công nghệ thông tin, đã 

hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước và phát triển rất mạnh trong những 

năm gần đây. GIS được sử dụng nhằm xử lý đồng bộ các lớp thông tin không gian 

(bản đồ) gắn với các thông tin thuộc tính, phục vụ nghiên cứu, quy hoạch và quản lý 

các hoạt động theo lãnh thổ [29], [66]. 
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Hệ thống thông tin địa lý GIS đã được sử dụng rộng rãi ở các nước phát 

triển, đây là một dạng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mô tả thế giới thực mà 

chúng ta đang sống, khám phá và khai thác. Với những tính năng ưu việt của nó mà 

các hệ thống thông tin khác không có được như công nghệ GIS kết hợp các thao tác 

cơ sở dữ liệu thông thường và các phép phân tích thống kê, phân tích dữ liệu không 

gian và thuộc tính. Những khả năng này phân biệt GIS với các hệ thống thông tin 

khác và khiến cho GIS ngày nay đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau trong nghiên cứu và quản lý (phân tích các sự kiện, dự đoán tác động và 

hoạch định chiến lược). 

Một cách khái quát, có thể hiểu một hệ GIS như là một quá trình sau: 

- Dữ liệu vào: dữ liệu được nhập từ các nguồn khác nhau như chuyển đổi 

giữa các cách biểu diễn dữ liệu, máy quét, hình ảnh từ vệ tinh, ảnh chụp… 

- Quản lý dữ liệu: sau khi dữ liệu được thu thập và tổng hợp, GIS cần cung 

cấp các thiết bị có thể lưu và bảo trì dữ liệu nhằm đảm bảo: bảo mật số liệu, tích 

hợp số liệu, lọc và đánh giá số liệu, khả năng duy trì GIS lưu thông tin thế giới thực 

thành các tầng dữ liệu riêng biệt, các tầng này đặt trong cùng một hệ trục toạ độ và 

chúng có khả năng liên kết với nhau. 

- Xử lý dữ liệu: Các thao tác xử lý dữ liệu được thực hiện để tạo ra thông tin. 

Nó giúp cho người sử dụng quyết định cần làm tiếp công việc gì. Kết quả của xử lý 

dữ liệu là tạo ra các ảnh, báo cáo và bản đồ. 

- Phân tích và mô hình: Số liệu tổng hợp và chuyển đổi chỉ là một phần của 

GIS. Những yêu cầu tiếp theo là khả năng giải mã và phân tích về mặt định tính và 

định lượng thông tin được thu thập. 

- Dữ liệu ra: Một trong các phương diện công nghệ GIS là sự thay đổi của 

các phương pháp khác nhau trong đó thông tin có thể hiển thị khi nó được xử lý 

bằng GIS. Các phương pháp truyền thống là bảng và đồ thị có thể cung cấp bằng 

các bản đồ và ảnh 3 chiều [29], [65]. 

Ngày nay, ở nhiều quốc gia trên Thế giới, GIS đã trở thành công cụ trợ giúp 

quyết định trong hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối 

phó với thảm hoạ thiên tai. GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, các 

nhà quản lý, các doanh nghiệp, các cá nhân... đánh giá được hiện trạng của các quá 

trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua các chức năng thu thập, quản 
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lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin được gắn với một nền bản đồ số 

nhất quán trên cơ sở toạ độ của các dữ liệu bản đồ đầu vào [29]. Xét dưới góc độ 

ứng dụng trong quản lý nhà nước, GIS có thể được biết đến như là một công nghệ 

xử lý các dữ liệu có toạ độ để biến chúng thành các thông tin trợ giúp quyết định 

phục vụ các nhà quản lý [65].   

1.1.4.2. Viễn thám 

Viễn thám được định nghĩa bằng nhiều từ ngữ khác nhau, nhưng nói chung 

đều thống nhất theo quan điểm chung là khoa học và công nghệ thu thập thông tin 

của vật thể mà không tiếp xúc trực tiếp với vật thể đó. “Viễn thám là khoa học và 

công nghệ mà theo đó các đặc tính đối tượng quan tâm được nhận diện, đo đạc, 

phân tích các tính chất mà không có sự tiếp xúc trực tiếp với đối tượng”. Đối tượng 

trong định nghĩa này có thể hiểu là một đối tượng cụ thể, một vùng hay một hiện 

tượng [29], [92], [96]. 

Viễn thám là kỹ thuật thu nhận thông tin của các đối tượng mà không cần tiếp 

xúc trực tiếp với các đối tượng đó. Ngày nay ở nước ta cũng như các nước khác trên 

thế giới, công nghệ viễn thám được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thành 

lập, chỉnh lý bản đồ địa hình, điều tra hiện trạng sử dụng đất, điều tra thảm thực vật, 

nghiên cứu tài nguyên môi trường, nghiên cứu biển [29]. Việc ứng dụng hệ thống 

thông tin địa lý (GIS) và viễn thám để xây dựng hệ thống cảnh báo sớm giúp cho việc 

xây dựng kế hoạch ứng phó với nguy cơ cháy rừng có hiệu quả và rất cần thiết trong 

công tác phòng chống cháy rừng về cơ sở khoa học cũng như thực tiễn . 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1.2.1. Tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng trên Thế giới 

Nghiên cứu của Viện Scripps (Mỹ), kể từ thập niên 1970 đến nay, số vụ cháy 

rừng lớn tăng không chỉ ở Bắc Mỹ mà khắp trên thế giới. Khí hậu ấm lên, làm quá 

trình tan chảy băng diễn ra sớm hơn và hậu quả là mùa Hè trở nên khô hanh hơn, là 

yếu tố chính dẫn đến hàng loạt các vụ cháy rừng trên diện rộng ở Miền Tây nước 

Mỹ trong 3 thập niên qua. 

Năm 2005, tập thể các tác giả: K. Hennessy, C. Lucas, N. Nicholls đã tiến 

hành nghiên cứu về sự tác động của biến đổi khí hậu tới nguy cơ cháy rừng ở 17 

địa điểm thuộc khu vực Đông Nam Australia. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gia 

tăng nguy cơ cháy theo thời tiết ở khu vực nghiên cứu là rất rõ ràng. Những ngày 
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được dự báo có nguy cơ cháy rừng cao và rất cao có xu hướng gia tăng ở Đông 

Nam Australia: 4 - 25% vào năm 2020, 15 - 70% vào năm 2050. Trung bình hàng 

năm số ngày có nguy cơ cháy cao và rất cao ở Canberra có thể sẽ tăng từ 23,1 

ngày/năm lên 25,6 - 28,6 ngày/năm vào năm 2020 và 27,9 - 38,3 ngày/năm vào 

năm 2050. Nghiên cứu sử dụng các chỉ số: chỉ số nguy cơ cháy rừng và chỉ số 

nguy cơ cháy đồng cỏ. Các chỉ số này được xây dựng dựa trên sự kết hợp của các 

biến thời tiết bao gồm: nhiệt độ hàng ngày, lượng mưa, độ ẩm và tốc độ gió.  Đây 

có thể được coi là công trình đầu tiên nghiên cứu bài bản về mối liên hệ giữa 

BĐKH với nguy cơ cháy rừng [74], [75]. 

Nghiên cứu do Jennifer Logan thuộc SEAS chủ trì, được công bố trên trên 

tạp chí Journal of Geophysical Research tháng 7/2009, với nhiệm vụ tính toán tác 

động của biến đổi khí hậu đối với cháy rừng, cũng như chất lượng không khí trong 

tương lai tại những khu vực dễ cháy. Thông qua nhiều mô hình, nghiên cứu chỉ ra 

rằng nguy cơ cháy rừng đã tăng lên 50% ở nhiều nơi, chủ yếu là do nhiệt độ tăng. 

Khi cháy rừng lan rộng, thành phần Cacbon aerosol hữu cơ có nhiều trong khói sẽ 

tăng trung bình khoảng 40% trong nửa đầu thế kỷ 21. 

Theo Johann Goldammer - Giám đốc Trung tâm theo dõi cháy rừng toàn cầu 

thuộc Đại học Freiburg (Đức), các khu rừng ở Bắc bán cầu có thể có mối quan hệ 

quyết định đến số phận của môi trường toàn cầu do rừng và đất rừng ở đây có chứa 

than bùn chiếm khoảng 1/3 lượng Carbon tích trữ trong Trái đất. Các đám cháy 

rừng và than bùn giải phóng Carbon dioxide vào khí quyển, thúc đẩy quá trình ấm 

lên của khí hậu và khi đó sẽ gia tăng các vụ cháy rừng [74].  

Ở Canada, theo các kịch bản của Trung tâm khí hậu GCM cho thấy ,sự gia 

tăng nguy cơ cháy rừng là 25% vào năm 2030 và 75% vào cuối thế kỷ 21. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy sự gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp Canada là tương đồng 

với các nghiên cứu trong khu vực và các quốc gia khác về tác động của BĐKH đối 

với nguy cơ cháy rừng trong tương lai [80]. 

Dữ liệu về tình trạng nắng nóng toàn cầu do Cơ quan Khí tượng và Đại 

dương quốc gia Mỹ thu thập cho thấy hầu hết các bang ở Mỹ đang trải qua mùa Hè 

với nhiệt độ trung bình cao hơn 3oC - 7oC so với những mùa khác trong năm. Riêng 

ở một số bang phía Tây, nhiệt độ tăng thêm đến 9oC. Tại California, nhiệt độ ở 

thung lũng chết lên đến 56,5oC và nhiều thành phố Duyên hải phía Tây nhiệt độ 

vượt ngưỡng 40oC. Theo thống kê, đợt nắng nóng chưa từng có kéo dài hơn 3 tuần 
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qua ở Mỹ đã làm hơn 150 người chết. Bang New York trải qua ngày nắng nóng kỷ 

lục với nhiệt độ lên tới 46oC. Hiện tượng nóng lên toàn cầu đã làm cho các khu vực 

bị ảnh hưởng bởi cháy rừng ở miền Tây Mỹ đã tăng lên gấp đôi trong vòng 30 năm 

qua và vấn đề sẽ tiếp tục tồi tệ hơn cho đến khi cây cối cháy sạch [81]. 

Khí hậu ấm hơn đã gây ra các trận cháy rừng bằng cách làm khô đất. Không 

khí ấm hơn cũng có thể giữ ẩm hơn, vì vậy không khí hút hết độ ẩm của cây xanh, 

thảm thực vật, xác thực vật trên đất, và đất. Theo các nhà khoa học, từ năm 1970, 

nhiệt độ trung bình ở các khu rừng ở miền Tây nước Mỹ đã tăng khoảng 1,5oC và dự 

kiến sẽ còn tiếp tục tăng.  

Tại Nam Mỹ, nhiệt độ ở Uruguay, Argentina, Chile và Brazil cao hơn 

trung bình 7oC. Nhiệt độ cao hơn bình thường 7oC - 9oC cũng xảy ra tại nhiều 

nước Châu Âu [73]. 

Tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng và đồng cỏ ở Australia 

theo hai kịch bản phát thải trong tương lai (tương đối cao và tương đối thấp) vào 

năm 2050 và 2100. Nghiên cứu tính toán hàm mật độ xác suất cho các nguy cơ cháy 

ở New South Wales thấy rằng xác suất nguy cơ cháy tăng khoảng 25% so với ngày 

nay vào năm 2050 theo cả hai kịch bản phát thải tương đối thấp và tương đối cao và 

tăng thêm 20% theo kịch bản phát thải tương đối thấp vào năm 2100. Nghiên cứu 

rút ra kết luận rằng nguy cơ cháy rừng sẽ tăng lên đáng kể trên toàn nước Australia 

do tác động của các quá trình BĐKH [75]. 

Theo Tổ chức "Giám sát rừng toàn cầu" công bố báo cáo cho biết số vụ cháy 

rừng tăng mạnh trên thế giới trong năm 2016 đã khiến diện tích rừng che phủ toàn 

cầu giảm kỷ lục, tương đương với diện tích của New Zealand, tốc độ hủy diệt rừng 

trong năm 2016 đã gia tăng tới mức báo động cao hơn 51% so với năm 2015, với 

29,7 triệu ha rừng bị thiêu rụi. Tổ chức "Giám sát rừng toàn cầu" cho rằng nguyên 

nhân một phần là do tình trạng biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao và gây hạn 

hán ở một số nơi và điều này đã làm tăng nguy cơ cũng như tính khốc liệt của các 

vụ cháy rừng. Báo cáo cho biết hiện tượng thời tiết El Nino đạt kỷ lục cũng góp 

phần tạo nên tình trạng khô cạn ở nhiều vùng nhiệt đới, nơi được cho không dễ bị 

bắt cháy. Tuy nhiên sự quản lý yếu kém và hiện tượng El Nino nghiêm trọng đã làm 

gia tăng mức độ tổn thương ở khu vực này. Ngoài ra, các vụ cháy rừng khủng khiếp 

ở Brazil và Indonesia cũng là nguyên nhân khiến diện tích rừng che phủ toàn cầu bị 

giảm trong năm 2016. Khu vực rừng Amazon của Brazil đã mất 3,64 triệu ha, cao 
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hơn gấp 3 lần so với năm 2015. Tại châu Âu, 4% diện tích rừng của Bồ Đào Nha bị 

thiêu rụi ở mức cao nhất so với bất kỳ nước nào khác trong châu lục.  

1.2.2. Tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam 

Biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ cháy rừng đã được nhiều tổ chức khoa 

học quốc tế cảnh báo từ các năm trước. Ở Việt Nam, hai nhà khoa học Nguyễn 

Đăng Quế và Đặng Văn Thắng đã có những nghiên cứu bước đầu cho thấy, sự thay 

đổi nhiệt độ, lượng mưa làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của cháy rừng. 

Các nhà khoa học dựa trên các số liệu khí tượng từ thập kỷ 60, 70 của thế kỷ 

20 và kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng để nghiên cứu những thay đổi 

dịch chuyển về nguy cơ cháy rừng ở bốn vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ 

và Tây Nguyên. Theo các nhà khoa học, các yếu tố chính ảnh hưởng đến nguy cơ 

cháy rừng là nhiệt độ và độ ẩm. Với tác động của biến đổi khí hậu, trong mùa cháy 

rừng (mùa khô), nhiệt độ không khí tăng lên, lượng mưa giảm làm độ ẩm vật liệu 

cháy dưới tán rừng giảm rõ rệt nên nguy cơ cháy rừng tăng lên. 

Tại khu vực Tây Bắc, cháy rừng sẽ mở rộng vào cuối mùa (mùa cháy rừng 

tính từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) và sẽ nghiêm trọng hơn. Vùng Tây Bắc vốn 

đã khô hạn theo kịch bản biến đổi khí hậu, tương lai lại càng khô hạn hơn. Nhiệt độ 

trong các tháng cuối mùa khô càng tăng cao. Nhiệt độ các tháng 3, 4 tăng cao nhất 

trong khi lượng mưa lại giảm nhanh vào hai tháng này, còn ở Bắc Trung bộ, mùa 

cháy rừng sẽ đến sớm và kết thúc muộn hơn thường lệ. 

Các nghiên cứu trên mô hình và các kịch bản biến đổi khí hậu cho thấy, nền 

nhiệt độ khu vực này có xu hướng tăng cao trong khi lượng mưa lại giảm. Tại Tây 

Nguyên, tình hình cũng trở nên nghiêm trọng khi nguy cơ tăng cao cả đầu mùa và 

cuối mùa. "Số ngày có nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm có 

thể lên tới 29 - 31 ngày trong những tháng cao điểm" 

Tác động của biến đổi khí hậu làm gia tăng cháy rừng đã xuất hiện, nhìn ở 

khía cạnh khác, các nhà khoa học còn cảnh báo cháy rừng sẽ làm đẩy nhanh tốc độ 

biến đổi khí hậu. Theo Giám đốc Trung tâm theo dõi cháy rừng toàn cầu thuộc Đại 

học Freiburg (Đức) Johann Goldammer, các khu rừng ở Bắc bán cầu có chứa than 

bùn chiếm khoảng 1/3 lượng Carbon tích trữ trong Trái đất. Các đám cháy rừng và 

than bùn giải phóng CO2 vào khí quyển, thúc đẩy quá trình ấm lên của khí hậu và 

khi đó sẽ gia tăng các vụ cháy rừng [92]. 
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Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Ương và của Cục 

Kiểm lâm, mùa khô năm 2017 tình hình thời tiết sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, 

nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng ấm dần, chuẩn sai nhiệt độ (chênh lệch so với 

trung bình thời kỳ chuẩn) mặt nước biển ở mức - 0,3oC vào thời điểm cuối tháng 1 

năm 2017. Dự báo trong những tháng đầu năm 2017 nền nhiệt độ tiếp tục có xu 

hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa sẽ giảm và thiếu hụt 

từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm. Trong thời gian tới, tình trạng khô hạn 

sẽ diễn ra ở nhiều địa phương, nguy cơ cháy rừng cao, đặc biệt tại các tỉnh khu 

vực Tây Bắc, miền Trung, Nam Bộ, Tây Nguyên. Số liệu cháy rừng quan sát qua 

nhiều năm cho thấy, thiệt thại về cháy rừng từ tháng 3 đến tháng 5 thường cao 

nhất trong năm. Thực tế thời gian qua, cháy rừng đã xảy ra tại các tỉnh, thành phố 

như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng… không những gây 

thiệt hại về tài nguyên rừng mà còn đe dọa đến tính mạng của con người và tài sản 

của người dân 

Theo Bộ NN&PTNT cho biết, những tháng đầu năm 2017 do thời tiết khô 

hạn nên đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã 

có 3.309 ha rừng bị cháy, tăng gấp 3 lần so với năm 2015. 

Số liệu thống kê về tài nguyên rừng cho thấy trong những năm gần đây diện 

tích rừng tăng lên, nhưng chất lượng rừng lại có chiều hướng suy giảm. Rừng 

nguyên sinh chỉ còn khoảng 7%, trong khi rừng thứ sinh nghèo kiệt chiếm gần 70% 

tổng diện tích rừng trong cả nước, đây là loại rừng rất dễ xảy ra cháy. Hiện nay, 

Việt Nam có khoảng 6 triệu ha rừng dễ cháy, bao gồm rừng thông, rừng tràm, rừng 

tre nứa, rừng bạch đàn, rừng khộp, rừng non khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và rừng 

đặc sản.... cùng với diện tích rừng dễ xảy ra cháy tăng thêm hàng năm, thì tình hình 

diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và khó lường ở Việt Nam đang làm nguy cơ 

tiềm ẩn về cháy rừng và cháy lớn ngày càng nghiêm trọng. 

Trong vài thập kỷ qua, trung bình mỗi năm Việt Nam mất đi hàng chục ngàn 

ha rừng, trong đó mất rừng do cháy rừng khoảng 16.000 ha/năm. Theo số liệu thống 

kê chưa đầy đủ về cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra trong vòng 40 năm 

qua (1963 - 2002) của Cục Kiểm lâm cho thấy, tổng số vụ cháy rừng là trên 47.000 

vụ, diện tích thiệt hại trên 633.000 ha rừng (chủ yếu là rừng non), trong đó có 

262.325 ha rừng trồng và 376.160 ha rừng tự nhiên.  
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Với các vùng khác nguy cơ cháy rừng cũng đều tăng. Vùng Đông Bắc nguy 

cơ cháy rừng tăng cao vào các tháng 1, 2 và 3; vùng Nam Trung bộ là từ tháng 3 - 

6; vùng Tây Nguyên là từ tháng 3 - 5; vùng Đông Nam bộ và Đồng Bằng sông Cửu 

Long là từ tháng 1 đến tháng 4. 

Theo Báo cáo Cục Kiểm lâm Năm 2016 cả nước đã xảy ra 490 vụ cháy rừng, 

thiệt hại 3.374 ha rừng các loại, tăng 13 vụ, 1.314 ha so với năm 2015 (năm 2015 

thiệt hại 2.060 ha) [6].  

Bế Minh Châu (2011), đã nghiên cứu xu thế ảnh hưởng của BĐKH đến cháy 

rừng ở tỉnh Sơn La đã đưa ra kết luận: Các chỉ tiêu phản ánh nguy cơ cháy rừng ở 

tỉnh Sơn La đều tăng theo thời gian, mức tăng không đều ở các thập kỷ. Tới những 

năm 2020 các chỉ tiêu đều tăng trung bình từ 1,6 - 9,1%, đến những năm 50 của thế 

kỷ này, các chỉ tiêu tăng từ 36,1 đến 99,0% nhưng đến những năm 2100, các chỉ 

tiêu này đều tăng cao, từ 63,0% đến xấp xỉ 155% [22]. 

Nghiên cứu của Vương Văn Quỳnh (2012) cho thấy quá trình BĐKH sẽ góp 

phần quan trọng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam. Ở khu vực Hà Nội số 

ngày có nguy cơ cháy rừng cao sẽ tăng thêm 10 - 15 ngày/năm vào thời điểm năm 

2050 so với thời điểm năm 2010 [38]. 

1.2.3. Tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng ở Quảng Bình 

Quảng Bình là tỉnh có khí hậu khắc nghiệt, mùa hè thường đến sớm và kết 

thúc muộn nên tình trạng hạn hán thường xuyên xảy ra, kèm theo các đợt gió Tây 

Nam khô nóng. Sự thay đổi khí hậu đã làm cho nhiệt độ không khí vào mùa hè của 

tỉnh gia tăng. Từ năm 1961 đến 2017, nhiệt độ không khí đã tăng 0,4C. Sự gia tăng 

nhiệt độ đã làm gia tăng mức độ khô hạn trong mùa hè, hạn hán xuất hiện thường 

xuyên hơn. Bên cạnh đó, BĐKH là một trong những nguyên nhân làm cho hiện tượng 

El-Nino diễn ra ngày càng sâu sắc hơn với những ảnh hưởng ngày càng lớn hơn. Sự 

tương tác này đã dẫn đến nhiệt độ không khí tại tỉnh Quảng Bình có thời điểm vượt 

trên 40C trong khoảng thời gian dài, gây nên tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Nhiệt 

độ trung bình năm ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Bình sau 50 năm (1964 - 

2014) đã tăng lên 0,82C. Nhiệt độ trung bình năm có sự thay đổi nhiệt độ giữa các 

năm. Nhìn chung nhiệt độ có xu thế tăng lên, trung bình nhiệt độ tăng khoảng 

0,044C/năm, biên độ dao động nhiệt giữa các năm 23,4C - 25,5C [47], [48]. 

Nhiệt độ tối cao có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 1991 - 2014, nhiệt độ 

tối cao có xu hướng tăng khoảng 0,25C/năm, nhiệt độ tối thấp có xu hướng giảm 
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khoảng 0,61C/năm; biên độ dao động giữa nhiệt độ tối cao và nhiệt độ tối thấp từ 

14,9C - 31,4C. Lượng bốc hơi lớn hơn lượng mưa nhiều lần, đã làm cây trồng khô 

héo nhanh chóng, làm tăng nguy cơ cháy rừng và làm chết cây hàng loạt [48].  

Cây xanh rừng phòng hộ ven biển vốn có khả năng chống chịu và thích nghi 

với khí hậu nắng nóng trên cát, nhưng trong những đợt hạn hán vẫn không chống 

chịu nổi, chúng trở nên úa vàng, khô hạn. Trong vòng 10 năm (từ năm 2000 đến 

năm 2010), tỉnh Quảng Bình có 310,7 ha rừng bị thiệt hại do cháy. Riêng từ năm 

1999 đến năm 2017, xảy ra gần 200 vụ, với tổng diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 

gần 850 ha, trong đó có rừng thông, keo, cao su, huê và tràm gió. Như vậy, có thể 

nói BĐKH là một trong những nguyên nhân “góp phần” gây ra cháy rừng tại tỉnh 

Quảng Bình trong thời gian qua [48]. 

Số liệu thống kê về tài nguyên rừng cho thấy trong những năm gần đây, diện 

tích rừng tăng lên, nhưng chất lượng rừng lại có chiều hướng suy giảm. Số vụ cháy 

và diện tích cháy ở Quảng Bình có xu hướng tăng lên, trong đó có tác động không 

nhỏ của BĐKH toàn cầu. Cháy rừng không chỉ làm thu hẹp diện tích rừng mà điều 

quan trọng hơn nữa là sẽ làm mất đi môi trường sinh sống của nhiều loài động vật, 

làm giảm đa dạng về loài, tính chất rừng giảm. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình 

cháy rừng đối với nước ta nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng chưa phải là vấn 

đề nghiêm trọng, nhưng theo dự báo với tình hình BĐKH trong tương lai, cháy rừng 

sẽ trở thành vấn đề rất đáng được quan tâm, vì khí hậu thay đổi, dẫn đến hiện tượng 

El-Nino sẽ hoạt động thường xuyên hơn với cường độ mạnh hơn, đặt hàng ngàn ha 

rừng tỉnh Quảng Bình vào tình trạng cháy với mức độ cao [48]. 

1.2.4. Xu hướng BĐKH hiện nay 

1.2.4.1. Xu hướng biến đổi khí hậu trên Thế giới 

Theo dự báo của các nhà khoa học, nếu tình hình phát thải khí nhà kính 

không giảm đi thì vào năm 2050 nồng độ khí CO2 trong khí quyển sẽ tăng gấp đôi 

so với thời kỳ tiền công nghiệp, từ 260 ppm lên 500 ppm [48]. Hiệu ứng nhà kính 

làm nhiệt độ trái đất tăng lên kéo theo hàng loạt các yếu tố khí hậu khác như: lượng 

mưa, độ ẩm, bức xạ… thay đổi theo. Cường độ và lượng mưa có nhiều bất thường, 

những vùng mưa nhiều thì trở nên nhiều hơn, cường độ lớn hơn; các vùng hạn hán 

thì trở nên khô cằn hơn. Khi lượng phát thải khí CO2 tăng gấp đôi, lượng mưa tăng 

ở các vùng vĩ tuyến cao và các vùng nhiệt đới trong tất cả các mùa trong năm; ở vĩ 

tuyến trung bình lượng mưa sẽ tăng khoảng 10 - 20%. Song song với hiện tượng 

nóng lên toàn cầu, nước biển dâng, sự thay đổi về mưa và sự bốc hơi là sự suy thoái 



 

21 
 

 

 

của tầng ozôn bình lưu làm tăng bức xạ cực tím trên trái đất, gây ra những ảnh 

hưởng lớn cho loài người và các hệ sinh thái [7]. 

Trong một vài thập kỷ tới, nhiệt độ trung bình toàn cầu dự kiến sẽ tăng 0,2 oC 

- 0,3oC mỗi thập kỷ. Mặc dù nhiệt độ trung bình toàn cầu đang có xu hướng tăng 

nhưng một câu hỏi được đặt ra là: sự gia tăng đó nên ở mức giới hạn nào, nếu 

không sẽ tạo ra biến đổi khí hậu nguy hiểm. Có một sự đồng thuận ngày càng cao 

giữa các nhà khoa học khí hậu về ngưỡng đánh dấu biến đổi khí hậu ở mức nguy 

hiểm và họ đã nhất trí quyết định 2oC là ngưỡng giới hạn trên hợp lý cho sự gia tăng 

nhiệt độ toàn cầu đến cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều đó có 

nghĩa là cần giữ cho nhiệt độ Trái đất ở thế kỷ 21 chỉ tăng trong phạm vi 2oC so với 

thời kỳ tiền công nghiệp, bởi vì nếu vượt qua khỏi giới hạn này, các nguy cơ biến 

đổi khí hậu trở thành thảm họa trong tương lai sẽ gia tăng rất nhanh [49]. 

Theo IPCC trên cơ sở 6 kịch bản xác định những lộ trình phát thải có thể xảy 

ra, đã xác định các mức thay đổi nhiệt độ có thể xảy ra trong thế kỷ 21, theo các 

kịch bản này, nhiệt độ trung bình thế giới đến năm 2080 sẽ tăng từ 2,3oC - 4,5oC so 

với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp hóa. IPCC dự kiến mức tăng 3oC là hệ quả có 

khả năng xảy ra nhất, nhưng cũng không loại trừ các giá trị vượt xa con số 4,5oC, 

thậm chí nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm 5oC. Như vậy, không có kịch bản nào 

của IPCC cho thấy sự gia tăng nhiệt độ ở mức dưới 2oC là ngưỡng mà quá trình 

biến đổi khí hậu trở nên nguy hiểm. Theo Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2010, 

nếu không thực hiện các nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu hiệu quả thì đến cuối 

thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng từ 2,5oC - 7oC so với thời kỳ tiền 

công nghiệp hóa. 

Bảng 1.4. Các khoảng nhiệt độ tăng dự kiến cho năm 2080 

Các kịch bản của 

IPCC 

So với nhiệt độ trung bình 

thời kỳ 1980 - 1999 (oC) 

So với nhiệt độ trung bình 

thời kỳ tiền công nghiệp (oC) 

Kịch bản B1 1,8 (1,1 - 2,9) 2,3 

Kịch bản A1T 2,4 (1,4 - 3,8) 2,9 

Kịch bản B2 2,4 (1,4 - 3,8) 2,9 

Kịch bản A1B 2,8 (1,7 - 4,4) 3,3 

Kịch bản A2 3,4 (2,0 - 5,4) 3,9 

Kịch bản A1F1 4,0 (2,4 - 6,4) 4,5 
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Ở khu vực Đông Nam Á, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học, Sức khỏe cộng 

đồng và Công nghiệp Australia (SCIRO) đã ước lượng các kịch BĐKH cao, vừa và 

thấp. Theo đó, ở Đông Nam Á đến năm 2070, nhiệt độ có thể tăng 0,4oC (phương 

án thấp), 1oC (phương án vừa) và 2oC (phương án cao). Lượng mưa có thể biến 

động từ 5 - 10% trong mùa mưa và 0 - 5% trong mùa khô, mực nước biển sẽ tăng từ 

15 đến 90 cm theo các phương án BĐKH từ thấp đến cao [49].  

Dự báo biên độ tăng nhiệt độ của trái đất từ nay đến năm 2100 có thể trong 

khoảng 1,1oC - 6,4oC, đây là mức tăng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 10.000 

năm qua của loài người và nhiệt độ cũng không tăng đồng đều ở các vùng, các quốc 

gia trên thế giới (IPCC, 2007) [65]. Hậu quả của sự nóng lên toàn cầu sẽ làm các 

lớp băng tuyết tan nhanh hơn trong những thập niên tới. Trong thế kỷ 20, trung bình 

mực nước biển dâng tại Châu Á là 2,4 mm/năm và chỉ riêng thập kỷ vừa qua là 3,1 

mm/năm, và được dự báo là sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong thế kỷ 21, ít nhất là 2,8 - 

4,3 mm/năm [65]. 

1.2.4.2. Xu hướng BĐKH ở Việt Nam 

Xu hướng khí hậu ở Việt Nam cũng đã được nghiên cứu trên cơ sở các kịch 

bản BĐKH cho Việt Nam và các khu vực của Việt Nam. Các dự báo về BĐKH ở 

Việt Nam trong thế kỷ 21 được tóm tắt như sau [7]. 

- Nhiệt độ sẽ tăng khoảng 0,3oC - 0,5oC vào năm 2020; 1,0oC - 2,0oC vào 

năm 2050 và 1,6oC - 2,6oC vào năm 2100, những khu vực có mức độ tăng nhiệt độ 

cao nhất là Tây Bắc và Bắc Trung bộ;  

- Lượng mưa mùa mưa biến động vào khoảng 0 - 10% vào các năm nói trên. 

Nơi có mức độ biến động lớn nhất về lượng mưa là Trung Bộ. 

- Nước biển dâng cao thêm khoảng 5 cm cho mỗi thập kỷ và sẽ dâng 28 – 33 

cm vào năm 2050 và từ 65 – 100 cm vào năm 2100;  

-  Gần đây, một số kịch bản BĐKH cho các vùng khí hậu ở Việt Nam đưa ra 

nhận định là: Đến năm 2100, nhiệt độ trung bình năm tăng trên toàn bộ các vùng 

khí hậu, với mức trung bình từ 2,3oC - 2,8oC. 

1.2.4.3. Xu hướng BĐKH ở Quảng Bình 

Theo Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, trong những năm tới, nhiệt độ và lượng mưa tỉnh Quảng Bình thay đổi 

với các kịch bản sau [7]: 
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+ Về nhiệt độ 

Thống kê dữ liệu cho thời kỳ 1961 - 2009 của tỉnh Quảng Bình từ các trạm 

khí tượng thủy văn: Đồng Tâm, Tuyên Hóa, Mai Hóa, Ba Đồn, Kiến Giang, Lệ 

Thủy, Đồng Hới cho thấy: Nhiệt độ trung bình của tỉnh Quảng Bình: 24,3C; Lượng 

mưa: 2.247,5 mm. 

Với chuỗi dữ liệu được thống kê, cùng với các kịch bản Biến đổ khí hậu do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016 ban hành cho kết quả dự đoán nhiệt độ 

trung bình tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2016 - 2099, cụ thể như sau:   

Bảng 1.5. Diễn biến nhiệt độ trung bình tỉnh Quảng Bình các giai đoạn từ năm 

2016 – 2099 

Mốc thời gian 

Mức tăng nhiệt độ trung 

bình mùa hè (C) 

Mức tăng nhiệt độ trung 

bình  mùa hè (C) 

Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2016-2035 0,8 (0,4 - 1,3) 0,9 (0,5 - 1,5) 

2046-2065 1,8 (1,2 - 2,9) 2,2 (1,4 - 3,4) 

2080-2099 2,5 (1,7 - 3,5) 4,1 (3,0 - 5,8 

 + Về lượng mưa 

Dựa vào mức thay đổi lượng mưa năm (%) so với thời kỳ 1980 - 1999 theo 

các kịch bản phát thải cho tỉnh Quảng Bình theo kịch bản BĐKH năm 2016, biến 

đổi lượng mưa các giai đoạn như sau: 

Bảng 1.6. Diễn biến biến đổi lượng mưa năm các giai đoạn  tỉnh Quảng Bình 

Mốc thời gian 

Mức biến đổi lượng mưa 

trung bình  mùa hè (C) 

Mức biến đổi lượng mưa 

trung bình  mùa hè (C) 

Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2016 - 2035 18,5 (-13,4 đến 48,1) 33,2 (-3,1 đến 64,0) 

2046 - 2065 10,5 (1,5 đến 18,7) 23,2 (-11,5 đến 57,7) 

2080 - 2099 -0,6 (-14,6 đến 12,9) 11,9 (-7,9 đến 31,8) 
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1.2.5. Phương pháp dự báo cháy rừng  

1.2.5.1. Phương pháp dự báo cháy rừng trên thế giới 

Trên thế giới những công trình nghiên cứu về dự báo cháy rừng đã được tiến 

hành cách đây khoảng một trăm năm ở các nước như: Mỹ, Liên Xô, Canada, Thuỵ 

Điển,  Australia và sau đó là Nhật Bản, Trung Quốc,… Nhìn chung những phương 

pháp dự báo đều dựa trên mối quan hệ giữa các yếu tố khí tượng và nguồn vật liệu 

cháy. Hoặc giữa các yếu tố khí tượng về số vụ cháy rừng xảy ra trong nhiều năm 

[61], [62]. 

