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MỞ ĐẦU  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Cháy rừng là một thảm họa gây tổn thất to lớn, nhanh chóng về kinh tế và môi 

trường.  Nó tiêu diệt gần như toàn bộ các giống loài trong vùng bị cháy, thải vào khí 

quyển khối lượng lớn khói bụi cùng với những khí gây hiệu ứng nhà kính như CO, 

CO2, NO … Cháy rừng là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng quá trình 

biến đổi khí hậu và các thiên tai hiện nay.  

Biến đổi khí hậu trong những năm tới gây nhiều bất lợi cho công tác quản lý 

cháy rừng ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Quảng Bình nói riêng, “góp phần” làm gia 

tăng cháy rừng.  

Quảng Bình nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt của miền Trung. Do biến đổi bất 

thường của yếu tố thời tiết, khí hậu mà trong những năm gần đây hiện tượng cháy rừng 

khá phổ biến ở các địa phương.  

Biến đổi khí hậu gây ra không ít khó khăn cho công tác phòng và chữa cháy 

rừng tại địa phương do: (i). Mùa cháy kéo dài và số ngày có cấp cháy cao tăng lên;  

(ii). Thời gian dễ cháy trong ngày cũng kéo dài hơn; (iii). Diện tích các loại rừng dễ 

cháy tăng lên và phân bố liên tục hơn trước; (iv). Vật liệu cháy rừng tăng lên sau các 

đợt thiên tai và sự cố môi trường khác; (v). 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; (vi). Dự trữ nước phục vụ chữa cháy rừng 

trong mùa cháy bị thiếu hụt;  (vii). 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. 

Xuất phát từ những vấn đề 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” 

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  

Luận án là sự 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 quản lý cháy rừng làm tiền đề cho việc xây dựng chiến lược quản 

lý cháy rừng có cơ sở khoa học. 

3.2. Ý NGHĨA THỰC TIỄN  

 Kết quả nghiên cứu của luận án được mong chờ 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 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. 
CHƯƠNG 1   

TỔNG QUAN TÀI LIỆU   

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN    

1.1.1. Khái niệm cháy rừng và phân loại cháy rừng  

1.1.2. Khái niệm và nguyên nhân BĐKH   

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

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

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN  

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

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

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

1.2.4. Xu hướng BĐKH hiện nay  

1.2.5. Phương pháp dự báo cháy rừng  

1.2.6. Nhận xét chung   

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG 2  

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU   

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu  

+ Phạm vi không gian: Các vùng có sự đặc trưng về điều kiện khí hậu, địa hình, đặc 

điểm sinh thái của tỉnh Quảng Bình được lựa chọn để tiến hành nghiên cứu và đánh giá. 

+ Phạm vi thời gian:  

Luận án được triển khai thực hiện từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2018.  

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài gồm 5 nhóm chính sau đây: Loại hình 

rừng (Rừng trồng Keo và Thông nhựa);  Khí hậu, khí tượng; Các vụ cháy rừng đã xảy 

ra; Hệ thống tổ chức quản lý cháy rừng trên địa bàn tỉnh:  

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG 1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - KINH 

TẾ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN CHÁY RỪNG 

Nội dung 1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội liên quan đến cháy rừng 

Nội dung 2. 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 tỉnh Quảng Bình.  

Nội dung 4. Phân vùng trọng điểm cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

Nội dung 5. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các công tác phòng chống 

cháy rừng 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.3.1. Phương pháp luận và hướng tiếp cận  

2.3.1.1. Phương pháp luận 

2.3.1.2. Hướng tiếp cận 

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: tổng hợp từ các báo cáo của UBND 

tỉnh; Niên giám thống kê 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: Các yếu tố khí tượng thu thập từ năm 

2003 - 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). 

- 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 ở các vùng nghiên cứu, bao gồm:  

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: 3/2016 - 9/2018  

- Vật liệu phục vụ nghiên cứu: dữ liệu khí tượng bao gồm lượng mưa (P), nhiệt 

độ tối cao (Tmax), nhiệt độ tối thấp (Tmin), độ ẩm (H), số giờ nắng (S) các tháng trong 



 

năm từ năm 2003 - 2018 tại các trạm khí tượng thủy văn. 

+ Phương pháp điều tra chuyên ngành:  

+ Xác định khối lượng vật liệu cháy dưới tán rừng trồng 

+ Xác định khối lượng vật liệu cháy 

+ Xác định độ ẩm vật liệu cháy 

+ Xác định lượng mưa ý nghĩa 

+ Xử lý số liệu 

 2.3.2.4. Phân vùng trọng điểm cháy rừng tỉnh Quảng Bình 

- Phương pháp thu thập số liệu, bản đồ   

- Phương pháp xử lý số liệu  

- Phương pháp xây dựng bản đồ nhiệt  

- 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  

 - Xác định trọng số cho các nhân tố ảnh hưởng. 

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  

Nhiệt độ trung bình/năm của Quảng Bình là 24,9oC ở Đồng bằng và 22oC - 

23oC ở Miền núi, tăng dần từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông. Tổng nhiệt độ cả năm 

9.000 - 9.200oC ở đồng bằng và 8.300 - 8.500oC ở miền núi. Vào những tháng mùa 

Đông lạnh (tháng 12, 1 và 2), nhiệt độ trung bình từ 19,3 - 19,8oC, nhiệt độ trung 

bình tối thấp từ 12,5 - 13,1oC. Giới hạn thấp nhất của nhiệt độ xuống đến 8 - 9oC ở 

đồng bằng và 5 - 7oC ở miền núi. 

Lượng mưa trung bình/năm đạt 2.546,8 mm. Khí hậu chia 2 mùa rõ rệt. Mùa 

mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, đạt cực đại vào tháng 10 và tập trung trong 3 

tháng (9, 10 và 11) với tổng lượng mưa 1.313,4 mm (chiếm 67,5% năm). 

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 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 đã tác động xấu đến tài nguyên môi trường rừng. Đây cũng là một trong những 

nguyên nhân gây cháy rừng.   

3.1.2.2. Dân số và việc làm liên quan đến công tác quản lý cháy rừng  

Đối với lao động không có việc làm ở nông thôn và miền núi, thu nhập của 

họ chủ yếu dựa vào  khai thác rừng trái phép như khai thác 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 

cũng là một trong những 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    

Tình trạng nghèo, tái nghèo và trình độ học vấn thấp của người dân vẫn tương 

đối cao. Do vậy,  ý thức 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. Sự phụ thuộc vào tài nguyên rừng của người dân   

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, có10 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.  

3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁY RỪNG TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.2.1. Tình hình cháy rừng tỉnh Quảng Bình   

Kết quả nghiên cứu, tổng hợp các vụ cháy rừng tỉnh Quảng Bình được thể hiện ở 

bảng 3.6. 

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 

Bảng 3.6 cho thấy, trong 15 năm (giai đoạn 2003 - 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 

nhựa (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%).  

3.2.2. Hiện trạng vật liệu cháy, cây bụi và thảm tươi liên quan đến cháy rừng  

- Hiện trạng vật liệu cháy (VLC 

Nghiên cứu này giúp cho việc chăm sóc làm 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. 

Đối với rừng Keo và Bạch đàn, lớp thảm tươi, cây bụi có chiều cao trung bình xấp xỉ 

0,4 m. Chiều cao lớp thảm tươi cây bụi của rừng Thông nhựa 10 tuổi cao hơn 1,2 m 

và độ che phủ cũng cao hơn 76%, Thông nhựa đến tuổi 20 ở nơi chủ rừng không phát 

thực bì thì chiều cao của lớp cây bụi thảm tươi cao lên rất nhiều 1,33 m và độ che phủ 

trung bình 85%. 

- Khối lượng vật liệu cháy  

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 

 - 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 ở các tuổi của các trạng thái rừng.  

- 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. 

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   

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, 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. 

3.2.3.2. Thực trạng công tác tổ chức lực lượng quản lý cháy rừng 

Số liệu thống kê lực lượng tham gia quản lý cháy rừng ở các địa phương được 

thể hiện ở bảng 3.11. 

Bảng 3.11. 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 

Bảng 3.11 cho thấy, ở các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện kế 

hoạch quản lý cháy rừng hàng năm. Lực lượng tham gia BCĐ 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. 

3.2.3.3. Hiện trạng về dụng cụ, thiết bị phục vụ quản lý cháy rừng  

 Hầu hết 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 cụ 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.  

3.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÙA 

CHÁY, DỰ BÁO CHÁY RỪNG 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 

Các yếu tố khí tượng có ảnh hưởng đến nguy cơ cháy rừng  của các tiểu vùng 

sinh thái, kết quả tổng hợp được thể hiện như sau: 

- Đặc trưng của các yếu tố khí tượng tại tiểu vùng sinh thái núi cao 

Bảng 3.13. Đặc trưng nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa thuộc 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 

 + 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 

+ Đặc trưng của các yếu tố khí tượng tiểu vùng đồng bằng và cát ven biển 

Bảng 3.15. Đặc trưng nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa tiểu vùng đồng bằng  

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 

Phương pháp Chỉ số khô hạn cho thấy, tại tiểu vùng sinh thái núi cao có 1 

tháng (tháng 2) ở mức độ khô (X = 1, 0, 0). Điều này có nghĩa là mùa cháy ở khu vực 

này  có 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). 

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 này chúng tôi sử dụng số liệu 

quan trắc khí tượng trong 15 năm (2003 - 2018). Trong khi số liệu tổng hợp các vụ 

cháy rừng trong 15 năm (2003 - 2018) được sử dụngđể đánh giá các phương pháp xác 

định mùa cháy cho các tiểu vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình trong điều kiện thời tiết 

có nhiều thay đổi hiện nay.  



 

Bảng 3.16. Lượng mưa trung bình tuần tại các trạm khí tượng (mm) 

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 

Bảng 3.16 và áp dụng Phương pháp lượng mưa trung bình tuần của các tháng 

trong nhiều năm liên tục cho thấy những tháng thuộc 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. 
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, 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 được thể 

hiện tại hình 3.5.  

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 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 2= chiều thứ 2 

(trục tung). 

+ 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. 

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 

Bảng 3.18 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. 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, chiếm 90,7% 

tổng số vụ cháy rừng trong năm của các vùng sinh thái. 

3.3.1.4. Đề xuất phương pháp xác định mùa cháy rừng  

Kết quả nghiên cứu 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 tiểu 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 cũng 

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 từ 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 để xác định mùa cháy ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Quảng Bình hiện nay. 

3.3.2. Đánh giá sự phù hợp của các phương pháp dự báo cháy rừng  

Tại địa bàn tỉnh Quảng Bình cho đến hiện nay vẫn áp dụng kết quả dự báo 

cháy rừng theo chỉ số P (Nesterov, 1941; Phạm Ngọc Hưng, 1988) của Viện Điều tra 

quy hoạch rừng 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 số 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 

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 tại các khu vực trọng điểm là Đồng Hới, Quảng 

Trạch và Tuyên Hoá. 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 27/5/2007 ở khu vực Đồng Hới có 

lượng 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 28/5/2007 được xác định là cấp I (P = 195). Trong 

khi đó thì trong ngày 28/5/2007 trong khu vực dự báo đã xảy ra tới 2 vụ cháy rừng. 

Giả định rằng lượng mưa của ngày 27/5 ở dưới mức ý nghĩa thì trị số P của ngày 28/5 

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. 

Khi khảo sát diễn biến nguy cơ cháy rừng trong tháng 8/2012 tại Quảng Trạch 

cho thấy: các ngày 06 - 08/8 có mưa lớn (lượng mưa tương ứng là 130,5, 186,2 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  P và thang cấp cháy như đã trình bày thì 

phải đến 16 ngày sau, tức ngày 24/8 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, lúc 

này sẽ tạo được sự thống nhất P và kết quả dự báo cũng sát và đúng hơn. 

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. 

Việc sử dụng lượng mưa ý nghĩa giá trị ao = 6 (mm) không phản ánh đúng tình 

hình thực tế cháy của địa phương. để tìm hiểu mối quan hệ giữa tần suất xuất hiện 



 

cháy rừng và  chỉ tiêu tổng hợp P của V.G Nestrerov,  chúng tôi sử dụng lượng mưa ý 

nghĩa ao ơ các giá trị: 5, 7, 8, 9, 10, 12. 

Dựa vào đặc điểm phân bố đám mây điểm ở các hàm: y=a.x-b, y= a.e-bx, y = a-

b.logx để xác định phương trình tương quan phù hợp nhất. Phân tích cho thấy dạng 

phương trình y = a - b.logx thể hiện mối quan hệ giữa chúng là chặt chẽ nhất. 

+ Tiểu vùng sinh thái núi cao  

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 

Bảng 3.22 cho thấy, khi nghiên cứu lượng mưa ý nghĩa đối với trạng thái rừng 

trồng Keo, lượng mưa ao = 7 mm cho hệ số tương quan lớn nhất trong tất cả các 

lượng mưa ý nghĩa đã được khảo sát (R = 0,71), 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. 

+ 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. 

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 = 187,82 1 - 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 

Bảng 3.23 cho thấy, 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 (R = 0,68), 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 3.26 

Bảng 3.26. 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 = 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 

Bảng 3.26 cho thấy, khi nghiên cứu lượng mưa ý nghĩa đối với trạng thái rừng 

trồng Keo, lượng mưa ao = 7 mm (R = 0,68) cho hệ số tương quan lớn nhất trong, 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. 

 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 mm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

sử dụng chỉ tiêu tổng hợp P tính của V.G Nestrerov để dự báo nguy cơ cháy rừng là hợp 

lý.  

+ Tiểu vùng sinh thái gò đồi  

Bảng 3.27. 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 3.25 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 - 8mm (R = 0,74) cho hệ số tương quan lớn nhất, 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. 

Nhận xét: Lượng mưa ý nghĩa (ao) ở các tiểu vùng sinh thái đã tăng 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 nhận các 

giá trị biến thiên từ 0 -1 phụ thuộc vào lượng mưa ngày Ri theo công thức sau: k7 = 

(7-Ri)/7 hoặc k8 = (8-Ri)/8.  

3.3.3.2. Xác định lượng mưa ý nghĩa trong các tháng trọng điểm của mùa cháy ở 

các tiểu vùng sinh thái. 

Nghiên cứu 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 số P như sau: 

Bảng 3.26. Lượng mưa ý nghĩa theo các tháng cao điểm 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 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 

Nghiên cứu tương quan giữa độ ẩm và chỉ số tổng hợp P ở các tháng cao điểm 

của mùa cháy vùng sinh thái núi cao và hệ số tương quan của P với các mức lượng 

mưa ý nghĩa ao = 7, 8, 9 mm cho thấy, đã có sự gia tăng lượng mưa ý nghĩa ở tháng 

cao điểm ở các vùng sinh thái.  Theo đó, lượng mưa ý nghĩa cho từng tháng cao điểm 

của mùa cháy rừng được đề xuất là ao = 10 mm. Lượng mưa này có tính bao trùm cao 

về không gian và thời gian, 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  

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. 
Bảng 3.28. Đề xuất phân cấp dự báo cháy rừng đã hiệu chỉnh theo Chỉ số tổng hợp  

Cấp cháy Giá trị của P Khả năng cháy rừng 

I < 5000 Ít có khả năng cháy 

II 5001 - 7500 Có khả năng cháy 

III 7501- 10.000 Nhiều khả năng cháy 

IV 10001 - 15.000 Nguy hiểm 

V >15.000 Cực kỳ nguy hiểm 

Bảng 3.28 cho thấy đã có sự đề xuất điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực 

tiễn cháy rừng hiện nay. 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 

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  

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. Kết quả phân cấp 

nguy cơ cháy rừng theo hiện trạng rừng được phân ra làm 5 cấp tương ứng với các 

mức độ ảnh hưởng của nó đến nguy cơ cháy rừng cho toàn bộ vùng nghiên cứu thể 

hiện ở bảng 3.32. 

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 

Từ kết quả nhiệt độ thu được giúp ta có thêm hướng nghiên cứu chính xác hơn 

về khu vực cháy rừng.Những nơi có nền nhiệt độ cao sẽ có nguy cơ cháy rừng hơn, 

đặc biệt vào mùa khô. Kết quả thể hiện ở bảng 3.33. 

 

 

 

 

 

 



 

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 ở tỉnh Quảng Bình 

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. 

- Tiếp cận đường giao thông và khu dân cư 

Theo số liệu thống kê từ năm 2003 đến 2018 của Chi cục Kiểm lâm Quảng 

Bình, hầu hết các vụ cháy rừng chủ yếu do yếu tố con người gây ra. 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. Kết quả xác định các điểm cháy được 

thể hiện ở hình 3.34. 