Ở Mỹ trong năm 1914, E.A Beal và C.B Show đã nghiên cứu, xác định khả 

năng cháy rừng thông qua lớp thảm mục rừng sau đó có nhiều phương pháp và mô 

hình dự báo được đề xuất và cải tiến trên cơ sở phân ra các mô hình vật liệu kết hợp 

giữa các yếu tố: Thời tiết, độ ẩm, vật liệu cháy với địa hình để dự báo mức độ nguy 

hiểm của lửa rừng. Đến nay, các nhà khoa học Mỹ đã đưa ra được hệ thống dự báo 

mức độ nguy hiểm của cháy rừng tương đối hoàn thiện và tiện lợi trong sử dụng. 

Ở Nga và các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ, vấn đề dự báo cháy rừng 

cũng được bắt đầu từ rất sớm, nhiều phương pháp dự báo cháy rừng đã được nghiên 

cứu, thử nghiệm và áp dụng. Điển hình là các công trình nghiên cứu của các nhà 

khoa học như: E.V. Valendic (1924), V.G. Nestrerov (1939), I.C. Melekhop (1948), 

C.P. Arxubasev (1957). Nhưng phương pháp dự báo theo chỉ tiêu tổng hợp các căn 

cứ vào các nhân tố khí tượng: Lượng mưa, nhiệt độ và độ ẩm không khí thời điểm 

13 giờ của V.G Nestrerov đề xuất năm 1939 là được áp dụng rộng rãi nhất. 

Ở Đức Dulop (1904) đã nghiên cứu về sự thay đổi hàm lượng nước của lá 

khô theo độ ẩm không khí làm cơ sở đễ xác định khả năng bắt lửa của lớp thảm khô 

trong rừng. Weitmann (1918) đã xác định được mối quan hệ chặt chẽ giữa hàm 

lượng nước của vật liệu với khả năng phát sinh của cháy rừng, … 

Các kết quả nghiên cứu đều khẳng định mối liên hệ chặt giữa điều kiện thời 

tiết, mà quan trọng nhất là lượng mưa, nhiệt độ và độ ẩm không khí với độ ẩm vật 

liệu và khả năng xuất hiện cháy rừng. Vì vậy, hầu hết các phương pháp dự báo nguy 

cơ cháy rừng đều tính đến đặc điểm diễn biến hàng ngày của lượng mưa, nhiệt độ 

và độ ẩm không khí. Ở một số nước, khi dự báo nguy cơ cháy rừng ngoài căn cứ 

vào yếu tố khí tượng còn căn cứ vào một số yếu tố khác, chẳng hạn ở Đức và Mỹ sử 

dụng thêm độ ẩm của vật liệu cháy [81].  
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Những năm gần đây, ở Trung Quốc sử dụng phương pháp chỉ tiêu khả năng 

bén lửa của Yangmei (I) theo công thức:         

I = 1/4.(a1.Tb1
 + a2.e-b2.R

 + a3.Mb3 + a4. mb4)    (1.1) 

Trong đó: T- nhiệt độ không khí lúc 14 giờ (oC); 

                 R - độ ẩm không khí lúc 14 giờ (%); 

                 M - lượng bốc hơi ngày (mm); 

                 m - số giờ nắng; 

                 a1, a2 , a3, a4 – các hệ số trong phương trình tương quan giữa các 

chỉ tiêu khí tượng trên với khả năng bén lửa đã được xác lập. 

Ở Australia, hiện thường sử dụng chỉ số nguy cơ cháy rừng (FFDI) của 

Mc.Arthur theo công thức (1.2): 

 FFDI = 2exp (0.987logD - 0.45 + 0.0338T + 0.0234V - 0.0345H) (1.2) 

Trong đó : H : Độ ẩm không khí tương đối (%) 

                 T : Nhiệt độ không khí (oC) 

                 V: Tốc độ gió trung bình ở độ cao 10m (m/s) 

                 D: Nhân tố khô hạn, có giá trị từ 0 đến 10 

Mặc dù có những nét giống nhau nhưng cho đến nay vẫn không có phương 

pháp dự báo cháy rừng chung cho cả thế giới, mà ở mỗi quốc gia, thậm chí mỗi địa 

phương người ta vẫn nghiên cứu xây dựng phương pháp riêng. Ngoài ra, vẫn còn rất 

ít phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng có tính đến yếu tố kinh tế xã hội và loại 

rừng. Đây có thể là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu quả của phòng 

cháy chữa cháy rừng ngay cả ở những nước phát triển. 

Ở Australia, hiện đang tồn tại một hệ thống xác định mức độ nguy hiểm của 

cháy rừng, nhưng hệ thống do Mc. Arthur xây dựng năm 1966, 1979 là được sử 

dụng phổ biến nhất. Hệ thống này được xây dựng dựa trên cơ sở thu thập số liệu 

nhiều lần khi đốt thử nghiệm các loại vật liệu cháy trong điều kiện thời tiết khác 

nhau [79]. 

Năm 1973, T.O. Stoliaruk đã tiến hành nghiên cứu áp dụng các phương pháp 

dự báo cháy rừng của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia Liên Xô và đề nghị 

xác định hệ số K theo lượng mưa trong ngày. 
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Bảng 1.7. Xác định hệ số K theo lượng mưa 

Lượng mưa (mm) 0 0,1-0,9 1-2,9 3-5,9 6-14,9 15-19,9 >20 

Hệ số K 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0 

Với hệ số K xác định theo lượng mưa ngày để xác định chỉ tiêu P, từ đó phân 

mức nguy hiểm cháy rừng thành 5 cấp như bảng 1.8.  

Bảng 1.8. Phân cấp mức độ nguy hiểm của cháy rừng theo chỉ tiêu P 

Cấp Chỉ tiêu tổng hợp P  theo Nesterov Mức độ nguy hiểm 

Cấp I ≤ 300 Không nguy hiểm 

Cấp II 301-500 Ít nguy hiểm 

Cấp III 501- 1000 Nguy hiểm 

Cấp IV 1001- 4000 Rất nguy hiểm 

Cấp V > 4000 Cực kỳ nguy hiểm 
 

Phương pháp dự báo theo chỉ tiêu P được tổng áp dụng ở các nước như Đức, 

Ba Lan, Tiệp Khắc... từ những năm 60. Khi áp dụng có những cái tiến để phù hợp 

với điều kiện khí hậu và từng loại rừng mỗi nước [87]. 

Năm 1918, Weitmann đã xác định được mối quan hệ chặt chẽ giữa hàm 

lượng nước trong vật liệu cháy là thảm khô, thảm mục và cỏ dại với khả năng phát 

sinh cháy rừng. Trên cơ sở đó đã đưa ra bảng phân cấp mức độ nguy hiểm của cháy 

rừng theo hàm lượng nước chứa trong vật liệu cháy như bảng 1.9. 

Bảng 1.9. Phân cấp mức độ nguy hiểm cháy rừng theo hàm lượng nước trong vật 

liệu cháy 

Cấp cháy Hàm lượng nước (%) Mức độ nguy hiểm cháy rừng 

I ≥ 25 Không phát sinh 

II 15 - 25 Khó phát sinh 

III 13 -15 Dễ phát sinh 

IV 10 - 13 Nguy hiểm 

V < 10 Cực kỳ nguy hiểm 
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Kết quả nghiên cứu đều khẳng định mối liên hệ chặt giữa điều kiện thời 

tiết mà quan trọng nhất là lượng mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, độ 

ẩm vật liệu cháy và khả năng xuất hiện cháy rừng. Vì vậy, hầu hết các phương 

pháp dự báo nguy cơ cháy rừng tính đến đặc điểm diễn biến hàng ngày của 

lượng mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí [61].  

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS, GPS) 

trong dự báo và phát hiện sớm cháy rừng trên thế giới 

Năm 1997, Trung tâm hợp tác nghiên cứu Châu Âu đã thành lập một nhóm 

nghiên cứu về sự phát triển các phương pháp tiên tiến cho việc đánh giá nguy cơ 

cháy rừng, để tính toán diện tích bị cháy và thiệt hại do cháy ở Châu Âu. Kết quả là 

Hệ thống thông tin cháy rừng Châu Âu (EFFIS) được thành lập và kể từ năm 2000, 

tình hình cháy rừng ở Châu Âu liên tục được theo dõi bởi EFFIS.  

Hệ thống thông tin giám sát môi trường cho phòng cháy chữa cháy rừng 

iForestFire của Croatia được sử dụng trong nhiều năm bao gồm nhiều hợp phần, mỗi 

hợp phần có một chức năng riêng trong đó phát hiện sớm cháy rừng là hợp phần quan 

trọng nhất của hệ thống được xây dựng dựa trên các thuật toán xử lý hình ảnh phức 

tạp kết hợp công nghệ không gian địa lý và các thông tin bổ trợ khác [82]. 

Năm 2000, hệ thống thông tin địa lý GIS trong phòng cháy chữa cháy rừng tại 

khu vực Địa Trung Hải cho lính cứu hoả của Pháp, khu vực nghiên cứu là khu vực 

rừng núi ở độ cao trung bình, diện tích khoảng 4000ha và thực vật chủ yếu là Thông 

và cây bụi. Nhóm nghiên cứu đã sử GPS, điều tra và thu thập dữ liệu: hiện trạng 

rừng, giao thông, độ dốc, vị trí máy bay trực thăng có thể tiếp đất, hệ thống phun 

nước, bồn chứa nước và trạm cứu hoả; dữ liệu được chuyển vào máy tính và được các 

quản trị viên xử lý và tạo lập bản đồ phòng cháy chữa cháy rừng bằng công nghệ 

GIS; nghiên cứu này ngoài việc tạo lập bản đồ phân vùng cháy rừng, còn là cơ sở 

cho các ứng dụng khác bằng cách sử dụng GIS và GPS, như tích hợp hình ảnh vệ 

tinh cho việc xây dựng bản đồ sử dụng đất, các hệ thống hỗ trợ không gian di động 

trong quản lý thiên tai [65], [66].   

Ở Ấn Độ, trong năm 2005 bằng cách sử dụng chương trình khí tượng truyền 

hình vệ tinh quốc phòng, thuật toán phát hiện cháy rừng đã được sử dụng trong các 

quá trình xử lý dữ liệu ảnh MODIS. Địa điểm có cháy rừng được xác định thông 

qua dữ liệu DMSP - OLS và MODIS đã được xác nhận với các dữ liệu mặt đất từ 

Bộ Lâm nghiệp và báo cáo của các phương tiện truyền thông [86]. 
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Michael C. Wimberly, Matthew J. Reilly, đã thực hiện nghiên cứu với mục 

tiêu: 1) Đánh giá tiềm năng sử dụng hình ảnh vệ tinh đa thời gian để lập bản đồ mức 

độ nghiêm trọng của lửa rừng trong miền Nam Appalachia, 2) Kiểm tra ảnh hưởng 

của địa hình và các loại rừng cộng đồng với mức độ nghiêm trọng của lửa rừng, 3) 

Kiểm tra mối quan hệ, tính hiệu nghiệm của kết quả dự báo cháy rừng với các thảm 

thực vật khác nhau. Phương trình hồi quy phi tuyến tính về dự báo nguy cơ cháy 

rừng trong thực tế (CBI) đã được xây dựng với R2 = 0,71 [81]. 

Nghiên cứu của S. Yassemi, S. Dragi'cevi'c, M. Schmidt (2007) đã tích hợp 

kỹ thuật GIS và các thiết bị di động để phát triển một mô hình dự báo lửa rừng với 

một giao diện linh hoạt và thân thiện. Mô hình phát triển trên cơ sở mối liên hệ giữa 

địa hình, vật liệu cháy dưới rừng và các yếu tố thời tiết. Các mô hình dự báo lửa 

rừng phát triển đã được thử nghiệm tại Nordegg Alberta, Canada. Nghiên cứu này 

cho thấy rằng mô hình GIS - CA có thể mô phỏng các tình huống cháy rừng thực tế 

và sự phát triển công cụ mô hình GISbased cho phép phát triển các hình ảnh động 

trong giao diện GIS [89]. 

Năm 2008, Cengiz Akulak and Muzaffer Ozdemir, sử dụng công nghệ GIS 

trong quan sát cháy tại bán đảo Gelibolu (Thổ Nhĩ Kỳ). Trong nghiên cứu này, bản 

đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 và bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/25000 đã được sử dụng 

làm dữ liệu bản đồ cơ bản. Vector dữ liệu (đường nét, thảm thực vật, suối) số hóa từ 

các bản đồ nói trên. GPS (Global Positioning System) đã được sử dụng để xác định 

tọa độ của vị trí quan sát cháy hiện có, tọa độ này đã được tích hợp vào cơ sở dữ 

liệu GIS. Một mô hình số độ cao (DEM) trong định dạng raster và với độ phân giải 

50m đã được tạo ra từ các dữ liệu đường viền. Tiến hành phân tích khả năng nhìn 

thấy của các vị trí quan sát, sau đó chồng xếp các lớp bản đồ vùng quan sát với bản 

đồ hiện trạng để phân tích khả năng nhìn thấy của vị trí quan sát đối với hiện trạng 

rừng trong khu vực. Cuối cùng, đề xuất xây dựng vị trí quan sát mới có thể bao quát 

toàn bộ hiện trạng rừng trong khu vực. Tất cả các phân tích không gian và tạo lập 

bản đồ đã được thực hiện bằng cách sử dụng thông tin địa lý Hệ thống (GIS), sử 

dụng chủ yếu là Arc - GIS 9,1 (ESRI) phần mềm [65]. 

Năm 2008, Yousif Ali Hussin, Mutumwa Matakala, Narangeral Zagdaa 

thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Mông Cổ đã sử dụng các ứng dụng của GIS và 

viễn thám trong xác định vị trí đã cháy rừng. Khu vực nghiên cứu được chọn là khu 

vực dễ xảy ra cháy, có độ cao trung bình so với mực nước biển 1.100 m, nhiệt độ 



 

29 
 

 

 

nóng nhất vào mùa hè từ 29,5oC đến 43oC và chưa được ứng dụng công nghệ GIS 

và viễn thám trong việc tạo lập bản đồ cháy rừng. 

Dữ liệu nghiên cứu gồm: bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, mô hình độ cao thu 

thập từ Cục Viễn thám và GIS, ảnh Landsat TM và MODIS NDVI, dữ liệu thu thập 

ngoài thực địa: mật độ, đường kính tán, vị trí ô mẫu được xác định thông qua máy định 

vị GPS, clinometers đã được sử dụng để đo độ dốc; nhóm nghiên cứu sử dụng mềm 

excel, Micro, ERDAS 9.1, Arc GIS, 9.2 và ILWIS 3.3 để xử lý và phân tích, tạo lập 

bản đồ. Kết quả, vị trí đã cháy được xác định từ ảnh Landsat TM và MODIS NDVI. 

Do độ phân giải cao của hình ảnh Landsat TM, nó đã có thể phát hiện vị trí cháy có 

kích thước nhỏ với nhiều chi tiết trái ngược với hình ảnh độ phân giải thấp NDVI 

MODIS mà không thể phát hiện những vị trí cháy với nhiều chi tiết. Mặc dù 

Landsat TM đã đưa ra nhiều chi tiết trong lập bản đồ vị trí cháy so với MODIS 

NDVI nhưng một số diện tích đất nông nghiệp gần với những vị trí cháy có những 

phản xạ giống như những vị trí cháy không phân biệt được. Nghiên cứu cũng xác 

định những vị trí gần sông và đường bộ dễ bị cháy do hoạt động của con người cố ý 

hay vô ý; đồng thời xác định vị trí cháy cách xa khu vực dân cư do khai thác gỗ bất 

hợp pháp; xác định khu vực có độ cao từ 1573m đến 1773m và từ 1773m đến 

2023m ít cháy hơn và vị trí đám cháy nhỏ hơn so với khu vực thấp hơn do càng lên 

cao độ ẩm càng tăng làm vật liệu cháy ẩm và khó cháy hơn; độ dốc càng cao đám 

cháy càng lớn; thảm thực vật và các loại rừng thuần tăng nguy cơ cháy hơn các loại 

rừng khác; các đám cháy xảy ra nhiều hơn ở loại rừng lá kim hơn là rừng cây lá 

rộng [29], [92] 

Năm 2011, Chowdhury, Ehsan H; Hassan, Quazi K nghiên cứu sử dụng các 

cảm biến từ xa để phát triển một hệ thống dự báo nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Alberta 

của Canada. Kết quả quan sát thấy rằng, 98,19 % số vụ cháy rừng xảy ra ở những 

điểm được đánh giá là có mức nguy hiểm "rất cao” và mức nguy hiểm "vừa phải". 

Hiệu suất của hệ thống này cũng đã được chứng minh khi ứng dụng dự báo cháy 

rừng ở khu vực Slave Lake và Fort McMurray trong thời gian giữa tháng 5 năm 

2011 [64]. 

Năm 2013, Chowdhury, Ehsan H; Hassan, Quazi K đã đánh giá tiềm năng 

của ảnh Modis trong dự báo nguy cơ cháy trên vùng rừng Bắc Alberta, Canada 

trong giai đoạn 2006 - 2008 thông qua các chỉ tiêu: nhiệt độ bề mặt (TS), chỉ số hạn 

hán (NMDI) và chỉ số ẩm ướt thảm thực vật (TVWI). Các phân tích được thực hiện 

http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Chowdhury,+Ehsan+H/$N?accountid=39900
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Hassan,+Quazi+K/$N?accountid=39900
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Chowdhury,+Ehsan+H/$N?accountid=39900
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Hassan,+Quazi+K/$N?accountid=39900


 

30 
 

 

 

cho thấy 91,63 % số vụ cháy xảy ra trong điều kiện kết quả dự báo là "rất cao" 

(nghĩa là, tất cả ba biến chỉ ra nguy cơ cao), "cao" (nghĩa là, ít nhất hai trong số ba 

biến chỉ ra nguy cơ cao), và "Trung bình" (nghĩa là ít nhất một trong các biến chỉ ra 

nguy cơ cao) [64]. Trong một nghiên cứu khác Chowdhury, Ehsan H; Hassan, 

Quazi K, (2013) đã sử dụng các hình ảnh từ vệ tinh NOAA để làm tăng thêm dữ 

liệu thu được từ mạng lưới các trạm khí tượng của Nga trong các thời kỳ nguy cơ 

cháy cao. Nghiên cứu phát triển một dự báo hạn vừa về nguy cơ cháy rừng trên 

cơ sở hình ảnh lặp đi lặp lại (10 ngày, 3 ngày) của các vệ tinh dự báo thời tiết, 

với mục đích biên soạn bản đồ dự báo nguy cơ cháy để hỗ trợ phát hiện cháy 

rừng. Đây là cơ sở để xây dựng các phương án phòng ngừa, các biện pháp chữa 

cháy, cũng như xây dựng phương án huy động kịp thời các nhân viên và trang 

thiết bị khi có cháy rừng xảy ra. 

1.1.5.2. Phương pháp dự báo cháy rừng ở Việt Nam 

Những nghiên cứu về dự báo cháy rừng ở nước ta bắt đầu được tiến hành năm 

1981 và chủ yếu theo hướng nghiên cứu áp dụng phương pháp dự báo theo chỉ tiêu 

tổng hợp của V.G. Nesterov. 

Năm 1988, Phạm Ngọc Hưng đã áp dụng phương pháp này trên cơ sở nghiên 

cứu cải tiến hệ số điều chỉnh K theo lượng mưa ngày a để tính toán và xây dựng cấp 

dự báo cháy rừng Thông cho tỉnh Quảng Ninh với công thức như sau [27]: 

1313
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     (1.3)  

Trong đó:  P- Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá nguy cơ cháy rừng 

  ti - Nhiệt độ không khí lúc 13 giờ (oC) 

  di - Độ chênh lệch bảo hoà độ ẩm không khí lúc 13 giờ (mb) 

  n - Số ngày không mưa hoặc mưa < 5 mm  

  k -  Hệ số điều chỉnh theo lượng mưa ngày a (k=0 khi a ≥ 5 mm, k=1 

khi a < 5 mm) 

Sau đó tác giả căn cứ vào số vụ cháy rừng thống kê trong nhiều năm để chỉnh 

lý phân cấp cháy rừng ở Quảng Ninh tại bảng 1.10. 

  

http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Chowdhury,+Ehsan+H/$N?accountid=39900
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Hassan,+Quazi+K/$N?accountid=39900
http://search.proquest.com/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Hassan,+Quazi+K/$N?accountid=39900
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Bảng 1.10. Phân cấp cháy rừng thông theo chỉ tiêu P ở Quảng Ninh 

Cấp cháy Chỉ tiêu tổng hợp P Khả năng cháy rừng 

I < 1000 Ít có khả năng cháy rừng 

II 1001 – 2500 Có khả năng cháy rừng 

III 2501 – 5000 Có khả năng cháy rừng nhiều 

IV 5001 - 10000 Nguy hiểm về cháy rừng 

V > 10000 Cực kỳ nguy hiểm  

Từ năm 1989 đến 1991, tổ chức UNDP đã hỗ trợ dự án tăng cường khả năng 

phòng cháy chữa cháy rừng cho Việt Nam. A.N. Cooper, chuyên gia về đánh giá mức 

độ nguy hiểm cháy rừng của FAO đã cùng nhiều chuyên gia Việt Nam nghiên cứu, 

soạn thảo phương pháp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu tổng hợp của V.G. Nesterov 

nhưng có bổ sung thêm yếu tố gió [28]. A.N. Cooper cho rằng, đối với nhiều vùng ở 

Việt Nam, gió có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển của các đám cháy 

rừng [60]. Do vậy, ông đề nghị sử dụng phương pháp V.G. Nesterov nhưng cần phải 

tính đến tốc độ gió: tốc độ gió được đo ở thời điểm 13 giờ ở độ cao 10 - 12m so với 

mặt đất. 

Sau khi tính chỉ tiêu P, tiến hành nhân thêm với hệ số gió như sau: 

Tốc độ gió từ 0 đến 4 km/h:   P x 1 

Tốc độ gió từ 5 đến 15 km/h:  P x 1,5 

Tốc độ gió từ 16 - 25 km/h:   P x 2 

Tốc độ gió lớn hơn 25 km/h:  P x 3 

Theo tính toán của Cooper thì giá trị P mới (Pm) cho Việt Nam sẽ có giá trị 

thấp nhất là 4.000, giá trị cáo nhất trên 3.000 và ông phân cấp dự báo cháy rừng ở 

Việt Nam thành 4 cấp như bảng 1.11. 

Bảng 1.11. Cấp nguy hiểm cháy rừng có thêm yếu tố tốc độ gió của Cooper. 

Cấp cháy Đặc trưng của cấp cháy Chỉ số Pm Chỉ thị theo màu 

I Có nguy hiểm cháy thấp 0 - 4.000 Xanh 

II Có nguy hiểm cháy trung bình 4.001 - 12.000 Vàng 

III Có nguy hiểm cháy cao 12.001- 30.000 Da cam 

IV Có nguy hiểm cháy rất cao > 30.000 Đỏ 
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 Năm 1995, Võ Đình Tiến đã đưa ra phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng 

của từng tháng ở Bình Thuận theo 6 yếu tố: nhiệt độ không khí trung bình, lượng 

mưa trung bình, độ ẩm không khí trung bình, vận tốc gió trung bình, số vụ cháy 

rừng trung bình, lượng người vào rừng trung bình. Tác giả đã xác định được cấp 

nguy hiểm với cháy rừng của từng tháng trong cả mùa cháy. Đây là chỉ tiêu có tính 

đến cả yếu tố thời tiết và yếu tố kinh tế xã hội liên quan đến nguy cơ cháy rừng. Tuy 

nhiên, vì căn cứ vào số liệu khí tượng trung bình nhiều năm nên cấp dự báo của Võ 

Đình Tiến chỉ thay đổi theo thời gian của lịch mà không thay đổi theo thời tiết hàng 

ngày, vì vậy, nó mang ý nghĩa của phương pháp xác định mùa cháy nhiều hơn là dự 

báo nguy cơ cháy rừng [41]. 

Khi nghiên cứu về tính thích hợp của một số phương pháp dự báo nguy cơ 

cháy rừng ở miền Bắc Việt Nam, Bế Minh Châu đã khẳng định phương pháp dự 

báo nguy cơ cháy rừng theo chỉ tiêu P và H có độ chính xác không cao ở những 

vùng có sự luân phiên thường xuyên của các khối không khí biển và lục địa hoặc 

vào các thời gian chuyển mùa. Trong những trường hợp như vậy, thì mức độ liên hệ 

của chỉ số P hoặc H với độ ẩm vật liệu dưới rừng và tần suất xuất hiện của cháy 

rừng thấp [21]. 

Mới đây trong hội thảo "Sinh khí hậu phục vụ quản lý bảo vệ rừng và giảm 

nhẹ thiên tai" tổ chức tại Trường đại học Lâm nghiệp, nhóm cán bộ của trường đã 

giới thiệu phần mềm dự báo lửa rừng. Mục đích của nó là tự động hoá việc cập nhật 

thông tin, dự báo và tư vấn về giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Phần mềm đã 

được đánh giá như một sáng kiến có giá trị trong dự báo lửa rừng Việt Nam. Tuy 

nhiên, đây là phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng ở những trạm đơn lẻ, chưa liên 

kết với kỹ thuật GIS và viễn thám, do đó, chưa tự động hoá được việc dự báo nguy 

cơ cháy rừng cho vùng lớn. 

Hiện nay ở một số địa phương cũng đã lập bảng dự báo cháy rừng theo độ 

ẩm vật liệu cháy, nhưng trong điều kiện ở nước ta khó áp dụng vì gặp khó khăn khi 

xác định độ ẩm vật liệu cháy và các thông tin thường không kịp thời. Để khắc phục 

những hạn chế này cần đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố khí tượng với 

độ ẩm vật liệu cháy. Nhiều tài liệu cho thấy độ ẩm của vật liệu cháy có mối quan hệ 

với các yếu tố khí tượng. Xác định được mối quan hệ đó, chúng ta có thể dự báo độ 

ẩm vật liệu cháy theo điều kiện khí tượng một cách đơn giản, từ đo phân cấp dự báo 

cháy rừng theo các mức độ ẩm vật liệu cháy đã xác định, nhằm góp phần hoàn thiện 

và nâng cao độ chính xác của các phương pháp dự báo cháy rừng hiện nay. 



 

33 
 

 

 

Trong thời gian đầu người ta chủ yếu áp dụng phương pháp dự báo của V.G 

V.G Nestrerov có điều chỉnh theo lượng mưa ngày. Đây là phương pháp đơn giản, 

cấp nguy hiểm của cháy rừng được xác định theo giá trị P bằng tổng các tích số 

giữa nhiệt độ và độ hụt bão hoà của không khí thời điểm 13 giờ hàng ngày kể từ 

ngày cuối cùng có lượng mưa lớn hơn 3 mm. Đến năm 1988 nghiên cứu của Phạm 

Ngọc Hưng đã cho thấy phương pháp của V.G Nestrerov có độ chính xác cao hơn 

nếu tính giá trị P kể từ ngày cuối cùng có lượng mưa lớn hơn 5 mm. Ngoài ra, trên 

cơ sở phát hiện liên hệ chặt chẽ giữa số ngày liên tục có lượng mưa dưới 5 mm hay 

còn gọi là số ngày khô hạn liên tục (H) với chỉ số P, Phạm Ngọc Hưng đã đưa ra 

phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng theo số ngày khô hạn liên tục [26], [27]. 

Tác giả xây dựng một bảng tra cấp nguy hiểm của cháy rừng căn cứ vào số ngày 

khô hạn liên tục cho các mùa khí hậu trong năm và biểu mùa cháy rừng cho cả nước 

theo chỉ số khô, hạn, kiệt của Thái Văn Trừng và Gaussel - Walter. 

Như vậy, phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng hiện nay đang được áp 

dụng trong phạm vi toàn quốc là phương pháp sử dụng chỉ tiêu khí tượng tổng 

hợp của V.G Nestrerov trong đó hệ số K được điều chỉnh cho phù hợp theo từng 

địa phương. 

Năm 2014, Lê Sỹ Doanh đã xây dựng được chỉ số khí hậu phản ảnh nguy cơ 

cháy rừng Qi liên quan đến biến đổi khí hậu và phương pháp nghiên cứu tác động 

của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng. Góp phần hoàn thiện phương pháp luận và 

phương pháp nghiên cứu về tác động của BĐKH đến cháy rừng và quản lý bảo vệ 

rừng nói chung ở Việt Nam [18].  

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS, GPS) 

trong dự báo và phát hiện sớm cháy rừng ở Việt Nam 

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả cháy rừng 

cho vùng U Minh và Tây Nguyên" thực hiện năm 2002 - 2005 có nội dung chủ yếu 

là: nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến cháy rừng, xây dựng bản đồ phân vùng trọng 

điểm cháy rừng, phân loại kiểu rừng theo nguy cơ cháy, nghiên cứu phương pháp 

dự báo nguy cơ cháy rừng, phương pháp phát hiện sớm cháy rừng, các giải pháp 

khoa học công nghệ phòng cháy chữa cháy rừng, các giải pháp kinh tế - xã hội 

phòng cháy chữa cháy rừng, tập đoàn cây trồng có khả năng chống chịu lửa, những 

thiết bị chữa cháy rừng, các phần mềm dự báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm 
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cháy rừng, và các quy trình phòng chống và khắc phục hậu quả của cháy rừng áp 

dụng cho vùng U Minh và Tây Nguyên [36]. 

Năm 2003, Cục kiểm lâm đã cộng tác với nhóm nghiên cứu thuộc đề tài 

KC.08.24 của Trường Đại học Lâm nghiệp để xây dựng "Phần mềm cảnh báo lửa 

rừng". Với công nghệ mới, phần mềm này cho phép liên kết được phương tiện 

hiện đại vào công tác dự báo và truyền tin về nguy cơ cháy rừng.  

Năm 2004, Phạm Văn Cự và các cộng tác viên đã triển khai đề tài "Nghiên 

cứu sử dụng tư liệu viễn thám NOAA-AVHRR và MODIS trong theo dõi diến biến 

cháy lớp phủ thực vật ở Việt Nam". Nghiên cứu đã xây dựng thuật toán tính lửa và 

phát hiện điểm cháy từ 2 loại tư liệu này. Ảnh MODIS với tần xuất thu 4 ảnh/ngày, 

36 kênh phổ có thể sử dụng để phân vùng nhiệt độ bề mặt trái đất, rất thích hợp cho 

việc phân tích chỉ số thực vật và hỗ trợ cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam.  

Năm 2007, Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Lâm nghiệp đã nghiên cứu 

thành công “Hệ thống thông tin phòng cháy chữa cháy rừng”. Hệ thống này gồm: 

Phần mềm cảnh báo cháy rừng, phần mềm phần vùng trọng điểm cháy rừng, trang tin 

phòng cháy rừng trực tuyến (WEB), phần mềm phát hiện sớm cháy rừng (SMS), 

phần mềm chỉ huy chữa cháy rừng. Đây là hệ thống ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam 

về PCCCR, có khả năng quy hoạch, phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng; dự 

báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phát hiện sớm điểm cháy rừng; truyền tin, xử lý 

thông tin và chỉ huy chữa cháy rừng; huy động lực lượng và tổ chức chữa cháy rừng. 

Năm 2007, Cục Kiểm lâm đã lắp đặt và vận hành trạm thu ảnh viễn thám 

MODIS tại Hà Nội với mục đích chính là phát hiện sớm các điểm cháy rừng 

(hotspots) trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống trạm thu của TeraScan và Aqua 

với modun Vul can tự động xử lý và tạo ra dữ liệu các điểm cháy sử dụng thuật toán 

ATBD-MOD14. Thông tin các điểm cháy phát hiện được đã được truyền tải một 

cách nhanh nhất đến các địa phương trên toàn quốc thông qua trang Web của Cục 

nhằm hỗ trợ kịp thời công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên toàn quốc. Từ năm 

2008, Cục Kiểm lâm tiếp tục phát triển Hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến (gọi 

tắt là FireWatch Việt Nam) do Công ty TNHH Tư vấn GeoViệt xây dựng, là một hệ 

thống tự động phát hiện sớm các điểm cháy trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ dữ liệu 

ảnh MODIS và AVHRR trên vệ tinh TERRA, AQUA và các vệ tinh NOAA thu 

được thường xuyên tại trạm thu TeraScan đặt tại Cục Kiểm lâm. FireWatch Việt 

Nam (Phiên bản 2.0, 2008) nhằm hỗ trợ lực lượng kiểm lâm toàn quốc và các đơn 
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vị, người dân liên quan thực hiện PCCCR, khai thác thông tin cháy, quản lý cháy 

rừng kịp thời và hiệu quả. Các chức năng chính của FireWatch sau: 

- Cập nhật tức thời (real-time) thông tin về các điểm cháy phát hiện được từ 

dữ liệu vệ tinh. 

- Cung cấp, cập nhật danh mục điểm cháy, thông tin cháy chi tiết (gồm tên vệ 

tinh, ngày giờ, tọa độ địa lý, thuộc đơn vị hành chính đến cấp xã, cường độ cháy và 

diện tích ảnh hưởng) cho 5 phiên ảnh gần nhất. 

- Cung cấp, cập nhật các điểm cháy cho 3 phiên ảnh gần nhất trên nền dịch 

vụ bản đồ phục vụ cho các đơn vị kiểm lâm trên toàn quốc khai thác thông tin cháy 

một cách tương tác giúp quản lý cháy rừng kịp thời và hiệu quả. Dịch vụ bản đồ 

trực tuyến gồm bản đồ nền địa lý, hành chính, nền địa hình (DEM), bản đồ hiện 

trạng rừng và nền ảnh ghép Landsat TM. 

- Cung cấp, cập nhật ảnh cháy do hệ thống trạm thu của SeaSpace tự động tạo 

nên và ảnh Quicklooks phục vụ việc theo dõi hiện trạng phủ mây và chất lượng ảnh.  

- Cơ sở dữ liệu cháy cho phép tìm kiếm tra cứu dữ liệu cháy lịch sử theo 

ngày tháng năm và theo địa phương. 

- Dữ liệu thống kê cháy theo thời gian và theo địa phương. 

Bên cạnh đó, hệ thống FireWatch còn cung cấp dịch vụ cho phép tra cứu và 

download những dữ liệu đó phục vụ các ứng dụng giám sát tài nguyên môi trường 

đa ngành (diễn biến rừng, nông nghiệp, nghiên cứu biển, thời tiết, khí hậu, phòng 

chống thiên tai, lũ lụt,…). 