Bảng 3.34. Phân cấp nguy cơ cháy theo giao thông và dân cư ở tỉnh Quảng Bình 

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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo giao thông và dân cư ở 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 470.702 ha (chiếm 58,4%), tập trung ở vùng 

có hiện trạng là rừng tự nhiên có khoảng cách các đường giao thông, khu dân cư > 

2.000 m; khu vực có nguy cơ cháy từ trung bình đến rất cao tập trung ở hiện trạng là 

đất rừng trồng, trảng cỏ gần khu dân cư gần 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%) 

- Nhân tố độ cao địa hình  

 Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên của địa bàn nghiên cứu cùng 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 thâp, nguy cơ cháy trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Kết quảđược thể 

hiện ở 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo độ cao ở tỉnh Quảng Bình 

- Nhân tố 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 địa bàn nghiên cứu 

được thể hiện ở bảng 3.36 và hình 3.12. 

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 ở 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 trở xuống thuộc phân cấp cháy rất cao, diện tích ở độ 

cao này 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 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 hướng dốc  

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 rừng theo hướng dốc 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng theo hướng dốc tỉnh Quảng Bình 

Từ bảng 3.37 cho thấy, hướng dốc theo hướng Tây Nam và Tây ở mức độ rất 

cao nhất, 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 tự nhiên 

phân bố lớn nhất 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%. 

- Nhân tố thủy văn  

Nhân tố khí tượng thủy văn có ảnh hưởng đến độ ẩm không khí, độ ẩm vật liệu 

các vùng lân cận, đặc biệt 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. 

  



 

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 vậy không cần xây dựng thêm hồ, đập để phục vụ chữa cháy rừng 

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  

Trọng số tính toán theo phương pháp mờ FAHP và điểm thích hợp của các chỉ 

tiêu theo nhân tố tự nhiên, KT - XH 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 ở bảng 3.40. 

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 

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. 

Diện tích và vị trí các phân hạng phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Quảng 

Bình ở tháng 4 được thể hiện ở bảng 3.41 và hình 3.15. 

Bảng 3.41. Tổng hợp phân vùng nguy cơ cháy ở 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 ở 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%). 

3.4.4. Xây dựng mô hình dự đoán cháy rừng theo kịch bản thay đổi nhiệt độ 

(RPC4.5) tỉnh Quảng Bình  

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 được 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 

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.  

Bảng 3.45 Tổng hợp phân vùng dự báo nguy cơ cháy theo 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 

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%). 

3.5. ĐỀ XUẤT GIẢI  PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁY RỪNG 

3.5.1. Giải pháp 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 chính quyền củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo 

các cấp, tổ đội PCCCR. Đầu tư xây dựng các tuyến đường băng cản lửa, phục vụ công 

tác tuần tra. 

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 

Nâng cao chất lượng công tác dự báo thông qua việc: Thu thập số liệu quan 

trắc từ các trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh.  

3.5.2. Giải pháp về công nghệ 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lửa rừng: 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. 

3.5.3. Giải pháp về quy hoạch  

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  

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.  

3.5.5. Giải pháp về công tác dự báo cháy rừng 

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 

3.5.6. Giải pháp vê 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. 

 

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. 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 - 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 và 

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. 

Số lượng 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, cũng là 

nguồn vật liệu cháy chuyển tiếp từ cháy dưới tán sang cháy tán. 

Hệ thống văn bản quản lý của Trung ương và UBND tỉnh đã đáp ứng yêu cầu 

công tác chỉ đạo quản lý cháy rừng trong bối cảnh BĐKH. Mặt khác, các văn bản cũng 

đã làm rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các lực lượng khi tham gia 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 tỉnh Quảng Bình. 

Sử dụng phương pháp đa biến để phân tích các yếu tố khí tượng (T, P, H, dT, S) 

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, 8. 

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, ao = 8mm 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 mang 

lại như thực tế cho thấy cấp I và II như cách tính cũ tại địa phương. 

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 

Dựa vào 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 với yếu tố thay đổi nhiệt độ xác định được diện 

tích có nguy cơ cháy rừng cấp cho 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%), 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 về công tác chỉ đạo 

thực hiện.  

TỒN TẠI 

 Do thời gian, nguồn lực có 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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OVERVIEW 

1. BACKGROUND   

Forest fire is a great and rapid damage to conomy and environment. It destroys 

almost all species in the burnt area, discharging a large amount of smoke, causing 

greenhouse effect. Forest fire is one of the main causes increasing the climate change 

process and current natural disasters. 

Climate change in the coming years  will create many disadvantages to forest 

fire management in Vietnam in general, and in Quang Binh province in particular, 

"“contributing" to forest fire increase. 

Quang Binh is a province located in the harsh climate of the Central region. In the 

recent years, the status of forest fires is quite common in localities due to the unusual 

change of climate.   

Climate change causes many difficulties in the forest fire prevention and 

fighting in the locality due to: (i) Long burning season and increasing number of days 

with high levels of fire; (ii). Longer flammable time within the day; (iii). Increasing 

area of all kinds of combustible forests with more continuously contribution than 

before; (iv). Increase of forest fire materials after natural disasters and other 

environmental incidents; (v). Increase of the possibility of forest fire spreading with 

high risk of fire on a large area, and the current poor buildings of fire prevention that 

are unabe to meet the fire prevention in the future; (vi). Lack of reserved water for 

forest fire fighting; and (vii). Poor means of forest fire fighting. Therefore, there 

should be a significant change in forest fire management in order to adapt to climate 

change in the following directions: 

- Increase a climate change addaptive fire management   

- Innovate methods or tools of forest fire forecast  

- New approches to forest fire prevention  

-Appropriate investment in buildings of fire prevention and firefighting 

facilities, organizing a forecast - based  fire prevention and fighting forces with some 

fire prevention and fighting plans. 

From those issues above, the thesis "Studying the status and proposing 

solutions to forest fire management, adapting to climate change in Quang Binh 

province” is implemented.  

2. STUDY GOAL  

2.1. GOAL  

Forming a scientific and practical basis for climate change addaptive forest fire 

management in Quang Binh province. 

2.2. OBJECTIVES 

- Evaluate the status of forest fire management in Quang Binh province 

- Develop indicators to predict the forest fire risk for each ecological sub-

region of the local in the context of climate change by adjusting the forecast 

indicators on the national scale.  

- Locate key areas of forest fire for each ecological sub-region of Quang Binh 

province. 

- Propose solutions to improving the effectiveness of climate change addaptive 

fire management.  
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3. SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE 

3.1. SCIENTIFIC SIGNIFICANCE 

The thesic is a comprehensive assessment of forest fire management by a 

provincial unit, providing database for policy making and law enforcement of forest 

protection and management in the new period.  Forest fire forecasting indicators for 

ecological areas are adjusted with the completed forest fire forecasting methods. 

Also, solutions to fire forest management are proposed for the development of a 

scientific fire management strategy. 

3.2. PRACTICAL SIGNIFICANCE 

 The thesis results are expected to contribute to strengthening forest fire 

management and improving the quality of fire prevention and fighting, minimizing 

the damage caused by forest fires in Quang Binh province. 

 The impact levels caused by climate change  on the forest fires risk are 

determined.  

Key areas of high risk of forest fires are located as a basis for proposing 

solutions that are suitable to the reality in Quang Binh province. 

Solutions to improvement of local forest fire management are developed.  

4. NEW CONTRIBUTIONS AND FINDINGS OF THE THESIS  

1- Using the multivariate analysis method to determine the fire season in 

Quang Binh province and in other localities with the similar conditions.  

2- Adjustment of the significant rainfall and the P target by V.G. 

Nestrerov to serve forecasting of forest fire for each ecological sub - region in 

Quang Binh province. 

3- A practice - based map of key forest fire area zoning in Quang Binh is 

developed.  
 

CHAPTER 1 

OVERVIEW  

 

1.1. THEORETICAL BASIC  

1.1.1. Concept of forest fire and forest fire classification 

1.1.2. Concept and causes of climate change 

1.1.3. Concept of forest fire season and forest fire forecast 

1.1.4. Concept of geographic information systems (GIS) and remote sensing 

1.2. PRACTICAL BASIS 

1.2.1. Impact of climate change on the risk of forest fire in the world 

1.2.2. Impact of climate change on the risk of forest fire in Vietnam 

1.2.3. Impact of climate change on the risk of forest fire in Quang Binh 

1.2.4. Current climate change trends 

1.2.5. Forecasting method of forest fire 

1.2.6. General comment 
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CHAPTER 2 

OBJECT, CONTENT AND STUDY METHOD  

2.1. SCALE, OBJECT OF STUDY   

2.1.1. Scope of study   

+ Location: The areas with specific climate, topography, ecology of Quang 

Binh province are selected to conduct study and essessment.   

+ Duration: 

The thesis is implemented from October 2014 to September 2018. 

2.1.2. Study Object  

The main study objects include the following five main groups: Forest type 

(Acacia ssp and Pinus merkusii); Climate and meteorology; Occurds forest fires; 

Organizational system of forest fire management in the province: 

2.2. STUDY CONTENT 

Content 1. Natural - socio-economic characteristics related to forest fires 

Content 2. The status of forest fire management in Quang Binh  

Content 3. Assessing the suitability of the method of determining the fire 

season and forecasting forest fires in Quang Binh province. 

Content 4. Zoning key forest fire area in Quang Binh 

Content 5. Propose solutions to enhance effectiveness of forest fire prevention 

and fighting.  

2.3. STUDY METHODS 

2.3.1. Methodology and approach 

2.3.1.1. Methodology  

2.3.1.2. Approach 

2.3.2. Specific study methods 

2.3.2.1. Natural - socio-economic characteristics related to forest fires 

 - Study period: from 10/2015 to 9/2018 

- Method of data and information collection: data and information are collected 

from the reports by the Provincial People's Committee; Statistical yearbooks of 2016, 

2017, and 2018. 

2.3.2.2. Situation of forest fire management in Quang Binh province 

- Research period: 2014 - 2017 

- Method of data and information collection: Data on meteorological factors 

collected from 2003 to 2018 including maximum temperature (Tmax,
oC), low 

temperature (Tmin,
oC), average temperature, (t,oC), highest average humidity (%), 

evaporation (mm), rainfall (mm), number of rainy days (N), number of sunshine 

hours of the months (hours), temperature amplitude (dT, oC). 

- Method of sociological investigation 

On-site interview by 165 questionnaires are carried out to collect data on forces 

of forest fire managemen and the main causes of forest fires within the study location, 

including. 

2.3.2.3.. Assessing the suitability of method of fire season determining and  

forecasting forest fires  in Quang Binh province. 

- Study period: from 3/2016 to 9/2018 

- Materials for research: meteorological data including rainfall (P), maximum 
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temperature (Tmax), low temperature (Tmin), humidity (H), number of sunshine hours 

(S) of the months from 2003 to 2018 at the meteorological and hydrological stations. 

+ Method of specialized investigation: 

+ Determine amount of fire material under the canopy of planted forest 

+ Determine the amount of fire material 

+ Determine the humidity of fire materials 

+ Determine the significant rainfall 

+ Data processing 

2.3.2.4. Zoning key forest fires in Quang Binh province 

- Method of data and map collection 

- Method of data processing 

- Method of heat mapping  

- Method of development of forest fire risk warning map and climate change – 

adapted scenarios of forest fire.  

 - Determine the weight for the influencing factors. 

CHAPTER 3.  

STUDY RESULT AND DISCUSSION  

 

3.1. NATURAL AND SOCIAL-ECONOMIC CHARACTERISTICS 

RELATED TO FOREST FIRE  

3.1.1. Natural conditions affecting forest fires 

The average temperature per year in Quang Binh is 24.9oC  in the delta and 22 

- 23oC in the mountain, increasing gradually from North to South, from West to East. 

Yearly temperature in total is 9,000 - 9,200oC in plain and 8,300 - 8,500oC in the 

mountainous area. In December, January and February, the average temperature falls 

from 19.3 to 19.8oC, the minimum average temperature is from 12.5 oC to 13.1oC. 

The lowest limit of temperature drops to 8 - 9oC in plain and 5 - 7oC in the 

mountainous area.  

The average rainfall per year is 2,546.8 mm with the 2 distinct seasons. The 

rainy season starts from September to December, reaching to the maximum in October, 

concentrating on 3 months (September, October, and November) with the total 1,313.4 

mm of rainfall (67.5%/year). 

3.1.2. Socio-economic characteristics related to forest fires 

3.1.2.1. Ethnic factor 

The situation of shifting cultivation and nomadic life always makes the life of 

ethnic minorities unstable with lack of food. Poor conditions for cultural and spiritual 

practices have badly impacted on forest environment and resources. This is one of the 

causes to forest fire. 

3.1.2.2. Population and employment related to forest fire management 

Unemployed people’s income, who are living in rural and mountainous 

areas, mainly rely on the forest with activities such as illegal forest exploitation, 

hunting, burning, honey collection, cuting, cultivation, etc. These activities have 

been directly damaging forest resources.  On the other hand, the poor awareness 

on fire use is also one of the main causes to uncontrolled forest fires.  
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3.1.2.3. People’s education and knowledge on law  

Poverty, re-poverty with poor education background still remain, reaching to a 

poor awareness on obeying law on forest protection and development of ethnic 

minority and people living nearby the forest’s in the province.  

3.1.2.4. Dependence on forest resources of the people 

According to statistics of Quang Binh Provincial Forest Protection Department, 

upland cultivation is the main production activity of the ethnic minority people living 

in the four districts upland fields. 

3.2. CURRENT SITUATION OF  FOREST FIRE MANAGEMENT IN 

QUANG BINH PROVINCE 

3.2.1. Situation of forest fire in Quang Binh province 

The study result of forest fire synthesis in Quang Binh province is shown in the 

table 3.6. 

Table 3.6. Situation of forest fire in Quang Binh province in the period of 2003-2018 

Year 
Month 

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

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 

Total 0 0 1 5 22 47 52 28 6 0 1 0 163 

The table 3.6 shows that 163 forest fires occurred over the 15 years (2003-2018) 

in the study location, causing damage to 603.76 ha. Mainly burned species are pine 

(accounting for 63.6%), Acacia auriculiformis (17.36%), Eucalyptus (7.34%), 

Casuarina (2.9%), shrub grassland (accounting for 6.3%), Rubber (1.4%) and natural 

forest (accounting for 1.2%). 

The table 3.7 shows that the forest area of fire and the number of fires in the 

year focused on June, July and August, in which July is the once with the highest 

number of fires (52 cases) and area (182.5 ha). 

3.2.2. Current status of fire materials, shrubs and vegetation related to forest fires 

- Current status of fire material 

This study helps care to reduce fire materials in planted forest, creating a larger 

distance between canopy and shrub layer, reducing the risk of fire spread. For Acacia 
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and Eucalyptus forests, the fresh carpet and shrubs’ average height is approximately 

0.4 m. Shrub vegetation’s height in the 10-year-old pine forest is over 1.2 m with the 

coverage of over 76%. While the fresh shrub layer’s height is taller 1.33m with an 

average coverage of 85% in the pinus forest at the age of 20 years old with its uncut 

vegetation.    

- Volume of fire material  

Survey data on volume and humidity of fire material in planted forest is 

summarized in the table 3.9. 

Table 3.9. Volume of fire material of Acacia and Pinus forest 

Specie Age 
Mvlc dry 

(ton/ha) 
Mvlc fresh 

(ton/ha) 
Total Mvlc 

(ton/ha) 

Acacia 

spp 

 

4 8.3 10.9 19.2 

5 11,6 9.8 21.4 

Average 9,95 10.4 20.3 

Pinus 

merkusii 
 

10 4.8 2.8 7.6 

20 10.1 4.4 14.3 

Average 7.5 3.6 10.9 

- For Acacia forest, the average volume of fire material is 20.3 tons/ha, ranging 

from 19.2 to 21.4 tons/ha. The average amount of dry fire materials is 9.95 tons/ha, 

ranging from 8.3 to 11.6 tons/ha, the volume of fresh fire materials is from 9.8 to 10.9 

tons/ha. In general, the amount of dry materials increases over ages of forest states. 

- For pine forest, the average volume of fire material is 10.9 tons/ha, ranging 

from 7.6 to 14.3 tons/ha. The average volume of dry fire materials is 7.5 tons/ha, 

ranging from 4.8 to 10.1 tons/ha. The volume of fresh fire material is low, from 2.8 to 

4.4 tons/ha. 

3.2.3. Situation of forest fire management in Quang Binh province 

3.2.3.1. Implementation of the State regulations of forest fire prevention and 

fighting 

The system of guiding documents and action plans on forest fire management 

in the context of climate change has been seriously implemented. Plans to climate 

change addaption, the national target program has been developed by the province 

actively. However, the system is still general without specific regulation on the 

management and protection of forest, and forest fire prevention and fighting for each 

localities.  