Cục Kiểm lâm sẽ cho thử nghiệm hệ thống thiết bị Fire Watch trong việc 

cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng ở nước ta. Hệ thống này được đánh giá có độ nhạy 

và khả năng cảm biến cao, mỗi máy có thể bao quát 24.000 ha rừng. Dự kiến, hệ 

thống Fire Watch được lắp thử nghiệm ở 3 khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk 

Lắk), U Minh Hạ (Cà Mau) và huyện Lộc Bình của Lạng Sơn; sau đó rút kinh 

nghiệm, đề xuất các bước tiếp theo để thực hiện trên phạm vi cả nước 

Bế  Minh Châu (2010) đã căn cứ vào kết quả của đề tài KC.08.24, nghiên 

cứu bổ sung và phát triển thành phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng cho cả 

nước. Lần đầu tiên đề tài đã phân loại các trạng thái rừng theo nguy cơ cháy và xây 

dựng phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng trên cơ sở tính đến cả điều kiện thời 

tiết và kiểu trạng thái rừng [21]. 
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Năm 2012, Thái Thành Lượm, Trương Thanh Hào, Lê Mai Long và Công ty 

VHS Web có nghiên cứu “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS để xây dựng hệ 

thống cảnh báo cháy rừng trên địa bàn có rừng tỉnh Kiên Giang”, nhóm nghiên cứu 

xây dựng bản đồ hiện trạng rừng dễ cháy trên địa bàn toàn tỉnh và bản đồ các điểm 

nóng của cấp cháy; Ứng dụng công nghệ GIS để chồng xếp bản đồ hiện trạng và 

bản đồ các điểm nóng của các cấp cháy và thể hiện màu các khu vực rừng có các 

cấp cảnh báo khác nhau theo số liệu khí tượng: nhiệt độ, độ ẩm không khí và lượng 

mưa từ hơn 100 trạm khí tượng trong toàn quốc.  

Năm  2012, tác giả Vương Văn Quỳnh trong đề tài Nghiên cứu các giải pháp 

phòng cháy, chữa cháy rừng cho các trạng thái rừng ở thành phố Hà Nội, đã thu 

được một số kết quả nổi bật: (1) - Hoàn thiện phương pháp và phần mềm dự báo 

nguy cơ cháy rừng thành phố Hà Nội, (2) - Đề xuất được các biện pháp kỹ thuật 

phòng cháy chữa cháy rừng ở Hà Nội. (3) - Xây dựng được mô hình trình diễn kỹ 

thuật phòng cháy chữa cháy rừng tại ba vùng rừng tập trung là Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ 

Đức [37]. 

1.2.6. Nhận xét chung  

 Trên thế giới các nghiên cứu đã chứng minh quá trình BĐKH là sự thực và 

đang tiếp tục diễn ra. Tác động của nó sẽ ảnh hướng tới nhiều ngành, lĩnh vực và 

các vùng lãnh thổ. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về BĐKH trong lĩnh vực lâm 

nghiệp là khá mới mẻ và chưa có nhiều công trình được thực hiện. Vì vậy, việc thực 

hiện đánh giá tác động của BĐKH trong Lâm nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm 

giảm thiểu nguy cơ cháy rừng là thực sự cần thiết và cấp bách. 

Hiện nay vẫn chưa có phương pháp dự báo cháy rừng chung cho toàn thế 

giới, mỗi quốc gia, mỗi khu vực đều nghiên cứu và phát triển các phương pháp dự 

báo cháy rừng riêng. Ở Việt Nam hiện sử dụng chỉ tiêu khí tượng tổng hợp của 

V.G Nestrerov có điều chỉnh hệ số K cho các địa phương để dự báo cháy rừng trên 

toàn quốc.  

Tỉnh Quảng Bình chưa có tác giả nào thực hiện nghiên cứu các phương pháp 

dự báo cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh thái cụ thể và đánh giá tác động của 

BĐKH đến sự thay đổi các chỉ số dự báo, phân cấp nguy cơ cháy rừng trên các tiểu 

vùng sinh thái lâm nghiệp trong tỉnh nhằm đề xuất đề các giải pháp nhằm giảm 

thiểu nguy cơ cháy rừng ở Quảng Bình. 
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Tại Quảng Bình chưa có nhiều nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và Viễn 

thám cho việc xác định các mức nền nhiệt cho các trạng thái rừng để làm cơ sở đánh 

giá khả năng cháy rừng, đồng thời xây dựng các kịch bản gia tăng của nhiệt độ để 

dự đoán khả năng xảy ra cháy rừng trong tương lai do tác động của BĐKH nhằm 

xây dựng các giải pháp ứng phó thích hợp. 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

 

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

+ Phạm vi không gian: Luận án lựa chọn các vùng đặc trưng về điều kiện khí 

hậu, địa hình, đặc điểm sinh thái của tỉnh Quảng Bình để tiến hành nghiên cứu và 

đánh giá. Địa điểm nghiên cứu được tiến hành tại các huyện, thành phố đại diện cho 

các tiểu vùng sinh thái, gồm Tuyên Hóa (đại diện vùng núi cao), huyện Quảng 

Trạch (đại diện vùng gò đồi) và Thành phố Đồng Hới (đại diện cho vùng đồng bằng 

ven biển). 

+ Phạm vi thời gian: Luận án được triển khai thực hiện từ tháng 10 năm 2014 

đến tháng 7 năm 2018. Các dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ năm 2003 - 2018 (15 

năm). Đây là khoảng thời gian được xem là đủ lớn để đánh giá quy luật và chiều 

hướng diễn biến của các yếu tố sinh thái đặc biệt là yếu tố khí hậu, thủy văn và sinh 

thái rừng, tình hình cháy rừng của địa phương. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài gồm 5 nhóm chính sau đây: 

+ Loại hình rừng: chủ yếu là rừng trồng với 2 loại rừng chính là: 

Rừng trồng Keo (Acacia spp.) từ 4 - 5 tuổi, trồng thuần loài  

Rừng trồng Thông nhựa (Pinus merkusii) từ 10 - 20 tuổi, trồng thuần loài 

+ Khí hậu, khí tượng: Diễn biến thời tiết, khí hậu theo thời gian trong năm và 

giữa các năm. Các yếu tố khảo sát bao gồm: Nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối cao, 

nhiệt độ tối thấp, độ ẩm, lượng bốc hơi nước, lượng mưa, số giờ nắng. 

+ Các vụ cháy rừng đã xảy ra: Các đặc trưng và các thông tin liên quan đến 

đám cháy. 

+ Hệ thống tổ chức lý cháy rừng trên địa bàn tỉnh: Trước và sau khi có Quyết 

định số 42/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình. 
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2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội liên quan đến cháy rừng 

- Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến cháy rừng 

- Các yếu tố kinh tế xã hội có liên quan đến cháy rừng 

Nội dung 2. Thực trạng công tác quản lý cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

- Tình hình cháy rừng tỉnh Quảng Bình  

- Hiện trạng vật liệu cháy, cây bụi và thảm tươi liên quan đến cháy rừng 

- Thực trạng công tác quản lý cháy rừng tỉnh Quảng Bình  

Nội dung 3. Đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp xác định mùa 

cháy, dự báo cháy rừng các tiểu vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình. 

- Đánh giá sự phù hợp và đề xuất phương pháp xác định mùa cháy rừng các 

vùng sinh thái. 

- Đánh giá sự phù hợp của các phương pháp dự báo cháy rừng  

- Đề xuất hiệu chỉnh chỉ số dự báo cháy rừng tỉnh Quảng Bình . 

Nội dung 4. Phân vùng trọng điểm cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

- Xây dựng bản đồ lớp phủ tỉnh Quảng Bình qua các năm 

- Xây dựng bản đồ các nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng tỉnh 

Quảng Bình  

- Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

- Xây dựng mô hình dự đoán cháy rừng theo kịch bản thay đổi nhiệt độ 

(RPC4.5) tỉnh Quảng Bình  

Nội dung 5. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các công tác phòng 

chống cháy rừng 
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2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu, luận án lựa chọn các 

phương pháp nghiên cứu sau: 

2.3.1. Phương pháp luận và hướng tiếp cận 

2.3.1.1. Phương pháp luận 

+ Quan điểm chung  

Luận án lấy lý luận hệ thống và vận động của sự vật, hiện tượng làm tư 

tưởng chỉ đạo trong nghiên cứu. Quan điểm toàn diện, lịch sử và cụ thể được quán 

triệt trong từng nội dung của luận án. 

+ Quan điểm cụ thể 

Cháy rừng có các thuộc tính tự nhiên và xã hội, không gian và thời gian rõ nét. 

Sự hình thành cháy rừng có sự tham gia và phối hợp giữa các yếu tố hóa học, vật lý 

và sinh học, ngược lại khi xảy ra cháy rừng thì các yếu tố đó cũng có sự thay đổi 

nhất định theo chiều hướng tiêu cực về môi trường. 

Khí hậu là yếu tố chủ đạo trong hình thành và phát triển các đám cháy rừng 

và giữa chúng có mối quan hệ nhân - quả và tác động tương hỗ. Sự thay đổi của các 

nhân tố khí hậu theo không gian và thời gian là một trong những nguyên nhân chủ 

yếu dẫn đến sự thay đổi về nguy cơ và mức độ cháy rừng. 

Các nhân tố khí hậu, khí tượng có tác động tổng hợp đến cháy rừng do vậy 

việc giản ước hay cô lập các nhân tố sẽ không phản ánh đầy đủ và chính xác thực 

trạng và nguy cơ cháy rừng. 

2.3.1.2. Hướng tiếp cận 

Tiếp cận dựa vào hệ sinh thái (EBA - Ecosytem Based Approach) được vận 

dụng trong đề tài.  

Tiếp cận thông qua quan sát song song giữa các yếu tố liên quan tại từng địa 

điểm và mốc thời gian từ đó mô hình hóa mối liên hệ được xác định.  

Phương pháp tiếp cận của luận án là sử dụng các phương pháp truyền thống 

để hiệu chỉnh các chỉ báo nguy cơ cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh thái của tỉnh 

Quảng Bình. Kiểm tra mức độ phù hợp của các phương pháp truyền thống thông 

qua rà soát các sự kiện đã diễn ra.  

Thực nghiệm để kiểm chứng giả thuyết đặt ra trong nghiên cứu để hoàn 

thiện, hiệu chỉnh dự báo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 
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2.3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

2.3.2.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội liên quan đến cháy rừng 

- Thời gian nghiên cứu: từ 10/2015 - 9/2018 

- Phương pháp thu thập thông tin, số liệu: 

Thu thập các đặc điểm về tự nhiên, kinh tế xã hội được thu thập, tổng hợp từ 

các báo cáo của UBND tỉnh; Chi cục Kiểm Lâm tỉnh; Niên giám thống kê tỉnh 

Quảng Bình các năm 2016, 2017 và 2018. 

2.3.2.2. Thực trạng công tác quản lý cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

- Thời gian nghiên cứu: 2014 - 2017 

- Phương pháp thu thập thông tin, số liệu: 

Tổng hợp có chọn lọc các số liệu cháy rừng, báo cáo từ Chi cục Kiểm lâm, 

nghiên cứu các văn bản chỉ đạo công tác quản lý bao gồm: Quyết định số 4817/QĐ-

BNN-TCLN ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Kế hoạch hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 

17/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động 

của tổ chức phối hợp liên ngành; Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 

2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo thực 

hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Bình, giai 

đoạn 2016 – 2020. 

Các yếu tố khí tượng thu thập từ năm 2003 – 9/2018 gồm: nhiệt độ tối cao 

(Tmax,oC) nhiệt độ tối thấp (Tmin,oC), nhiệt độ trung bình, (T,oC), độ ẩm cao nhất 

trung bình (%), lượng bốc hơi nước (mm), lượng mưa (mm), số ngày mưa (N), số 

giờ nắng trong các tháng (giờ), biên độ nhiệt độ (dT,oC). 

Địa điểm thu thập số liệu khí tượng: tại các Trạm khí tượng thủy văn đại diện 

cho các vùng sinh thái gồm: Trạm Đồng Lê (đại diện cho tiểu vùng núi cao); Trạm 

Ba Đồn (đại diện tiểu vùng gò đồi); Trạm Đồng Hới (đại diện cho tiểu vùng đồng 

bằng và ven biển). 

- Phương pháp điều tra xã hội học 

Phỏng vấn tại chỗ bằng 165 phiếu điều tra để thu thập dữ liệu về lực lượng 

tham gia quản lý cháy rừng, các nguyên nhân xảy ra cháy rừng chủ yếu ở các vùng 
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nghiên cứu, bao gồm: Cán bộ các Hạt Kiểm lâm huyện/thị xã/ thành phố (35 

người); Các đơn vị chủ rừng (10 người); Lực lượng tham gia tổ đội PCCCR ở các 

địa phương (120 người).  

2.3.2.3. Đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp xác định mùa cháy, dự báo 

cháy rừng tỉnh Quảng Bình. 

- Thời gian nghiên cứu: 2016 - 9/2018 

- Vật liệu phục vụ nghiên cứu: là dữ liệu khí tượng bao gồm lượng mưa, nhiệt 

độ tối cao, nhiệt độ tối thấp, độ ẩm, số giờ nắng các tháng trong năm từ năm 2003 - 

2018 tại các trạm khí tượng thủy văn đại diện cho các tiểu vùng sinh thái. Số vụ cháy 

rừng qua các năm được tổng hợp từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình. 

+ Phương pháp điều tra chuyên ngành: 

Thông tin về đặc điểm cấu trúc các trạng thái rừng, khối lượng vật liệu cháy, 

mẫu vật liệu cháy để xác định độ ẩm được thu thập bằng phương pháp điều tra lâm 

học ở các ô nghiên cứu điển hình. Lập 15 ô tiêu chuẩn đại diện cho các vùng sinh 

thái, các trạng thái rừng, diện tích ô tiêu chuẩn là 500 m2 (20 m x 25 m), vị trí tọa độ 

các ô định vị như sau: 

+ Tiểu vùng sinh thái núi cao: 

- VCTh1 (X: 504111; Y:1974755): Lô 16, Khoảnh 3, Tiểu khu 90, thuộc Xã 

Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa. 

- VCTh2: (X: 519933; Y: 1973729): Lô 109, Khoảnh 1, Tiểu khu 175, thuộc 

Xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. 

- VCTh3: (X: 519841; Y: 1973384): Lô 19, Khoảnh 4, Tiểu khu 175, thuộc 

Xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. 

- VCk1: (X: 521232; Y: 1976845): Lô 48, Khoảnh 1, Tiểu khu 174, thuộc Xã 

Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. 

- VCk2: (X: 522486; Y: 1976606): Lô 13, Khoảnh 4, Tiểu khu 91, thuộc Thị 

trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa. 

+ Tiểu vùng sinh thái gò đồi: 

- GĐTh1: (X: 529690; Y: 1968205): Lô 51, Khoảnh 3, Tiểu khu 190A, thuộc 

Xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch. 
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- GĐTh2: (X: 530443; Y: 1969433): Lô 24, Khoảnh 2, Tiểu khu 190A, thuộc 

Xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch. 

- GĐTh3: (X: 534812; Y: 1969967): Lô 44, Khoảnh 2, Tiểu khu 188C, thuộc 

Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch. 

- GĐk1: (X: 5382278; Y: 1978753): Lô 404, Khoảnh 4, Tiểu khu 198, 

thuộc Xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. 

- GĐk2: (X: 535200; Y: 1982395): Lô 73, Khoảnh 8, Tiểu khu 157, thuộc 

Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. 

+ Tiểu vùng sinh thái đồng bằng và cát ven biển: 

- ĐBTh1: (X: 558978; Y: 1930228): Lô 20, Khoảnh 1, Tiểu khu 356, thuộc 

Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới. 

- ĐBTh2: (X: 556905; Y: 1931182): Lô 4, Khoảnh 1, Tiểu khu 354B, thuộc 

Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới. 

- ĐBTh3: (X: 556670; Y: 1929939): Lô 24, Khoảnh 1, Tiểu khu 354B, 

thuộc Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới. 

- ĐBk1: (X: 557887; Y: 1928410): Lô 44, Khoảnh 3, Tiểu khu 356, thuộc , 

Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới. 

- ĐBk2: (X: 558533; Y: 1926280): Lô 34, Khoảnh 3, Tiểu khu 357, thuộc , 

Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới. 

+ Xác định khối lượng vật liệu cháy dưới tán rừng trồng 

- Đối với tầng cây cao nghiên cứu một số chỉ tiêu cơ bản: Tên loài tầng cây 

cao; D1.3; Hvn; Hdc; Dt; Mật độ; Sinh trưởng: Được đánh giá các cấp chất lượng với 

các tiêu chuẩn tốt, xấu, trung bình.  

- Thành phần thực vật dưới tán rừng trong ô tiêu chuẩn được xác định theo 

những ô dạng bản với kích thước 4 m2 (2 x 2m). Trong mỗi ô tiêu chuẩn bố trí 5 ô 

dạng bản theo đường chéo. Trong mỗi ô dạng bản, thống kê thành phần loài cây 

(cây bụi, thảm cỏ, dây leo). 

Chiều cao cây bụi, thảm tươi (Hcb, Htt) được đo bằng sào có khắc vạch đến 

cm, độ che phủ được xác định bằng tỷ lệ diện tích có thực bì che phủ trên diện tích 

ô dạng bản và tình hình sinh trưởng được đánh giá bằng quan sát trực tiếp.  
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+ Xác định khối lượng vật liệu cháy như sau: 

 Trước hết, khối lượng vật liệu cháy khô tự nhiên của mỗi loại được thu gom 

bằng cào và cân đo với độ chính xác 0,1 kg; sau đó cộng dồn lại được tổng khối 

lượng vật liệu khô tự nhiên (m1, kg). Khối lượng vật liệu tươi của mỗi loại (cây bụi, 

cỏ, dây leo) được cắt sát gốc bằng liềm và cân đo với độ chính xác 0,1 kg; sau đó 

cộng dồn lại để chuyển thành tổng khối lượng vật liệu tươi (m2, kg). Tổng khối 

lượng VLC dưới tán rừng (MC, kg) được tính theo công thức: 

MC = m1 + m2 

+ Phương pháp xác định độ ẩm vật liệu cháy 

Mẫu vật liệu được thu thập vào thời điểm 13 giờ từ các ô dạng bản phân bố 

trong ô tiêu chuẩn định vị. Các mẫu được trộn đều và cân lấy khối lượng mẫu là 50 

g bằng cân phân tích đảm bảo độ chính xác đến 0,001 g, sau đó cho vào túi nilon 

buộc kín có dán nhãn cho từng mẫu, các mẫu được sấy ở nhiệt độ 105oC thời gian 

từ 6 - 8 giờ bằng máy sây chuyên dụng. Khi cân thử thấy khối lượng mẫu giữa các 

lần cân chênh lệch nhau nhỏ hơn 5% thì kết thúc quá trình sấy và cân lần cuối lấy 

kết quả.  

Độ ẩm vật liệu cháy rừng được xác định bằng công thức: 

(2.2) 

Trong đó:  

- Wvlc: Độ ẩm tuyệt đối của mẫu vật liệu cháy rừng (%). 

- m1: Khối lượng của mẫu vật liệu cháy rừng trước khi sấy (g). 

- m2: Khối lượng của mẫu vật liệu cháy rừng sau khi sấy khô kiệt (g). 

+ Phương pháp xác định mùa cháy rừng 

- Phương pháp Chỉ số khô hạn của Thái Văn Trừng. 

Công thức áp dụng để xác định mùa cháy theo công thức sau: 

X = S, A, D.      (2.3) 

Trong đó:   

X - là chỉ số biểu thị đặc trưng khô hạn của địa phương; 

100
2

21 



m

mm
Wvlc
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 S: Số tháng khô, gồm các tháng có lượng mưa (P) lớn hơn một lần nhưng 

nhỏ hơn hai lần nhiệt độ trung bình của tháng (t); t <P ≤2t; 

 A: Số tháng hạn, gồm các tháng có lượng mưa (P) nhỏ hơn nhiệt độ trung 

bình (t) nhưng lớn hơn 5 mm; 5 mm <P ≤t; 

 D: Số tháng kiệt, gồm những tháng có lượng mưa nhỏ hơn 5mm (P ≤5 mm). 

Số liệu khí tượng quan trắc gồm: Nhiệt độ (oC) và Lượng mưa (mm) 

- Phương pháp lượng mưa trung bình tuần nhiều năm liên tục 

Theo phương pháp này, các số liệu khí tượng về lượng mưa trung bình 

theo tuần khí tượng các tháng trong nhiều năm (15 năm) liên tục và gần nhất của 

các vùng sinh thái được tổng hợp và biểu diễn trên biểu đồ. Những tháng thuộc 

mùa cháy của địa phương là những tháng có ít nhất 2 tuần khí tượng có lượng 

mưa nhỏ hơn 15 mm [1].  

- Phương pháp phân tích thống kê đa biến 

Các biến là yếu tố khí tượng về nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối cao, nhiệt độ 

tối thấp,  độ ẩm, lượng mưa , số giờ nắng trong 15 năm. Biên độ nhiệt (dT,oC) được 

tính bằng công thức dT = Tmax - Tmin, số giờ nắng trong ngày được xác định bằng 

công thức S = Sm/N, với N là số ngày trong tháng. Sử dụng biểu đồ Gaussen - 

Walter để mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố. Tổng hợp số vụ cháy rừng theo thời 

gian trong 15 năm (2003-2018)  của tỉnh Quảng Bình để so sánh, phân tích mối 

tương quan với diễn biến các yếu tố khí tượng. Sau đó đánh giá mức độ phù hợp và 

lựa chọn phương pháp đáp ứng thực tiễn xác định mùa cháy các vùng sinh thái của 

tỉnh Quảng Bình. 

+ Phương pháp xác định lượng mưa ý nghĩa 

Để xác định lượng mưa ý nghĩa ảnh hưởng đến khả năng cháy của vật 

liệu cháy, ở mỗi độ ẩm khác nhau tiến hành đốt thử sau 1 ngày, 2 ngày... đến 

khi vật liệu cháy có khả năng bắt lửa để xác định mối quan hệ giữa độ ẩm  và 

chỉ tiêu tổng hợp (P). 

+ Phương pháp xác định chỉ tiêu tổng hợp (P) của V.G Nestrerov cho các 

tiểu vùng sinh thái. 

- Chỉ tiêu thu thập: Độ ẩm vật liệu cháy, lượng mưa chi tiết từng ngày trong 

nhiều năm liên tục, nhiệt độ lúc 13 giờ, độ chênh lệch độ ẩm bão hòa (di13) 
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Công thức tính:  

𝑃 = 𝐾 ∑ 𝑡𝑖13𝑥𝑑𝑖13𝑛
𝑖=1      (2.4) 

Trong đó: 

P: Chỉ tiêu tổng hợp đánh giá nguy cơ cháy rừng  

K: Hệ số điều chỉnh theo lượng mưa ngày, K có giá trị bằng 1 khi lượng mưa 

ngày <5 mm, K có giá trị bằng 0 khi lượng mưa ngày ≥ 5 mm; 

n: Số ngày không mưa hoặc có lượng mưa ngày <5 mm kể từ ngày cuối cùng 

có lượng mưa ≥ 5 mm; 

ti13: Nhiệt độ không khí lúc 13 giờ (oC) 

di13: Độ chênh lệch bão hoà của không khí lúc 13 giờ 

- Các chỉ tiêu tổng hợp P được tính toán gồm ở các lượng mưa ý nghĩa ao 

(ao= 5, 7, 8, 9, 10, 12 mm). 

Trên cơ sở độ ẩm vật liệu cháy đã được thu thập tại các ô thí nghiệm của các 

tiểu vùng sinh thái, xây dựng mối tương quan Wvlc với P để xác định lượng mưa có 

ý nghĩa (lượng mưa mà tại đó VLC không có khả năng bắt lửa).  

Thu thập số liệu về độ ẩm và khả năng cháy của vật liệu: mẫu VLC được thu 

thập vào 13 giờ hàng ngày tại các trạng thái rừng. Các mẫu vật liệu được xác định 

độ ẩm bằng phương pháp cân, sấy. 

- Phương pháp xử lý số liệu 

 Những phương pháp DBCR được nghiên cứu bao gồm: phương pháp Chỉ tiêu 

khí tượng tổng hợp (P), phương pháp Chỉ tiêu P có điều chỉnh ngưỡng lượng mưa; Sử 

dụng thống kê toán học với các phần mềm chuyên dụng để xác định mối quan hệ 

giữa độ ẩm VLC với chỉ tiêu tổng hợp P. Trên cơ sở đó, đánh giá mức độ thích hợp 

của các phương pháp DBCR hiện đang áp dụng và đề xuất những khuyến nghị, giải 

pháp nhằm nâng cao độ chính xác của công tác DBCR tại khu vực nghiên cứu. 

2.3.2.4. Phân vùng trọng điểm cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

- Phương pháp thu thập số liệu, bản đồ 

Về số liệu: Số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn, địa điểm 

cháy rừng và dữ liệu khí tượng  

Dữ liệu khí tượng thập tại Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, 

các cơ quan liên quan. 
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- Phương pháp xử lý số liệu 

Các loại bản đồ thu thập ở nhiều nguồn khác nhau và chạy trên nhiều phần 

mềm khác nhau nên cần đưa về cùng một loại định dạng thuận lợi cho quá trình 

thực hiện đề tài. Toàn bộ các bản đồ đều được chuyển về hệ tọa độ UTM WGS84 

giúp cho việc tích hợp các số liệu vào GIS được chuẩn hóa. 

Chọn lọc thông tin cần thiết từ nhiều nguồn khác nhau như số liệu điểm 

cháy, số liệu khí tượng. 

-  Xử lý số liệu, lập biểu đồ, phân tích số liệu bằng phần mềm Excel. 

-  Số hoá, xây dựng bản đồ, chồng lớp phân tích: sử dụng các phần mềm GIS, 

ArcGIS, Mapinfo, Microstation. 

- Phương pháp xây dựng bản đồ nhiệt 

- Dữ liệu không gian gồm: hệ thống các bản đồ hành chính, hiện trạng rừng, 

địa hình và bản đồ khí hậu tỉnh Quảng Bình; tư liệu ảnh viễn thám gồm ảnh Landsat 

7 và Landsat 8 tháng 4 năm 2003 và 2016. Đối với ảnh Landsat 7 sử dụng kênh 6.1 

- thermal Infrared, có bước sóng 10,4 - 12,5 micrometer và ảnh Landsat 8, dải tần 

nhiệt (band 10 - Thermal Infrared (TIR), có bước sóng 10,3 đến 11,3 micrometer 

- Dữ liệu thuộc tính gồm thông tin về nhiệt độ toàn bộ khu vực tỉnh Quảng 

Bình và thảm thực vật che phủ  

  

Ảnh tháng 4 năm 2003 

(LE71260482003102ASN00 

_B6_VCID_1) 

Ảnh tháng 4 năm 2016 

(LC81260482016098LGN00_B10) 

Hình 2.1. Kênh nhiệt năm 2003 và 2016 
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- Chuyển đổi giá trị số (DN) sang giá trị bức xạ phổ (Lλ) 

Dữ liệu Landsat 7 (ảnh có độ xám 8 bit) và Landsat 8 (ảnh có độ xám 16 bit) 

được thu nhận dưới dạng ảnh số nên cần thiết chuyển đổi giá trị của dữ liệu ảnh số 

này sang giá trị bức xạ phổ là giá trị phản ánh năng lượng phát ra từ mỗi vật thể được 

thu nhận trên kênh nhiệt. Việc chuyển đổi này được thực hiện theo biểu thức sau: 

L = ((Lmax - Lmin)/(QCAl max - QCAL min))x(QCAL(B1 - QCAL min) + Lmin 

Trong đó: 

+ QCAL= giá trị bức xạ đã được hiệu chỉnh và tính định lượng ở dạng 

số nguyên. 

Đối với Landsat 7: 

- QCALMIN = 1 

- QCALMAX = 255  

- LMIN và LMAX là các giá trị bức xạ phổ ở dạng số nguyên, đối với kênh 

6 là 1.238 và 15.303.  

- Đơn vị của Lλ là W/(m2.sr.µm) 

Đối với Landsat 8: 

- QCALMIN =1 

- QCALMAX = 65535 

- LMIN và LMAX là các giá trị bức xạ phổ ở dạng số nguyên, với kênh 10 là 

0.10033 và 22.00180 (RADIANCE_MAXIMUM_BAND_10=22.00180; 

ADIANCE, MINIMUM_BAND_10 = 0.10033) 

- Đơn vị của Lλ làW/(m2.sr.µm). 

- Chuyển đổi giá trị bức xạ phổ sang nhiệt độ 

Ảnh kênh 6.1 của Landsat 7 và kênh 10 của Landsat 8 được chuyển đổi từ 

giá trị bức xạ phổ sang biến vật lý hữu ích hơn. Đây là nhiệt độ hiệu quả trên vệ tinh 

(nhiệt độ vật thể đen) của hệ thống được nhìn từ Trái đất - khí quyển dưới giả thiết 

sự phát xạ bằng 1. Công thức chuyển đổi tính theo công thức Planck: 

T = K2/ln(K1/Lλ + 1) 
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Trong đó: 

T = Nhiệt độ hiệu quả trên vệ tinh (Đơn vị Kelvin). 

K1 = 774.8853 W/m2.sr.µm ; hệ số hiệu chỉnh1. 

K2 = 1321.0789 K; hệ số hiệu chỉnh 2. 

(K1_CONSTANT_BAND_10=774.8853;K2_CONSTANT_BAND_10=1321.0789) 

Lλ: Giá trị bức xạ phổ (W/m2.Ster.µm) 

(Các thông số được lấy từ file: *MTL.txt của ảnh vệ tinh Landsat) 

- Chuyển nhiệt độ Kelvin về đơn vị Celcius (oC) 

Giá trị nhiệt độ tính theo oC. 

T (oC) = T (Kelvin) – 273,16 

Chuyển giá trị nhiệt về dạng số nguyên. 

Fix(T) = T (oC) 

Quá trình tính giá trị nhiệt độ bề mặt (LST: Land Surface Temperature) từ 

các kênh hồng ngoại nhiệt của ảnh vệ tinh Landsat để xác định sự thay đổi nhiệt độ 

bề mặt đất giai đoạn 2003- 2016 được thể hiện ở hình 2.2. 



 

50 
 

 

 

 

Hình 2.2. Trình tự các bước tính nhiệt độ bề mặt đất và xây dựng bản đồ biến động 

nhiệt độ giai đoạn 2003-2016 

- Phương pháp xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng và các kịch bản 

nguy cơ cháy rừng tương ứng với biến đổi khí hậu  

Ứng dụng các chức năng cơ bản của GIS như tích hợp các thông tin vào bản 

đồ; chồng ghép, phân tích, truy vấn, hiện thị dữ liệu để xây dựng các bản đồ: lớp 

bản đồ nhiệt độ, lớp phủ thực vật, lớp bản đồ chỉ số khô hạn, lớp bản đồ mật độ 

sông suối, lớp bản đồ độ cao, lớp độ dốc, lớp hướng dốc, bản đồ vùng trọng điểm 

cháy tỉnh Quảng Bình. 

Dựa vào bản đồ nhiệt đã được phân loại, xác định diện tích và cấp cháy theo 

sự gia tăng của yếu tố nhiệt độ theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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 - Xác định trọng số cho các nhân tố ảnh hưởng. 

Bước 1: Xác định các nhân tố và các chỉ tiêu ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng  

Nguy cơ cháy rừng có liên quan khá rõ nét với khí hậu, thảm thực vật, địa 

hình, tiếp cận (đường giao thông, khu dân cư) và thủy văn. Tất cả các nhân tố, tự 

nhiên, KT - XH ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng được nhóm thành 5 nhân tố 

chính đặc trưng bao trùm lên các nhân tố sinh thái khác để xây dựng bản đồ nguy cơ 

cháy rừng, bao gồm: Nhân tố khí hậu: Chỉ số khô hạn và nhiệt độ; Nhân tố thảm 

thực vật; Nhân tố địa hình: độ cao, hướng phơi và độ dốc; Tiếp cận; Thủy văn.  

Bước 2: Xác định trọng số và điểm thích hợp của các nhân tố tự nhiên, KT-

XH ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng.  

Vai trò và tầm quan trọng của 5 nhân tố chính (khí hậu, thảm thực vật, nhân 

tố địa hình, tiếp cận và thủy văn) và 5 nhân tố phụ lựa chọn (Chỉ số khô hạn, nhiệt 

độ, độ cao, hướng phơi, độ dốc). Qua điều tra trên thực địa cho thấy các nhân tố có 

vai trò, tầm quan trọng và ảnh hưởng khác nhau đến nguy cơ cháy rừng, do đó việc 

xác định tầm quan trọng của các nhân tố là rất cần thiết. Nghiên cứu đã sử dụng tiến 

trình phân tích thứ bậc mờ FAHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) kết hợp với 

việc tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn địa phương thông qua ma trận so 

sánh cặp đôi tương quan giữa các nhân tố lựa chọn được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 2.1. Ma trận so sánh cặp đôi trong FAHP 

Nhân tố ảnh hưởng (X1) (X2) … (Xn) Trọng số 

Nhân tố chính/phụ 1 (X1) 1 X12 … X1n W1 

Nhân tố chính/phụ  2 (X2) X21 1 … X2n W2 

…. .... ... ... ... ... 

Nhân tố chính/phụ  (Xn) Xn1 Xn2 … 1 Wn 

Để ma trận so sánh cặp đôi tương quan giữa các nhân tố lựa chọn đạt độ tin cậy 

cho phép. Kết quả đánh giá trọng số của các nhân tố ảnh hưởng được kiểm chứng bằng 

tỉ số nhất quán (Consistency ratio: CR) tính theo công thức dưới đây:  

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
   𝐶𝐼 =  

𝜆𝑚𝑎𝑥− 𝑛

𝑛−1
  (2.5) 

Trong đó: CI: chỉ số nhất quán (Consistency Index), RI: chỉ số ngẫu nhiên 

(Random Index) và λmax là giá trị riêng của ma trận so sánh. 
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Sử dụng chỉ số ngẫu nhiên (RI) của Saaty tương ứng với số lượng nhân tố 

ảnh hưởng (n) được thể hiện ở bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Chỉ số ngẫu nhiên RI do Saaty đề xuất 

n 1 2 3 4 5 

RI 0,00 0,00 0,52 0,90 1,12 

λmax là giá trị riêng của ma trận so sánh được tính theo công thức sau: 
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Kết quả chấp nhận khi giá trị tỷ số nhất quán CR < 0,1 hay < 10%, nếu lớn 

hơn đòi hỏi phải thực hiện lại ma trận so sánh cặp đôi để thay đổi mức độ ảnh 

hưởng nhân tố sinh thái đến nguy cơ cháy rừng.  

Bước 3. Xây dựng các lớp nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng 

- Xây dựng lớp dữ liệu khí hậu 

- Xây dựng lớp dữ liệu thực vật rừng che phủ 

- Xây dựng dữ liệu đai cao, hướng phơi và độ dốc 

- Xây dựng lớp dữ liệu tiếp cận giao thông và dân cư 

- Xây dựng lớp dữ liệu về thủy văn 

 Bước 4. Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ cháy rừng  

Tích hợp các lớp nhân tố sinh thái, tính chỉ số phân cấp nguy cơ cháy rừng 

(SI) trong phần mềm chuyên dụng GIS theo phương trình sau: 

1 1

W
mn

i j

SI jXij Cj
 

              (2.6) 

Trong đó: 

SI : chỉ số phân cấp vùng nguy cơ cháy rừng 

Wj :  trọng số chỉ mức độ quan trọng của nhân tố thứ j  

Xij: điểm thích hợp của lớp thứ i trong nhân tố thứ j.  
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n: số lượng các nhân tố được xem xét cho mục tiêu xác định phân vùng nguy 

cơ cháy rừng 

m: số nhân tố sinh thái giới hạn.  

Cj: giá trị của nhân tố sinh thái giới hạn thứ j và nhận giá trị bằng 0  

Bản đồ phân vùng nguy cơ cháy dựa trên cơ sở phân tích chỉ số tổng hợp SI 

cho từng vị trí/địa điểm, chỉ số này được phân ra 5 phân hạng phân cấp: 1) Ít nguy 

cơ cháy rừng, 2) Nguy cơ cháy thấp, 3) Nguy cơ cháy trung bình, 4) Nguy cơ cháy 

cao và  5) Nguy cơ cháy rất cao. 

Bảng 2.3. Điểm phân cấp nguy cơ cháy rừng theo các chỉ tiêu được lựa chọn 

STT 
Chỉ tiêu 

đầu vào 
Chỉ tiêu/Khoảng giá trị Điểm 

Phân 

cấp  

rủi ro 

Nguy cơ cháy 

1 
Hiện 

trạng 

Rừng trồng thông. 5 Cấp 5 Rất cao 

Lau lách, cây bụi rải rác, bãi 

cát cây rải rác 
4 Cấp 4 Cao 

Rừng trồng bạch đàn, keo, 

lim, cây bụi thường xanh. 
3 Cấp 3 Trung bình 

Trảng cỏ thấp, Phi lao,  thưa 

trên đất trơ sỏi đá, cây trồng 

nông nghiệp. 

2 Cấp 2 Cấp Thấp 

Rừng tự nhiên, đất khác. 1 Cấp 1 Ít nguy cơ cháy rừng 

2 Nhiệt độ 

> 37oC 5 Cấp 5 Rất cao 

27oC - 37oC 4 Cấp 4 Cao 

24oC - 27oC 3 Cấp 3 Trung bình 

22oC - 24oC 2 Cấp 2 Cấp Thấp 

< 22oC 1 Cấp 1 Ít nguy cơ cháy rừng 
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STT 
Chỉ tiêu 

đầu vào 
Chỉ tiêu/Khoảng giá trị Điểm 

Phân 

cấp  

rủi ro 

Nguy cơ cháy 

3 
Chỉ số 

khô hạn 

Rất khô 5 Cấp 5 Rất cao 

Khô 4 Cấp 4 Cao 

Hơi khô 3 Cấp 3 Trung bình 

Ẩm 2 Cấp 2 Cấp Thấp 

Rất ẩm 1 Cấp 1 Ít nguy cơ cháy rừng 

4 

Tiếp cận 

(khoảng 

cách 

giao 

thông và 

dân cư) 

< 500 m 5 Cấp 5 Rất cao 

500 m - 1.000 m 4 Cấp 4 Cao 

1.000 m - 1.500 m 3 Cấp 3 Trung bình 

1.500 m -2000 m 2 Cấp 2 Cấp Thấp 

>2000 m 1 Cấp 1 Ít nguy cơ cháy rừng 

6 
Thủy 

văn 

> 800 m 5 Cấp 5 Rất cao 

600 m – 800 m 4 Cấp 4 Cao 

400 m – 600 m 3 Cấp 3 Trung bình 

200 m – 400 m  2 Cấp 2 Cấp Thấp 

≤ 200 m  1 Cấp 1 Ít nguy cơ cháy rừng 

7 
Độ cao 

địa hình 

≤ 100 m 5 Cấp 5 Rất cao 

100 – 400 m 4 Cấp 4 Cao 

400 - 800 m 3 Cấp 3 Trung bình 

800 - 1.200 m 2 Cấp 2 Cấp Thấp 
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STT 
Chỉ tiêu 

đầu vào 
Chỉ tiêu/Khoảng giá trị Điểm 

Phân 

cấp  

rủi ro 

Nguy cơ cháy 

>1.200 m 1 Cấp 1 Ít nguy cơ cháy rừng 

8 
Độ dốc 

địa hình 

0 - 5o 5 Cấp 5 Rất cao 

5 - 15o 4 Cấp 4 Cao 

15o – 25o 3 Cấp 3 Trung bình 

25o – 35o 2 Cấp 2 Cấp Thấp 

> 35o 1 Cấp 1 Ít nguy cơ cháy rừng 

9 
Hướng  

phơi 

Tây Nam và Tây 5 Cấp 5 Rất cao 

Đông Nam, Nam và Tây Bắc 4 Cấp 4 Cao 

Đông 3 Cấp 3 Trung bình 

Bắc 2 Cấp 2 Cấp Thấp 

Bằng và Đông Bắc 1 Cấp 1 Ít nguy cơ cháy rừng 

- Xây dựng bản đồ nguy cơ cháy rừng 

 Sau khi tính toán trọng số phù hợp của các nhân tố chính và phụ ảnh hưởng 

đến nguy cơ cháy rừng rừng, tiến hành xây dựng từng lớp bản đồ riêng biệt từng nhân 

tố với cơ sở dữ liệu là điểm phù hợp cho từng tiêu chí đó. Với các lớp bản đồ từng 

nhân tố được thiết lập, tiến hành tích hợp các lớp bản đồ trong phần mềm ArcGIS, từ 

đó tính ra tổng điểm và thiết lập bản đồ nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN 

CHÁY RỪNG 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến cháy rừng 

- Vị trí địa lý: Quảng Bình có giới hạn vĩ độ từ 17o 05’đến 18o05’ vĩ độ Bắc, 

kinh độ từ 105o36’ đến 106o59’ độ kinh Đông. Đây là khu vực nằm trong vùng khí 

hậu nhiệt đới gió mùa nên nền nhiệt độ cao. Đặc điểm này đã quy định chế độ khí hậu 

ở Quảng Bình có mùa Đông lạnh, hanh khô và mùa Hè nóng bức kèm theo đó là ảnh 

hưởng mạnh mẽ của gió Lào. Do đó, tác động mạnh mẽ đến khả năng xảy ra cháy 

rừng cháy rừng ở địa phương. 

- Độ cao: Điều kiện địa hình có sự phân hóa mạnh từ Đông sang Tây. Khu 

vực có độ cao trung bình lớn nhất toàn tỉnh là các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố 

Trạch. Khu vực có độ cao thấp nhất là các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Độ cao 

giảm dần từ Tây sang Đông, độ cao Quảng Bình có sự phân hóa mạnh, là một nhân 

tố quan trọng gây nên sự phân hóa về điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng từ đó 

dẫn đến sự phân hóa cháy rừng trong toàn tỉnh. 

- Độ dốc: Độ dốc có sự phân hoá thành các khu vực, những vùng trung du 

và đồng bằng ven biển có độ cao nhỏ nhất, thường dưới 8o, chúng liên kết với 

nhau tạo thành dải hẹp theo hướng Bắc - Nam. Độ dốc khác nhau ở các khu vực 

đã góp phần tạo nên những kiểu thảm thực vật khác nhau, ảnh hưởng đến nguy 

cơ cháy rừng và khả năng phòng chống cháy rừng. Đây là một trong những nhân 

tố quan trọng ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng. 

- Hướng phơi: Do chủ yếu phân bố của các dãy núi cao chạy theo hướng Bắc 

- Nam và sự phân hoá độ cao trong khu vực nên phần lớn lãnh thổ Quảng Bình 

thuộc hướng Đông. Tuy nhiên lại chịu tác động mạnh bởi nguyên lý của sườn Đông 

và Tây Trường Sơn nên bức xạ nhiệt cao nên hướng Đông khô nóng gay gắt. Đây 

cũng là nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng ở các khu vực trong tỉnh. 

- Đặc điểm thời tiết, khí hậu  

Theo số liệu cơ quan Khí tượng thủy văn Quảng Bình và Niên giám thống kê 

Quảng Bình qua các năm cho thấy diễn biến thời tiết. khí hậu trong 15 năm (2003 - 

2018) được tổng hợp ở bảng 3.1. 



 

57 
 

 

 

Bảng 3.1. Đặc điểm các yếu tố khí tượng Quảng Bình trong 15 năm  

(giai đoạn 2003 - 2018) 

Tháng 

Nhiệt độ (oC) Mưa (mm) 
Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Độ ẩm 

(%) 

Bốc hơi 

(mm) TB 

Tối 

cao 

TB 

Tối 

thấp 

TB 

Lượng

mưa 

Số ngày 

mưa 

1 19,5 19,9 12,5 36,5 11 94 88 52,5 

2 20,0 22,8 12,9 15,16 12 68 89 42,7 

3 22,0 23,9 15,1 32,28 11 103 90 50,5 

4 25,5 28,9 18,8 42,52 10 163 86 79,2 

5 28,1 31,5 21,6 76,8 11 197 80 111,5 

6 30,1 32,2 24,8 62,02 6 219 71 164,9 

7 30,0 33,0 24,4 133,18 7 208 71 178,2 

8 29,2 34,3 23,8 163,82 11 199 75 143,8 

9 27,1 33,3 21,1 475,94 17 136 85 81,9 

10 25,7 27,9 19,1 695,96 19 139 87 74,5 

11 22,8 25,1 16,2 141,54 15 102 85 74,5 

12 19,8 24,1 13,1 68,5 15 70 86 61,9 

Cả năm 24,9 28,1 18,6 1.944,2 145 1.698 83 1.116,1 

Qua bảng 3.1 nhận thấy, Quảng Bình nằm trong đới khí hậu gió mùa chí 

tuyến á nhiệt đới nóng ẩm nên có khí hậu mang tính chất chuyển tiếp giữa miền Bắc 

và miền Nam. Khí hậu Quảng Bình nhìn chung khắc nghiệt, thể hiện qua chế độ 

nhiệt, độ ẩm, lượng mưa, hướng gió... cho thấy mùa mưa thì độ ẩm rất cao, lượng 

mưa lớn và đồng thời có bão, với chu kỳ 10 năm xuất hiện các cơn bão mạnh, gió 

giật từ cấp 7 đến cấp 10 có năm giật lên cấp 12 (năm 1983) và trên cấp 14 (năm 
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2013, 2016) nên hầu như không khai thác được và chủ yếu khai thác vào mùa khô 

nhưng mùa khô thì khí hậu nóng, hạn hán và đặc biệt là gió Lào làm giảm năng suất 

mủ cao su, các loại rừng trồng gãy đổ với số lượng lớn. Thời tiết, khí hậu có liên hệ 

chặt chẽ với độ ẩm vật liệu cháy, là nguyên nhân chủ yếu tác động mạnh mẽ đến 

nguy cơ cháy rừng vào mùa nắng nóng. 

- Sự thay đổi nền nhiệt của lớp phủ thực vật 

Xây dựng bản đồ tính toán nhiệt độ bề mặt, đặc biệt là các trạng thái rừng có 

tác dụng rất lớn đến việc dự đoán tiến trình biến đổi độ ẩm vật liệu cháy, dự báo 

nguy cơ cháy rừng, đây là cơ sở quan trọng trong việc xác định điểm cháy, cường 

độ cháy có thể xảy ra. Mỗi khu vực trong tỉnh Quảng Bình sẽ có biên độ nhiệt khác 

nhau, để tính nhiệt độ lớp phủ thực vật ta sử dụng thuật toán tính nhiệt bề mặt dựa 

vào kênh 10, với giá trị Radian, với nhiệt độ Kenvil, sau đó chuyển qua nhiệt độ 

Celsius, kết quả nghiên cứu xác định được như sau:  

Nhiệt độ bề mặt năm 2003 trên ảnh Landsat 7 tỉnh quảng Bình là 20,1oC, 

nhiệt độ cao nhất là 32,2oC, thấp nhất là 12,5oC (hình a) 

Trên ảnh Landat 8 năm 2016. Kết quả tính được nhiệt độ thấp nhất là 6,0oC, 

và nhiệt độ cao nhất là 38,4oC, nhiệt độ bình quân năm là 28,9oC (hình b).  

 

a) 

 

b) 

Hình 3.1. Bản đồ phân bố nhiệt độ bề mặt đất ở tỉnh Quảng Bình 

(a: tháng 4 năm 2003 và b: tháng 4 năm 2016) 
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Qua quan sát, phân tích hình 3.1 cho thấy, sự phân bố theo màu của nhiệt 

độ bề mặt đất so với các kiểu thảm phủ là khác nhau. Các vùng đất cát ven biển 

thuộc các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Thị xã Ba Đồn và 

Thành phố Đồng Hới có màu đỏ thẩm, nhiệt độ cao nhất 26oC - 38oC. Lớp phủ thực 

vật chủ yếu là các loại rừng trồng trên cát như Phi lao, Keo, các trảng cỏ và cát và 

các hồ, ao nuôi trồng thuỷ sản. Tại những vùng này, độ che phủ của rừng thấp nên 

bức xạ nhiệt rất cao, kết hợp với gió biển làm cho vật liệu cháy khô rất nhanh. Do đó 

nguy cơ xảy ra cháy rừng tại các vùng ven biển rất cao. 

Các khu công nhiệp, vùng đất núi trơ sỏi đá, vùng dân cư, bãi đất trống 

thể hiện ở màu vàng cam có nhiệt độ biến động từ 24oC - 26oC. Nguyên nhân là 

do vật liệu mái nhà bằng tôn cộng với năng lượng nhiệt phát ra từ hoạt động sản 

xuất, bức xạ nhiệt của đất trống khá lớn. Đa số những vùng này phân bố đều ở 

các vùng như: Thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và một phần 

của huyện Quảng Trạch. 

Những vùng có màu xanh lơ nằm trong biên độ nhiệt từ 22oC - 24oC phân 

bố đều trên địa bàn tỉnh, ở đây thành phần lớp phủ chủ yếu là rừng trồng, đất 

trống cây bụi, đất trống trảng cỏ, đất trống có cây gỗ rải rác và đôi khi xen lẫn 

những vùng đất trống có lớp phủ là rừng tự nhiên nghèo kiệt, các loại rừng trồng 

như Bạch đàn, Keo, Thông nhựa. Đây là các đối tượng thường phân bố gần đường 

giao thông, gần khu dân cư (phân bố nhiều ở vùng Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng 

Ninh, Đồng Hới và Lệ Thuỷ) rất dễ xảy ra nguy cơ cháy vào mùa nóng cao điểm. 

Do vậy, đây là căn cứ để quy hoạch biện pháp quản lý cháy rừng. 

Vùng màu xanh dương đến xanh lá cây có biên độ nhiệt từ 20oC - 22oC, đặc 

trưng cho kiểu thảm này chủ yếu là các trạng thái rừng tự nhiên có mật độ cao như 

rừng tự nhiên thường xanh có trữ lượng giàu, rừng tự nhiên thường xanh có trữ 

lượng trung bình, các trạng thái rừng giàu trên núi đá vôi. Những khu vực này có có 

nguy cơ cháy rừng thấp hơn so với các vùng khác. 
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Bảng 3.2. Phân bố nhiệt độ bề mặt đất năm 2003 và 2016 ở tỉnh Quảng Bình 

TT 

Thang 

nhiệt độ 

(oC) 

Năm 2003 Năm 2016 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 6 – 20   245,29 0,04 

2 20 – 22 148.388,83 18,40 80.499,17 9,98 

3 22 – 24 370.674,63 45,96 290.539,59 36,02 

4 24 – 26 245.103,30 30,39 34.7806,26 43,12 

5 26 – 38 42.358,33 5,25 87.436,69 10,84 

Tổng 806.527 100 806.527 100 

Kết quả bảng 3.2 cho thấy, năm 2003 diện tích tỉnh Quảng Bình rừng chủ 

yếu tập trung vào khoảng nhiệt độ từ 22oC - 24oC (370.674,63 ha), chiếm gần 50% 

tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Diện tích này tập trung nhiều ở xã Trường Sơn, 

Trường Xuân huyện Quảng Ninh; các xã Lâm Thuỷ, Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ huyện 

Lệ Thuỷ, Huyện Bố Trạch và các xã thuộc huyện Minh Hoá với đặc trưng của lớp 

phủ chủ yếu là rừng tự nhiên, rừng trồng (Keo, Cao su của các Lâm Trường và hộ 

gia đình) và các thảm cây bụi. Mặc dù chiếm diện tích lớn nhưng với khoảng nhiệt 

độ này thì nguy cơ cháy rừng xảy ra không cao. Ở khoảng nhiệt độ 26oC - 38oC 

diện tích rừng chiếm 5,25%, nhưng đây là diện tích có nguy cơ xảy ra cháy 

rừng lớn và cấp cháy cao. Diện tích này phân bố tập trung nhiều ở các xã ven 

biển và trung du các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Thành phố Đồng Hới, Bố 

Trạch và Quảng Trạch, với đặc trưng lớp phủ chủ yếu là rừng trồng. 

Năm 2016, diện tích rừng trong phạm vi nhiệt độ 22oC - 24oC đã giảm từ 

370.674,63 ha xuống còn 290.539,59 ha. Diện tích ở phạm vi nhiệt độ 24oC - 26oC 

tăng 12,73%.  Đáng lưu ý là diện tích rừng có nguy cơ cháy cao năm trong phạm vi 

nhiệt độ 26oC - 38oC tăng hơn gấp 2 lần (5,59%), phần lớn diện tích này chủ yếu 

là rừng trồng Keo trên cát, rừng trồng Phi lao, các thảm cỏ khô; phân bố ở các 

xã ven biển thuộc các huyện Bố Trạch, Thành phố Đồng Hới, Quảng Ninh và 

Lệ Thủy. Trong đó, ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh có tập trung mật độ lớn 
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các thảm thực vật có nguy cơ xảy ra cháy nhất khi nhiệt độ tăng vào mùa nắng 

nóng, nên các năm trước đây đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng trên địa bàn này. Do 

đó, trong công tác quy hoạch quản lý cháy rừng thì đây là diện tích đáng được 

quan tâm nhất. 

+ Đánh giá sự thay đổi nhiệt độ giai đoạn 2003 - 2016 

Phân tích biến động sự thay đổi nhiệt độ dựa trên chu chuyển qua lại lẫn 

nhau giữa các mức độ nhiệt độ bề mặt đất ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng ở tỉnh 

Quảng Bình. Sử dụng chức năng phân tích thông kê của phần mềm xử lý ảnh viễn 

thám ENVI và kỹ thuật GIS để xác định phạm vi mức độ biến động sự thay đổi 

nhiệt độ bề mặt dựa trên cơ sở phân tích kênh nhiệt tư liệu ảnh Landsat giai đoạn từ 

2003 đến 2016 được thể hiện tại bảng 3.3 và hình 3.2. 

Bảng 3.3. Ma trận biến động sự thay đổi nhiệt độ giai đoạn 2003 – 2016 

2016 

2003 

6oC -

20oC 

20oC –

22oC 

22oC –

24oC 

24oC –

26oC 

26oC –

38oC 

Tổng 

2003 

6oC – 20oC - - - - - - 

20oC – 22oC - 42.660 70.012,44 34.770 948,3 148.390,74 

22oC – 24oC - 17.350 122.311,77 187.077,55 43.935,31 370.674,63 

24oC – 26oC 245,29 18.246,90 93.359,35 106,659.62 26.592,14 245.103,30 

26oC – 38oC - 239,90 2.487,42 13,301.79 26.329,22 42.358,33 

Tổng 2016 245,29 78.496,80 288.170,98 341.808,96 97.804,97 806.527,00 
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Hình 3.2. Bản đồ biến động sự thay đổi nhiệt độ từ năm 2003 đến 2016 

Qua bảng 3.3 và hình 3.2 đã chỉ ra sự khác biệt phạm vi và nền nhiệt của giai 

đoạn 2003 và 2016. So sánh phạm vi nhiệt và ngưỡng nhiệt cho thấy, hầu như 

không có sự chuyển các mức nhiệt từ 6oC - 20oC tới 26oC - 38oC, từ 20oC - 22oC 

xuống 6oC - 20oC, từ 22oC - 24oC xuống 20oC - 22oC, từ 22oC - 24oC xuống 6oC - 

20oC, từ 26oC - 38oC xuống 22oC - 24oC, từ 26oC - 38oC xuống 20oC - 22oC, từ 

26oC - 38oC xuống 6oC - 20oC, chỉ có biến động rất nhỏ (245,29 ha) diện tích từ 

phạm vi có nhiệt độ chuyển từ mức 24oC - 26oC xuống 6oC - 20oC (năm 2016). 

Trong khi đó, phạm vi có nhiệt độ 20oC - 22oC chuyển sang mức nhiệt 22oC - 

24oC, 24oC - 26oC, 26oC - 38oC năm 2016 lần lượt là 70.012,44 ha, 34.770 ha và 

948,3 ha; có 187.077,55 ha (chiếm 50,5%) trong phạm vi nhiệt độ 22oC - 24oC năm 

2003 chuyển sang mức nhiệt 24oC - 26oC năm 2016 và chuyển sang mức nhiệt 

26oC - 38oC là 43.935,31 ha; có 26.592,14 ha mức nhiệt 24oC- 26oC năm 2003 

chuyển sang mức nhiệt 26oC - 38oC năm 2016. Trong sự biến động này đáng chú 

trọng nhất là sự biến động của nhiệt độ lên mức 26oC - 38oC, đây là yếu tố là quan 

trọng dẫn đến nguy cơ cháy rừng. Đặc biệt diện tích này tăng lên đáng kể 26.329,22 

ha năm 2016 chiếm 62,2% so với năm 2003, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao ở 

các khu vực này. 
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Diện tích chuyển từ các mức độ nhiệt độ thấp năm 2003 lên mức nhiệt độ cao 

năm 2016 tăng lên, điều đó cho thấy nhiệt độ bề mặt đất trong khoảng thời gian 13 

năm có xu hướng gia tăng mạnh, mà nguyên nhân chủ yếu là do tác động của 

BĐKH và do sự thay đổi cơ cấu cây trồng trong lâm nghiệp, chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng, chặt phá rừng bừa bãi, khai thác gỗ rừng tự nhiên của các công ty lâm 

nghiệp, đô thị hoá,... do đó nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng ở những khu vực có biên độ 

nhiệt độ cao là rất lớn. 

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội liên quan đến cháy rừng  

3.1.2.1. Yếu tố dân tộc 

Tình trạng du canh, du cư trong cộng động các dân tộc thiểu số của tỉnh 

Quảng Bình còn chiếm tỷ lệ khá cao, nguyên nhân chủ yếu là do tập quán canh tác 

nương rẫy lạc hậu, địa bàn cư trú chưa hội đủ điều kiện sản xuất theo hướng thâm 

canh. Ngoài một số diện tích nương rẫy cố định, đồng bào các dân tộc ít người ở 

tỉnh Quảng Bình canh tác theo phương thức nương rẫy quay vòng, phụ thuộc vào 

điều kiện tự nhiên. Tình trạng du canh, du cư luôn làm cuộc sống của đồng bào dân 

tộc thiểu số không ổn định, thiếu đói thường xuyên, điều kiện sinh hoạt văn hoá, 

tinh thần thấp kém, tác động xấu đến tài nguyên môi trường rừng và là nguyên nhân 

gây cháy rừng.   

3.1.2.2. Dân số và việc làm liên quan đến công tác quản lý cháy rừng 

Mật độ dân số vùng miền núi trung bình 73 người /km2. Dân số trong độ 

tuổi lao động là 463.422 người (chiếm 53% tổng dân số). Phân bố lao động làm 

ngành Nông, Lâm và Ngư nghiệp là 263.252 người (chiếm 69% trong độ tuổi lao 

động). Tỷ lệ thất nghiệp bình quân của tỉnh khoảng 1,42%; tỷ lệ thất nghiệp khu 

vực thành thị là 2,39%. Số lao động không có việc làm ở nông thôn và miền núi 

chủ yếu vào rừng khai thác trái phép lâm sản, săn bắt động vật hoang dã, đốt 

than, lấy mật ong, tìm phế liệu, lấy củi, làm rẫy... Các hoạt động này trực tiếp 

làm huỷ hoại tài nguyên rừng, mặt khác việc dùng lửa thiếu ý thức là nguyên 

nhân chính dẫn đến cháy rừng khó kiểm soát.  

3.1.2.3. Trình độ học vấn, nhận thức pháp luật của người dân  

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nói chung đối với cộng đồng nhân 

dân đã được các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên ngành tích cực thực hiện có 

hiệu quả. Đặc biệt đối với các chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về bảo 

vệ và phát triển rừng đã được phổ biến tận thôn bản 
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Nhận thức của người dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư vùng gần rừng và 

liền rừng về bảo vệ rừng và PCCCR đã được nâng cao. Tuy nhiên, một bộ phận 

không nhỏ người sống liền rừng, vùng sâu vẫn chưa được hưởng những dịch vụ và 

phúc lợi xã hội về Văn hóa, Giáo dục và Y tế, đời sống khó khăn. Tình trạng nghèo 

và tái nghèo vẫn tương đối lớn. Do vậy, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng ở vùng đồng bào dân tộc ít người và vùng ven rừng trên địa bàn tỉnh vẫn 

đang ở mức thấp.  

3.1.2.4. Mức độ phụ thuộc vào tài nguyên rừng của người dân  

Tình hình thiếu đất canh tác kéo dài từ những thập niên trước cho đến nay 

vẫn chưa được giải quyết triệt để. Từ sau năm 2000 đến nay, nhờ đẩy mạnh công 

tác giao đất giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, nên nhân dân vùng gần 

rừng và liền rừng đã có đất để trồng rừng, phát triển trang trại lâm nghiệp, có điều 

kiện tăng thu nhập và góp phần xoá đói, giảm nghèo. Tuy vậy, đa số diện tích đất lâm 

nghiệp giao cho dân từ quỹ đất của các Lâm trường quốc doanh chủ yếu là ở xa vùng 

dân cư, một số diện tích đất rừng chuyển giao là rừng phòng hộ, nên người dân không 

hưởng ứng. Một số hộ gia đình, các đồng bào dân tộc ít người khi được giao đất lâm 

nghiệp thì chuyển nhượng cho các đối tượng có tiềm lực kinh tế ở các vùng khác, dẫn 

đến hiện tượng tích tụ đất đai trong sản xuất lâm nghiệp khó quản lý.  

+ Tình hình đốt nương làm rẫy liên quan đến cháy rừng  

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, đồng bào dân tộc 

sinh sống trên địa bàn các huyện, trong đó 4 huyện đồng bào có hoạt động sản xuất 

nương rẫy, đó là các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy với 

2,283,44 ha, trong đó: huyện Minh Hóa 409,39 ha, tập trung chủ yếu ở 4 xã: Dân Hóa 

(181,75 ha); Trọng Hóa (197,68 ha); Thượng Hóa (16,19 ha); Hóa Sơn (13,77 ha); 

huyện Bố Trạch (1,156,2 ha), tập trung chủ yếu ở xã Thượng Trạch; huyện Quảng 

Ninh 308,9 ha, tập trung chủ yếu ở 2 xã: Trường Sơn (186,9 ha;) Trường Xuân (122 

ha); huyện Lệ Thủy (408,95 ha), tập trung chủ yếu ở 3 xã: Lâm Thủy (43,25 ha); 

Ngân Thủy (64,53 ha); Kim Thủy (301,17 ha) . 
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Bảng 3.4. Phân bố diện tích nương rẫy theo đơn vị hành chính 

TT Huyện/ Xã 

Diện tích nương rẫy hiện có (ha) 

Tổng Đất rừng SX Đất rừng PH 

I Minh Hóa 409,39 279,67 129,72 

1 Xã Dân Hóa 181,75 126,46 55,29 

2 Xã Trọng Hóa 197,68 137,79 59,89 

3 Xã Thượng Hóa 16,19 1,65 14,54 

4 Xã Hóa Sơn 13,77 13,77 0,00 

II Bố Trạch 1.156,20 877,30 278,90 

1 Xã Thượng Trạch 1,156,2 877,3 278,9 

III Quảng ninh 308,9 308,9 0,00 

1 Xã Trường Sơn 186,9 186,9 0,00 

2 Xã Trường Xuân 122,0 122,0 0,00 

IV Lệ Thuỷ 408,95 372,93 36,02 

1 Xã Ngân Thủy 64,53 28,51 36,02 

2 Xã Lâm Thủy 43,25 43,25 0,00 

3 Xã Kim Thủy 301,17 301,17 0,00 

 Cộng 2.283,44 1.838,80 444,64 

Kết quả thống kê tại bảng 3.4 cho thấy, 10 xã đồng bào dân tộc thuộc 4 

huyện, với 91 bản và 3.432 hộ đồng bào dân tộc ít người đều tham gia phát nương 

làm rẫy. Do tỷ lệ bình quân tăng dân số tự nhiên của khu vực đồng bào dân tộc 

trong các năm gần đây là 12,46%, số hộ mới hàng năm cũng có xu hướng tăng. Vì 

vậy, diện tích nương rẫy hàng năm tăng dần, xu thế phá rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên là chủ yếu vì điều kiện lập địa rất tốt cho trồng trọt nương rẫy, ngoài ra một 
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số nơi còn xâm phạm vào rừng phòng hộ với diện tích khoảng 444,64 ha. Tại các xã 

của huyện miền núi còn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời 

sống vật chất, ý thức còn thiếu nên việc tham gia vào công tác quản lý rừng rất hạn 

chế. Mặt khác, tập quan canh tác và mức độ phụ thuộc tài nguyên rừng cũng làm gia 

tăng nguy cơ cháy rừng. 

Bảng 3.5. Số lượng và phân bố các bản đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung 

có hoạt động nương rẫy 

TT Tên huyện Số xã Số bản Số hộ Số khẩu 

1 Minh Hoá 4 38 1.329 7.146 

2 Bố Trạch 1 18 408 1.807 

3 Quảng Ninh 2 15 464 2.036 

4 Lệ Thuỷ 3 23 1.231 4.884 

5 Cộng 10 91 3.432 15.873 

Một nguyên nhân là do đồng bào thiếu đất canh tác ổn định, nhưng công tác 

quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy còn nhiều hạn chế, chưa được coi trọng đúng 

mức, không gắn với quy hoạch sử dụng đất đai và giao đất, giao rừng. Sự quan tâm 

chỉ đạo công tác nương rẫy của các cấp chính quyền còn nhiều hạn chế, sự phối kết 

hợp giữa các ngành có liên quan chưa chặt chẽ. Công tác khuyến nông, khuyến lâm 

chưa được coi trọng; việc nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật còn 

rất hạn chế. Tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất rất khó kiểm soát và nguy cơ 

cháy rừng trong mùa khô là rất cao.  

3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁY RỪNG TỈNH 

QUẢNG BÌNH 

3.2.1. Tình hình cháy rừng tỉnh Quảng Bình  

Trong giai đoạn từ năm 2003 – 9/2018, tỉnh Quảng Bình xảy ra 163 vụ cháy 

rừng gây thiệt hại 603,76 ha, diện tích thiệt hại chủ yếu rừng trồng thuần loài (574,36 

ha). Kết quả nghiên cứu, tổng hợp tình hình cháy rừng tỉnh Quảng Bình được thể hiện 

ở bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. Tình hình cháy rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2003-2018 

Năm 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2003 0 0 1 1 1 7 3 7 0 0 0 0 20 

2004 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 11 

2005 0 0 0 0 0 10 6 6 0 0 0 0 22 

2006 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 

2007 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 7 

2008 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 7 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6 

2010 0 0 0 3 6 9 8 0 0 0 0 0 26 

2011 0 0 0 0 5 5 7 0 0 0 0 0 17 

2012 0 0 0 1 0 1 4 3 0 0 0 0 9 

2013 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

2014 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

2015 0 0 0 0 5 7 8 0 0 0 0 0 20 

2016 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5 

2017 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

2018 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

Tổng 0 0 1 5 22 47 52 28 6 0 1 0 163 

“Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, 2018” 
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Biểu đồ 3.1. Biểu đồ thống kê số lượng các vụ cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

Qua bảng 3.6 và biểu đồ 3.1 cho thấy, trong thời gian 15 năm (giai đoạn 2003 

– 9/2018) tại khu vực nghiên cứu xảy ra 163 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 603,76 ha. 

Loài cây bị cháy chủ yếu là Thông (chiếm 63,6%), Keo lá tràm (17,36%), Bạch đàn 

(chiếm 7,34%), Phi lao (2,9%), trảng cỏ cây bụi (chiếm 6,3%), Cao su (1,4%) và rừng 

tự nhiên (chiếm 1,2%). Thời gian thường xảy ra cháy rừng chủ yếu tập trung từ tháng 

3 - 9 hàng năm và thời điểm cháy thường sau 12 giờ, đặc biệt tháng 11 năm 2017 

xuất hiện 1 vụ cháy rừng gây thiệt hại 7,0 ha rừng Thông nhựa tại xã Quảng Đông, 

huyện Quảng Trạch. Nguyên nhân là do việc dùng lửa thiếu ý thức của con người 

như: người đi đường vất tàn thuốc, người dân đi rà tìm phế liệu chiến tranh, đốt để 

lấy mật ong, trẻ em đốt lửa khi đi chăn thả gia súc, do hoạt động đốt rừng làm rẫy, đốt 

than, thắp hương. 

Qua thống kê cũng cho thấy, trong một năm số vụ cháy xảy ra ở các thời 

điểm khác nhau, chủ yếu tập trung vào các tháng có thời tiết khô hanh từ tháng 4 

đến tháng 8, số vụ cháy ở các tháng và diện tích cháy cũng khác nhau từng thời 

điểm. Kết quả tổng hợp tình hình cháy rừng thể hiện tại bảng 3.7, biểu đồ 3.2 và 

biểu đồ 3.3. 
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Bảng 3.7. Tình hình cháy rừng theo các tháng trong 15 năm 

 (giai đoạn 2003 – 2018) 

Thời gian 

trong năm 

Số vụ cháy rừng (vụ) Diện tích rừng bị cháy (ha) 

Tổng 

Loại hình thực vật 

Tổng 

Loại hình thực vật 

RTN RT TCCB RTN RT TCCB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tháng 1         

Tháng 2         

Tháng 3 1   1 1,0   1,0 

Tháng 4 5  4 1 11,48  10,48 1,0 

Tháng 5 22 1 20 1 64,34 0,09 56,25 8,0 

Tháng 6 47 2 41 4 153,21 4,1 136,11 13,0 

Tháng 7 52  51 1 182,5  182,0 0,5 

Tháng 8 28  28  81,23  81,23  

Tháng 9 6  6  101,29  101,29  

Tháng 10 1 1   1,71 1,71   

Tháng 11 1  1  7,0  7,0  

Tháng 12 0  0    0  

Tổng 163 4 150 8 603,76 5,9 574,36 23,5 
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Biểu đồ 3.2. Biểu đồ diện tích cháy rừng theo các tháng (giai đoạn 2003 - 2018) 

 

Biểu đồ 3.3. Diện tích cháy theo các loại hình thực vật  

Kết quả tổng hợp bảng 3.7 và biểu đồ 3.3 cho thấy, tháng 6, 7 và 8 là các tháng 

có diện tích rừng cháy và số vụ cháy tập trung trong năm, tháng 7 là tháng tập trung 

số vụ cháy (52 vụ) và diện tích cháy cao nhất (182,5 ha). Trong giai đoạn 2003 – 

2018 xảy ra 4 vụ cháy rừng tự nhiên (chiếm 2,5% tổng số vụ cháy), diện tích cháy 

rừng tự nhiên 5,9 ha (chiếm 1,2% tổng diện tích cháy). Loại hình rừng trồng có số vụ 

cháy và diện tích cháy lớn nhất trong các loại hình thực vật được theo dõi và thống 

kê, số vụ cháy 150 vụ (chiếm 92%), diện tích cháy 474,36 ha (chiếm 94,1%). 
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3.2.2. Hiện trạng vật liệu cháy, cây bụi và thảm tươi liên quan đến cháy rừng 

- Hiện trạng vật liệu cháy 

Tầng cây cao không chỉ là đối tượng, mục tiêu trong kinh doanh rừng mà còn 

là loài cây hoặc nhóm những loài cây giữ vai trò chi phối, quyết định đến đặc điểm 

tiểu hoàn cảnh của mỗi khu rừng. Trong quản lý cháy rừng, nghiên cứu cấu trúc 

tầng cây cao giúp chúng ta đánh giá được các đặc điểm liên quan đến khả năng cháy 

của vật liệu như: khối lượng, độ ẩm và sự sắp xếp của VLC, chi phối tầng thảm tươi 

cây bụi làm tăng hay giảm nguy cơ cháy rừng... từ đó giúp cho việc quản lý cháy 

rừng được chặt chẽ và chính xác hơn.  