3.2.3.2. Current status of organizing forest fire management force 

Statistical data on forces of forest fire management in localities is shown in the 

table 3.11. 
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Table 3.11. The Steering Committee and the forest fire prevention and fighting team 

in the whole province 

No 
Administrative 

units 

Steering Committee 

Forest fire 

prevention and 

fighting team 

Quality Number of persons  Quality 
Number 

of persons  

1 Minh Hoa district 19 307 139 1.135 

2 Tuyen Hoa district 22 360 149 1.211 

3 Ba Don town 10 192 20 151 

4 Quang Trach district 16 306 80 871 

5 Bo Trach district 35 595 189 1.574 

6 Dong Hoi city 13 208 52 394 

7 Quang Ninh district 17 190 88 1.287 

8 Le Thuy district 21 430 201 2.130 

Total 161 2.588 918 8.753 

The table 3.11 shows that, Steering Committees of the localities have been set 

up to implement the annual forest fire management plans.  The members of the 

Steering Committees consist of the core staffs of the authority agents like 

District/City People's Committee, chairman or vice chairman of commune or ward, 

etc.   

3.2.3.3. Current status of tools and equipment serving the forest fire management 

 Most of the localities are equipped with tools and equipment for forest fire 

management. However, the number of tools and equipment  is unevenly distributed 

over the localities, concentrating on localities with the large areas of managed forests 

and many key fire areas such as Minh Hoa, Tuyen Hoa and Quang Trach districts. 

3.3. ASSESSMENT SUITABILITY OF THE METHOD OF DETERMINING 

FIRE SEASON AND FIRE FORECAST IN QUANG BINH PROVINCE. 

3.3.1. Assessing the suitability and proposing method of determining fire season 

in ecological areas. 

3.3.1.1. The drought index method by Thai Van Trung 

The meteorological factors affect the risk of forest fire in the ecological sub- 

regions, the results are shown as follows: 

- Characteristics of meteorological factor in the mountainous ecological sub-

region 

Table 3.13. Characteristics of temperature, humidity, rainfall in the mountainous 

ecological sub - region 

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

Temperature (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 

Humidity(%) 90,8 89,5 87,9 84,6 81,1 74,7 76,6 83,1 88,9 90,8 89,8 89,7 

Amount of 

rainfall (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 

 + Characteristics of meteorological factors in the hilly ecological sub-region 
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Table 3.14. Characteristics of temperature, humidity, precipitation of the hilly 

ecological sub-region 

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

Temperature (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 

Humidity(%) 89,4 90,5 89,4 86,5 80,2 71,8 74,8 78,8 85,6 87,6 86,9 87,3 

Rain fall (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 

Table 3.15. Characteristics of temperature, humidity, precipitation of the plains and 

coastal sub-region 

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

Temperature (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 

Humidity (%) 87,9 90,3 89,2 85,3 79,1 70,9 72,9 76,8 84,8 87,0 85,3 87,9 

Rain fall (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 

The drought index method shows that there is one month (February) at the dry 

level (X = 1, 0, 0) in the mountainous ecological sub - regions, meaning that the fire 

season has one month. In the hilly ecological sub-region, there are 2 dry months (X = 

2, 0, 0) (February and March) in the fire season. The forest fire season in the the plains 

and coastal sub-region consists of 2 months (February and March) (X = 2, 0, 0). 

3.3.1.2. Method of weekly average rainfall over  consecutive years 

The meteorological observation data over 15 years (2003-2018) was ued to 

assess the suitability of the method.  While the data on number of forest fires over 15 

years (2003-2018) was used to assess methods of determining the fire season in the 

ecological sub-regions in Quang Binh province in the current changing weather.  

Table 3.16. Weekly average rainfall at the meteorological stations (mm) 

Ecological sub-

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

The mountainous  

ecological sub-region 

12.2 19.3 12.0 15.4 50.5 39.5 24.3 191.0 93.0 339.4 96.1 12.2 

14.1 7.8 23.8 17.4 46.8 31.0 42.9 76.6 144.0 263.7 44.5 14.1 

12.4 12.5 22.4 42.6 49.6 31.5 99.8 124.0 252.0 104.6 57.9 12.4 

The hilly ecological 

sub-region 

18.5 14.8 11.9 11.5 42.1 20.6 19.3 92.1 109.4 237.3 73.5 33.0 

20.2 9.5 15.3 10.2 52.2 29.0 23.0 46.7 153.1 244.2 45.5 23.6 

11.9 6.2 13.5 39.0 29.8 13.7 77.7 67.8 200.6 134.7 61.9 33.6 

The plains and 

coastal sub-region 

32.0 11.3 15.6 7.0 40.2 24.7 21.8 55.0 108.3 221.0 77.4 55.9 

18.8 14.9 14.8 16.0 30.9 29.0 13.4 53.9 181.0 261.7 56.3 24.0 

13.8 7.7 13.6 54.1 36.3 13.2 41.9 64.5 243.2 136.0 70.6 22.4 

The table 3.16 and application of the average rainfall method of the months 

over many consecutive years shows that according to theory the months belong to the 

fire season  in the ecological sub-regions are as follows: 

- The mountainous ecological sub-region: the fire season falls in January, 

February, March and April. 

- Hilly ecological sub-region: Fire season falls January and February. 

- Plain and coastal ecological sub-region: fire season falls in February and 

March. 
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3.3.1.3. Determining the fire season in the ecological regions in Quang Binh 

province by the multivariate statistical method 

Multivariate statistical method and data analysis from variables that are 

meteorological factors Average temperature, Average rainfall, Average humidity, 

Temperature amplitude, Number of sunny hours (P, H, T, dT, S) by SPSS software 

with the result is shown in Figure 3.5.  

Mountainous area 
Plain and coastal ecologic sub-region  

 

Hilly area  

Figure 3.5. Results of 

multidimensional analysis (MDAS) 

from meteorological factor (P, H, T 

dT, S) in the ecological regions. 

Derived stimulus Configuaration, 

Euclidean distance model,  

Demension 1, Demension 2. 

+ The mountainous ecological sub-region: February and March are the ones 

that get to the dry season first; August, September are the ones getting the rainy 

season first. April, May, June and July are the key months of the dry season. 

+ Plain and coastal ecologic sub-region: March and April months are the ones 

that get to the dry season first; August, September are the ones getting the rainy 

season first. May, June and July are the key months of the dry season. 

+ Hilly ecological sub-region: March and April months are the ones that get to 

the dry season first; September is the one getting the rainy season first. May, June 

and July are the key months of the dry season. 

Table 3.18. Number of fires over 15 years in the ecologiccal sub-regions 

Sub-region 
Month 

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

The mountainous 

ecological sub-
0 0 1 4 1 2 6 0 0 1 0 0 15 
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region 

Hilly ecological 

sub-region 
0 0 1 2 14 21 21 4 1 0 1 0 65 

Plain and coastal 

ecologic sub-

region 

0 0 0 1 9 15 18 17 0 1 0 0 61 

Total 0 0 2 7 24 38 45 21 1 2 1 0 141 

The table 3.18 shows that the actual situation of forest fires in the ecological 

regions mainly concentrated in April, May, June, July and August. Particularly, forest 

fires occurred continuously, on a large scale with great intensity, focusing from May 

to August, accounting for 90.7% of the total number of forest fires of the year. 

3.3.1.4. Propose a method to determining the forest fire season 

The study result shows that using the Thai Van Trung drought index method 

and the method of weekly average rainfall over consecutive years are not suitable to 

determine the fire season for ecological sub-regions of Quang Binh province. The 

data of forest fires in Table 3.18 and the results of the multidimensional analysis on 

the meteorological factor shows that the fire season in the ecological sub-regions is 

not much different in terms of time. The dry season focuses on April, May, June, 

July, and August. This result is also consistent with the number of fires occured over 

the past 15 years. In order to determine the forest fire season in the ecological sub-

regions, it is necessary to have a general basis of the meteorological factor with its 

ability to dry the fire materials within a certain period of time. Thus, using the 

multivariate statistical method by analysis of meteorological factor is appropriate to 

determine the fire season in the ecological sub-regions in Quang Binh province.  