Để thực hiện nội dung nghiên cứu, chúng tôi đã bố trí một số ô điều tra điển 

hình về cấu trúc rừng thuộc phân vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh. Đối với rừng 

tự nhiên gồm các trạng thái rừng nghèo và rừng trung bình thì chiều cao trung bình 

đạt 14,1 m, mật độ trung bình 520 cây/ha, độ tàn che trung bình là 74%, cây tái sinh 

tương đối đa dạng mật độ trung bình đạt 1.875 cây/ha, thảm tươi có độ che phủ 

trung bình là 86%. Qua đó thấy rằng, cấu trúc rừng trạng thái này đã tương đối ổn 

định, cây bụi thảm tươi có độ che phủ lớn. Đối với cấu trúc rừng loại này thường 

không cháy. 

Đối với trạng thái rừng phục hồi và rừng hỗn giao nứa - gỗ thường có cấu 

trúc không ổn định, đây là dạng rừng phục hồi sau nương rẫy và khai thác, độ tàn 

che từ trung bình 40% - 60%. Đối với các rừng loại này, chúng tôi thấy rằng, xảy ra 

cháy ở dạng rừng hỗn giao nứa - gỗ do người dân hun khói lấy mật ong và khai thác 

gỗ trái phép dùng lửa để nấu ăn trong rừng làm cháy rừng, cháy dạng này thường là 

cháy tán, rất khó cho công tác chữa cháy. 

Công tác tỉa thưa đã góp phần làm giảm VLC dưới rừng, đồng thời làm 

cho khoảng cách từ lớp VLC mặt đất đến tán rừng tăng lên, giảm khả năng cháy 

lan lên tán rừng. Nếu xảy ra cháy rừng sẽ giúp cho việc dập lửa được dễ dàng và 

ít tốn công.  

- Đặc điểm tầng cây bụi  

Đặc điểm phân bố cây bụi thảm tươi, kết hợp với đặc điểm cấu trúc tầng cây 

cao tạo thành một kiểu phân bố VLC liên tục theo chiều thẳng đứng từ mặt đất lên 

tán rừng, khi có cháy mặt đất xảy ra thì khả năng chuyển thành cháy tán rất cao. 

Hiện tượng này là do chiều cao dưới cành của tầng cây cao còn thấp. Nghiên cứu 
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này giúp cho việc giảm VLC rừng trồng ở các tầng tán và tạo khoảng cách giữa tán 

và tầng cây bụi xa hơn, giảm được nguy cơ cháy tán. Kết quả điều tra tầng cây bụi 

được tổng hợp trong bảng 3.8.  

Bảng 3.8. Kết quả điều tra tầng cây bụi dưới tán rừng Keo và Thông nhựa 

Loài cây Tuổi cây Loài cây chủ yếu Hcb (cm) 

Keo 

1 

Ràng ràng, Sim, Mua, Chạc chìu,  

Ba gạc, Cỏ tranh, Lau sậy, Bùm bụp, 

Ba soi, Ba bét, … 

43,2 

2 37,1 

3 37,2 

4 32,7 

5 24,4 

6 47,3 

Trung bình  36,9 

Thông 

nhựa 

10 
Ràng ràng, Sim, Mua, Dây hoa bướm, 

Ba gạc, Mẫu đơn, Cỏ tranh, Lau sậy, 

Bùm bụp, Ba soi, Ba bét, Đẻn gai,  

Cỏ tranh, Thao kén… 

153,3 

20 113,2 

Trung bình  133,2 

 Kết quả nghiên cứu bảng 3.8 cho thấy, thành phần các loài cây bụi chủ yếu 

dưới tán rừng trồng ở các đối tượng nghiên cứu khá giống nhau, bao gồm: Ràng 

ràng, Lau lách, Sim, Mua, Cỏ lào... Những loài này thường phân bố ở nơi có tầng 

đất mỏng, đất chua, nghèo chất dinh dưỡng và nhiều đá lẫn. Qua điều tra ở các đối 

tượng nghiên cứu cho thấy, khả năng tái sinh của cây tái sinh dưới rừng Thông nhựa 

và Keo đều kém, thành phần và mật độ cây tái sinh rất ít, chỉ có một số loài như: 

Bời lời, Thẩu tấu, Thành ngạnh, Bùm bụp... 

Đối với rừng Keo và Bạch đàn, lớp thảm tươi, cây bụi có chiều cao trung 

bình xấp xỉ 0,4 m. Rừng Thông nhựa 10 tuổi có chiều cao của lớp thảm tươi cây bụi 

cao hơn 1,2 m và độ che phủ cũng cao hơn 76%, khi Thông nhựa 20 tuổi, những 

diện tích mà chủ rừng không tiến hành phát, dọn thực bì thì chiều cao của lớp cây 
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bụi thảm tươi cao lên rất nhiều (1,33 m) và độ che phủ trung bình 85%. Những diện 

tích chủ rừng tiến hành phát thực bì để lấy nhựa thì chiều cao giảm đi đáng kể (0,45 

m) và độ che phủ của thảm tươi cây bụi chỉ còn 25%. Đối với rừng Cao su và Phi 

lao thì cây bụi và cây tái sinh có độ che phủ thấp nên đối tượng rừng này rất ít cháy. 

- Khối lượng vật liệu cháy 

Tính chất và sự phân bố của vật liệu cháy trong không gian ảnh hưởng quyết 

định đến sự phát sinh và phát triển của đám cháy. Vì vậy, trong phân tích bất kỳ 

một đám cháy nào cũng cần phải quan tâm tới nguồn vật liệu cháy và những đặc 

điểm quan trọng của vật liệu cháy có ảnh hưởng tới cháy rừng bao gồm: kích thước, 

sự sắp xếp, độ ẩm, khối lượng và dạng vật liệu cháy [21]. 

Khối lượng VLC là đặc trưng quan trọng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự lan 

tràn của đám cháy, chiều cao ngọn lửa, làm tăng tổng nhiệt lượng do đám cháy gây 

ra, từ đó sẽ thúc đẩy mạnh hơn tốc độ lan tràn cũng như cường độ của đám cháy. 

Do đó một trong những biện pháp hữu hiệu và khả thi nhất để làm giảm cường độ 

cháy là giảm thiểu khối lượng vật liệu. 

Đối với khu vực nghiên cứu, do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

mùa mưa thường kéo dài và khi đó thảm tươi, cây bụi phát triển rất nhanh. Vào mùa 

khô gió Tây Nam thổi mạnh, mang đặc tính khô hanh, đây cũng là khoảng thời gian 

có nhiệt độ không khí cao nhất trong năm, mưa ít đã làm cho VLC khô khá nhanh, 

dẫn đến khối lượng VLC khô tăng cao. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn, là mối nguy 

hiểm lớn, rất dễ xảy ra cháy rừng, số liệu điều tra về khối lượng và độ ẩm VLC ở 

các trạng thái rừng trồng được tổng hợp trong bảng 3.9. 

Bảng 3.9. Khối lượng vật liệu cháy rừng Keo và Thông nhựa 

Loài Tuổi 
Mvlc khô 

(tấn/ha) 

Mvlc tươi 

(tấn/ha) 

Tổng Mvlc 

(tấn/ha) 

Keo 
4 8,3 10,9 19,2 

5 11,6 9,8 21,4 

Trung bình 9,95 10,4 20,3 

Thông 

nhựa 

10 4,8 2,8 7,6 

20 10,1 4,4 14,3 

Trung bình 7,5 3,6 10,9 
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 - Đối với rừng keo, khối lượng bình quân của vật liệu cháy là 20,3 tấn/ha, 

dao động từ 19,2 - 21,4 tấn/ha. Khối lượng vật liệu cháy khô bình quân là 9,95 

tấn/ha, dao động từ 8,3 - 11,6 tấn/ha, khối lượng vật liệu cháy tươi từ 9,8 - 10,9 

tấn/ha. Nhìn chung, khối lượng vật liệu khô tăng theo tuổi rừng của các trạng thái.  

- Đối với rừng Thông nhựa, khối lượng bình quân của vật liệu cháy 10,9 

tấn/ha, dao động từ 7,6 - 14,3 tấn/ha. Khối lượng vật liệu cháy khô bình quân 7,5 

tấn/ha, dao động từ 4,8 - 10,1 tấn/ha. Khối lượng vật liệu cháy tươi thấp từ 2,8 - 4,4 

tấn/ha. 

Qua kết qua điều tra thực tế về hiện trạng của khối lượng vật liệu cháy tại 

khu vực nghiên cứu cho thấy: 

- Sự phân bố của nguồn vật liệu cháy ở rừng Keo và Thông nhựa là không 

đồng đều; phần lớn số diện tích rừng được trồng trên đất lâm nghiệp không có rừng, 

đất chua, đất xấu, tầng đất mỏng và thoát nước mạnh. Một số diện tích trồng trên 

địa hình tương đối dốc đến dốc mạnh, địa hình bị chia cắt mạnh, sự bố của thảm 

thực vật tầng cây bụi, lớp thảm tươi không đều, nguy cơ cháy xuất hiện cháy rừng 

rất cao.  

- Với mỗi loài cây khác nhau thì khối lượng vật liệu cháy cũng như khả năng 

bén lửa cũng có sự khác nhau rõ rệt. Đối với tuổi rừng nhỏ thì khối lượng vật liệu 

cháy rừng ít, đó là do quá trình rụng lá và tỉa thưa tự nhiên của chúng diễn ra chậm 

và có thể nói rằng khối lượng vật liệu cháy tăng nhanh dần theo tuổi rừng và được 

tích tụ lại dưới tán cây.  

- Tổng khối lượng vật liệu cháy tăng dần theo tuổi đối với cả hai loài Keo và 

Thông nhựa, đặc điểm này cho thấy nguy cơ cháy rừng không những không giảm 

mà còn có thể tăng theo tuổi rừng trồng. Nghiên cứu về khối lượng VLC giúp cho 

các chủ rừng cần phải có kế hoạch linh hoạt điều chỉnh làm giảm VLC cho phù hợp 

với từng cấp tuổi rừng, từng loại rừng, đảm bảo giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn cháy 

rừng cho từng loại rừng theo độ tuổi khác nhau. 

3.2.3. Thực trạng công tác quản lý cháy rừng tỉnh Quảng Bình  

3.2.3.1. Thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực PCCCR  

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ rừng và 

PCCCR trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang có tác động mạnh mẽ đến tài nguyên 

thiên nhiên của tỉnh Quảng Bình trong, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong 
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công tác bảo vệ và phát triển rừng, một số văn bản điển hình trong công tác chỉ đạo 

được thể hiện tại bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Hệ thống văn bản chỉ đạo công tác quản lý cháy rừng 

TT Tên văn bản Tiêu đề 
Thực trạng 

thực thi 

1 

Quyết định số 57/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 

Đã triển khai 

thực hiện 

2 

Quyết định số 1282/QĐ-

TTg ngày 29/9/2006 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Về việc sát nhập Ban Chỉ đạo Trung 

ương thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-

TTg và Ban Chỉ đạo Trung ương 

phòng cháy, chữa cháy rừng 

Đã hết hiệu 

lực thi hành. 

3 

Quyết định số 4817/QĐ-

BNN-TCLN ngày 

21/11/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển  

nông thôn 

Về ban hành kế hoạch hành động 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2016 – 2020 

Đã triển khai 

thực hiện 

4 

Quyết định số 10/2015/QĐ-

UBND ngày 17/3/2015 của 

UBND tỉnh Quảng Bình 

Về việc ban hành quy chế thành lập, 

tổ chức và hoạt động của tổ chức 

phối hợp liên ngành 

Đã triển khai 

thực hiện 

5 

Quyết định số 1328/KH-

UBND ngày 29 tháng 10 

năm 2012 của UBND 

 tỉnh Quảng Bình 

Thiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh 

Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015 

Đã triển khai 

thực hiện 

6 

Quyết định số 3073/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 11 

năm 2014 của UBND  

tỉnh Quảng Bình 

Kế hoạch hành động ứng phó với 

biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-

2015 và định hướng đến năm 2020 

Đã triển khai 

thực hiện 

7 

Quyết định số 42/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 1 

năm 2017 của UBND tỉnh 

Quảng Bình 

Về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ 

đạo thực hiện Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh 

Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2020 

Đã triển khai 

thực hiện 
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Qua bảng 3.10 cho thấy, hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch hành động về 

quản lý cháy rừng trong bối cảnh BĐKH đã được triển khai nghiêm túc, tỉnh Quảng 

Bình đã chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch ứng phó với BĐKH tại địa 

phương chương trình mục tiêu Quốc gia. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quản lý còn 

chung chung, chưa có quy định nguyên tắc quản lý, bảo vệ, PCCCR thích ứng, giảm 

thiểu tác động của BĐKH cho từng địa phương cụ thể. 

3.2.3.2. Thực trạng công tác tổ chức lực lượng quản lý cháy rừng 

+ Cơ cấu tổ chức quản lý cháy rừng trước khi có Quyết định số 42/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình 

Trước khi chưa có Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 

của UBND tỉnh Quảng Bình, việc chỉ đạo về công tác quản lý, bảo về rừng do Ban 

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh 

Quảng Bình chỉ đạo chung và giao cho Văn phòng Các vấn đề cấp bách trong bảo 

vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (đặt tại Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình) phụ 

trách, văn phòng Các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 

rừng cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo các quy định tại Công văn số 3233/BNN-KL 

ngày 04/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo việc thực 

hiện công tác quản lý bảo vệ rừng ở các huyện, thành phố. 

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BVR và PCCCR chịu trách nhiệm chỉ 

đạo toàn bộ công tác BVR và PCCCR trên địa bàn, điều hành mọi hoạt động của Ban 

chỉ huy PCCCR ở các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị và chủ rừng trên địa bàn. 

Điều động lực lượng để làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và chữa cháy rừng khi cần thiết. 

Để thực hiện tốt công tác PCCCR, lực lượng Kiểm lâm là cơ quan trực tiếp tham 

mưu, phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an và lực lượng khác để tham gia 

công tác chữa cháy rừng khi cháy rừng xảy ra cấp tỉnh, huyện và thành phố.  
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Ban quản lý cấp 

huyện/thành phố 

 

Chi cục kiểm lâm Công an, Quân đội 

cấp tỉnh 

Hạt Kiểm lâm  Ban chỉ đạo cấp xã/ 
phường 

Chủ rừng/Tổ đội 
PCCCR 

Văn phòng ban chỉ đạo các vấn đề cấp 

bách trong BVR và PCCR tỉnh 

Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng  

Công an, Quân đội 
cấp huyện/thành phố 

 Kiểm lâm địa bàn 

           Chỉ đạo trực tiếp 
            Phối hợp 
            Hỗ trợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ tổ chức quản lý cháy rừng tỉnh Quảng Bình theo Quyết định 

889/QĐ - UBND tỉnh ngày 14 tháng 4 năm 2014 

- Lực lượng tham gia quản lý cháy rừng bao gồm: 

Uỷ ban nhân dân các cấp: đứng đầu Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong 

công tác BVR và PCCCR, quản lý Nhà nước về đất đai và tài nguyên rừng theo 

phân cấp, quản lý các nguồn lực trên địa bàn. 

Lực lượng Kiểm lâm là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ban chỉ huy các 

vấn đề cấp bách về BVR và PCCCR về các vấn đề liên quan. 

Lực lượng Công an, Quân đội có trách nhiệm tổ chức lực lượng phối hợp với 

các lực lượng khác để tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, xác minh làm 

rõ nguyên nhân cháy rừng. 
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Các sở, phòng, ban liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch về tài chính, 

chuẩn bị về kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo phát triển kinh tế rừng gắn với công tác BVR và 

PCCCR trên địa bàn. 

Các công ty lâm nghiệp, hộ gia đình nhận rừng (chủ rừng) là lực lượng tại 

chổ, đông đảo nhất để tham gia công tác PCCCR. 

Công tác tổ chức lực lượng được kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, đã có 

8/8 cấp huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững, đã có 161 xã/phường có rừng thành lập Ban chỉ 

đạo để điều hành, kiểm tra và đôn đốc các chủ rừng thực hiện công tác quản lý 

cháy rừng trên địa bàn. Đã thành lập các Đội cơ động bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng (cấp tỉnh), Tổ cơ động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng (cấp huyện, thành phố), Tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng (cấp xã, phường).  

+ Cơ cấu tổ chức quản lý cháy rừng thực hiện theo Quyết định số 42/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình 

Để đảm bảo công tác điều hành và chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến bảo 

vệ rừng và phát triển rừng phù hợp, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 

thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) thay thế cho 

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về BVR và PCCCR tỉnh trước đây, cơ cấu tổ chức 

lực lượng lý cháy rừng tỉnh theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 

2017 của UBND tỉnh Quảng Bình, sơ đồ cơ cấu trong công tác quản lý cháy rừng 

được thể hiện ở hình 3.4. 
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Hình 3.4. Sơ đồ tổ chức lực lượng quản lý cháy rừng theo Quyết định  

số 42/QĐ - UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình  

Theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 của UBND 

tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 có Ban Quản lý Dự án bảo 

vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Các vấn đề 

cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với Ban Quản lý Dự án 

trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Quảng Bình. Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển 

rừng (có trụ sở đặt tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh) thực hiện nhiệm vụ về tham mưu cho 

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững của tỉnh theo các văn bản hiện hành 

Ban quản lý dự án 

cấp huyện/thành 

phố 

 

Chi cục kiểm lâm Công an, Quân đội 

cấp tỉnh 

Hạt Kiểm lâm  Ban chỉ đạo cấp xã/ 
phường 

Chủ rừng/Tổ đội 
PCCCR 

Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh Quảng Bình 

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu  

phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Bình 

Công an, Quân đội 
cấp huyện/thành phố 

 Kiểm lâm địa bàn 

            Chỉ đạo trực tiếp 
            Phối hợp 
            Hỗ trợ 
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Ban chỉ đạo cấp tỉnh trong đó Chi cục Kiểm lâm là đơn vị giữ vai trò chủ 

yếu, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác BVR và PCCCR trên địa bàn, điều 

hành mọi hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện/thành phố [50]. Điều động lực 

lượng để làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và chữa cháy rừng khi cần thiết, để thực hiện 

tốt công tác PCCCR ở các địa phương. Lực lượng Kiểm lâm là cơ quan trực tiếp 

tham mưu, phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an và lực lượng khác để 

tham gia công tác chữa cháy rừng khi cháy rừng xảy ra.  

So với trước khi có Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 10 tháng 1 năm 2017 

của UBND tỉnh Quảng Bình cơ cấu và sơ đồ tổ chức về công tác quản lý bảo vệ và 

PCCCR không có nhiều thay đổi, chỉ khác là tùy theo mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể 

của từng giai đoạn phát triển lâm nghiệp của tỉnh để đổi tên Ban chỉ đạo, sát nhập 

các đơn vị chức năng nhằm phù hợp với tình hình địa phương. 

Để đảm bảo công tác quản lý cháy rừng được tổ chức đồng bộ, hiệu quả, 

hàng năm các địa phương tiến hành rà soát, tổ chức bổ sung và xây dựng lực lượng 

tham gia quản lý cháy rừng từ cấp xã trở lên, nhằm đảm bảo về số lượng, chất 

lượng cần thiết khi có cháy rừng xảy ra tại địa bàn. Kết quả thống kê lực lượng 

tham gia quản lý cháy rừng ở các địa phương được thể hiện tại bảng 3.11. 

 Bảng 3.11. Lực lượng tham gia Ban chỉ đạo, Tổ đội PCCCR trong toàn tỉnh 

TT Đơn vị hành chính 
Ban chỉ đạo Tổ, Đội PCCCR 

Số lượng Số người Số lượng Số người 

1 Huyện Minh Hóa 19 307 139 1.135 

2 Huyện Tuyên Hóa 22 360 149 1.211 

3 Thị xã Ba Đồn 10 192 20 151 

4 Huyện Quảng Trạch 16 306 80 871 

5 Huyện Bố Trạch 35 595 189 1.574 

6 Thành phố Đồng Hới 13 208 52 394 

7 Huyện Quảng Ninh 17 190 88 1.287 

8 Huyện Lệ Thuỷ 21 430 201 2.130 

Tổng 161 2.588 918 8.753 
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Kết quả bảng 3.11 cho thấy, các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo để thực 

hiện kế hoạch quản lý cháy rừng hàng năm, lực lượng tham gia Ban chỉ đạo hầu hết là 

cán bộ nồng cốt UBND cấp huyện/thành phố, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xã/phường, 

các ban ngành, đoàn thể cấp huyện/thành phố. Lực lượng tham gia tổ đội ứng cứu, chữa 

cháy rừng là các hộ nhận rừng, nhân dân sống tại địa phương. Căn cứ vào diện tích rừng 

quản lý để các địa phương huy động lực lượng tham gia BCĐ và các tổ đội. Kết quả 

thống kê cho thấy, huyện Bố Trạch có số lượng BCĐ, tổ đội và số người tham gia lực 

lượng PCCCR nhiều nhất (224 BCĐ và 2.196 người), thấp nhất là Thị xã Ba Đồn vì đây 

là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện mới thành lập, diện tích rừng được giao 

quản lý ít. 

+ Lực lượng tham gia trong công tác chỉ đạo và trách nhiệm trong quản lý cháy 

rừng 

Trong bối cảnh BĐKH hiện nay, các yếu tố khí hậu biến đổi bất thường làm 

cho nguy cơ cháy rừng tăng cao ở các địa phương. Diện tích với cấp cháy thấp 

trước đây giờ có xu hướng tăng cấp cháy. Quá trình nghiên cứu, phỏng vấn và phân 

tích các bên liên quan về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức tham gia 

quản lý cháy rừng, kết quả được thể hiện tại bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Lực lượng tham gia và trách nhiệm của các bên có liên quan trong công 

tác quản lý cháy rừng 

Các bên 

liên quan 

Vai trò trong BVR 

và PCCCR 

Trách nhiệm trong hoạt 

động PCCCR 

Quyền lợi khi 

tham gia 

PCCCR 

1.Lực lượng 

Kiểm lâm 

(bao gồm các 

Hạt Kiểm lâm 

ở địa phương, 

Đội Kiểm lâm 

cơ động số 1, 

số 2. Kiểm 

lâm địa bàn...) 

- Lực lượng chuyên 

trách thực thi pháp 

luật BVR và PCCCR 

theo Nghị định số 

119/2006 của  

Chính phủ 

- Lực lượng tham gia 

chỉ đạo, điều hành 

công tác phòng cháy, 

chữa cháy rừng 

- Tham mưu về quản lý 

cháy rừng cho chính 

quyền và Ban chỉ đạo  

các cấp 

- Kiểm tra, hướng dẫn và 

giám sát các hoạt động 

PCCCR theo phương án 

- Xử lý các hành vi vi 

phạm  trong BVR và 

PCCCR 

- Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

chính trị; 

- Danh hiệu thi 

đua, khen thưởng 
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Các bên 

liên quan 

Vai trò trong BVR 

và PCCCR 

Trách nhiệm trong hoạt 

động PCCCR 

Quyền lợi khi 

tham gia 

PCCCR 

- Chỉ huy, tổ chức cứu 

chữa khi xảy ra cháy rừng 

2. Các đơn vị 

chủ rừng 

- Chủ thể quản lý tài 

nguyên rừng có quy 

mô lớn; 

- Có lực lượng 

chuyên trách BVR - 

PCCCR 

- Quản lý và bảo vệ diện 

tích rừng được giao. 

- Phòng và chữa cháy theo 

phương án của  

đơn vị 

- Bảo vệ  

được tài sản 

- Tăng lợi nhuận 

trong kinh  

doanh rừng 

3. Hộ gia đình 

có rừng hay 

sống ven rừng 

 

- Chủ thể quản lý tài 

nguyên rừng được 

giao (trường hợp là 

chủ rừng) 

- Lực lượng tại chỗ 

- Quản lý và bảo vệ diện 

tích rừng được giao 

- PCCCR theo cam kết  

đã ký 

- Bảo vệ  

được tài sản 

- Danh hiệu  

văn hóa 

- Được khen 

thưởng 

4. Cộng đồng 

(thôn, bản) có 

rừng, ven rừng 

 

- Lực lượng tại chỗ 

đông đảo nhất tại 

 địa bàn; 

- Am hiểu về tình 

hình rừng tại  

địa phương 

- Quản lý bảo vệ diện tích 

rừng được giao (nếu có) 

- Thực hiện các nội dung 

BVR theo Quy ước  

nội bộ 

- Tăng thu nhập 

và uy tín (danh 

hiệu văn hóa); 

- Bảo vệ  

tài nguyên và  

môi trường  

địa phương 

5. UBND  

các huyện 

/thành phố 

- Quản lý Nhà nước 

về PCCCR theo  

phân cấp 

- Đứng đầu Ban  

chỉ đạo 

- Quản lý nhiều 

nguồn lực phục vụ 

- Chỉ đạo thực hiện 

phương án PCCCR của 

xã/ phường 

- Quản lý các đối tượng 

dân cư trên địa bàn xã 

- Huy động lực lượng và 

phương tiện chữa cháy 

- Tăng ngân sách 

địa phương 

- Hoàn thành 

nhiệm vụ  

chính trị 
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Các bên 

liên quan 

Vai trò trong BVR 

và PCCCR 

Trách nhiệm trong hoạt 

động PCCCR 

Quyền lợi khi 

tham gia 

PCCCR 

công tác PCCCR tại 

địa phương 

rừng tại chỗ 

6. UBND các 

xã phường 

- Quản lý Nhà nước 

về đất đai và TNR 

theo phân cấp 

- Đứng đầu Ban chỉ 

đạo cấp xã, phường 

- Quản lý các nguồn 

lực tham gia PCCCR  

tại địa phương. 

- Quản lý trực tiếp 

các tổ đội PCCCR 

- Chỉ đạo thực hiện 

phương án PCCCR của 

địa phương 

- Điều hành hoạt động 

phối hợp của các cơ quan 

trực thuộc cấp xã, phường 

trong hoạt động quản lý 

lửa rừng 

- Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

chính trị 

- Tăng ngân sách 

địa phương; 

7. Lực lượng 

Công an tỉnh 

Thừa hành pháp luật 

PCCCR 

Phối hợp phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định 

của Chính phủ và theo 

Quyết định số 

10/2015/QĐ-UBND ngày 

17/3/2015 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy chế 

thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp 

liên ngành; 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

chính trị 

8. BCH  

Quân sự tỉnh 
Lực lượng phối hợp 

Hỗ trợ chữa cháy và cứu 

hộ theo quy định của 

Chính phủ và theo Quyết 

định số 10/2015/QĐ-

UBND ngày 17/3/2015 

của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy chế thành 

lập, tổ chức và hoạt động 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

chính trị 
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Các bên 

liên quan 

Vai trò trong BVR 

và PCCCR 

Trách nhiệm trong hoạt 

động PCCCR 

Quyền lợi khi 

tham gia 

PCCCR 

của tổ chức phối hợp  

9. Các Sở,  

ban ngành  

liên quan 

- Các cơ quan hành 

pháp (Tòa án, Viện 

kiểm sát) 

- Các cơ quan quản 

lý kinh tế (Tài chính, 

Ngân hàng, Kho bạc) 

- Cơ quan truyền 

thông (Đài PT  

và TH tỉnh) 

- Cơ quan y tế,  

giáo dục 

- Giải quyết chế độ 

cho lực lượng tham 

gia PCCCR. 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ theo các quy định tại 

Quyết định số 57/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Kế hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng giai 

đoạn 2011 - 2020; Quyết 

định số 1282/QĐ-TTg 

ngày 29/9/2006 của Thủ 

tường Chính phủ; Công 

văn số 3233/BNN-KL 

ngày 04/12/2006 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các văn bản 

quy định hiện hành 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ  

chính trị 

10. Tổ chức 

chính trị xã hội 

 

- Tự nguyện tham 

gia theo khả năng uy 

tín và vị trí trong  

xã hội 

Khuyến khích sự tham gia 

của các tổ chức, cá nhân 

thông qua tuyên truyền  

vận động 

- Hoàn thành 

trách nhiệm đối 

với xã hội, đất 

nước và  

địa phương; 

- Tăng uy tín của 

tổ chức. 

Qua bảng 3.12 cho thấy, công tác quản lý cháy rừng tại Quảng Bình đã huy 

động được nhiều thành phần tham gia, phát huy vai trò mỗi cơ quan, đơn vị trong 

công tác quản lý cháy rừng. Tuy nhiên mức độ, tính chất tham gia của các đơn vị có 

sự khác nhau, lực lượng chủ yếu tham gia, điều hành công tác quản lý cháy rừng tại 

các đơn vị hành chính là Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, các hộ nhân dân có 

rừng và lực lượng tại chổ tại địa phương. Các đơn vị, tổ chức thực thực hiện nhiệm 
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vụ chính trị không phải lực lượng nồng cốt chưa có kế hoạch, phương án cụ thể, 

chưa thực sự gắn nhiệm vụ của đơn vị với công tác quản lý cháy rừng trên địa bàn. 

Việc phân tích các bên liên quan chủ yếu dựa trên vai trò, trách nhiệm trong mối 

quan hệ với lực lượng nồng cốt trong quản lý cháy rừng nên chưa xây dựng được số 

người tham gia cụ thể ở các đơn vị phối hợp khi có cháy rừng xảy ra. 

3.2.3.3. Hiện trạng về dụng cụ, thiết bị phục vụ quản lý cháy rừng  

Để đảm bảo công tác PCCCR hiệu quả ở các huyện/thành phố và các đơn vị, 

ngoài công tác tổ chức lực lượng tham gia PCCCR còn phải kể đến số lượng, chất 

lượng các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ PCCCR. Kết quả điều tra về 

dụng cụ, trang thiết bị ở các huyện/thành phố phục vụ công tác PCCCR được thể hiện 

ở bảng phụ lục 1. Thực tế ở các địa phương đều được trang bị dụng cụ, thiết bị phục 

vụ công tác quản lý cháy rừng. Tuy nhiên, số lượng các dụng sử dụng trong ứng cứu, 

chữa cháy rừng phân bố không đều ở các địa phương, tập trung cho các địa phương 

có diện tích rừng quản lý lớn, có nhiều vùng trọng điểm cháy như huyện Minh Hóa, 

Tuyên Hóa, Quảng Trạch. Phần lớn dụng cụ, trang thiết bị ở các địa phương đều thô 

sơ, chất lượng kém nên chưa đáp ứng với công tác chữa cháy rừng hiện nay. Mặt 

khác, tài nguyên rừng ở tỉnh Quảng Bình chủ yếu phân bố tại vùng rừng núi, vùng 

sâu, vùng xa, có địa hình rất đa dạng và phức tạp nên công tác PCCCR gặp nhiều khó 

khăn vì thông tin liên lạc hạn chế, khó cơ động lực lượng, triển khai các trang thiết bị 

và hậu cần để tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy kịp thời.   

3.2.3.4. Một số bất cập trong công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh  

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác tỏ chức quản lý 

cháy rừng, chúng tôi nhận thấy, trong công tác PCCCR ở tỉnh Quảng Bình còn gặp 

mốt số vấn đề cần được giải quyết, đây là cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cháy rừng, đặc biệt trong 

bối cảnh BĐKH hiện nay, đó là: 

- Công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm điểm cháy 

còn nhiều hạn chế; công thức dự báo cháy rừng được xây dựng từ những năm 1990 

nhưng đến nay chưa có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế; Hiện tại Chi 

cục Kiểm lâm chưa đủ khả năng thực hiện công việc dự báo cháy rừng tại các tiểu 

vùng trên địa bàn toàn tỉnh do số lượng các trạm cảnh báo cháy rừng còn quá ít và 

thiếu nhân lực thực hiện công việc dự báo. Khả năng phát hiện sớm lửa rừng còn 

gặp khó khăn nên chưa chủ động triển khai các phương án PCCCR kịp thời. 
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- Lực lượng Kiểm lâm được giao nhiệm vụ nòng cốt trong công tác PCCCR, 

nhưng lại rất mỏng và phân tán (có xã diện tích rừng lớn gần 10.000 ha nhưng chỉ 

có 1 cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn; có nơi một cán bộ kiểm lâm phụ trách từ 2 

đến 3 xã). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCCCR của nhiều cán bộ, công chức 

Kiểm lâm còn hạn chế.  

- Đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho công tác PCCCR chưa đáp ứng được 

yêu cầu thực tế: Thiếu thiết bị quan sát để phát hiện đám cháy, thiếu phương tiện vận 

chuyển lực lượng chữa cháy nên cơ động lực lượng chữa cháy rừng còn chậm, dụng 

cụ dập lửa rất thô sơ chủ yếu là dùng cành cây để dập lửa. Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ chữa cháy rừng của chính quyền cấp xã, chủ rừng và người dân ở địa bàn 

cơ sở còn yếu, chưa nắm rõ biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng. Vì vậy, khi cháy rừng 

xảy ra, mặc dù huy động rất nhiều người tham gia chữa cháy song hiệu quả chữa cháy 

rừng còn thấp, khi có cháy lớn xảy ra trên diện rộng thì lúng túng, bị động. 

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền cơ 

sở còn hạn chế. Chủ trương xã hội hóa công tác PCCCR bước đầu được thực hiện, 

tuy nhiên, vai trò của chủ rừng chưa cao; nhiều chủ rừng chưa thực hiện nghiêm túc 

các quy định của Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy rừng; thiếu chủ động trong 

việc thực hiện các biện pháp PCCCR, chưa phát huy vai trò trách nhiệm trong việc 

phát hiện sớm lửa rừng để tổ chức xử lý khi đám cháy mới phát sinh (đặc biệt là các 

chủ rừng hộ gia đình, cá nhân). Một số cộng đồng dân cư chưa quan tâm tới công tác 

PCCCR, không tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn, xem đó là 

trách nhiệm của chủ rừng, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành chữa cháy rừng chưa đáp ứng yêu thực tế do 

thông tin chưa kịp thời, thiếu chính xác, thiếu phương tiện chở người tới hiện trường; 

trang thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các lực 

lượng tham gia chữa cháy rừng chưa nhịp nhàng, hiệu quả còn thấp.  

- Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác dự 

báo, cảnh báo cháy rừng và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn chế.  

- Chế độ, chính sách đối với lực lượng và người dân tham gia chữa cháy rừng 

chưa tương xứng so với công việc nặng nề, vất vả và nguy hiểm trong PCCCR nên 

chưa động viên, khuyến khích mọi lực lượng tham gia cứu chữa một cách chủ động và 

tích cực. 
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3.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÙA 

CHÁY, DỰ BÁO CHÁY RỪNG CÁC VÙNG SINH THÁI TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.3.1. Đánh giá sự phù hợp và đề xuất phương pháp xác định mùa cháy rừng 

các vùng sinh thái 

3.3.1.1. Phương pháp chỉ số khô hạn của Thái Văn Trừng 

Thời tiết, khí hậu có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình làm khô vật liệu cháy 

rừng, quá trình nghiên cứu tác động của các các tố khí hậu có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc dự báo, cảnh báo cháy rừng. Sử dụng phương pháp Chỉ số khô hạn của 

Thái Văn Trừng để xác định mùa cháy dựa trên các yếu tố khí tượng có ảnh hưởng 

đến nguy cơ cháy rừng rừng của các tiểu vùng sinh thái nhằm làm rõ hơn thời gian 

có khả năng xảy ra cháy rừng. 

- Đặc trưng của các yếu tố khí tượng tiểu vùng sinh thái núi cao 

Bảng 3.13. Đặc trưng nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa tiểu vùng sinh thái núi cao  

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 

(oC) 
17,3 20,0 21,7 25,4 27,9 29,7 29,1 27,9 26,5 24,2 22,0 18,6 

Độ ẩm  

(%) 
90,8 89,5 87,9 84,6 81,1 74,7 76,6 83,1 88,9 90,8 89,8 89,7 

Lượng mưa  

(mm) 
38,7 39,6 56,4 75,4 144,9 102,0 165,3 391,4 488,8 707,7 198,4 74,5 

 

Biểu đồ 3.4. Biểu đồ Gaussen – Walter với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm 

không khí tiểu vùng sinh thái núi cao 
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+ Đặc trưng của các yếu tố khí tượng tiểu vùng sinh thái gò đồi 

Bảng 3.14. Đặc trưng nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa tiểu vùng sinh thái gò đồi  

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 

(oC) 
18,1 20,2 21,7 25,2 28,2 30,3 29,8 28,9 27,3 25,2 23,0 19,6 

Độ ẩm  

(%) 
89,4 90,5 89,4 86,5 80,2 71,8 74,8 78,8 85,6 87,6 86,9 87,3 

Lượng mưa  

(mm) 
50,0 30,5 40,4 60,7 124,1 63,3 119,9 206,7 459,8 616,1 180,1 89,7 

 

Biểu đồ 3.5. Biểu đồ Gaussen – Walter với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm 

không khí tiểu vùng sinh thái gò đồi  

+ Đặc trưng của các yếu tố khí tượng vùng đồng bằng và cát ven biển 

Bảng 3.15. Đặc trưng nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa tiểu vùng đồng bằng  

và cát ven biển  

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt độ 

(oC) 
18,9 19,3 21,6 24,7 27,9 29,6 29,7 28,9 27,0 24,8 22,4 18,9 

Độ ẩm  

(%) 
87,9 90,3 89,2 85,3 79,1 70,9 72,9 76,8 84,8 87,0 85,3 87,9 

Lượng mưa  

(mm) 
64,5 33,9 41,2 77,1 107,5 67,0 77,1 173,4 532,5 618,2 204,3 64,5 
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Biểu đồ 3.6. Biểu đồ Gaussen – Walter với các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm 

không khí tiểu vùng sinh thái đồng bằng và ven biển 

Từ số liệu khí tượng thu thập được, sử dụng Phương pháp Chỉ số khô hạn kết 

quả cho thấy: Tại tiểu vùng sinh thái núi cao có 1 tháng (tháng 2) ở mức độ khô (X = 

1, 0, 0), có nghĩa là mùa cháy ở khu vực này là 1 tháng. Tại tiểu vùng sinh thái gò đồi 

mùa cháy gồm 2 tháng khô (X = 2, 0, 0) (tháng 2, 3). Vùng sinh thái đồng bằng và cát 

ven biển mùa cháy rừng chỉ bao gồm 2 tháng (tháng 2 và tháng 3) (X = 2, 0, 0). 

Qua phân tích bảng số liệu khí tượng thấy rằng, lượng mưa phân bố không đều 

giữa các tháng trong năm giữa và giữa các tiểu vùng sinh thái, vào các tháng vào mùa 

hè có lượng mưa thấp. Do đó, việc sử dụng chỉ số khô hạn chưa có thể biểu thị cho tình 

hình khô hạn và mùa cháy rừng ở Quảng Bình, theo đó sự phân hóa không rõ nét về 

đặc trưng mùa cháy giữa các vùng địa lý và sinh thái trong tỉnh. Mặt khác, giữa mùa 

cháy rừng  được xác định theo chỉ số khô hạn có rất ít điểm phù hợp với mùa cháy rừng 

thực tế và mùa cháy rừng lý thuyết đang sử dụng theo Quyết định số 599 QĐ/UB-

21/12/1992 của UBND tỉnh Quảng Bình và tài liệu Cẩm nang ngành Lâm nghiệp - 

Chương Phòng cháy và chữa cháy rừng [2]. 

3.3.1.2. Phương pháp lượng mưa bình quân tuần trong nhiều năm liên tục 

Để đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp Phương pháp lượng mưa bình 

quân tuần trong nhiều năm liên tục, nghiên cứu sử dụng số liệu quan trắc khí tượng 

về lượng mưa trung bình tuần của các vùng sinh thái kết hợp với số liệu diễn biến 

các vụ cháy rừng trong 15 năm (2003 - 2018) để đánh giá mức độ phù hợp của 

phương pháp này. 

Lượng mưa trung bình tuần của các tiểu vùng sinh thái được tính và tổng hợp 

tại bảng 3.16. 
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Bảng 3.16. Lượng mưa trung bình tuần khí tượng tại các tiểu vùng sinh thái 

Vùng sinh 

thái 

Tuần  

khí tượng 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tiểu vùng 

núi cao 

Thượng 

tuần 
12,2 19,3 12,0 15,4 50,5 39,5 24,3 191,0 93,0 339,4 96,1 12,2 

Trung tuần 14,1 7,8 23,8 17,4 46,8 31,0 42,9 76,6 144,0 263,7 44,5 14,1 

Hạ tuần 12,4 12,5 22,4 42,6 49,6 31,5 99,8 124,0 252,0 104,6 57,9 12,4 

Tiểu vùng 

gò đồi 

Thượng 

tuần 
18,5 14,8 11,9 11,5 42,1 20,6 19,3 92,1 109,4 237,3 73,5 33,0 

Trung tuần 20,2 9,5 15,3 10,2 52,2 29,0 23,0 46,7 153,1 244,2 45,5 23,6 

Hạ tuần 11,9 6,2 13,5 39,0 29,8 13,7 77,7 67,8 200,6 134,7 61,9 33,6 

Tiểu vùng 

đồng 

bằng và 

ven biển 

Thượng 

tuần 
32,0 11,3 15,6 7,0 40,2 24,7 21,8 55,0 108,3 221,0 77,4 55,9 

Trung tuần 18,8 14,9 14,8 16,0 30,9 29,0 13,4 53,9 181,0 261,7 56,3 24,0 

Hạ tuần 13,8 7,7 13,6 54,1 36,3 13,2 41,9 64,5 243,2 136,0 70,6 22,4 
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Biểu đồ 3.7. Biểu đồ lượng mưa trung bình tuần tiểu vùng sinh thái núi cao 

 

Biểu đồ 3.8. Biểu đồ lượng mưa trung bình tuần tiểu vùng sinh thái gò đồi 

 

Biểu đồ 3.9. Biểu đồ lượng mưa trung bình tiểu vùng sinh thái đồng bằng  

và ven biển 
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Từ số liệu bảng 3.16 và áp dụng Phương pháp lượng mưa trung bình tuần của 

các tháng trong nhiều năm liên tục thì những tháng mùa cháy theo lý thuyết ở các 

tiểu vùng sinh thái là như sau: 

- Tiểu vùng sinh thái núi cao: mùa cháy gồm các tháng 1, 2, 3, 4. 

- Tiểu vùng sinh thái gò đồi: mùa cháy gồm các tháng 1, 2. 

- Tiểu vùng sinh thái đồng bằng và ven biển, mùa cháy gồm các tháng 2, 3. 

Kết quả nghiên cứu, sử dụng phương pháp lượng mưa trung bình tuần để xác 

định mùa cháy rừng cho các vùng sinh thái là chưa phù hợp với điều kiện thực tế. 

Do đó, muốn xác định mùa cháy dựa vào phương pháp lượng mưa trung bình tuần 

cần thiết phải có sự điều chỉnh các chỉ số trên cơ sở số liệu khí tượng của địa 

phương nhằm tăng tính chính xác trong việc xác định mùa cháy. 

3.3.1.3. Xác định mùa cháy các vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình bằng Phương 

pháp thống kê đa biến 

Áp dụng phương pháp thống kê đa biến, tiến hành phân tích dữ liệu với các 

biến là các yếu tố khí tượng về nhiệt độ trung bình, lượng mưa trung bình, độ ẩm 

không khí trung bình, biên độ nhiệt độ và số giờ nằng bằng phần mềm SPSS. Kết 

quả phân tích được trình bày tại bảng 3.17 và hình 3.5.  
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Bảng 3.17. Tổng hợp các yếu tố khí tượng của các tiểu vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình 

Địa điểm Yếu tố 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tiểu vùng 

sinh thái  

núi cao 

Nhiệt độ TB 17,3 20,0 21,7 25,4 27,9 29,7 29,1 27,9 26,5 24,2 22,0 17,3 

Lượng mưa TB 38,7 39,6 56,4 75,4 144,9 102,0 165,3 391,4 488,8 707,7 198,4 38,7 

Độ ẩm TB 90,8 89,5 87,9 84,6 81,1 74,7 76,6 83,1 88,9 90,8 89,8 90,8 

dT 4,1 5,7 7,8 8,2 9,4 9,9 8,7 8,2 6,2 6,0 4,5 5,5 

Sm 41 83 93 149 163 238 165 195 208 80 42 24 

Tiểu vùng 

sinh thái  

gò đồi 

Nhiệt độ TB 18,1 20,2 21,7 25,2 28,2 30,3 29,8 28,9 27,3 25,2 23,0 18,1 

Lượng mưa TB 50,0 30,5 40,4 60,7 124,1 63,3 119,9 206,7 459,8 616,1 180,1 50,0 

Độ ẩm 89,4 90,5 89,4 86,5 80,2 71,8 74,8 78,8 85,6 87,6 86,9 89,4 

dT 4,7 5,8 6,6 6,4 6,5 6,9 7,4 6,9 6,8 5,9 5,1 5,6 

Sm 47 84 82 159 247 266 279 293 263 150 70 43 

Tiểu vùng 

sinh thái 

đồng bằng 

và ven biển 

Nhiệt độ TB 18,9 19,3 21,6 24,7 27,9 29,6 29,7 28,9 27,0 24,8 22,4 18,9 

Lượng mưa TB 64,5 33,9 41,2 77,1 107,5 67,0 77,1 173,4 532,5 618,2 204,3 64,5 

Độ ẩm TB 87,9 90,3 89,2 85,3 79,1 70,9 72,9 76,8 84,8 87,0 85,3 87,9 

dT 4,5 4,7 4,9 6,4 8,1 7,8 7,1 6,7 5,8 5,4 3,9 4,7 

Sm 46 83 82 161 246 264 278 193 153 141 67 32 

Số vụ cháy 0 0 2 5 24 38 46 21 1 2 1 0 
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Tiểu vùng núi cao Tiểu vùng đồng bằng và ven biển 

Tiểu vùng gò đồi 

Hình 3.5. Kết quả phân tích đồ hình đa 

chiều MDAS từ các yếu tố khí tượng 

(P,H,T dT, S) của các vùng sinh thái. 

Derived stimulus Configuaration=cấu 

hình kích hoạt dẫn xuất, Euclidean 

distance model= mô hình khoảng cách 

Euclid, Demension 1= chiều thứ nhất 

(trục hoành),Demension 1= chiều thứ 2 

(trục tung). 

Từ kết quả phân tích dữ liệu các biến là các chỉ số khí tượng ở hình 3.5 

cho thấy: 

+ Tiểu vùng sinh thái núi cao: Tháng 2, tháng 3 là các tháng bản lề với 

tháng 3 là tháng tiếp cận mùa khô; tương tự tháng 8, tháng 9 là các tháng bản lề 

với tháng 9 là tháng tiếp cận mùa mưa. Các tháng 4, 5, 6, 7 là các tháng trọng 

tâm của mùa khô. 

+ Tiểu vùng  sinh thái đồng bằng và ven biển: Các tháng tháng 3, tháng 4 là các 

tháng bản lề với tháng 4 là tháng tiếp cận mùa khô; tương tự tháng 8, tháng 9 là tháng 

bản lề tiếp cận với mùa mưa. Các tháng 5, 6, 7 là các tháng trọng tâm của mùa khô. 

+ Tiểu vùng  sinh thái gò đồi: Các tháng tháng 3, tháng 4 là các tháng bản lề 

với tháng 4 là tháng tiếp cận mùa khô; tháng 9 là tháng bản lề tiếp cận với mùa 

mưa. Các tháng 5, 6, 7 là các tháng trọng tâm của mùa khô. 
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Mặc dù mùa cháy ở các vùng sinh thái khá giống nhau, tuy nhiên ở vùng núi 

cao mùa cháy có xu hướng đến sớm hơn (bắt đầu chuyển mùa từ tháng 2) so với các 

vùng còn lại. Nguyên nhân có thể nhận định rằng, vào thời điểm này phía Tây dãy 

Trường Sơn đã xuất hiện mùa mưa nên phía Đông dãy Trường Sơn bắt đầu xuất 

hiện mùa khô, do đó mùa cháy đến sớm hơn, các tháng trọng điểm mùa cháy dài 

hơn (từ tháng 4 đến tháng 7). 

3.3.1.4. Đề xuất phương pháp xác định mùa cháy rừng 

Qua nghiên cứu việc sử dụng các phương pháp xác định mùa cháy chúng tôi 

có các nhận xét như sau: 

- Các yếu tố khí tượng có tác động đến thời gian xảy ra nguy cơ cháy rừng ở 

các vùng sinh thái, việc sử dụng một vài nhân tố khí tượng đặc trưng cơ bản để xác 

định nguy cơ xảy ra cháy rừng là chưa chính xác. 

- Việc xác định thời gian có nguy cơ xảy ra cháy rừng cần dựa vào nhiều yếu 

tố khí tượng trong thời gian dài để đánh giá toàn diện các nhân tố tác động đến độ 

ẩm vật liệu cháy rừng trong khoảng thời gian trong năm để có cơ sở khoa học xác 

định mùa cháy của địa phương. 

- Xác định mùa cháy rừng cho từng địa phương cần căn cứ vào diễn biến các 

yếu tố khí tượng một cách chính xác trong thời gian dài, kết hợp theo dõi và thống 

kê diễn biến các vụ cháy rừng trong nhiều năm.  

- Cần kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu nhiều yếu tố khí 

tượng liên quan đến xác định mùa cháy rừng để nhằm tăng độ chính xác phục vụ 

cho việc dự báo và công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở từng vùng sinh thái. 

- Cần nghiên cứu định lượng các yếu tố khí tượng trong mùa cháy của địa 

phương để có cơ sở xác định mùa cháy, mức độ có khả năng cháy theo thời gian và 

không gian. 

Để xác định sự phù hợp của các phương pháp dự báo cháy rừng tại tỉnh 

Quảng Bình so với thực tế các vụ cháy rừng của địa phương, nghiên cứu tiến hành 

thu thập số liệu các vụ cháy rừng trong 15 năm để làm rõ mối quan hệ giữa các 

phương pháp xác định mùa cháy rừng với mùa cháy thực tế của các vùng sinh thái, 

kết quả được thể hiện tại bảng 3.18. 
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Bảng 3.18. Số vụ cháy rừng trong 15 năm các tiểu vùng sinh thái  

Vùng sinh thái 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

Tiểu vùng sinh thái núi cao 0 0 1 4 1 2 6 0 0 1 0 0 15 

Tiểu vùng sinh thái gò đồi 0 0 1 2 14 21 21 4 1 0 1 0 65 

Tiểu vùng Đồng bằng và ven biển 0 0 0 1 9 15 18 17 0 1 0 0 61 

Tổng 0 0 2 7 24 38 45 21 1 2 1 0 141 

Biểu đồ 3.10. Tổng hợp số vụ cháy các vùng sinh thái  

Dựa vào bảng 3.18 và biểu đồ 3.10 cho thấy, thực tiễn tình hình cháy rừng tại 

các vùng sinh thái chủ yếu tập trung vào các tháng 4, 5, 6, 7 và 8 trong năm. Đặc 

biệt trọng tâm từ tháng 5 đến tháng 8 có số vụ cháy rừng diễn ra liên tục, trên diện 

rộng với cường độ lớn. Số vụ cháy từ tháng 5 đến tháng 8 trên các vùng sinh thái 

chiếm 90,7% tổng số vụ cháy rừng trong năm của các vùng sinh thái. 

Qua khảo sát thực tế các vụ cháy cho thấy, các vụ cháy xuất hiện ở các tháng 

9, 10 và tháng 11 là do nguyên nhân người dân đốt rác các khu gần rừng, cùng với 

đó là thời tiết vào các ngày có tác động của nắng nóng bất thường và gió heo nên 

làm vật liệu có độ ẩm khá thấp. Đây cũng là vấn đề cần đặt ra trong việc tiếp cận 

nghiên cứu mùa cháy rừng trong bối cảnh khí hậu hiện nay. 
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Từ thực tiễn các vụ cháy rừng các tháng trong năm cho thấy, sử dụng các 

Phương pháp chỉ số khô hạn của Thái Văn Trừng và Phương pháp lượng mưa bình 

quân tuần trong nhiều năm liên tục chưa phù hợp để xác định mùa cháy cho các tiểu 

vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình. Dựa vào số liệu các vụ cháy rừng ở bảng 3.18 và 

kết quả phân tích đồ hình đa chiều các yếu tố khí tượng cho thấy mùa cháy ở các 

vùng sinh thái không có nhiều sai khác về thời gian, mùa khô tập trung vào các 

tháng 4, 5, 6, 7, 8, kết quả này phù hợp với số vụ cháy diễn ra theo tháng trong 15 

năm qua. Chính vì vậy, để xác định mùa cháy rừng ở các tiểu vùng sinh thái cần căn 

cứ tổng hợp của nhiều yếu tố khí tượng có khả năng tác động đến làm khô vật liệu 

cháy trong khoảng thời gian nhất định, Do đó sử dụng Phương pháp thống kê đa 

biến từ việc phân tích yếu tố khí tượng là phù hợp xác định mùa cháy các vùng sinh 

thái tỉnh Quảng Bình hiện nay. 

3.3.2. Đánh giá sự phù hợp của các phương pháp dự báo cháy rừng  

Cấp dự báo mức độ nguy hiểm cháy rừng là căn cứ vào tần suất số vụ cháy 

rừng xuất hiện theo điều kiện khí tượng và độ ẩm vật liệu cháy trong nhiều năm liên 

tục. Tại địa bàn tỉnh Quảng Bình cho đến hiện nay vẫn áp dụng kết quả dự báo cháy 

rừng theo tiêu chỉ tiêu P của Viện Điều tra quy hoạch rừng thực hiện và được 

UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 599 QĐ/UB-21/12/1992 như sau: 

Bảng 3.19. Phân cấp cháy theo chỉ tiêu P áp dụng đối với tỉnh Quảng Bình 

Cấp cháy Chỉ tiêu P Đặc trưng về cháy rừng 

I 200 - 5000 Ít có khả năng cháy 

II 5.001 - 10.000 Có khả năng cháy 

III 10.001 - 15.000 Nhiều khả năng cháy 

IV 15.000-20.000 Nguy hiểm 

V > 20.000 Cực kỳ nguy hiểm 

“ Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, 2017” 

Theo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành cấp dự báo cháy rừng, Chi cục 

Kiểm lâm đã tham mưu cho tỉnh xây dựng mạng lưới dự báo cháy rừng phục vụ kịp 

thời công tác quản lý cháy rừng, phối hợp với Trung tâm Khí tượng thuỷ văn tỉnh 
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Quảng Bình và các trạm khí tượng ở các huyện để dự báo cấp cháy rừng thường 

xuyên trong mùa cháy. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống 

thông tin liên lạc chuyên dụng để thông tin kịp thời cấp dự báo cháy rừng trên địa 

bàn toàn tỉnh. Nhờ vậy công tác quản lý cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong 15 năm 

qua được đánh giá là có nhiều chuyển biến tích cực và có hiệu quả. 

Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện, qua kiểm tra đánh giá cho thấy vẫn 

còn có những bất cập, khó khăn trong tính toán chỉ số P cho từng địa bàn, cán bộ 

kiểm lâm địa bàn khó áp dụng, việc dự báo vẫn còn mang tính chất chung cho cả 

tỉnh, chưa đưa ra được dự báo cấp cháy riêng cho từng vùng tiểu khí hậu trong tỉnh. 

Vì vậy dự báo cấp cháy rừng vẫn còn thiếu chính xác, chất lượng dự báo chưa cao. 

Thang phân cấp dự báo cháy rừng áp dụng chung cho toàn tỉnh Quảng Bình, 

chưa xác định riêng cho từng khu vực trong tỉnh. Thực tế cho thấy, trong điều kiện 

BĐKH hiện nay, sự gia tăng của nhiệt độ và giảm của lượng mưa đã phần nào ảnh 

hưởng đến các chỉ tiêu dự báo xác định phân cấp dự báo cháy rừng ở địa phương và 

chưa được hiệu chỉnh nên độ chính xác không cao. Do đó, cần thiết có sự đánh giá 

mức độ phù hợp các phương pháp đang áp dụng để có cơ sở hiệu chỉnh thang chí số 

cấp dự báo cháy rừng tại từng khu vực và cho toàn tỉnh. 

 Để kiểm tra sự phù hợp cấp dự báo cháy rừng trong điều kiện BĐKH tại địa 

phương, chúng tôi tiến hành thu thập số liệu trong 15 năm để phân tích và đánh giá 

mức độ thay đổi các yếu tố khí hậu đã tác động đến cháy rừng. 

Thực tế qua khảo sát cho thấy, các vụ cháy rừng tỉnh Quảng Bình trong 

những năm qua có xu hướng tăng lên về số vụ và diện tích cháy. Có nhiều nguyên 

nhân tác động đến quá trình gia tăng các vụ cháy rừng, trong đó yếu tố thời tiết 

chiếm phần quan trọng. 

Để đánh giá sự phù hợp của các thông tin dự báo cháy rừng hiện nay tại 

Quảng Bình, chúng tôi tiến hành rút mẫu các vùng sinh thái để kiểm tra chất lượng dự 

báo. Số liệu kiểm tra bao gồm: Dữ liệu về diễn biến khí tượng thủy văn của từng 

ngày trong mùa cháy; Dữ liệu về cấp dự báo cháy rừng cho từng ngày trong mùa 

cháy; Dữ liệu về thời gian và địa điểm xảy ra cháy rừng.  

Qua tổng hợp các vụ cháy rừng ở các huyện, thành phố đại diện cho các vùng 

nghiên cứu. Kết quả được thể hiện tại bảng 3.20.  
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Bảng 3.20. Số vụ cháy rừng theo cấp dự báo  

Cấp 

DBCR 

Số vụ cháy rừng (vụ) 

Tổng Tỷ lệ Vùng núi 

cao 
Vùng gò đồi 

Vùng đồng 

bằng và ven 

biển 

I 6 34 38 78 55,3 

II 5 15 13 33 23,4 

III 2 8 6 16 11,3 

IV 1 5 2 8 5,7 

V 1 3 2 6 4,3 

Tổng 15 65 61 141 100 

Qua bảng 3.20 thấy rằng, ở khu vực khảo sát số vụ cháy rừng tăng lên khi 

cấp nguy hiểm về cháy rừng giảm xuống. Đặc biệt là ở cấp cháy I, thời điểm rất khó 

xảy ra cháy thì số vụ cháy rừng thực tế xảy ra lại cao nhất, có 78 trong tổng số 141 

vụ cháy được thống kê (chiếm 55,3%). Trong khi đó ở cấp cháy IV và V (cấp nguy 

hiểm và cực kỳ nguy hiểm) có 6/141 vụ cháy (chiếm 4,3%). Do đó, trong công tác 

quản lý cháy rừng cần quan tâm đến các chỉ số dự báo. 

Điều này hoàn toàn trái ngược với cơ sở lý luận của phương pháp dự báo 

cháy rừng. Theo chúng tôi, khi áp dụng phương pháp dự báo cháy rừng được quy 

chuẩn trên phạm vi toàn quốc cho tỉnh Quảng Bình là không phù hợp, cần phải 

tính đến đặc thù về khí hậu thời tiết của địa phương. 

Qua khảo sát và phân tích số liệu khí tượng thuỷ văn trong các ngày có số vụ 

cháy theo cấp cháy, chúng tôi nhận thấy: 

- Thứ nhất, như đã trình bày ở mục xác định mùa cháy rừng thì cháy rừng 

vẫn có thể xảy ra đối với những tháng có tổng lượng mưa trên dưới 300 mm, có 

nghĩa là về mặt lý thuyết thì những ngày có lượng mưa khoảng trên dưới 10 mm 

vẫn có khả năng xảy ra cháy rừng, trong khi đó ngưỡng lượng mưa có ý nghĩa của 

ngày (ao) được xác định chung cho cả tỉnh là 6 mm. 
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- Thứ hai, trên thực tế có nhiều vụ cháy rừng xảy ra ở một thời gian rất ngắn sau 

khi có lượng mưa ngày đạt tới 15 - 16 mm, do vậy cấp dự báo được xác định và đưa ra 

chỉ đang là ở cấp I.  

Để làm rõ hơn sự phù hợp các chỉ tiêu dự báo cháy rừng ở địa phương, nghiên 

cứu đã tiến hành thống kê, tính toán chỉ tiêu tổng hợp P và số vụ cháy vào các ngày sau 

các trận có lượng mưa lớn hơn lượng mưa ý nghĩa. Thực tế các sự kiện xảy ra ở Quảng 

Bình thể hiện tại bảng 3.21.  

Bảng 3.21. Diễn biến cháy rừng theo chỉ số tổng hợp P 

Thời gian 
Lượng mưa 

(mm) 
P Cấp cháy 

Số vụ cháy 

(vụ) 
Địa điểm 

27/5/2007 16,3 0  0 Đồng Hới 

28/5/2007 0 195 1 2 vụ Đồng Hới 

15/8/2012 31,6 0   Quảng Trạch 

17/8/2012 0 972 1 1 vụ Quảng Trạch 

31/7/2016 15,4 0  0 Đồng Hới 

2/8/2016 0 729 1 2 vụ Đồng Hới 

Dựa vào bảng 3.21, nhận xét như sau: 

 Ngày 27 tháng 5 năm 2007 ở khu vực Đồng Hới có mưa 16,3 mm do vậy trị 

số của P = 0. Căn cứ vào diễn biến thời tiết tiếp theo thì cấp dự báo cháy rừng của 

ngày 28 tháng 5 năm 2007 được xác định là cấp I (P = 195), trong khi đó ngày 28 

tháng 5 năm 2007 đã xảy ra tới 2 vụ cháy rừng. Nếu giả định là lượng mưa của ngày 

27 tháng 5 là ở dưới mức ý nghĩa thì trị số P của ngày 28 tháng 5 sẽ đạt giá trị 

6.768, tức đạt cấp cháy II hoặc cao hơn, điều này mới phù hợp với thực tế đã diễn ra 

trên địa bàn. 

Tương tự như vậy, ngày 31 tháng 7 năm 2016 ở khu vực Đồng Hới có mưa 15,4 

mm thì ngày 2 tháng 8 năm 2016 vẫn xảy ra 2 vụ cháy rừng trong khi cấp dự báo được 

xác định là cấp I (P = 729). Cũng giả định rằng lượng mưa của ngày 31 tháng 7 là dưới 

mức ý nghĩa thì nguy cơ cháy rừng của ngày 2 tháng 8 sẽ ở cấp IV - cấp rất nguy hiểm 

(P = 15.648). Qua đó có thể thấy rằng việc xác định giá trị lý thuyết của chỉ tiêu lượng 
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mưa có ý nghĩa của ngày (ao) có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả và chất lượng dự báo 

cho từng địa phương. 

Khảo sát khác để đánh giá mức độ thống nhất giữa các phương pháp dự báo 

cháy rừng khác nhau và với thực tế của địa phương cũng cho thấy thiếu sự thống 

nhất giữa sản phẩm dự báo theo chỉ tiêu P; biên độ của thang dự báo cấp cháy theo 

P (5.000 đơn vị cho mỗi thang cấp cháy) là quá rộng so với thực tế diễn biến nguy 

cơ cháy của địa phương, cụ thể khi khảo sát diễn biến của nguy cơ cháy rừng trong 

tháng 8 năm 2012 tại Quảng Trạch cho thấy: các ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 có mưa 

lớn (lượng mưa tương ứng là 130,5 mm, 186,2 mm và 19,9 mm) do vậy cấp cháy 

của những ngày sau đó được xác định ở cấp I là hợp lý. Tuy nhiên với quy trình tính 

toán trị số của P và thang cấp cháy như đã trình bày thì phải đến 16 ngày sau, tức 

ngày 24 tháng 8 nguy cơ cháy rừng mới đạt cấp II, điều này là không phù hợp với 

thực tế của địa phương. Do đó cần điều chỉnh khoảng của P, vì khi này sẽ tạo 

được sự thống nhất P, đồng thời kết quả dự báo cũng đúng hơn, khắc phục được 

một hiện tượng là số ngày có nguy cơ cháy ở các cấp cao trong mùa cháy ở Quảng 

Bình thường rất thấp (bình quân 4 ngày ở cấp V và dưới 40 ngày ở các cấp IV và 

III). Trong khi đó Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có 

khí hậu và thời tiết khắc nghiệt nhất ở Miền Trung, đặc biệt là vào mùa nắng nóng. 

Từ những dẫn liệu trên đây cho thấy việc nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện 

quy trình dự báo cháy rừng nhằm góp phần đảm bảo mục tiêu quản lý tổng hợp 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là một trong những hạng mục cần được ưu 

tiên. Đây cũng là một tiền đề quan trọng cho việc xây dựng Chiến lược cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

3.3.3. Đề xuất hiệu chỉnh chỉ số dự báo cháy rừng tỉnh Quảng Bình  

3.3.3.1. Xác định lượng mưa ý nghĩa các tiểu vùng sinh thái 

Nguồn lửa gây cháy rừng chủ yếu do con người tạo ra, nó phụ thuộc nhiều 

vào các hoạt động kinh tế xã hội, đây là nhân tố khó dự báo. Vì vậy, đến nay việc 

dự báo nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là dự báo cho những khu vực rộng lớn người ta 

thường căn cứ chủ yếu vào độ ẩm và khối lượng vật liệu cháy, hai yếu tố này phụ 

thuộc vào diễn biến của thời tiết và kiểu trạng thái rừng. Thời tiết khô nóng càng kéo 

dài, trạng thái rừng càng có nhiều vật liệu cháy thì cháy rừng càng dễ xảy ra, dập tắt 

càng khó khăn và mức nguy hiểm của cháy rừng càng lớn. Vì vậy, thời tiết và trạng 

thái rừng là hai nhóm thông tin quan trọng nhất để dự báo nguy cơ cháy rừng 
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Trong lịch sử dự báo cháy rừng tỉnh Quảng Bình, lượng mưa ý nghĩa đã được 

sử dụng là giá trị ao = 5 mm và ao = 6 mm. Hiện nay, mức lượng mưa ý nghĩa đang 

được sử dụng để dự báo cháy rừng là ao = 6 mm. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu 

chúng tôi nhận thấy: 

Việc sử dụng lượng mưa ý giá trị ao = 6 mm không phản ánh đúng tình hình 

thực tế cháy của địa phương, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết, khí hậu có nhiều thay 

đổi đã phần nào tác động đến khả năng bốc hơi của vật liệu cháy nên cần thiết có 

kiểm chứng lại mức lượng mưa ý nghĩa áp dụng cho các tiểu vùng sinh thái và tỉnh 

Quảng Bình. 

Để tìm hiểu mối quan hệ giữa tần suất xuất hiện cháy rừng với chỉ tiêu tổng 

hợp P của V.G Nestrerov. Chúng tôi sử dụng lượng mưa ý nghĩa ao nhận các giá trị 

là 5, 7, 8, 9, 10, 12 (mm). 

Các nghiên cứu ảnh hưởng của diễn biến thời tiết đến biến đổi độ ẩm vật liệu 

cháy, xử lý số liệu tại các ô tiêu chuẩn ở 2 trạng thái rừng dễ cháy với các yếu tố 

nhiệt độ và độ ẩm không khí lúc 13 giờ, lượng mưa ngày, thu thập mẫu vật liệu 

cháy lúc 13 giờ để xác định độ ẩm, thời gian thu thập là các ngày của tháng trong 

mùa cháy. 

Qua tham khảo ý kiến của các chuyên gia và thực tế kiểm chứng một số hàm 

tương quan. Nghiên cứu lựa chọn dạng phương trình y = a - b.logx thể hiện mối 

quan hệ giữa Wvlc và P các loại hình rừng trồng tại các vùng sinh thái. 

Từ số liệu độ ẩm vật liệu cháy (Wvlc) và số liệu các yếu tố khí tượng trong 

thời gian nghiên cứu chúng tôi tiến hành xác định các chỉ tiêu dự báo cháy rừng cho 

các tiểu vùng sinh thái của địa phương.  