3.3.2. Assess the suitablily of forest fire prediction methods 

Up to now,the result of forest fire forecast under the indicator P (Nesterov, 

1941; Pham Ngoc Hung, 1988) by the Forest Inventory and Planning Institute, which 

is issued at the Decision No. 599 QD/UB dated 21/12/1992 by the Quang Binh 

Provincial People’s Committee, have been applied in Quang Binh province. The 

result is as follows: 

Table 3.19. Fire classification under the indicator P applicable to Quang Binh 

province 

Fire level  Indicator P Features of forest fire 

I 200 - 5000 The low ability of forest fire 

II 5.001 - 10.000 The ability of forest fire 

III 10.001 - 15.000 The high ability of forest fire 

IV 15.000 - 20.000 High danger to fire 

V > 20.000 Extreme danger to fire 

To assess the suitability of the current forest fire forecasting information in Quang 

Binh, sampling of key areas in Dong Hoi, Quang Trach and Tuyen Hoa was conducted. 

In fact, events in Quang Binh are shown in the table 3.21. 
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Table 3.21. Forest fire evolution under the indicator P 

Time  
Rainfall 

(mm) 
P 

Fire 

level 

Number 

of fires 
Location 

27 May 2007 16,3 0 
 

0 Dong Hoi 

28 May 2007 0 345 1 2  Dong Hoi 

15 August 2012 31,6 0 
  

Quang Trach 

17 August 2012 0 972 1 1  Quang Trach 

31 July 2016 15,4 0 
 

0 Dong Hoi 

2 August 2016 0 729 1 2  Dong Hoi 

Based on table 3.21, the comment is as follows: there was a rainfall of 16.3 mm 

on 27 May, 2007 in Dong Hoi. The value of P = 0. Based on the next weather 

development, the fire forecast on May 28, 2007 is defined at the level I (P = 345). 

Meanwhile, there were 2 forest fires occurring in the forecasted area on May 28, 

2007. It is assumed that the rainfall on 27 May  is below the significance level, the P 

on  28 May will reach to 6,768, which is at the fire level II or higher, that is 

consistent with the fact taking place in the area. 

The survey on the evolution of forest fire risk in August 2012 in Quang Trach 

shows that the heavy rain occurred on 6 August to 8 August (the rainfall of 130.5, 

186.2 and 19,9 mm). The fire level of the following days determined at level I is 

reasonable. However, by the process of P calculating and the fire rating as shown, it 

must be 16 days later, ie on August 24, the risk of forest fire will reach to the level II. 

This is inconsistent with the local reality. Therefore, it is necessary to adjust the 

interval of P, since this will create consistence of P and a better forecasting result.  

3.3.3. Proposing adjusting the forest fire forecasting index in Quang Binh 

province 

3.3.3.1. Determine the significant rainfall in the ecological sub-regions. 

The use of the ao = 6 (mm) does not reflect the actual fire situation of the 

locality. To locate the relationship between the frequency of forest fires and P 

criteria, the different significant rainfalls of ao = 5, 7, 8, 9, 10, 12 (mm) were applied.  

Characteristics of point cloud distribution in the functions y=a.x-b, y= a.e-bx, 

and y = a-b.logx are based to determine the most appropriate allometric equation. 

The analysis shows that the equation y = a - b.logx shows the close relationship 

between them.  

+ Mountainous ecological sub-region 
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Table 3.22. Summary of correlation equations between Wvlc and P in Acacia forest  

Forest 

state 
Correlation equation 

Correlation coefficient  

 (R) 

Acacia ssp 

at the age 

of 4-5  

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 

The table 3.22 shows that when ao = 7 mm, it gave the biggest correlation 

coefficient (R = 0, 71). It means that the correlation between the P7 and the occurring 

frequency of forest fires was closer than other indicators of P.  

+ Plain and coastal ecological sub-region  

The relationship between the fire material humidity (Wvlc) and P in Pinus 

merkusii forest state is shown in the table 3.23. 

Table 3.23. Summary of correlation coefficient between Wvlc and P in Pinus forest 

Forest state Correlation equation 
Corelation coefficient  

(R) 

Pinus 

merkusii at 

the age of 

10 - 20  

Wvlc = 189,398 - 46,18.log(P5) 0,55 

Wvlc = 187,82 1 - 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 

The table 3.23 shows that when ao = 7 mm, it gave the biggest correlation 

coefficient (R = 0,68) in the Pinus merkusii forest state. It means that the correlation 

between the P7 and the occurring frequency of forest fires was closer than other 

indicators of P.  

- The relationship between the fire material humidity (Wvlc) and P in Acacia 

forest is shown in the table 3.26 

Table 3.26. Summary of correlation equation between Wvlc and P  

in Acacia ssp forest state 

Forest state Correlation equation 
Corelation 

coefficient (R) 

Acacia at 4-5 year 

olds 

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 
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The table 3.26 shows that when ao = 7 mm, it gave the biggest corelation 

coefficient (R = 0, 68). It means that the correlation between the P7 and the occurring 

frequency of forest fires was closer than other indicators of P.  

Based on the actual conditions and safety levels for forecasting, the significant 

rainfall of ao = 7 mm is recommended for use in forecasting forest fire risks in the 

delta and coastal areas in Quang Binh province. The result shows that the use of P 

under the V.G Nestrerov's formula to forecast the risk of forest fire is reasonable. 

+ The hilly ecology sub-region 

Table 3.27. Summary of correlation equation between Wvlc and P in Acacia forest 

state 

Forest state Correlation equation 
Corelation 

coefficient (R) 

Acacia ssp at 

the age of 4-5  

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 

The table 3.27 shows that when ao = 8 mm, it gave the biggest correlation 

coefficient (R = 0, 75) in Acacia ssp forest state. It means that the correlation between 

the P7 and the occurring frequency of forest fires was closer than other indicators of P.  

The significant rainfall (ao) in the ecological sub-regions has increased by 1 - 2 

mm in the recent years. The previous significant rainfall in Quang Binh has changed. 

Yet, the change between the ecological regions is negligible with a = 7 mm. In the 

forecasting formula, it is the most suitability when a = 7 - 8 mm, then the k receives 

the adjusted value. The k receives values ranging from 0 -1, depending on Ri under 

the formula of  k7 = (7-Ri)/7 or k8 = (8-Ri)/8. 

3.3.3.2. Determination of significant rainfall in the key months of the fire season in 

ecological sub-regions. 

The study concentrated analysis of the significant rainfall at ao = 7, 8, 9, 10 

(mm). The study result of the relationship between the fire material humidity and P is 

as follows: 

Table 3.28. Significant rainfall over the key months of the fire season 

Significant 

rainfall (ao) 

Correlation coefficient (R) 

June July  August  

The mountainous ecological sub-region 

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 

The hilly ecological sub-region 

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 
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ao = 10 mm 0.40 0.71 0.70 

The plain and coastal ecologic sub-region 

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 

Study of the correlation between humidity and P in the key months of the fire 

season in the mountainous ecological region and the P with ao = 7, 8, 9 indicated that 

there was an increase in the significant rainfall in the key months in the ecological 

regions. Accordingly, the significant rainfall for key month of the forest fire season is 

proposed to be at ao = 10 mm. This ao has a significance on space and time, reducing 

errors due to subjective factors.  

3.3.3.3. Proposing decentralized forest fire forecast 

Based on the meteorological monitoring data in the area during the study 

period of the thesis,  the P limitation reaching to the highest level in the period of 

2015 -2017 was determined.  It will be a basis for decentralized forest fire forecast.  

Table 3.28. Propose decentralized forest fire forecast according to the Composite 

Index 

Forest fire  P Ability to fire  

I < 5000 The low ability to burn  

II 5001 - 7500 Capable of burning 

III 7501- 10.000                   High ability to burn   

IV 10001 - 15.000 In danger  

V >15.000 In a very danger  

The table 3.28 shows that the proposal was made to adjust to the current forest 

fire situation. The distance between the fire levels is adjusted depending on the fire 

level and the danger level in the fire season. Level 1 (Low ability to burn): no 

adjustment; Level 2 (Capable of burning): the distance between the fire level falls 

down 2,500, from 5,001 - 10,000 c to 5,001 - 7,500; Level 3 (High ability to burn): 

the distance between the fire level falls down 2,500, from 10,001 - 15,000 to down to 

7,501 - 10,000; Level 4 (In danger): the distance remains 5,000, adjusting from 

15,000-20,000 down to 10,001 - 15,000; Level 5 (In a very danger): P > 20,000 down 

to> 15,000. 