+ Tiểu vùng sinh thái núi cao 
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Bảng 3.22. Tổng hợp phương trình tương quan giữa Wvlc và P trạng thái rừng Keo 

Trạng thái 

rừng 
Phương trình tương quan 

Hệ số 

tương quan 

 (R) 

Keo  

4-5 tuổi 

Wvlc  = 201,124 - 44,012.log(P5) 0,67 

Wvlc  = 204,073 - 47,304.log(P7) 0,71 

Wvlc  = 203,127 - 42,172.log(P8) 0,70 

Wvlc  = 198,121 - 41,323.log(P9) 0,61 

Wvlc  = 176,312 - 40,404.log(P10) 0,60 

Wvlc  = 163,131 - 36,132log(P12) 0,56 

Qua bảng 3.22 nhận thấy, khi nghiên cứu lượng mưa ý nghĩa đối với trạng 

thái rừng trồng Keo, các giá trị P được tính khi hệ số K nhận giá trị điều chỉnh ở các 

lượng mưa ao = 7 mm (R=0,71) cho hệ số tương quan lớn nhất trong tất cả các 

lượng mưa ý nghĩa đã được khảo sát, có nghĩa là tương quan giữa chỉ tiêu P7  với 

tần suất xuất hiện cháy rừng chặt hơn so với tương quan giữa tần suất xuất hiện 

cháy rừng với các chỉ tiêu P ở các mức lượng mưa ý nghĩa khác. 

+ Tiểu vùng sinh thái đồng bằng và cát ven biển 

- Mối quan hệ giữa độ ẩm vật liệu cháy (Wvlc) và chỉ tiêu tổng hợp P ở trạng 

thái rừng Thông nhựa được thể hiện ở bảng 3.23. 
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Bảng 3.23. Tổng hợp phương trình tương quan giữa Wvlc và P trạng thái rừng 

Thông nhựa 

Trạng thái 

rừng 
Phương trình tương quan 

Hệ số 

tương quan  

(R) 

Thông 10 - 

20 tuổi 

Wvlc = 189,398 - 46,18.log(P5) 0,55 

Wvlc = 187,821 - 35,43.log(P7) 0,68 

Wvlc = 177,637 - 32,19.log(P8) 0,66 

Wvlc = 172,431 - 35,53.log(P9) 0,65 

Wvlc = 134,252 - 30,34.log(P10) 0,55 

Wvlc = 129,821  -29,12.log(P12) 0,43 

Qua bảng 3.23 nhận thấy, khi nghiên cứu lượng mưa ý nghĩa đối với trạng 

thái rừng trồng Thông nhựa, các giá trị P được tính khi hệ số K nhận giá trị điều 

chỉnh ở các lượng mưa ao = 7 mm cho hệ số tương quan lớn nhất trong tất cả các 

lượng mưa ý nghĩa đã được khảo sát, có nghĩa là tương quan giữa chỉ tiêu P7 với tần 

suất xuất hiện cháy rừng chặt hơn so với tương quan giữa tần suất xuất hiện cháy 

rừng với các chỉ tiêu P khác. 

- Mối quan hệ giữa độ ẩm vật liệu cháy (Wvlc) và chỉ tiêu tổng hợp P ở trạng 

thái rừng Keo được thể hiện ở bảng 3.24 
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Bảng 3.24. Tổng hợp phương trình tương quan giữa Wvlc và P trạng thái rừng Keo 

Trạng thái rừng Phương trình tương quan 

Hệ số 

tương quan 

(R) 

Keo 4-5 tuổi 

Wvlc  = 198,184 - 43,02.log(P5) 0,68 

Wvlc  = 205,017 - 46,85.log(P7) 0,74 

Wvlc  = 203,237 - 39,41.log(P8) 0,75 

Wvlc  = 189,431 - 36,23.log(P9) 0,72 

Wvlc  = 153,112 - 40,24.log(P10) 0,53 

Wvlc  = 142,821 - 33,32log(P12) 0,47 

Qua bảng 3.24 nhận thấy, khi nghiên cứu lượng mưa ý nghĩa đối với trạng 

thái rừng trồng Keo, các giá trị P được tính khi hệ số K nhận giá trị điều chỉnh ở  

lượng mưa ao = 8 mm (R = 0,75) cho hệ số tương quan lớn nhất trong tất cả các 

lượng mưa ý nghĩa đã được khảo sát, có nghĩa là tương quan giữa chỉ tiêu P8 với tần 

suất xuất hiện cháy rừng chặt hơn so với tương quan giữa tần suất xuất hiện cháy 

rừng với các chỉ tiêu P khác. 

So với dự báo lượng mưa ý nghĩa đang được sử dụng của Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Quảng Bình thì lượng mưa ý nghĩa ở vùng sinh thái đồng bằng và ven biển đã 

tăng lên 1-2 mm trong mùa cháy, điều này cho thấy điều kiện khí hậu đã tác động đến 

lượng bốc hơi của vật liệu cháy trong khô. Căn cứ điều kiện thực tế và mức độ an 

toàn trong công tác dự báo, lượng mưa ý nghĩa được khuyến cáo dùng để sử dụng 

trong công tác dự báo nguy cơ cháy rừng cho vùng đồng bằng và ven biển tỉnh Quảng 

Bình là ao = 7 - 8 mm. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng chỉ tiêu tổng hợp P tính 

theo công thức của V.G Nestrerov để dự báo nguy cơ cháy rừng là hợp lý.  
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+ Tiểu vùng sinh thái gò đồi 

Bảng 3.25. Tổng hợp phương trình tương quan giữa Wvlc và P trạng thái rừng Keo 

Trạng thái rừng Phương trình tương quan 

Hệ số 

tương quan 

(R) 

Keo 4-5 tuổi 

Wvlc = 199,124 - 42,22.log(P5) 0,68 

Wvlc = 202,182 - 44,64.log(P7) 0,74 

Wvlc = 202,182 - 44,64.log(P8) 0,74 

Wvlc = 179,211 - 35,13.log(P9) 0,71 

Wvlc = 157,112 - 41,34.log(P10) 0,49 

Wvlc = 146,742 - 32,98.log(P12) 0,46 

Qua bảng 3.25 nhận thấy, khi nghiên cứu lượng mưa ý nghĩa đối với trạng 

thái rừng trồng Keo, các giá trị P  được tính khi hệ số K nhận giá trị điều chỉnh ở 

các lượng mưa a = 7 - 8 mm (R = 0,74) cho hệ số tương quan lớn nhất trong tất cả 

các lượng mưa ý nghĩa đã được khảo sát, có nghĩa là tương quan giữa chỉ tiêu P7, P8 

với tần suất xuất hiện cháy rừng chặt hơn so với tương quan giữa tần suất xuất hiện 

cháy rừng với các chỉ tiêu P khác. 

Lượng mưa ý nghĩa (ao) ở các tiểu vùng sinh thái đã tăng lên 1 - 2 mm trong 

những năm gần đây, lượng mưa ý nghĩa theo dự báo của tỉnh Quảng Bình trước đây 

đã có sự thay đổi, tuy nhiên sự thay đổi giữa các vùng sinh thái là không đáng kể, 

hầu hết đạt lượng mưa ý nghĩa a = 7 mm. Trong công thức dự báo, hệ số K nhận giá 

trị điều chỉnh khi lượng mưa a = 7 - 8 mm là phù hợp nhất. Hệ số K hiệu chỉnh theo 

lượng mưa ngày nhận các giá trị biến thiên từ 0 - 1, giá trị K phụ thuộc vào lượng 

mưa ngày (Ri ) theo công thức sau: K7hc = (7-Ri)/7 hoặc K8hc = (8 - Ri)/8, lúc đó, 

biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa Wvlc với P có dạng như sau: 
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Biểu đồ 3.11. Mối quan hệ giữa Wvlc với P7hc  rừng trồng 

3.3.3.2. Xác định lượng mưa ý nghĩa trong các tháng trọng điểm của mùa cháy ở 

các tiểu vùng sinh thái 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, điều kiện khí hậu tác động rất lớn đến mùa 

cháy rừng, khả năng bốc hơi của vật liệu cháy trong mùa cháy và đã xác định lượng 

mưa ý nghĩa cho cả mùa cháy của từng vùng sinh thái ao = 7 - 8 mm, vấn đề được 

đặt ra ở đây liệu lượng mưa ý nghĩa đó phù hợp cho các cả mùa cháy hay có thay 

đổi trong từng tháng của mùa cháy của từng vùng sinh thái. Luận án tiếp tục tập 

trung nghiên cứu sự thay đổi lượng mưa ý nghĩa ở các tháng cao điểm của mùa 

cháy rừng ở các tiểu vùng sinh thái (tháng 6, 7, 8) trên cơ sở thu thập các dữ liệu về 

nhiệt độ, độ ẩm vật liệu cháy lúc 13 giờ, lượng mưa ngày của các tháng trọng tâm 

mùa cháy trong 3 năm liên tục (2015 - 2017). Tiến hành tập trung phân tích lượng 

mưa ý nghĩa ở các mức ao = 7, 8, 9, 10 (mm). Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa 

độ ẩm vật liệu cháy và chỉ tiêu P như sau: 

  

0

10

20

30

40

50

60

0 5000 10000 15000 20000

W
v

lc
 (

%
)

P7hc



 

108 
 

 

 

Bảng 3.26. Lượng mưa ý nghĩa các tháng cao điểm của mùa cháy 

Lượng mưa 

ý nghĩa (ao) 

Hệ số tương quan (R) 

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 

Tiểu vùng sinh thái núi cao 

ao = 7 mm 0,73 0,74 0,73 

ao = 8 mm 0,68 0,75 0,75 

ao = 9 mm 0,64 0,65 0,63 

ao = 10 mm 0,64 0,57 0,58 

Tiểu vùng sinh thái gò đồi 

ao = 7 mm 0,75 0,58 0,68 

ao = 8 mm 0,73 0,68 0,68 

ao = 9 mm 0,64 0,73 0,73 

ao = 10 mm 0,40 0,71 0,70 

Tiểu vùng sinh thái đồng bằng và cát ven biển 

ao = 7 mm 0,73 0,68 0,67 

ao = 8 mm 0,76 0,68 0,68 

ao = 9 mm 0,73 0,72 0,73 

ao = 10 mm 0,71 0,70 0,71 

Khi nghiên cứu tương quan giữa độ ẩm và chỉ tiêu tổng hợp P ở các tháng 

cao điểm của mùa cháy vùng sinh thái núi cao, dựa vào hệ số tương quan của chỉ 

tiêu P với các mức lượng mưa ý nghĩa ao = 7, 8, 9 cho thấy, đã có sự gia tăng lượng 

mưa ý nghĩa ở tháng cao điểm ở các vùng sinh thái. Vùng núi cao vào tháng 6: ao = 

7 mm, tháng 7: ao = 8 mm, tháng 8: ao = 8 mm; Vùng gò đồi, tháng 6: ao = 7 mm, 

tháng 7: ao = 9 mm, tháng 8: a = 9 mm; Vùng sinh thái đồng bằng và ven biển, 

tháng 6: ao = 8 mm, tháng 7: ao = 9 mm, tháng 8: ao = 9 mm. Lượng mưa đã có sự 

thay đổi rõ rệt các tháng cao điểm so với các tháng còn lại trong mùa cháy, vùng 

sinh thái đồng bằng và cát ven biển có sự thay đổi lượng mưa ý nghĩa lớn nhất, vào 

tháng 7, 8 lượng mưa ý nghĩa ở mức 9 mm (tăng 2 mm so với dự báo chung của 

mùa cháy). Đây là cơ sở xác định mức độ nguy hiểm xảy ra cháy rừng trong mùa 

cháy và các tháng cao điểm trong mùa cháy. Theo đó, lượng mưa ý nghĩa cho từng 
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tháng cao điểm của mùa cháy rừng và đề xuất là ao = 10 mm, lượng mưa này có tính 

bao trùm cao về không gian và thời gian và giảm được sai sót do yếu tố chủ quan 

mang lại như thực tế cho thấy cấp I và II như cách tính cũ tại địa phương. 

3.3.3.3. Đề xuất phân cấp dự báo cháy rừng 

Trong nhiều năm qua, khi chưa có các kết quả nghiên cứu chính thức về dự 

báo cháy rừng cụ thể cho địa phương, tỉnh Quảng Bình đã và đang sử dụng bảng 

phân cấp dự báo cháy rừng theo quy chuẩn của Cục Lâm nghiệp năm 1992. 

Bảng 3.27. Phân cấp cháy theo chỉ tiêu P áp dụng đối với tỉnh Quảng Bình theo 

quy chuẩn của Cục Kiểm lâm năm 1992 

Cấp cháy Giá trị của P Khả năng cháy rừng 

I 200 - 5000 Ít có khả năng cháy 

II 5001 - 10.000 Có khả năng cháy 

III 10.001 - 15.000 Nhiều khả năng cháy 

IV 15.000 - 20.000 Nguy hiểm 

V > 20.000 Cực kỳ nguy hiểm 

“ Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, 2017” 

Qua nghiên cứu về mùa cháy rừng, chỉ tiêu tổng hợp P của V.G Nestrerov, độ 

ẩm VLC và lượng mưa ý nghĩa cho đối tượng rừng trồng các vùng sinh thái trong 

mùa cháy cho thấy, P ở các vùng sinh thái là tương đồng, do đó việc xác định phân 

cấp dự báo cháy rừng có thể xác định chung cho các vùng sinh thái và xem đó là phân 

cấp cháy rừng của tỉnh Quảng Bình trong điều kiện thời tiết, khí hậu hiện nay. Để đưa 

ra thang chia cấp dự báo cháy rừng, nghiên cứu dựa vào 2 căn cứ chủ yếu như sau: 

- Dựa trên số liệu quan trắc khí tượng trong khu vực trong thời gian nghiên 

cứu của đề tài, xác định giới hạn chỉ tiêu P đạt cao nhất trong vòng từ năm 2015 -

2017, từ đó làm cơ sở để lựa chọn phân chia cho cấp dự báo nguy cơ cháy rừng. 

- Dựa vào tương quan giữa độ ẩm VLC với chỉ tiêu tổng hợp P tính theo 

công thức đã được hiệu chỉnh để phân chia cấp dự báo nguy cơ cháy rừng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố khí tượng đã có sự thay đổi so với 

nhiều năm trước, việc xác định mối quan hệ giữa độ ẩm vật liệu cháy với các yếu tố 
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khí tượng đã làm rõ sự cần thiết phải hiệu chỉnh các chỉ tiêu dự báo cháy rừng cho 

từng vùng sinh thái và cho cả tỉnh Quảng Bình trên cơ sở phân tích sự kiện, diễn 

biến cháy rừng trong nhiều năm qua. Kết quả nghiên cứu đề xuất cấp dự báo và 

khoảng cách giá trị của chỉ tiêu P được thể hiện tại bảng 3.28. 

Bảng 3.28. Phân cấp dự báo cháy rừng đã có hiệu chỉnh  

Cấp cháy Giá trị của P Khả năng cháy rừng 

I < 5.000 Ít có khả năng cháy 

II 5.001 – 7.500 Có khả năng cháy 

III 7.501 – 10.000 Nhiều khả năng cháy 

IV 10.001 – 15.000 Nguy hiểm 

V > 15.000 Cực kỳ nguy hiểm 

Phân cấp cháy rừng có sự điều chỉnh đã phần nào phù hợp với tình hình thực 

tiễn cháy rừng hiện nay của tỉnh Quảng Bình, khoảng cách giữa các cấp cháy được 

điều chỉnh tùy thuộc vào cấp cháy và mức độ nguy hiểm trong mùa cháy. Cấp 1 (Ít 

có khả năng cháy) không điều chỉnh; Cấp 2 (Có khả năng cháy): khoảng cách cấp 

cháy hạ xuống 2.500, mức điều chỉnh từ 5.001 - 10.000 xuống 5.001 – 7.500; Cấp 3 

(Nhiều khả năng cháy): khoảng cách cấp cháy hạ xuống 2.500, mức điều chỉnh 

giảm từ 10.001 - 15.000 xuống 7.501 - 10.000; Cấp 4 (Nguy hiểm): khoảng cách 

cấp giữ chỉ số 5.000, điều chỉnh cấp 15.000-20.000 xuống 10.001 - 15.000; Cấp 5 

(Cực kỳ nguy hiểm): chỉ số P từ > 20.000 xuống > 15.000. 

3.4. PHÂN VÙNG TRỌNG ĐIỂM CHÁY RỪNG TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.4.1. Xây dựng bản đồ lớp phủ tỉnh Quảng Bình qua các năm 

Sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 qua các năm để xây dựng lớp phủ thực vật 

phục vụ cho công tác xác định mức độ cháy rừng. Kết quả sử dụng tư liệu ảnh của 

các năm 2013 (rà soát 3 loại rừng) và 2016 (tổng kiểm kê rừng tỉnh Quảng Bình); 

tương ứng với các giai đoạn quy hoạch phát triển Lâm nghiệp của tỉnh Quảng Bình. 

Ảnh  vệ tinh Landsat 8 năm 2013 được thu vào ngày 8 tháng 10 năm 2013 với 11 

kênh ảnh. Mỗi kênh có độ phân giải 30 m, sau đó cắt theo ranh giới hành chính 

tỉnh, sử dụng các thuật toán trong Viễn thám để tiến hành chọn vùng nghiên cứu, 

tính toán sự sai khác, phân loại ảnh, kiểm tra độ chính xác, lấy mẫu khoá ảnh 
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trạng thái để xây dựng bản đồ lớp phủ rừng cho tỉnh Quảng Bình năm 2013.  Kết 

quả thể hiện ở hình 3.6. 

 

Ảnh vệ tinh Landsat 8 (Band 6 – 5 – 4) 

năm 2013 

Bản đồ hiện trạng lớp phủ năm 2013 

tỉnh Quảng Bình 

Hình 3.6. Bản đồ hiện trạng lớp phủ tỉnh Quảng Bình 2013 

Bảng 3.29. Hiện trạng lớp phủ rừng từ ảnh Landsat 8 tỉnh Quảng Bình năm 2013 

TT Hiện trạng lớp phủ 
Diện tích 

(ha) (%) 

Tổng diện tích tự nhiên 806.527,00 100 

1 GTX(G_NDA) 41.739,09 5,18 

2 TBTX(TB_NDA) 226.026,64 28,02 

3 NGTX(NG_NDA) 96.189,30 11,93 

4 PHTX(PH_NDA) 63.761,92 7,91 

5 Đất trống (trảng cỏ và cây bụi) 28.401,40 3,52 

6 Đất trống có cây gỗ rải rác 54.455,60 6,75 

7 Rừng trồng 126.272,42 15,66 

8 Nông nghiệp 61.089,55 7,57 

9 Thuỷ hệ 11.316,86 1,40 

10 Thổ cư 30.821,73 3,82 

11 Núi đá 33.417,53 4,14 

12 Đất khác 33.034,96 4,10 
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Ảnh vệ tinh Landsat 8 (Band 6,5,4)  

năm 2016 

Bản đồ hiện trạng lớp phủ năm 2016 

tỉnh Quảng Bình 

Hình 3.7.  Bản đồ hiện trạng lớp phủ năm 2016 tỉnh Quảng Bình 

Bảng 3.30. Hiện trạng lớp phủ rừng từ ảnh Landsat 8 tỉnh Quảng Bình năm 2016 

TT Hiện trạng lớp phủ 
Diện tích 

(ha) (%) 

Tổng diện tích tự nhiên 806.527 100 

1 GTX(G_NDA) 22.014,85 2,73 

2 TBTX(TB_NDA) 218.055,57 27,04 

3 NGTX(NG_NDA) 183.943,49 22,81 

4 PHTX(PH_NDA) 55.031,66 6,82 

5 Đất trống (trảng cỏ và cây bụi) 15.570,84 1,93 

6 Đất trống có cây gỗ rải rác 26.019,64 3,23 

7 Rừng trồng 111.210,75 13,79 

8 Nông nghiệp 58.140,12 7,21 

9 Thuỷ hệ 11.316,86 1,40 

10 Thổ cư 36.525,16 4,53 

11 Núi đá 32.143,15 3,99 

12 Đất khác 36.554,83 4,53 
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Phân tích sự thay đổi lớp phủ thực vật giữa hai mốc thời gian, chúng ta có thể 

thấy sự thay đổi hoàn cảnh từ năm 2013 đến 2016  thể hiện ở bảng 3.31. 

Bảng 3.31.  Tổng hợp diễn biến lớp phủ qua các thời kỳ 2013-2016 

Lớp phủ 

Diện tích (ha) 
Diện tích tăng, giảm 

(+,-) giai đoạn (ha) 

Năm 2013 Năm 2016 2013 - 2016 

Tổng DTTN 806.527 806.527 0 

Rừng giàu  

(Giàu trên núi đá) 
41.739,09 22.014,85 (-) 19.724,24 

Rừng trung bình 226.026,64 218.055,57 (-) 7.971,07 

Rừng nghèo 96.189,30 183.943,49 87.754,19 

Rừng phục hồi 63.761,92 55.031,66 (-) 8.730,26 

Đất trống  

(trảng cỏ và cây bụi) 
28.401,40 15.570,84 (-) 12.830,56 

Đất trống có cây gỗ 

rải rác 
54.455,60 26.019,64 (-) 28.435,96 

Rừng trồng 126.272,42 111.210,75 (-) 15.061,67 

Nông nghiệp 61.089,55 58.140,12 (-) 2.949,43 

Thuỷ hệ 11.316,86 11.316,86 0 

Thổ cư 30.821,73 36.525,16 5.703,43 

Núi đá 33.417,53 32.143,15 (-) 1.274,38 

Đất khác 33.034,96 36.554,83 3.519,87 
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Kết quả bảng 3.31 thể hiện sự thay đổi về diện tích các lớp phủ thực vật 

như sau:  

Diện tích đất khác chiếm số lượng lớn nhất trong các lớp phủ, có sự thay đổi 

lớn trong giai đoạn đến nay do quá trình tăng dân số và đô thị hóa nhanh chóng của 

các huyện, thành phố. 

Diện tích đất nông nghiệp ở hai giai đoạn có sự thay đổi giảm rõ rệt, giảm 

xuống trong giai đoạn năm 2013 - 2016 là 2.949,43 ha do quá trình chuyển dịch 

cơ cấu sử dụng đất của tỉnh, nhu cầu sử dụng đất cho mục tiêu phát triển của các 

ngành kinh tế (du lịch, công nghiệp, giao thông, xây dựng…), nhu cầu đất sản 

xuất của người dân và doanh nghiệp đặc biệt là việc mở rộng các đô thị của 

huyện, thành phố.  

Diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh nhất vào giai đoạn từ năm 2013 - 2016 

(19.724,24 ha). Diện tích rừng trồng cũng giảm 15.061,67 ha. Nguyên nhân là do 

việc khai thác rừng lấy gỗ và các hoạt động trái phép trong rừng tự nhiên đã tác 

động mạnh mẽ gây suy giảm chất lượng rừng. 

3.4.2. Xây dựng bản đồ các nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng tỉnh 

Quảng Bình  

- Nhân tố hiện trạng lớp che phủ 

Với đặc điểm của tất cả các vùng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có thảm 

thực bì dày, khối lượng VLC hàng năm tích lũy lớn và thường xuyên bị tác động 

của con người nên rất dễ bắt lửa về mùa nắng nóng. Vì vậy, kiểu thảm thực vật là 

một trong những yếu tố quan trọng nhất trong các vụ cháy rừng. Do đó, trong các 

nghiên cứu nguy cơ cháy rừng trên Thế giới và Việt Nam, nhiều tác giả đã lựa chọn chỉ 

tiêu kiểu thảm thực vật rừng đầu tiên. Qua tham khảo các tài liệu viễn thám về xây 

dựng và thành lập bản đồ hiện trạng lớp phủ thực vật và tìm hiểu thực tế tại địa bàn 

nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phân cấp nguy cơ cháy rừng theo hiện trạng rừng 

được phân ra làm 5 cấp tương ứng với các mức độ ảnh hưởng đến nguy cơ cháy 

rừng cho toàn bộ vùng nghiên cứu được thể hiện tại bảng 3.32. 
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Bảng 3.32. Phân cấp nguy cơ cháy rừng theo lớp phủ 

Cấp 

cháy 
Hiện trạng rừng 

Phân cấp nguy cơ 

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) (%) 

I Rừng tự nhiên, đất khác. Ít nguy cơ cháy 399.096,7 49,48 

II 

Trảng cỏ thấp, Phi lao,  thưa 

trên đất trơ sỏi đá, cây trồng 

nông nghiệp. 

Thấp 136.631,6 16,95 

III 
Rừng trồng bạch đàn, keo, 

lim, cây bụi thường xanh. 
Trung bình 157.303,5 19,50 

IV 
Lau lách, cây bụi rải rác, bãi 

cát cây rải rác 
Cao 79.468,0 9,85 

V Rừng trồng thông Rất cao 34.027,2 4,22 

Tổng 806.527 100 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, diện tích không có nguy cơ cháy là 399.096,7 

ha (chiếm 49,48%), có nguy cơ cháy thấp khoảng 136.631,6 ha; diện tích có nguy 

cơ cháy trung bình 157.303,5 ha (chiếm 19,5%); diện tích có nguy cơ cháy cao 

79.468,0 ha (chiếm 9,85%) và diện tích có nguy cơ cháy rất cao 34.027,2 ha (chiếm 

4,22%). Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với thực trạng cháy rừng xảy ra trên 

địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. 

- Nhân tố nhiệt độ 

Tiến hành xây dựng bản đồ nhiệt độ bề mặt tỉnh Quảng Bình với tư liệu ảnh 

tháng 4 năm 2016, sở dĩ nghiên cứu tiến hành chọn thời gian này vì đây là thời điểm 

được cho là chuyển mùa bước vào mùa nắng nóng (mùa cháy) của tỉnh Quảng Bình. 

Phương pháp sử dụng ảnh viễn thám với kênh nhiệt có thể biết được nhiệt độ phát 

xạ bề mặt trên toàn khu vực nghiên cứu mà không cần phải đo đếm quan trắc tại các 

trạm khí tượng, điều này giúp có cách nhìn tổng quát hơn về nguy cơ cháy rừng các 

khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nhiệt độ bề mặt được thể hiện ở bảng 3.33. 
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Bảng 3.33. Phân cấp nguy cơ cháy theo nhiệt độ 

TT 
Khoảng giá trị 

(oC) 

Phân cấp nguy cơ  

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) (%) 

1 > 37 Rất cao 13.500 1,7 

2 27 - 37 Cao 789.594 97,9 

3 24 - 27 Trung bình 3.432 0,4 

4 22 - 24 Thấp 0 0,0 

5 12 - 22 Ít khả năng cháy 0 0,0 

6 Tổng  806.527 100,0 

 

Hình 3.8. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo nhiệt độ tỉnh Quảng Bình 

Từ kết quả bảng 3.33 và hình 3.8 cho thấy, nhiệt độ bề mặt đất bị ảnh 

hưởng mạnh mẽ bởi độ phát xạ bề mặt, sự phân bố theo màu của nhiệt độ bề mặt 

đất là rất khác nhau. Những nơi có rừng có thảm thực vật che phủ, mặt nước có 

nhiệt độ thấp hơn, khu vực dân cư, nhà máy, đất trống có nhiệt độ cao hơn. Vùng 
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màu đỏ đậm > 37oC đây là vùng tập trung đông dân cư, có nhiều nhà máy tập 

trung, nhiều hệ thống giao thông đường nhựa lớn làm cho độ phản xạ nhiệt mạnh 

và nhiều hơn, điển hình cho khu vực này là vùng đồng bằng ven biển và các khu 

vực đất trống, các bãi cát ở những xã phường ven biển nơi mật độ thực vật che 

phủ ít bao gồm các xã dọc bờ biển của các huyện. 

+ Nhiệt độ trong khoảng từ 24oC - 27oC thể hiện rõ các vùng này có độ phản 

xạ nhiệt bề mặt thấp vì có diện tích thực vật che phủ tương đối lớn, sự phân tán 

năng lượng của bức xạ mặt trời do sự hấp thu nhiệt của thực vật và quá trình thoát 

hơi nước của lá cây. 

- Tiếp cận đường giao thông và khu dân cư 

Theo số liệu thống kê từ năm 2003 đến 9/2018 của Chi cục Kiểm lâm Quảng 

Bình, hầu hết các vụ cháy rừng chủ yếu do yếu tố con người gây ra. Vì vậy, các 

nhân tố kinh tế - xã hội ảnh trưởng trực tiếp đến tình trạng cháy rừng và đóng vai 

trò cung cấp nguồn nhiệt cho các vụ cháy rừng diễn ra trên địa bàn. Nghiên cứu 

khoảng cách đường giao thông và khu dân cư ảnh ảnh đến phân cấp cháy rừng có ý 

nghĩa hết sức quan trọng, giúp các nhà quản lý dự đoán được khả năng xảy ra cháy 

rừng khi dựa vào khoảng cách từ rừng đến các vùng dân cư. Kết quả xác định nguy 

cơ cháy rừng cháy được thể hiện tại bảng 3.34 và hình 3.9. 

Bảng 3.34. Phân cấp nguy cơ cháy theo đường giao thông và dân cư 

TT 
Khoảng cách 

(m) 

Phân cấp nguy cơ 

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) (%) 

1 ≤ 500 Rất cao 106.125 13,2 

2 500 - 1000 Cao 86942 10,8 

3 1.000 – 1.500 Trung bình 75.576 9,4 

4 1.500 – 2.000 Thấp 67.182 8,3 

5 > 2000 Ít khả năng 470.702 58,4 

Tổng 806.527 100,0 
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Hình 3.9. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo giao thông và dân cư  tỉnh 

Quảng Bình 

Qua bảng 3.34 và hình 3.9 cho thấy đường giao thông tại tỉnh Quảng Bình 

chia làm nhiều tuyến, xây dựng quanh khu vực dân cư và đi qua hiện trạng rừng 

trồng, đất trống đất khác. Tuyến đường giao thông và chủ yếu là phục vụ nhu cầu đi 

lại của người dân, khu vực ít có nguy cơ cháy có diện tích 470.702 ha (chiếm 

58,4%), tập trung ở vùng có hiện trạng là rừng tự nhiên, khoảng cách các đường 

giao thông, khu dân cư > 2.000 m; khu vực có nguy cơ cháy từ cấp trung bình đến 

rất cao tập trung ở hiện trạng là đất rừng trồng, trảng cỏ gần khu dân cư , đường 

giao thông (chiếm 33,4%), khu vực nguy cơ cháy rừng rất cao là những vùng có 

khoảng cách so với khu dân cư, đường giao thông < 500 m (chiếm 13,2%). Mức 

độ ảnh hưởng của phân bố hệ thống giao thông, dân cư đến nguy cơ cháy rừng 

rất rõ, càng xa đường giao thông, khu dân cư thì nguy cơ cháy rừng càng giảm, 

số vụ cháy càng ít. 

Từ thực tế về khoảng cách từ vị trí điểm cháy đến khu dân cư tại hình 3.10 và 

tham khảo ý kiến chuyên gia cho thấy càng gần khu dân cư thì sự tác động của người 

dân càng thường xuyên hơn sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến cháy rừng lớn hơn. Lớp 
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nhân tố/tiêu chí tiếp cận khu dân cư được thiết lập từ công cụ buffer có sẵn trong 

phần mềm chuyên dụng GIS. Kết quả phân tích được mô tả tại hình 3.10. 

 

Hình 3.10. Bản đồ vị trí điểm cháy 

Vùng có nguy cơ cháy rừng tập trung tại khu vực có hiện trạng là rừng trồng; 

khu vực không có nguy cơ cháy chủ yếu ở khu vực sông hồ và khu vực có hiện 

trạng là rừng tự nhiên bởi vì rừng trồng là vùng gần khu vực có người dân tập trung 

sinh sống với mật độ cao do đó nguy cơ xảy ra cháy tại khu vực nghiên cứu là rất 

lớn, cần phải có giải pháp và chính sách hỗ trợ để nâng cao đời sống, giảm áp lực 

tác động của người dân vào khu vực rừng. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, xây dựng 

nhiều công trình, khu công nghiệp, trồng rừng, khai thác rừng tự nhiên, mở đường 

mới vào các bản dân tộc của tỉnh dẫn đến sự phát triển các mạng lưới phức tạp của 

đường giao thông trong khu vực tự nhiên có rừng, việc tiếp cận vào rừng dễ dàng 

hơn điều này cho thấy, tiêu chí giao thông và dân cư là điều kiện để con người dễ 

tiếp cận đến khu vực rừng và gây ra cháy. 

- Nhân tố độ cao địa hình 

Ứng dụng phần mềm Arcgis để tiến hành xây dựng mô hình số độ 

cao(DEM). Sử dụng công cụ Create TIN trong Tools Arctoolbox để tạo DEM với 
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những giá trị về độ cao của đường đồng mức. Để thực hiện tạo được mô hình 

TIN, ta tiến hành chồng 2 lớp dữ liệu đầu vào là bình độ dạng điểm hoặc 

polyline và polygon. 

Trên cơ sở đặc điểm tự nhiên của địa bàn nghiên cứu kết hợp với tham khảo 

ý kiến chuyên gia, phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ cao được phân thành 5 cấp: 

Ít nguy cơ cháy; Nguy cơ cháy Thấp; Nguy cơ cháy Trung bình; Nguy cơ Cao; 

Nguy cơ Rất cao. Kết quả phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ cao được thể hiện tại 

bảng 3.35 và hình 3.11. 

Bảng 3.35. Phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ cao. 

TT 
Độ cao 

(m) 

Phân cấp nguy cơ 

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) (%) 

1 ≤ 100 Rất cao 122.096 15,1 

2 100 - 400 Cao 144.135 17,9 

3 400 - 800 Trung bình 139.715 17,3 

4 800 - 1.200 Thấp 84.388 10,5 

5 > 1.200 Ít khả năng cháy 316.194 39,2 

Tổng 806.527 100,0 
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Hình 3.11. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ cao tỉnh Quảng Bình 

Kết quả phân tích cho thấy, vùng núi cao trên 1.200 m có nguy cơ cháy thấp, 

các vùng ở độ cao dưới 100 m thuộc phân cấp cháy Rất cao, diện tích ở độ cao này 

là 122.096 ha (chiếm 15,1%); độ cao từ 100 m - 400 m, thuộc cấp cháy mức nguy 

cơ Trung bình, tập trung vùng núi phía Tây thuộc địa phận các huyện Quảng Ninh, 

Quảng Trạch, diện tích cháy 144.135 ha (chiếm 17,9%), vật liệu cháy chủ yếu là 

hiện trạng rừng trồng và cây bụi rải rác. 