3.5. KEY FOREST FIRE ZONING IN QUANG BINH PROVINCE 

3.5.1. Building maps of coverage layer in Quang Binh province over the years 

Other land areas accounted for a largest number of overlays. There was a big 

change over the period so far due to the rapid population increas and urbanization in 

the districts and cities. 

3.5.2. Developing a map of factors affecting the forest fire risk in Quang Binh 

province 

- Factor of the current coverage layer  

  



 

15 

Table 3.32. Decentralized risk of forest fire by the coverage 

Fire 

level  
Current state of forest  

Decentralized 

risk of forest fire  

Area  

(ha) (%) 

I Natural forest, other lands Low risk  399.096,7 49,48 

II 

Low grassland, Casuarina 

on the rock and 

agricultural crops. 

Low  136.631,6 16,95 

III 
Plantation of eucalyptus, 

acacia, evergreen shrub 
Average  157.303,5 19,50 

IV 

Clean spleen, scattered 

shrubs, and sandy with 

scattered trees 

High  79.468,0 9,85 

V Pine forest Very high  34.027,2 4,22 

Total 806.527 100 

- Temperature 

From the obtained temperature result, way of getting an accurate study on the 

forest fire area was improved. The areas with high temperature will be in a high risk 

to burn, especially in the dry season. The result is shown in the table 3.33. 

Table 3.33. Decentralized risks of fire by temperature 

No 
Distance  

(oC) 

Decentralized 

risks of burn  

Area  

(ha) (%) 

1 > 37 Very high 13.500 1,7 

2 27 - 37 High  789.594 97,9 

3 24 - 27 Average 3.432 0,4 

4 22 - 24 Low 0 0,0 

5 12 - 22 Very low   0 0,0 

6 Total   806.527 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3.8. Map of decentralized risks of fire in Quang Binh province 

- Access to roads and residential area 

According to the statistics from 2003 to 2018 of Quang Binh Provincial Forest 

Protecion Department,  most forest fires are mainly caused by human. The socio-

economic factor directly affects  the fire situation,  playing a role in providing heat to 

forest fires. The result of determining fire points is shown in the Figure 3.34. 
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Table 3.34. Decentralized risks of fire by traffic and residence in Quang Binh   

No 
Distance 

(m) 

Decentralized risks 

of fire 

Area  

(ha) (%) 

1 ≤ 500 Very high 106.125 13,2 

2 500 - 1000 High  86942 10,8 

3 1.000 – 1.500 Average 75.576 9,4 

4 1.500 – 2.000 Low 67.182 8,3 

5 > 2000 Very low   470.702 58,4 

Total 806.527 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3.9. Map of decentralized risks of fire by traffic and residence in Quang Binh 

province 

- Factor of topographic elevation    

 Basing on the natural characteristics of the study area combined with expert 

consultation, decentralized risks of fire by elevation is classified into 5 levels: Very low  

risk, low risk, average risk, high risk and very high one. The result is shown in Table 

3.35 and Figure 3.11. 

Table 3.35. Decentralized risks of fire by elevation. 

No 
Elevation  

(m) 

Decentralized 

risks of fire  

Area  

(ha) (%) 

1 ≤ 100 Very high 122.096 15,1 

2 100-400 High  144.135 17,9 

3 400-800 Average 139.715 17,3 

4 800 1.200 Low 84.388 10,5 

5 > 1.200 Very low   316.194 39,2 

Total 806.527 100,0 
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Figure 3.11. Map of decentralized risks of fire by elevation in Quang Binh province 

- Factor of slope  

Map of decentralized risks of fire by slope is developed through elevation with 

division of into 5 different levels, corresponding to their impact on the fire risks. The 

result is shown in the table 3.36 and figure 3.12.  

Table 3.36. Decentralized risks of fire by slope 

No Slope  
Decentralized risks of 

fire  

Area  

(ha) (%) 

1 < 5 Very high 618.757,32 76,72 

2 5 - 15 High  148.890,61 18,46 

3 15 - 25 Average 36.678,79 4,55 

4 25 - 35 Low 1.816,02 0,23 

5 ≥ 35 Very low   384,27 0,05 

Total 806.527 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 3.12. Map of decentralized risks of fire by slope in Quang Binh province 
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- Factor of aspect  

Aspect is considered as one of the inputs for current fire risk assessment 

models. The result is shown in the table 3.37 

Table 3.37. Decentralized risks of fire by Aspect  

No Aspect  
Decentralized risks 

of fire  
Area (ha) 

Rate 

(%) 

1 Southwest and West Very high 65.187 8,1 

2 
Southeast, South and 

Northwest 
High 115.889 14,4 

3 East Average 55.250 6,9 

4 South Low 31.640 3,9 

5 
No direction and 

Northeast 
Very low 538.562 66,8 

Total 806.527 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.13. Map of decentralized risks of fire by aspect in Quang Binh province - 

Factor of hydrology 

Hydrology affects the air humidity  and the material humidity surrounding, 

specially affecting ability to provide water to fire stoping when forest fires occur. The 

analysis result of distance from forest to water source  is summarized in the table 3.38. 

Table 3.38. Decentralized risks of fire by hydrology 

No 
Distance  

(m) 

Decentralized risks 

of fire  

Area  

(ha) (%) 

1 ≤ 200 Very low   550.401 68,2 

2 200 - 400 Low 47.302 5,9 

3 400 - 600 Average  55.682 6,9 

4 600 - 800  High  66.035 8,2 

5 >800 Very high 87.106 10,8 

Total  806.527 100,0 
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Figure 3.14. Map of decentralized risks of fire by hydrology in Quang Binh  

3.4.3 Developing a warning map of forest fire risk in Quang Binh province 

3.4.3.1. Assessing the role and importance of the factors to the forest fire risk  

The weight calculated by the FAHP method and the appropriate points of the 

targets by the socio-economic factor has affected the appropriate area for forest fire 

risk zoning which is integrated into GIS to determine area at risk in Quang Binh. The 

result is summarized in Table 3.40. 

Table 3.40. FAHP parameters  

No Parameters 

Result of the 

main ecological 

factor  

Result of the 

secondary 

ecological factor 

1 Lambda Max (max) 5,057747 3,021189459 

2 Consistency Index (CI) 0,014436851 0,01059 

3 Random Index (RI) 1,12 0,52 

4 Consistency Ratio(CR) 0,012890045 0,02037448 

The map of forest fire zoning in Quang Binh province is established basing on 

the analysis of data layers affecting the risk of forest fire. Data layers after being 

classified at risk with the weight and points corresponding to each level of forest fire 

risk determined, are transferred from Vector data to Raster data with the following 

equation. The area and location of the classification of forest fire risk zones in Quang 

Binh province in April is shown in the table 3.41 and the figure 3.15.  

Table 3.41. Summary of fire risk zoneing in Quang Binh province 

No Point for assessment  
Decentralized risks 

of fire  
Area (ha) 

Rate 

(%) 

1 > 4,5 Very high 0 0,0 

2 3,5 - 4,5  High  39.362 4,9 

3 2,5 - 3,5 Average  434.255 53,8 

4 1,5 - 2,5 Low 179.821 22,3 

5 ≤ 1,5 Very low  153.089 19,0 

Total 806.527 100,0 
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Figure 3.15. Map of fire risk zoning in Quang Binh province 

3.4.4. Developing a model of forest fire forecast under the the temperature 

change scenario (RPC4.5) in Quang Binh province 

The result of the decentralization and the classification map is shown in the 

table 3.43 and figure 3.16 

Bảng 3.43. Decentralized risks of fire under the scenario (RPC4.5) 

No 
Value distance 

( oC) 

Decentralized risks of 

fire  

Area  

(ha) (%) 

1 > 37 Very high 395.843,9 49,1 

2 27 - 37  High  410682,9 50,9 

3 24 - 27 Average  0,18 0,0 

4 22 - 24 Low 0 0,0 

5 12 - 22 Very low  0 0,0 

Total 806.527 100,0 

 
Figure 3.16. Map of forest fire risk classification according to the 4.5 RPC scenario 

in Quang Binh province 
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Based on the temperature change scenario (RCP 4.5), it is assumed that the 

temperature increas is at the highest level in Quang Binh province, the area changing 

according to the fire levels will change. Some areas will increase the level of fire 

from the higher level to the very high one. The result is shown in the table 3.44. 