- Nhân tố độ dốc 

Dựa trên mô hình số độ cao (DEM) đã xây dựng, tiến hành nội suy bản đồ độ 

dốc, độ phân giải của DEM quyết định đến sự chính xác và chi tiết của bản đồ. Tiêu 

chí về chỉ các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp về độ cao theo quy định đối với khu vực 

nghiên cứu, tiến hành phân loại lại bản đồ số độ dốc với các cấp độ dốc. Bản đồ 

phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ dốc được thiết lập thông qua hình số độ cao và 

được chia ra làm 5 cấp khác nhau tương ứng với ảnh hưởng của nó đến nguy cơ 

cháy rừng. Kết quả phân tích cấp cháy theo độ dốc tại tỉnh Quảng Bình được thể 

hiện ở bảng 3.36 và hình 3.12. 
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Bảng 3.36. Phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ dốc 

TT 
Độ dốc 

(độ) 

Phân cấp nguy cơ 

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) (%) 

1 < 5 Rất cao 618.757,32 76,72 

2 5 - 15 Cao 148.890,61 18,46 

3 15 - 25 Trung bình 36.678,79 4,55 

4 25 - 35 Thấp 1.816,02 0,23 

5 ≥ 35 Ít khả năng cháy 384,27 0,05 

Tổng 806.527 100 

 

Hình 3.12. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ dốc tỉnh Quảng Bình 

Qua bảng 3.36 và hình 3.12 cho thấy, tại địa bàn nghiên cứu có độ dốc chủ yếu 

từ 25o trở xuống, trong đó: độ dốc từ dưới 5o có diện tích có nguy cơ ở mức Rất cao là 
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618.757,32 ha (chiếm 76,72%), ở độ cao 5 - 15o mức nguy cơ cháy Cao có diện tích 

148.890,61 ha (chiếm 18,46%), vùng có độ dốc từ 15 - 25o chiếm tỷ lệ 4,55% thuộc 

cấp Trung bình; độ dốc từ 35o trở lên chiếm diện tích rất ít với tỷ lệ 0,01% so với 

tổng diện tích tự nhiên, thuộc cấp cháy rừng Ít nguy hiểm.  

- Nhân tố hướng dốc 

Ngoài độ dốc, độ cao của địa hình thì yếu tố hướng phơi đón gió cũng có ảnh 

hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cháy rừng liên quan đến khả năng làm khô VLC, 

tốc độ, sự lan truyền ngọn lửa của đám cháy. Đặc điểm địa hình và hướng gió 

thường được xem xét đến khi đề xuất các phương án PCCCR cho khu vực cụ thể 

nào đó. Vào mùa cháy rừng ở Quảng Bình, gió Tây Nam khô nóng thịnh hành, 

hướng dốc được xem là một trong những đầu vào cho các mô hình đánh giá nguy cơ 

cháy rừng hiện nay. Kết quả phân cấp nguy cơ cháy rừng theo hướng dốc được thể 

hiện ở bảng 3.37. 

Bảng 3.37. Phân cấp nguy cơ cháy theo hướng dốc địa hình 

TT Hướng dốc 
Phân cấp nguy cơ 

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Tây Nam và Tây Rất cao 65.187 8,1 

2 
Đông Nam, Nam  

và Tây Bắc 
Cao 115.889 14,4 

3 Đông Trung bình 55.250 6,9 

4 Bắc Thấp 31.640 3,9 

5 Bằng và Đông Bắc Ít khả năng cháy 538.562 66,8 

Tổng 806.527 100,0 
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Hình 3.13. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo hướng phơi địa hình tỉnh 

Quảng Bình 

Từ bảng 3.37 cho thấy, hướng dốc theo hướng Tây Nam và Tây ở mức cháy 

Rất cao, diện tích rừng phân bố theo các hướng này là 65.187 ha (chiếm 8,1%), các 

hướng Đông Nam, Nam và Tây Bắc có nguy cơ cháy ở mức Cao có diện tích là 

115.889 ha (chiếm 14,4%), các hướng Bằng (không hướng), Đông Bắc, Bắc và 

Đông phân cấp ở mức từ Ít nguy cơ cháy đến mức Trung bình, tổng diện tích ở các 

mức này chiếm 77,6%. Do đó, trong công tác quản lý lửa rừng cần chú ý đến các 

khu rừng/thảm thực vật phân bố theo các hướng từ mức Trung bình đến Rất cao 

nhằm hạn chế mức thấp nhất khả năng xuất hiện lửa rừng. 

- Nhân tố thủy văn 

Nhân tố khí tượng thủy văn có ảnh hưởng đến độ ẩm không khí, độ ẩm vật 

liệu cháy các vùng lân cận, đặc biệt là liên quan đến khả năng cung cấp nguồn nước 

dập lửa khi có cháy rừng xảy ra. Kết quả phân tích khoảng cách từ các diện tích 

rừng đến các nguồn nước được tổng hợp tại bảng 3.38. 
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Bảng 3.38. Phân cấp nguy cơ cháy theo thủy văn 

TT 
Khoảng cách 

(m) 

Phân cấp nguy cơ 

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) (%) 

1 ≤ 200 Ít khả năng cháy  550.401 68,2 

2 200 - 400 Thấp 47.302 5,9 

3 400 - 600 Trung bình 55.682 6,9 

4 600 - 800  Cao 66.035 8,2 

5 > 800 Rất cao 87.106 10,8 

Tổng 806.527 100,0 

 

Hình 3.14. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo thủy văn tỉnh Quảng Bình 

Qua bảng 3.38 và hình 3.14 cho ta thấy rằng mật độ sông suối của khu vực 

nghiên cứu ở phân cấp mức ảnh hưởng đến cháy rừng thấp chiếm tỉ lệ cao 68,2% 

chứng tỏ rằng khi có cháy xảy ra có thể sử dụng nguồn nước này để chữa cháy kịp 

thời vì thế đối với hướng quy hoạch hệ thống dự trữ nước chữa cháy rừng là không 

nhất thiết, do đó không cần xây dựng thêm hồ, đập để phục vụ chữa cháy rừng. 
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3.4.3 Xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

3.4.3.1. Đánh giá vai trò và tầm quan trọng của các nhân tố đến nguy cơ cháy rừng  

Sử dụng kết quả ma trận so sánh cặp đôi để tính toán trọng số của các nhân tố 

ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở căn cứ phân cấp cháy 

rừng, tiến hành sắp xếp các chỉ tiêu của nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng. 

Mỗi chỉ tiêu của từng nhân tố tương ứng với số điểm như sau: Nguy cơ cháy Rất cao 

(5 điểm), nguy cơ cháy Cao (4 điểm), nhguy cơ cháy Trung bình (3 điểm), nguy cơ 

cháy Thấp (2 điểm), Ít có khả năng cháy (1 điểm). Trọng số tính toán theo phương 

pháp mờ FAHP và điểm thích hợp của các chỉ tiêu theo từng nhân tố ảnh hưởng đến 

vùng thích hợp cho phân vùng nguy cơ cháy rừng được tích hợp vào GIS để xác định 

vùng nguy cơ cháy tỉnh Quảng Bình. Kết quả được tổng hợp tại bảng 3.39. 

Bảng 3.39. Trọng số và điểm phù hợp của các nhân tố ảnh hưởng đến  

nguy cơ cháy rừng 

TT 

Nhân tố 

sinh thái 

chính 

Trọng 

số 

sinh 

thái  

chính 

(W1) 

Nhân tố 

sinh thái 

phụ 

Trọng 

số 

sinh 

thái 

phụ  

(W2) 

Trọng 

số 

chung 

(Wj=W1   

*W2) 

Chỉ tiêu 

Điểm 

thích 

hợp 

(Rij) 

1 Khí hậu 0,412 

Chỉ số 

khô hạn 

(mm) 

0,571 
0,235 

 

Rất khô 5 

Khô 4 

Hơi khô 3 

Ẩm 2 

Rất ẩm 1 

Nhiệt 

độ 

không 

khí (oC) 

0,429 

 

 

0,176 

> 37oC 5 

27oC - 37oC 4 

24oC - 27oC 3 

22oC - 24oC 2 

< 22oC 1 
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TT 

Nhân tố 

sinh thái 

chính 

Trọng 

số 

sinh 

thái  

chính 

(W1) 

Nhân tố 

sinh thái 

phụ 

Trọng 

số 

sinh 

thái 

phụ  

(W2) 

Trọng 

số 

chung 

(Wj=W1   

*W2) 

Chỉ tiêu 

Điểm 

thích 

hợp 

(Rij) 

2 
Hiện 

trạng 
0,229 

Thảm 

thực vật 
1,000 0,229 

Rừng trồng Thông 5 

Lau lách, cây bụi rải 

rác, bãi cát cây  

rải rác 

4 

Rừng trồng Bạch 

đàn, Keo, Lim, cây 

bụi thường xanh. 

3 

Trảng cỏ thấp, Phi 

lao,  thưa trên đất 

trơ sỏi đá, cây trồng 

nông nghiệp. 

2 

Rừng tự nhiên,  

đất khác. 
1 

3 

 
Địa hình 0,181 

Độ cao 0,5039 
0,091 

 

≤ 100 5 

100 - 400 4 

400 - 800 3 

800 - 1.200 2 

>1.200 1 

Hướng 

phơi 
0,3071 

0,055 

 

Tây Nam và Tây 5 

Đông Nam, Nam và 

Tây Bắc 
4 

Đông 3 

Bắc 2 

Bằng và Đông Bắc 1 
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TT 

Nhân tố 

sinh thái 

chính 

Trọng 

số 

sinh 

thái  

chính 

(W1) 

Nhân tố 

sinh thái 

phụ 

Trọng 

số 

sinh 

thái 

phụ  

(W2) 

Trọng 

số 

chung 

(Wj=W1   

*W2) 

Chỉ tiêu 

Điểm 

thích 

hợp 

(Rij) 

Độ dốc 0,1890 0,034 

< 5 5 

5 - 15 4 

15 - 25 3 

25 - 35 2 

> 35 1 

4 

Tiếp cận 

theo 

đường 

giao 

thông và 

dân cư 

0,112 

 

Khoảng 

cách 
1,000 

0,112 

 

< 500 m 5 

500 m - 1.000 m 4 

1.000 m - 1.500 m 3 

1.500 m -2000 m 2 

>2000 m 1 

5 Thủy văn 0,067 
Nguồn 

nước 
1,000 0,067 

>800 m  5 

600 m -800 m 4 

400 m - 600 m 3 

200 m - 400 m 2 

≤ 200 m 1 

Theo phương pháp phân tích thứ bậc mờ FAHP, để kiểm tra lại độ tin cậy 

của các trọng số hay tầm quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến nguy cơ cháy 

rừng thì cần tính toán các tham số của ma trận so sánh cặp đôi. Kết quả tính toán 

được thể hiện ở bảng 3.40. 
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Bảng 3.40. Các tham số của FAHP 

TT Các tham số 
Kết quả nhân tố 

sinh thái chính 

Kết quả nhân tố 

sinh thái phụ 

1 
Giá trị riêng của ma trận so sánh 

Lambda Max (max) 
5,057747 3,021189459 

2 Chỉ số nhất quát (CI) 0,014436851 0,01059 

3 Chỉ số ngẫu nhiên (RI) 1,12 0,52 

4 Tỷ số nhất quán (CR) 0,012890045 0,02037448 

Kết quả từ bảng 3.40 cho thấy, chỉ số nhất quán (CR) <0,1 hay 10 % đạt yêu 

cầu, nên các trọng số hay tầm quan trọng của các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến 

nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình được chấp nhận để đưa vào tích hợp tính toán 

trong GIS về các chỉ số phân vùng nguy cơ cháy rừng. 

Bản đồ phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình được thiết lập dựa 

trên cơ sở phân tích các lớp dữ liệu ảnh hưởng nguy cơ cháy rừng. Các lớp dữ liệu 

sau khi đã được phân hạng nguy cơ cháy, xác định trọng số và điểm tương ứng với 

từng mức độ nguy cơ cháy rừng được chuyển từ dữ liệu Vector sang dữ liệu Raster, 

rồi sau đó tích hợp từng bước trong GIS theo phương trình sau: 

SI= (0,235*NĐ + 0,176*ĐA + 0,229*HT + 0,091ĐC + 0,055*HD + 

0,034*ĐD + 0,112TC 0,067*TV) пCj 

Trong đó, SI: Chỉ số thích hợp phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng 

Bình; NĐ: nhiệt độ, ĐA: Độ ẩm, HT: Hiện trạng, ĐC: Độ cao, HP: Hướng dốc, ĐD: 

Độ dốc, TC: Tiếp cận giao thông và dân cư, TV: Thủy văn. 

Kết quả tích hợp các lớp dữ liệu sinh thái ảnh hưởng đến phân bố là bản đồ 

dự nguy cơ cháy rừng với các giá trị chỉ số vùng nguy cơ cháy khác nhau cho mỗi 

pixel. Để xây dựng phân vùng nguy cơ cháy, tiến hành phân loại lại chỉ số phân 

vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình (SI) thành 5 hạng nguy cơ cháy: Nguy cơ 

cháy Rất cao, nguy cơ cháy Cao, nguy cơ cháy Trung bình, nguy cơ cháy Thấp, Ít 

khả năng cháy tương ứng với ngưỡng giá trị ≥  4,5 ; 3,5 - 4,5; 2,5 - 3,5; 1,5 - 2,5 và 

< 1,5. Diện tích và vị trí các phân hạng vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

trong tháng 4 được thể hiện ở bảng 3.41 và hình 3.15.   
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Bảng 3.41. Tổng hợp phân vùng nguy cơ cháy tỉnh Quảng Bình 

TT Điểm đánh giá 
Phân cấp nguy cơ 

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 > 4,5 Rất cao 0 0,0 

2 3,5 - 4,5 Cao 39.362 4,9 

3 2,5 - 3,5 Trung bình 434.255 53,8 

4 1,5 - 2,5 Thấp 179.821 22,3 

5 ≤ 1,5 Ít khả năng cháy 153.089 19,0 

Tổng 806.527 100,0 

 

Hình 3.15. Bản đồ phân vùng dự báo nguy cơ cháy  tỉnh Quảng Bình 

Dựa vào bảng tổng hợp phân vùng nguy cơ cháy tỉnh Quảng Bình nhận thấy, 

diện tích rừng có nguy cơ cháy Rất cao trong tháng 4 hầu như không có, diện tích 

rừng có nguy cơ cháy Cao là 39.362 ha (chiếm 4,9%), diện tích rừng chủ yếu tập 

trung ở phân cấp cháy rừng Trung bình (chiếm 53,8%). 
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3.4.3.2. Phân vùng trọng điểm cháy tỉnh Quảng Bình  

Dựa vào bản đồ nguy cơ cháy rừng được xây dựng dựa trên các nhân tố ảnh 

hưởng đến cháy rừng, khảo sát tình hình thực tế cháy rừng trong các năm, nghiên 

cứu đã xác định được những khu vực trọng điểm cháy rừng tỉnh Quảng Bình. Kết 

quả thể hiện tại bảng 3.42. 

Bảng 3.42. Phân bố các vùng trọng điểm cháy rừng ở tỉnh Quảng Bình 

Huyện Tọa độ địa lý Các xã trọng điểm 

Tuyên 

Hóa 

105° 50' 50" - 105° 58' 04" E 

18° 00' 20" - 18° 05' 17" N 
Hương Hóa 

105° 56' 16" - 106° 04' 25" E 

17° 49' 18" - 17° 55' 22" N 
Sơn Hóa, Đồng Lê, Lê Hóa 

Minh 

Hóa 

105° 44' 54" - 105° 49' 11" E 

17° 42' 57" - 17° 49' 46" N 

Dân Hóa, Trọng Hóa,  

Hồng Hóa 

Quảng 

Trạch 

106° 16' 42" - 106° 31' 38" E 

17° 50' 38" - 17° 59' 14" N 

Quảng Hợp, Quảng Châu, 

Quảng Kim, Quảng Phú, 

Quảng Đông 

Bố 

Trạch 

106° 19' 34" - 106° 30' 44" E 

17° 30' 19" - 17° 41' 49" N 

Thanh Trạch, Cự Nẫm, 

Hưng Trạch, Sơn Lộc, Vạn 

Trạch, Việt Trung. 

Đồng 

Hới 

106° 28' 53" - 106° 37' 13" E 

17° 22' 13" - 17° 31' 30" N 

Thuận Đức, Nghĩa Ninh, 

Đồng Sơn 

Quảng 

Ninh 

106° 33' 06" - 106° 39' 21" E 

17° 14' 17" - 17° 25' 04" N 

Vạn Ninh, An Ninh, Hàm 

Ninh, Vĩnh Ninh,  

Xuân Ninh 

Lệ 

Thủy 

106° 43' 09" - 106° 51' 12" E 

17° 06' 44" - 17° 11' 17" N 

Phú Thủy, Trường Thủy, 

Thái Thủy, Văn Thủy 

106° 53' 08" - 106° 58' 20" E 

17° 07' 34" - 17° 12' 05" N 

Sen Thủy 
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Từ bản đồ phân vùng trọng điểm, tọa độ các vùng có nguy cơ cháy rừng cao 

để có cơ sở để xây dựng các phương án PCCCR cho từng vùng cụ thể, chủ động bố 

trí lực lượng, phối hợp với các trạm bảo vệ rừng lân cận hoặc người dân nhằm phát 

hiện lửa rừng và tổ chức chữa cháy kịp thời. 

3.4.4. Xây dựng mô hình dự đoán cháy rừng theo kịch bản thay đổi nhiệt độ 

(RPC4.5) tỉnh Quảng Bình  

Cháy rừng do tác động tổng hợp của nhiều nhân tố khí tượng, điều kiện tự 

nhiên, xã hội..., việc dự đoán nguy cơ cháy rừng, cấp dự báo và diện tích tăng theo 

cấp cháy đòi hỏi thu thập và dự báo được các thay đổi của các nhân tố ảnh hưởng 

đến cháy rừng. Dựa vào kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2016 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho nhiều năm tiếp theo để xây dựng bản đồ và cấp 

dự báo theo kịch bản RCP 4.5 (giai đoạn 2046 - 2065) cho yếu tố nhiệt độ trên cơ 

sở bản đồ nhiệt tháng 4 năm 2016, vì đây là tháng có sự thay đổi yếu tố nhiệt độ từ 

mùa mưa sang mùa khô (mùa cháy). Kết quả phân cấp và bản đồ phân loại được thể 

hiện bảng 3.43 và hình 3.16. 

Bảng 3.43. Phân cấp nguy cơ cháy rừng theo kịch bản RPC4.5 tỉnh Quảng Bình 

TT 
Khoảng giá trị 

( oC) 

Phân cấp  

nguy cơ cháy rừng 

Diện tích 

(ha) (%) 

1 > 37 Rất cao 395.843,9 49,1 

2 27 - 37 Cao 410682,9 50,9 

3 24 - 27 Trung bình 0,18 0,0 

4 22 - 24 Thấp 0 0,0 

5 12 - 22 Ít khả năng cháy 0 0,0 

Tổng 806.527 100,0 
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Hình 3.16. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo kịch bản RPC 4.5 yếu tố nhiệt 

độ tỉnh Quảng Bình 

Dựa vào kịch bản biến đổi nhiệt độ (RCP 4.5), giả sử nhiệt độ tăng ở mức 

cao nhất của tỉnh Quảng Bình thì diện tích thay đổi theo các cấp cháy sẽ thay đổi, 

một số vùng sẽ tăng cấp cháy từ cấp Cao lên cấp Rất cao, diện tích thay đổi cấp 

cháy theo kịch bản biến đổi nhiệt độ thể hiện ở bảng 3.44. 

Bảng 3.44. Diện tích thay đổi cấp cháy theo kịch bản biến đổi nhiệt độ  

TT 

Khoảng  

giá trị 

(oC) 

Phân cấp nguy 

cơ cháy rừng 

Theo kịch 

bản RCP 

4.5 

Năm 

2016 

Diện tích 

thay đổi 

(ha) (ha) (ha) 

1 > 37 Rất cao 395.843,9 13.500 382.343,90 

2 27 - 37 Cao 410.682,9 789.594 (-) 378.911,10 

3 24 - 27 Trung bình 0,18 3.432 (-) 3.431,82 

4 22 - 24 Thấp 0 0 0,00 

5 12 - 22 Ít khả năng cháy 0 0 0,00 

6 Tổng 806.527 806.527 806.527 
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Kết quả bảng 3.44 cho thấy, theo kịch bản RCP 4.5 (yếu tố nhiệt độ) thì diện 

tích chuyển cấp cháy khi nhiệt độ tăng lên là khá cao, chủ yếu chuyển cấp cháy từ 

cấp Cao lên mức cấp Rất cao, diện tích thay đổi khi nhiệt độ tăng lên là 382.343,90 

ha. Trong khi đó, diện tích giảm ở các cấp cháy, cấp nguy cơ cháy trung bình giảm 

3.431,82 ha và nguy cơ cháy Cao giảm 378.911,10 ha. Đây là những diện tích cần 

quan tâm trong công tác quản lý cháy rừng trong bối cảnh nhiệt độ thay đổi. 

Bảng 3.45. Tổng hợp phân vùng dự báo nguy cơ cháy theo kịch bản biến đổi nhiệt 

độ tỉnh Quảng Bình 

TT Điểm đánh giá 
Phân cấp nguy cơ 

cháy rừng 

Diện tích 

(ha) (%) 

1 > 4,5 Rất cao 39 0,005 

2 3,5 - 4,5 Cao 58.947 7,309 

3 2,5 - 3,5 Trung bình 499.950 61,988 

4 1,5 - 2,5 Thấp 94.466 11,713 

5 ≤ 1,5 Ít khả năng cháy 153.126 18,986 

Tổng 806.527 100,0 

 

Hình 3.17. Bản đồ phân vùng dự báo  nguy cơ cháy theo theo kịch bản RCP 4.5 

giai đoạn 2046 - 2065 ở tỉnh Quảng Bình 
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Kết quả phân vùng dự báo nguy cơ cháy theo kịch bản biến đổi nhiệt độ tỉnh 

Quảng Bình tại bảng 3.45 cho thấy, diện tích rừng có nguy cháy cao chiếm tỷ lệ rất 

nhỏ (0,005%), diện tích rừng không có nguy cơ cháy 153.126 ha (chiếm 18,986%), 

diện tích rừng có nguy cơ cháy Trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất trên toàn bộ diện 

tích 499.950 ha (chiếm gầm 62,0%). 

3.5. ĐỀ XUẤT GIẢI  PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁY RỪNG 

3.5.1. Nâng cao năng lực tổ chức, trình độ và trang thiết bị PCCCR  

Hàng năm cơ quan thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm 

lâm, các Hạt Kiểm lâm) tham mưu cho UBND tỉnh, UBND cấp huyện, củng cố, 

kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, tổ đội PCCCR. 

 Ban chỉ đạo các cấp và đơn vị chủ rừng Nhà nước (các Công ty lâm nghiệp, 

BQL rừng phòng hộ, BQL rừng đặc dụng, các tổ chức kinh tế...) củng cố, kiện toàn 

có quy chế hoạt động và biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.  

Xây dựng và tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh, huyện, 

xã và chủ rừng, đảm bảo việc quản lý thống nhất, duy trì việc phối hợp giữa các lực 

lượng chủ lực trong phòng cháy, chữa cháy rừng 

Các địa phương, đơn vị cần rà soát các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ 

công tác quản lý cháy rừng để kịp thời bổ sung, đầu tư mới đảm bảo về số lượng và chất 

lượng. Các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ quản lý cháy rừng được bổ sung nên ngày 

càng có tính hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cháy rừng tại địa phương.  

Đầu tư xây dựng các tuyến đường băng cản lửa, phục vụ công tác tuần tra và 

chữa cháy rừng kết hợp đường lâm nghiệp tại các khu vực có nhiều rừng dễ cháy.  

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ và kỹ thuật sử dụng công 

nghệ trong quản lý cháy rừng. 

Đầu tư xây dựng các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa 

cháy rừng; biển cấm lửa và biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng; in ấn và phát hành 

các tài liệu tuyên truyền phổ biến về phòng cháy, chữa cháy rừng và các quy định 

của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ rừng. 

Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) thực hiện 

quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, có các 

phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn 

sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ 

rừng và khi cháy rừng xảy ra 
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3.5.2. Giải pháp về công nghệ 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lửa rừng để quy hoạch, phân 

vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng; dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phát hiện 

sớm điểm cháy rừng; truyền tin, xử lý thông tin và chỉ huy chữa cháy rừng; huy 

động lực lượng và tổ chức chữa cháy rừng. 

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp lâm sinh, phương tiện, thiết bị và công 

cụ PCCCR tiên tiến phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng. 

Xây dựng phương án để tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn 

vượt quá tầm kiểm soát của các khu vực trên địa bàn tỉnh; Xây dựng, tổ chức thực 

hiện quy trình giám sát công tác quản lý cháy rừng. 

3.5.3. Giải pháp về quy hoạch 

Những vùng có nguy cơ cháy cao cần tập trung lực lượng, phương tiện trong 

mùa cháy, vùng trọng điểm cháy chủ yếu là ở các xã thuộc các huyện Tuyên Hóa, 

Minh Hóa, Bố Trạch, Đồng Hới theo phân cấp mức độ nguy cơ cháy rừng. 

Căn cứ vào mức độ nguy hiểm cháy rừng của các loại rừng, khu vực rừng để 

có kế hoạch xây dựng bổ sung hệ thống đường băng cản lửa nhằm tăng hiệu quả 

công tác PCCCR ở những vùng trọng điểm. 

Quy hoạch tổng thể về hệ thống chòi canh cho các địa phương để phát hiện 

sớm lửa rừng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy rừng. 

3.5.4. Giải pháp về chính sách 

Chấm dứt tình trạng tự do di cư, di canh bừa bãi bằng cách quản lý chặt chẽ 

các đồng bào dân tộc chuyên sống du canh du mục từ trước đến nay tại các các 

vùng núi huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa. Có những chính sách ưu tiên cho 

những khu vực khó khăn về kinh tế, giáo dục, y tế... 

Có chính sách hỗ trợ người dân các vùng miền núi Tuyên Hóa, Minh Hóa, 

Bố Trạch có công việc thích hợp đủ nuôi sống bản thân và gia đình, từ đó sẽ hạn 

chế tình trạng chặt phá rừng. Xây dựng khung quy định cấm chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất rừng sang đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.  

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng để người dân bảo vệ và 

phát triển các loại rừng, đồng thời có chế độ chính sách hợp lý sở hữu sản phẩm từ 

rừng để đảm bảo đời sống cho nông dân sống bằng nghề rừng. 
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3.5.5. Giải pháp về công tác dự báo 

 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu hiệu chỉnh cấp dự báo cháy rừng, lượng mưa 

ý nghĩa được đề xuất từ thực tiễn nghiên cứu cháy rừng,  cán bộ kiểm lâm, chủ rừng 

tiến hành xây dựng được cấp dự báo cháy rừng hàng ngày cho từng khu vực, từng 

diện tích rừng trong phạm quản lý. 

Tiến hành hoàn thiện công tác dự báo cháy rừng cho từng tiểu vùng sinh 

thái nhằm có cơ sở xây dựng các phương án PCCCR tổng thể cho cả khu vực 

trong mùa cháy.  

Thu thập số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn trên địa 

bàn tỉnh; nhập dữ liệu vào phần mềm để xử lý và thiết lập cơ sở dự liệu về vật liệu 

cháy trên cơ sở dữ liệu về theo dõi tài nguyên rừng để dự báo nguy cơ cháy rừng 

theo các cấp dự báo cháy rừng của từng khu vực, đưa ra bản dự báo cháy rừng theo 

các cấp dự báo cháy trên nền bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng. 

3.5.6. Giải pháp về công tác chỉ đạo thực hiện  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành 

phố, thị xã; các ngành chức năng; các đơn vị chủ rừng đôn đốc, kiểm tra công tác bảo 

vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích quản lý và điều chỉnh phương án 

phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành, giữa các lực lượng, các địa phương và 

chủ rừng thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các vấn 

đề liên quan đến bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh và liên tỉnh. 

Căn cứ vào bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng đã được xây dựng, các 

Ban chỉ đạo xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích rừng 

được giao; hàng năm có điều chỉnh, bổ sung phương án cho phù hợp với tình hình 

thực tế của đơn vị. Thành lập các tổ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của đơn 

vị mình để tuần tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng; thực hiện các 

biện pháp phòng cháy rừng và tổ chức chữa cháy kịp thời, giảm thiểu thiệt hại tài 

nguyên rừng trên diện tích được giao. 

 

  



 

138 
 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN  

1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội liên quan đến cháy rừng 

Tỉnh Quảng Bình mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa ven biển miền 

Bắc Trung bộ, khí hậu mang tính chất phân cực lớn, mỗi năm phân chia làm hai 

mùa rõ rệt. Mùa Hè chịu tác động mạnh của gió Tây nam, xuất hiện tháng 3 đến tháng 

8, nhiều nhất là tháng 7, trung bình mỗi đợt kéo dài 10 ngày, gây khô nóng, cùng với 

lượng bốc hơi lớn nên tác động đến nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng Bình rất lớn. Yếu 

tố dân tộc, trình độ học vấn, việc làm, phong tục, tập quan canh tác và mức độ phụ 

thuộc tài nguyên rừng đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. 

2. Thực trạng quản lý cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

Trong giai đoạn từ năm 2003 – 9/2018, tỉnh Quảng Bình xảy ra 163 vụ cháy 

rừng gây thiệt hại 603,76 ha, diện tích thiệt hại chủ yếu rừng trồng, số vụ cháy xảy 

ra, diện tích cháy ở các thời điểm là khác nhau, chủ yếu tập trung vào các tháng có 

thời tiết khô hanh từ tháng 4 đến tháng 8. 

Hiện trạng vật liệu cháy, cây bụi và thảm tươi dưới tán rừng trồng tương đối 

lớn, đây là nguy cơ tiềm ẩn khả năng cháy rừng xảy ra vào các ngày nắng nóng, đây 

là nguồn vật liệu cháy chuyển tiếp từ cháy dưới tán sang cháy tán. 

Hệ thống văn bản quản lý của Trung ương, UBND tỉnh đã đáp ứng yêu 

cầu công tác chỉ đạo liên quan quản lý cháy rừng trong bối cảnh BĐKH, đã làm 

rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các lực lượng khi tham gia trong công 

quản lý cháy rừng. Thành lập các ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến các xã/phường có 

rừng nhằm phát huy tối đa lực lượng, huy động mọi nguồn lực của địa phương 

trong công tác PCCCR. 

3. Đánh giá mức độ phù hợp của phương pháp xác định mùa cháy, dự báo 

cháy rừng các tiểu vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình. 

Sử dụng phương pháp đa biến để phân tích các yếu tố khí tượng nhiệt độ trung 

bình, lượng mưa trung bình, độ ẩm trung bình, biên độ nhiệt và số giờ nắng để nghiên 

cứu xác định mùa cháy rừng các vùng sinh thái và tỉnh Quảng Bình cho thấy khá phù 

hợp với diễn biến cháy rừng thực tế ở các địa điểm nghiên cứu, trọng tâm mùa khô và 

số vụ cháy rừng ở các vùng sinh thái tập trung vào các tháng 5, 6, 7 và 8. 
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Xác định khả năng cháy rừng dựa vào chỉ số tổng hợp P của V.G Nestrerov 

cho từng vùng sinh thái cần có điều chỉnh lượng mưa ý nghĩa trong mùa cháy so với 

các kết quả nghiên cứu trước đây, kết quả hiệu chỉnh lượng mưa ý nghĩa từ mức ao = 

6 mm lên ao = 7 - 8 mm tùy theo từng tiểu vùng sinh thái. Trong mùa cháy, các tháng 

trọng điểm lượng mưa ý nghĩa có sự thay đổi tùy thuộc vào mức độ khô hạn của thời 

tiết của các vùng sinh thái, lượng mưa áp dụng vào các tháng cao điểm mùa cháy 

cũng có sự điều chỉnh tăng lên. Theo đó, đề xuất lượng mưa ý nghĩa vào các tháng 

cao điểm cho cả tỉnh Quảng Bình là ao = 10 mm, lượng mưa này có tính bao trùm cao 

về không gian và thời gian và giảm được sai sót do yếu tố chủ quan trong dự báo 

cháy rừng. 

Phân cấp nguy cơ cháy rừng của tỉnh Quảng Bình so với những công bố 

trước đây đã có sự hiệu chỉnh về các chỉ tiêu và khoảng cách các cấp cháy để phù 

hợp với tình hình cháy rừng, điều kiện thời tiết đặc trưng của địa phương. 

4. Phân vùng trọng điểm cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

Sử dụng công nghệ GIS và Viễn thám đã xác được các vùng rừng, diện tích 

rừng có nguy cơ cháy từ thấp đến cao. Tiếp cận phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến cháy rừng đã đề xuất 5 chỉ tiêu chính cho mô hình phân cấp nguy cơ cháy rừng.  

Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám kết hợp với sử dụng kịch bản RCP 

4.5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong bối cảnh thay đổi yếu tố nhiệt độ đã xác 

định được diện tích có nguy cơ cháy rừng các cấp tỉnh Quảng Bình. Theo đó, diện 

tích cháy theo các cấp là: Ít có khả năng xảy ra cháy rừng 153.126 ha (chiếm 19%), 

cấp thấp 94.466 ha (chiếm 11,7%), cấp trung bình 499.950 ha (chiếm 62,0) ha, cấp 

cao 58.947 ha (chiếm 7,3%) và cấp rất cao hầu như không có. 

5. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các công tác phòng chống 

cháy rừng 

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cháy rừng trong bối 

cảnh BĐKH cần tập trung hoàn thiện đó là: Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức, 

trình độ và trang thiết bị PCCCR; Giải pháp về công nghệ; Giải pháp về quy hoạch; 

Giải pháp về chính sách; Giải pháp về công tác dự báo, Giải pháp vê công tác chỉ 

đạo thực hiện. 
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TỒN TẠI 

 Do thời gian, nguồn lực hạn chế nên luận án chưa thể giải toán và phân tích 

ảnh viễn thám các tháng 5, 6, 7, và 8 năm 2016 để đánh giá và xây dựng kịch bản 

nguy cơ cháy rừng một cách toàn diện của mùa cháy. 

 Cháy rừng do tác động của nhiều nhân tố khí hậu, thời tiết, tuy nhiên luận 

án chỉ sử dụng nhân tố nhiệt độ để xây dựng kịch bản nguy cơ cháy rừng trong bối 

cảnh BĐKH. 

 Chưa nghiên cứu công tác quản lý, ngưỡng phân cấp cháy rừng cho các đối 

tượng rừng khác như rừng phục hồi, rừng trồng ven biển... 

KIẾN NGHỊ 

- Xác định mùa cháy rừng, lượng mưa ý nghĩa và phân cấp dự báo cháy rừng 

tỉnh Quảng Bình phù hợp với thực tiễn cháy rừng ở địa phương, các cơ quan chức 

năng sử dụng kết quả nghiên cứu của Luận án để áp dụng trong công tác dự báo 

cháy rừng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cháy rừng. 

- Sử dụng kết quả xác định phân vùng trọng điểm cháy để giúp các cơ 

quan chức năng có kế hoạch, phương án PCCCR cụ thể cho từng vùng, địa 

phương, loại rừng. 

- Cần tiếp tục nghiên cứu lượng mưa ý nghĩa các tháng còn lại của mùa 

cháy cho từng vùng sinh thái nhằm tăng tính toàn diện cho công tác dự báo cháy 

rừng của tỉnh. 

- Cần bổ sung thêm đối tượng rừng cần nghiên cứu như rừng phụ hồi, rừng tự 

nhiên nghèo kiệt, vì đây là loại rừng có nguy cơ cháy ở các địa phương. 

- Cần xây dựng Phương án PCCCR cho từng vùng sinh thái và toàn tỉnh 

trong bối cảnh BĐKH. 
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