Table 3.44. Area changing the fire levels under the scenario  

No. 
Value 

distance (oC) 

Decentralized 

risks of fire  

Under the 

scenario 

RCP 4.5 

2016 
Changed 

area  

(ha) (ha) (ha) 

1 > 37 Very high 395.843,9 13.500 382.343,90 

2 27 - 37  High  410.682,9 789.594 -378.911,10 

3 24 - 27 Average  0,18 3.432 -3.431,82 

4 22 - 24 Low 0 0 0,00 

5 12 - 22 Very low  0 0 0,00 

6 Total 806.527 806.527 806.527 

. 

Table 3.45. Summary of  forecasted fire risk zoning by temperature change in Quang 

Binh province 

No 
Point for 

assessment  
Decentralized risks of fire  

Area  

(ha) (%) 

1 >4,5 Very high 39 0,005 

2 3,5 - 4,5  High  58.947 7,309 

3 2,5 - 3,5 Average  499.950 61,988 

4 1,5 - 2,5 Low 94.466 11,713 

5 ≤1,5 Very low  153.126 18,986 

 Total 806.527 100,0 

Figure 3.17. Zoning map of fire risk forecast under the 4.5 RCP scenario from 2046 

to 2065 in Quang Binh province 
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3.5. PROPOSE SOLUTIONS TO THE FOREST FIRE MANAGEMENT  

3.5.1. Solutions to improvement of organization, qualifications and equipment 

for forest fire prevention and fighting 

Every year, the standing body of forest fire prevention and fighting (Forest 

Protection Department, Forest Protection Divisons) give consultancy on consoldation 

of teams of forest fire prevention and fighting to the Provincial People’s Committee 

(PPC) and the District People’s Committee (DPC).  

Invest in building fire prevention roads, serving forest patrol and fire fighting 

in combination with forestry roads in areas with many inflammable forests. 

Give professional training, improving knowledge and technology skills of 

forest fire management. 

Invest in propaganda on forest protection and forest fire prevention and 

fighting.  

Enhance the quality of forecast through collection of monitoring data from 

hydro-meteorological observation stations in the province. 

3.5.2. Technology solution 

Apply the information technology to forest fire management: planning and key 

zoning of forest fire risks; forecast and warning of the risk of forest fire; early 

detection of forest fires; information transmission, information processing and 

command of forest fire fighting; mobilize forces of forest fire fighting. 

3.5.3. Planning solution 

Base on the levels of forest fires of forest types and forest areas so as to 

establish additional fire resistance systems, increasing the effectiveness of forest fire 

prevention and fighting in key areas. 

Comprehensive planning on the system of guard stations in the localities to 

detect forest fire early, improving the effectiveness of forest fire fighting. 

3.5.4. Policy solution 

There shoud be a policy to support people living in the mountainous areas of 

Tuyen Hoa, Minh Hoa and Bo Trach to have jobs, thereby limiting deforestation.  

Develop a framework to prohibit the conversion of forest land use purpose into 

agricultural and aquaculture land. 

3.5.5. Solution of forest fire forecasting 

Based on the results of the study on adjustemnt of forest fires forecast 

levels and the proposed practice – based significant rainfall, daily fires forecast 

levels for each area will be developed by forest rangers and forest owners.  
3.5.6. Solution to performance  

Give advices on issue of suitable documents to the PPC, DPC, functional 

branches. 

Forest owners enhance their forest protection, forest fire prevention and fighting 

with suitable plans.  

Develop plans of inter-branch coordination between forces, localities and forest 

owners to carry out forest protection, forest fire prevention and fighting. control and 

supervise the implementation.  
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

CONCLUSIONS 

1. Natural - socio-economic characteristics related to forest fires 

Quang Binh province is characterized by the tropical climate of the North 

Central Coast  with the two distinct seasons in year. Summer is strongly affected by 

the southwest wind (called Tay Nam wind), occuring in March to August, the most in  

July. Each time lasts averagely 10 days, causing dryness. Along with large 

evaporation, dryness lead to the high risk of forest fire in Quang Binh province.  The 

factors such as ethnic, education, employment, customs, farming practices, as well as 

relying on forest resource have increased the risk of forest fires. 

2. Situation of forest fire management in Quang Binh province 

In the period from 2003 to 2018, there were 163 forest fires occurred, 

damaging 603.76 ha in Quang Binh province. The area of major damage fell on the 

planted forests. The number of fires and the area of fire occured at different time, 

mainly focusing in April to August with dry weather.  

The current status of fire materials, shrubs and vegetation under the canopy of 

forest is relatively large is a potential risk of forest fire occurring on hot days, this is a 

source of fire materials transitioned from fire to dispersion.  

The system of management documents by the Central and PPC has met the 

requirements of the management of forest fire in the context of climate change. It also 

clarified the roles, responsibilities and rights of the forces participating in forest fire 

management. Establishment of steering committees from provincial level to 

communes/ wards is to mobilize all local resources within the locality for forest fire 

prevention and fighting. 

3. Assessing the suitability of the method of determining the fire season and 

forecasting forest fires in Quang Binh province 

Using the multivariate method to analyze meteorological factors (T, P, H, dT, 

S), helping the fire season in the ecological sub-regions and Quang Binh province 

shows that it is quite suitable for the actual fire events occuring in the study sites. The 

number of forest fires in the ecological sub-regions are concentrated in May, June, 

July and August. 

Determining the ability to fire based on the aggregate index (P) by V.G 

Nestrerov for each ecological sub-regions need to adjust the significant rainfall in the 

fire season compared with the previous study result. Adjustment of the significant 

rainfall is from ao = 6 mm up to ao= 7 and ao = 8mm, depending on each ecological 

sub-region. During the fire season, there is a change in the significant rainfall in the 

peak months,  depending on the severity of the weather in the ecological sub-regions. 

Accordingly, it is proposed that the significant rainfall in the peak months in the 

whole Quang Binh province is ao = 10 mm. This rainfall is highly covering the space 

and time, reducing errors due to subjective factors. 

There was an adjustment in the decentralized risks of forest fire in Quang Binh 

province compared to the previous announcements in term of the targets and distance 

of fire levels with the pursose of making it suitable to the local situation of forest fire 

and typical weather. 
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4. Zoning of forest fires in Quang Binh province 

Based on GIS and the remote sensing technologies, the forest areas at risk of 

fire are identified from low to high level. The five main indicators for the model of 

decentralized risk model of forest fire were proposed by analyzing the factors 

affecting forest fire.  

Application of GIS and Remote Sensing technology in combination with the 

use of RCP 4.5 scenario by of the Ministry of Natural Resources and Environment  

has identified amounnt of the forest fire area by risks in Quang Binh province. 

Accordingly, the amount of fire area by levels is: Low abilty to fire with an area of 

153,126 ha (accounting for 19%), low ability with an area of 94,466 ha (accounting 

for 11.7%), an average one with an area of 499,950 ha (accounting for 62,0%), high 

one with an area of 58,947 ha (accounting for 7.3%), and very high one with an area 

without almost. 

5. Proposing solutions to improvement of the effectiveness of forest fire 

prevention 

There is a need in improvement of the following solutions to enhancing the 

effectiveness of forest fire management in the context of climate change. They are the 

solution to enhancing the organizational capacity, qualifications and equipments for 

forest fire prevention and fighting, the technology solution, the planning solution, the 

policy solution, Solution of forest fire forecasting and the solution for direction of 

performance.  

SHORTCOMING 

 The paper is unable to solve math and remote sensing image analysis in May, 

June, July, and August 2016 to assess and develop a comprehensive forest fire risk 

scenario due to limitation of resource and time.  

 Forest fires are affected by many climatic and weather factors. In this paper, 

the temperature factor is used only to develop a scenario of forest fire risk in the 

context of climate change. 

  There has been not study on the management, the decentralization of forest fires 

to the diffrent forest objects such as rehabilitated forest, coastal planted forest, etc.  

RECOMMENDATION 

- Determine the forest fire season, significant rainfall and decentralized risks of 

forest fire forecasting in Quang Binh province in accordance with the locality.  The 

functional agencies are encouraged to use the thesis results to apply in forest fire 

forecasting, improving the effectiveness of forest fire management. 

- Use the result of the key area zoning help the competent authorities to plan 

some specific measures of forest fire prevention and fighting protection each locality.  

- It is necessary to continue to study the significant rainfall of the remaining 

months in the fire season for each ecological sub-region so as to increase the 

provincial comprehensiveness forecast of the forest fire.  

- There is a need to get some addtional forest objects for study such as rehabilitated 

forest, exhausted natural forests. These forests are the ones getting fire at risk.  

- Plans to forest fire prevention and fighting should be developed for each 

ecological region and the whole province in the context of climate change. 
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